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FÖRETA L.

"Blancl de hinder, fom härintil legat wår Hushåll-
* ning i wägen, kan billigt räknas okunncghetj och mörcker, hwaruti wi lefwat i anfende til
> wårt Fäderneslands läge, defs naturliga lynne

och befkaffenhet. Ty få länge man icke har fig
noga bekant en orts tilftånd och defs naturliga fkick och'
förmåner; få kunna ei heller medel påtäncKas, fom äro
tienlige, och lämpa fig til defs widare upodling och hushåll-"
ningens förbättrande. Naturen har icke heller jämt tllde-
lat alla orter fina håfwor, utan det ena Jandfkapet mer,
det andra åter mindre fördelar, och det ena godt förråd på
det, Jon» et annat åter faknar: fordras altfå olika hielpredor"
och medel til at underhielpa naturen,fom icke altid fielfmant
frambringar, fina alftef. ibland cje.förnämfta medel til et Jands
ophielpande äro fnille och konft, hwilka i anfende til landets
ofika tilftånd på olika fått förhålla lig til defs uprättande, och
på bvvilka grundfäften wår hushållning ganfka mycket beror.
Öm deffe hielpemedel fKoIa bidraga til hwaroch en orts fär-
fkilte hushållnings upkomft, få är owederfäjeiigit, at en
noga kundfi.ap om ortens egenteliga natur och egenfkaper
w, m, bör förutgå, och dertij bana wågen. Men erfarenhe-
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ten har beklageligen lämnat ofs tydeliga waderraälen af det
MörcKer, hwaruti wi näftan här intil famlat; få at wi foga,
eller aldeles intet, wårdat wårt Fäderneslands tilftånd, ehu-
ru faken ofs ganfka nära angåt,

Wi kunna dock med fäkerhet fpå wåre tider et blidar*
utfende, då et landet (å nyttigt wärf med ftörre eftertryck
börjat angripas, fedan man blifwit öfwertygad om nödwån-
digheten och nyttan af wårt Fäderneslands rätta kännande.
Högtanfedde famhällen, wittre och i hushållnings konften
ikarpfynte män, fom Fäderneslandets wälfärds befrämjande
haft til ögnamäle, hafwa ock för detta föreftält nödwändig-
hefen af Fäderneslandets känning , och wift huru mycket
den allmänna wälfärden deruppå beror, famt at hushållnin-
gen ei kan bringas under allmänne och oryggelige reglor förr,
än man på det nogafte giort fig underrättad om hwar och
en orts tilftånd och befkaffenhet m. m,

Af kärlek för min födelfe ort, har ock jag, då jag ät
finnad at utgifwa mit andra Academifka Järofpån , fram
för andre ämnen utwalt detta narwarande om CAJANA-
BORGS-LÄN, och i fynnerhet om defs hushållning; på
det jag hälft til någon del måcte lägga det allmänna under
ögonen dettaLandets lynne och befkaffenhet, famt inwånare-
nas näringar, och underhielpa den brift af underrättelfe
härutinnan, fom hos måfta delen af mina Landsmän alt
härtils haft inrymme» Et få aftågit, eller ytterft wid Swea
gräntfor belägit land, har icke heller annars kunnat, än und-
gå fina Landsmäns åtancka; erfarenheten intygar jämwal,
det denne ort warit få aldeles i mörcker inwefwad, at de»
Knappaft mer än til namnet warit dem fläftom kunnig.

Jag widgår gierna, at uti denne Befkrifning, faknas myc-
ket, fom jag dels för tidfens korthet, fora ei tillåtit mig. at fä
noga nagelfara alt, fom fig bort, och jag welat, dels ock för
wjdlyfngh.tens undgående, fom mina oraftändighecer mig på-
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lägga-, nödgats utelämna:Men hår af torde likwa'l wåre hu«-
hallare gifwas tilfälle, at fåfta fin eftertancka pä denne ort*
hushållning och defs förbättrande.

Emedan alla Läfare icKe kunna wara af enahanda tyc-
ite ech fmaK, få är det ock fåfängt af mig at wänta»
det detta Arbete blefwe blott enahanda omdömme underka-
ftat. Dock fmickrar jag mig med det fägnefamma hopp ,
at alla de, fom allmänhetens wältrefnad hafwa til fyftemål,
«j lära med widrigt öga anfö deffe få blader.

§. I»

EFter fom det hålles för en dags fanning af alla, fom
fkri.wit och tält om fpråk, famt deras lynne och be-

fkaffenhet i förfta tiderne, at de med tiden äro wordne
ordrikare; men gåt med dera, fom med all annor menfklig
kundfKap, i början helt fmått och fattigt til; få at med et
enda ord faft månge i handel och wandel förekommande
ting blifwit betecknade: Så förmodar jag mig wid befkrif-
ningén af Cajane Land någorlunda ftå at urfäehta, om jag
ei annars , ån igenom biwägar har kunnat finna igen rätta
"ftamordet til det namnet', hälft få månge no?ioner äro, fom
under tiden hålies för ftmplicia, från hwilka alla, ordet fom
frågas om, wid förfta påfendet tycks faola kunna leda fin
bärkomft-

Jag wet at etyma äro af åtfKillige få olikt opdickta-
de, H de äro mera löglige, än tienlige, at fatta faken i
bättre lius och anfende; hwaraf mången tagit fig före, at
anf« fiudium etymologicum fåfom en del af den få kallade
otiofa er itka. Men fom ingen kan, utan med nöje, ftälla fig ert
faK för ögonen, der etymoiogien och hifiorien räcka hwarannan
Mnden ; hålft det är troligt, at de förfta rsomenclarores icKe
flumpewis, utan fkäligen och med moget betanckande gif-
wit hwar och en faK, hwart och et ting,fit egenteliga märcke:

Å2 Så
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Så är til förmodändes ,hwad Cajana namnet widKotmiefy
at när man til defs, origine har at beropa iig. uppå nuwa-
rande ordets betydning, och finner grund dertil i fielfwa
hiftorien; lärer man ock Kunna giöra hg förfakrad om den
fanningen, fom låter få otwungic leda ffg af den fammaöf*
werensftämmelfen,

§" 2.
ATANA af Cainus betyder i moderfpråket vtrglnitatfr
fervatd confiantiam, och wil hafwa inwånarena erhin-

drade om fina förfäders fria, men dygdiga umgängelfe, den
deffe velat wåra tider til efterfyn la oförmärcKt förehåll**'
Af Cainus namnes Cainu en Öfterbotninge, fom Bilköpen
Do-ftor^ Juslenius famma ord i fin ordaboK uttyder.
Hela Öfterbotn har ock fordom blifwit kalladtCajanaland;
hwarföre äfwen Konung CARL den IX# i fin Konglige ti-
tul låtit kalla fig the Cajaners Konung.

Men om Cainus och Cainu åro juft de förfta fimflti
tia, hwadan Cajana fåt fit namn, är en fak, fom gifwer
anledning til nogare eftertancka, At Finfkan och GiötfKan
äro af en ftara i.början utilächtade , det lämna ofs mån»
ga ord, hällt pubtique ftällen och orters enahanda namn än
idag, my.cken anledning at tro,om ei-aldeles öfwertygaofs
derom, At Tirckar och Afiametn, hwilka af wåre äldiia ti-
ders handlings fkrifware blifwa tillika ock Vaner nämde,
warit de famma, fom wår nordfka werld förft peuplerat,
famt at de famme, fom fatt fig ned på andra fidan om bot*
rijka hafswiken, blifwit nämde Vandaler, och de fom til
Qfter ilagic ned fina bopålar, kallat fig VÅnder sjämwäl at den
ena, få wäl fom andra iläcKten, af Scytho-CeltifKa ftamor-
"det Fan eller Ven. det är watn, famfålt fått fr namn, der
äro hPc flera wittnen til både i Swerige och Venland, bå-
de i Ryffiand och Norige, än ämnet gier här tilftånd at uf-

.-' .- förii-
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förligare beKräfta (a). Dock fom de Amazonifka kwennor
(b) hålles allmänt före wara af Vandalis et Venedis, det
är, Göther och Sarmader, utfiåchtade, och det icke allenaft:
är witterligit om dem, at de i norden wiftats,.utan ock
derjämte haft fit tilhåld wid Qwena wefi (fe Rudbecks At-
lantica, famt de dertil hörige Norlands Geogr. taflor ) juft
i den neigden,fom nu heter Cajaneland, och i fordom ti-
ma hetat Kven/and, Konugardia, Awazonia, feu Terra\ foemi»
t.aruwi (_) få kan ock den meningen på wift fatt tolas,
at fom Cajana fått fit namn af Gudinnan Fregs få frodige
och frie Veftaler, fom manhaftige Sköldmöer; Så ftår ock
både Kana, Kwen och Cajan af order Van eller Ven få
mycket lättare at leda, fom flera ord gifwes i det ena, få
wäl fom det andra fpr.il.et, hwareft åtfkillige bokftäfwer,
men hälft C och K. efter Nordlänningarnes fatt at tala,
blifwa literit radieaiibus prafigerade, och dem til wärn och
wärjo lika fom förut planterade (*Q,

(ä) Se de tvånne dzfput. fom under var Vidtfragdade
Jntitjvarii; Profefforens vid denne Kongl. Atademien, famt
Bibliotbecariensy Ecegtäfc Herr A. ScAHINS infende har-af
trycket utkomne aro de Gentis Vanorum priicis inVef.ro*
gothia fcdibus parf. I. pag. 14. leqv.

(b") At Amazonfka cfbinnorna sro tilfin bcerd Gostbfke
Skeeldmaer,komma både de in-och utfaftijkW hafdatecknare mafl
alla afverens om , fom om Alfbilds % Hcrvors. Btcndas , Thor»
borgs och andre det Kccnets m<nrchlir?a hkltthragder veta be*

\ r&tta; ( fl Hans Excäl. Riks-Rådet r>ch Acad Cm cdkrens
Baron VALMSiIERNAS -difp., de Vera täihm yirtute
he.öica ) Dock vet rnån ei, cm de taga fakta pa fm rztta

fot^ fom tro Amazomrr.e i fin tid hafva varit en enfhh
radande
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rådande nation mfver vifta Under och barfkaper* \jMon et
fkulle fynas troligare, at fom Pa\>i(ka riket med de dertil bce*
rige andetiga gillen och hermaflerfkapen icke alla pa en ort
liggande etter radande aro-, afven ock deffe hcdn.fke ordens
fyflrame faga nagor{lades hela L»nd och Riken regerat, e
huru de varit fins emellan til vffa reglor far bundne, ibland
bvilka var den farnamfle, at de (it qvinliga Kan med et
manltgit hierta ikUda matte , famt fin naturtiga frihet emot
andra Kanets cefvervatde manligen fkulle farfacbta. Denne
meningen tyckes vara fa mycket fanndtkare , fom ibland Ta»
tarerne under famma Aimasfuns namnet gifves qvinnor } fom
intil vara tider aro behållna vid husbonda väldet hvar i fin
familie. Manner (ladjes och titfladjes flera i bitfet, hvitka-»
dock alla (la under Matmodrens macht och lydna i bvadfom
til flachtets och famitiens confervation erf^rderiigit vara kan.
Och nar den regerande Kven Mader eller husbondan dar un»
dan $ (liger aldfla dotren til vard/kapet, bfarvid det andra ka»
nets narmafte blodsfarvantter beflås ingen annan ratt, ■*.«_»

den deras fader i bufet farut varit underkaflade, jamfar
A£. Liter. Sveth. anm 1728» p* 4^o. ißifchaja uti spa.
nien gar na/lan afven fa tit) undantagandes, at bland de
der i tracbten boende cfoinnor ingen gifter, hvarcken af man
eller qvinnor leden varder, feßybncvs Stats Lexicon un*
der det ordet Räntery.

(c) Se Adam. Bremenfis hift.ecc!. regnn.Sep.entr.
cdit Fabricii pag. 37, och pag. jg. 61. Pa famtetige de
anförda (lallen kallas var Lands ort nu terra feerainarum,
äter pa de andra tvanne (lallen patria Amazonum. Far*
pinandes denne andeliga man t och hafdatecknare fa mycket

mera
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mera vitsord, fom ban lefvat jufl den tiden, da det bandt,
(om han vet fartalja,

Qd) At man har i norden , fom annorflades i fenare ti»
der, in tcrbis derivativtia, med en eller flera bokflafver un»
der tiden farakt fielfva ftamordet per proflbeftn , figuram il*
lam grammaticam, derpa kunde oandeligen mange bevis fmre-
bringas. Til exempel kan vara nog. at Svan cygntu fajts
af Van, efter det den foglen balfl viftas och hämtar fin
fada ur vattnet, lltaf Veden, fifoa fajes Svedja, exure*
re. Holmgård kaSa Ä>^4ni<?Cholmgård; Afagard,Chas-
gard, och Hunnerne, noflros olim eonterraneos nämna de*
Chunnos. Sa namnes hos dem ock den aen Dvina, fom
laper in i btita häftet, hvilken i Cathfka fagorne nämner
af Van eller Ven, Vina *eih

§. _.

DEra meningen, fom jag om Qwénländ i % §. andragit,,
ftadfäfter icke allenaft Mkssenius, Svecanae hiftoriae

Parens, uti fin dedication til ij. Tom. af fin Hift. den hart
fajer fig författat in caftro gvenlandi* Cajanaburgenfi, utan
päftår jämwäl wår tids wärdafte Polyhiftor, Herr Bi-kö-
pen Rhyzelius uti fin Svetbia munita pag. 35. at Cajane-
land har warit den rätta och fanfkylliga Amazonia , Konu
och ftiventand, der de gamla Göther, när de giorr. f\n här-
färd Öfter ut åt Afien, lämnat fina qwinnor. hwilka f\g e-
mot wåkifriare der en långan tid förfwarat. Til yttermera
bewis andrager mehr bemä»lte Herr Bifkopen et här ofwan-
före citerst ftälle af Adamo Brenenft, ät Kong EDMUND,
en fon af Kong OLOF Skautkonun^, felcitat fin fon med
en wåhlig här til at intsga regionem fceminarum, men han
blef der med hela hären förgiord af de der boende, fom ha-
de honom til men och förfång watnen förgiftat. §. 4.
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UTom det, fom redan är anfört, är ock onekeligif, af,'
Com hela Öfterbotn i äldfta tiderne warit af Lappar

bebodt, få hafwa äfwen denne orts äldfta inbyggare twif-
wels ufan warit Lappar, Det kan med fäkerhet dömmas af
deras efterlämnade bya-och Träfke namn , fom i fynnerhet:
Katterma, Mikittä, Luajerfwi, Lappajerfwi m. m. Denne
mening får äfwen ftyrcka deraf, at inbyggarena ännu uti
deras öftiga näringsfätt, fåfom jagt och diurfänge, ganfka
mycket likna Lapparna; det bylag, fom gräntfar .ii Kufa-
mo Lappmarck, har haft ifrån urminnes tider, och äfwen
no- för tiden underhåller tama Renar, hwilka af inwånarena
derftådes på likafått, fom af Lapparna, nyttjas wid körfior,
hwarom bätte fram widare fkall handlas, Men om, och hwar-
föreLapparne lämnat denne ort,och, fom förmenes, flyttat fig
til Kufamo, derom har man ingen tilförlåtelig kundfkap.

At det federmera här planterade folcket härftammar i-
från Sawolax och Carelen, det beftyrcka deras medförda
flächte-och tilnamn, deras diale-ft, Klädedrägt och Carelfka
runor, m, m, Wåre minnesfi.rifter intyga jamwäl, det Glor-
wördigft i åminnelfe Konung GLJSTÄV den I fta påbudit,
det denne ort med nybyggare ifrån Carelen och Sawolax
famt Siökanten fiuille förfes, hwilket Påbud äfwen af Ko-
nung CARL den IX» blef förnyat, och landet med flere in-
byggare ifrån Carelen och Sawolax förökt.

Eljeft har gemene man här i orten öfwer alt en gam-
mal faga om det få kallade Metelin vakt, eller et Röfware-
partie, fom fordom i fkogar och ödesmarcker härftädes
fkal tilhållit. På flera ftällen i orten fkola än finnas ftora
gropar eller Kulor i jorden, fom utwifa,hwareft defTe röf-
ware haft fina boningar och fig undangiömt; defsemellan
hafwa de plundrat ocn mördat hwem de ©fwerkommit. Men
.man får ingen den ringafte efterrätteife af inbyggarena i or-

ten,
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feni htVad ilags folck de warit, och hwad tid, huru län-
ge ra m. de på detta fattet fortfarit och fig undandölgt.
Dock lära de icke warit någre efterlämningar af Lappar,
icke heller Ryffar, utan närmare ( hwilKet ock fielfwa or-
det Metelin )Vaki tyckes gifwa tilkänna ) af de uprorsma-
kare, hwilKa i Finland upfat fig emot Konung CARL den
IX, då Han förjagade Konung SIGISMUND. Mig har
ock blifwit berättat, at ifrån Muhos Kyrckan åt föder wid
gräntfen emellan Uhleå-och Limmingo Sockn än fkola fy-
nas lämningar qwar efter en af gråften murad wall, fom liK«*
nat en borg-gård, hwareft deffa Metelin Waki äfwen fkola
haft fit tilhåld. Högden eller kullan, hwareft Borgen Mdt,
kallas af inbyggarena Metelin iVaara. I Sotkamo Sokn fin-
nes ock en backa, fom efter dem kallas Metelin Maki, hwar-
eft de föregifwes i många är hafva fig undanftuckit, Om-
fider har dock Allmogen gaddat fig tilhopa, och upfökt de-
ras kulor och näften, famt dem aldeles utrotat.

Ajanaborgs Lan är belägit uti norra delen af Öfterbotn,
och begriper under fig Cajana Stad, jemte Patdamo och

Sotkamo Socknar. Härunder hörer et ganfka widfträckt land,
fora dock til en ftor del är obebodt och oupoladt. Natu-
ren har med en Landtrygg, på Finfka maanfelka, omgifwit
landet til Öfter, Söder, och Sydwäft, och derigenom i Ö-
fter affkilde det ifrån Ryffland , i Syd-Syd-Oft ifrån Care-
len, och i Söder och Syd-Wäft ifrån Sawolax, eller Cuo-
pio och idenfalmi Socknar, Ifrån denne Landtrygg leda åt-
fKilliga bäckar och ftrörnmar fit urfprung, fom dels inflyta
uti Cajana Län och Uhleå träfk, famt derifrån widare til
BotnifKa hafwet, dels ock i Öfter i Ryffland, och åt Ryfka
Staden Kemi, eller hwita hafwet, i Syd Syd-Oft i Pielis-
järfwi, och i Söder-och Sydwäft i Idenfalmi träfket, Rå-

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

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

$. 6%

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

le män af 70. å 80. års ålder, förutan twänne bönder i
Paldamo Sockn, af hwilcka den ena redan ikal hunnit til
113. och den andra tij 99. års ålder. Deffe aro ännu täm-
msligen kryge och rörlige. Den fenare har i lifwet af fina
barn och bam-barns-barn 90. perfoner; hans huftru af-
led förft för 8. år tilbaka, fom fkal warit 80. och någre
år gammal, Deras diact kan ei fyhnerligen fkiljas ifrån
andras, utom det de altid warit någorlunda förmögne ,
och äfwen under mifswäxt åren ägt någon fäd til lifsup-
pehälle; fä at de icke warit twungne at blott lefwa af

barke-
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barckebröd, Derjemte äro de, fom näftan alt folck här i
orten, ftore älfkare af miölck, hwaraf härftädes om fom-
maren befparas en god del til wintern; fä at de mer be-
halne hemmanen fällan äro utan furmiölck.

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

Et kraftigt wedermäle af ortens funda climat är ock
folckets årliga och anfenliga tiltagande, fom ftälles i fol-
klar dag, då äldre tider jämföres med de nyare. Under
de obefkrifweligen hårda mifswäxt åren 169?. 1696. och
1697. har denne oft igenom hungers nöd, hwaraf denne
delen af Öfterbotn.erfarit de ömmafte känningar, blifwit
mycket utblottad på Inwånare. Sedermera, i fynnerhet 1716.
och 1717. har Ryffen mördat och härifrän bortfördt myc-
ket folck; få at enligen följande utdrag af Mantals Läng-
derne, häri defle Socknar 172/1 allenaft befunnits 1243, Per"
foner, hw*lka*dock genom Guds wälfignelfe under 28 års
tid förökt fig til 2833. perfoner, fom utdraget af fidftled-
ne eller ify^.ärs Mantals Längder utwifar, utom den an-
fenliga myckenhet af ungdom, fom tid efter annan, och i
fynnerhet under fidfta miiswäxt åren 1731, 1757, 1739. 1740.
1741. och 1742. bégifwit fig härifrån til fiöKanten, och de
ifrån Mantals Längderna utlämnade både gamle och unge.

Utdrag af 1725 års Mantals Längder.
Husb.

och
Matm.

*aiddmo j6i
'etkdmo 207

Summa~|~868

Sfiner D^trar Tor- Inhy-
Mäaar och pare. Iss.
Dräng. Pigor,

III II3 13
_74 41 _J9 _

I i8;l iV4l 321

LCs- Surna
dnfva- Perio-

rc. ner.

4(1243
B a Ut rag



12

Utdrag
af 1753

års

Mantals
Längder

Folckets årliga tiltagande kan i fynnerhet aftagas af
följande förteckningar öfwer födda och döda, fom utwifa at
de föddas antal öfwergår de dödas, Föteck-

I—fHusb.
I

Bonde
Ioch

,

och
Huftjr

Solda-
foni
ftåj
te

for

|Huft:r
"Jheman

Vdttame
1

384
402

Sotkdm»
214
2IO

Summa
|

598
6iv

443I9£ ochMagar Allmogen.X47 170
[

377 SonaHuft;r
1

och
i

rar |D5t-
l

I43 —11
I

9*l
i

Bolags
I

mån
"

j

Dräng»
,

ochIBakft.Karlar
"i

»47,
!

SI 90 Huft;roehPigor. Dräng»och
1

Bakft.
1788121 ner.

I

SurnaPcrfo-
""V

19

I

32

11

i**68
30

Hus-
|s5u«

bftod.
.Magar

och
I

oeh
Mar-
iD$trar

m6d-
j Stånds

JPerfoner
och
Inhyfes.

I

i

19fol
148

Pigor,
I

i

t

gar

Pcrfo-
och
ner.

Drdn-
I

Surnaner,
>

SurnaPcrfo-
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Förteckning på födda och döda i Paldamo Sockn.

Förteckning på födda och döda i Sotkamo Sockn.

Ehuru folcKförökelfen på en få kart tid warit anfenlig,
få måfte man dock ännu klaga öfwer brift på nödigt folcK.
Uti denna widt belägna ort Kunde til det minfta dubbelt
antal af folck emot det fom här nu för tiden är, med Lan-
dets närmare uprödning i början fyffelfättas; och alt der-
efter fom de wore i iland til at uptaga och uparbeta de
aileftädes bår befintelige måfar och kiärr, och annars förbätra
ängarne, få wore här ymnigt tilfälie at uptaga åker; då et
långt ftörre antal af folck här wäl kunde nära lig.

§>7*

Årtal Födde, Döde Summa
Man-
kön. ;

Quin-
kön.

Man-
kön.

Quin-
kön,

"~86
Födde [Döde.

1

1

~7I1749
i7fo

97
106

101 72
26
37

198
I I09 27 2iy

198
T3

i7;i
17/2
W3

961
83

H8
40 77

! 24 23 214J 47
108 I07

fi8 1891
_i2l

1
_a2! _49

3841fW W 1040

Årtal Födda Döda Summa

I7J0

17/2

Man- Quin-
ktn 1 kön

4T S5
61 fi_f4l 61

160, 167

Man-
kön.

'4
30

[Quin /Födde, DÖ de.|köu_/
' 27 jooi 41

*o 112I io
; 21 llf! 31

6$ "3271 122
10

■ i
■J4j
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§" 7-

ALlmQgen uti detta Län, är til. mäfta delen arbetfara och
idotg uti defs fysflor. Den ftämmer öfwerens med Sa-

wolax bonden osh Carelaren icke allenaft. uti defs mäfta nä-
rings fatt, utan ock ganfka nära uti det, Finfka fpråKets
dialett och uttalande, fäfom ock uti kiäde drägten, undan-
tagandes? det Cajana, bonden brukar halsduk, men de an-
dre inteC. Bönderne härftädes bibehålla ock, äfwen fom
Carelare , barn efter barn fina wanliga flägte-eller filnamn.
Uti andre feder afgå de docK ifrån Sawolax och Carelfke
bönderna, och likna mera andre Öfterbotn ingår. Uti fine
hus äro de fnygge och renlige;'i mat och kläder måtteli-
ge. P-ffutan äro de menlöfe?, kärlige, upricKtige och höv-
lige emot hwarannan inbördes, emot främmande wälwiljo-
ge och gode. Gäft-gifwate. Qe hafvva ock altid hyft en
fynnerlig;trohet och wördaad emot Ofwerheten, och mycken
kärlek emot fina Siälaförjare.

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

Under ofredstiderne, då de af Cme bångftyrige grannar
blifwit oroade, har i fynnerhet gränfe almogen å daga lagt
åtfkillige prof af mandom och ftridbarhet, medelft det den
fordom flera refor ryckt öfwer gräntfen til Rysfland. Til be-
wishärtilkan anföras det märckeliga infall,fom9o bönder år
i^B9.giordt til Rysfland, då de om natten emot Petri dag med*
ftormande hand intagit Staden Candalachti eller Kuota. Det-
ta har fä högt behagat Konung JOHAN den 111, at Han
fkrifwit efter deras anförare Vefdinen, fom warit en ftarck
och hurtig karl; på det Han fkulle få fe honom, och he-
dra honom på något fatt. Och fedan han året derpå blif-
wit flagen i Rysfland, har Högftbemelte Hans Kongl. Maj.t
fkickat Änckan föränng, famt benådat henne med frihet på

hennes
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hennes hemman. Efter Vefainen har deffe Finnars Anförare
warit en modig och tapper man Ctemens Erichsfon, ifrån
detta Län, hwilken ock af Konung CARL den IX. blifwit
efterfkrefwen, och til belöning fördes öförtrutna trohet och
mandom med ärefkancker begåfwad, Efter häris underdå*
nigfta anhållande har ock Hans Kongl Majjt wid famma
tilfälle famtyCKt til Cajanaborgt fuudation (b). Ar i6f6. hafwa
ock deffe Cajana-boer på tre ftällen flagit et antal af nooide
Ryffar , och eröfrat <v.ne fahnor, fom år 16^9. blifwit
fkicKade til Götheborg , och på Riksdagen derftädes för
Glorwördigft i åminnelfe Konung CARL GUSTAV
prafenterade (f). I äldre tider hafwa icke heller qwin-
folcken härftädes låtit fkrämma fig af fiendens grymhet, at
tillika med mans-perfonerne, draga i härnad, hwarom hos
gemene man åtfkillige berättelfer ännu gå i fwang.

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

En del af Almogen är mycket fallen för Runors dick-
tande och fiungande, fom man här med flera fådane qwic-
Ka, och otroligen fintiige, famt finrika runor, hwilka de
wid wiffa tilfallen qwäda, kunde beftyrcka; få framt intet
deffe b'aden til något annat wore ämnade. Uti Hedendo-
men hafwa ock åffxiUige widfKeppelfer och fynnerlige pläg-
feder inritat f\? hos folcket, af hwilka någre öfwerlefwor
ännu finnns här> och där i landet; hwarom uti afhandlingen
framieles widare fkal förmälas.

(a) Far detta Probften i Paldamo JöHAN CAJANUS
berattar val uti deff ännu i manufcript befintélige be-
fkrifning -afoer detta Lan _ at barfordom funnits flört och
groft folck t (om han baHit fecre hafva varit af den fiorcs

Jätten
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Ratten Calevat efterkommande , men intygar dock der]amte?%
at dtras barn och barn barn ei hunnit tit fadan ftorlek, l
nyligare tider vet man icke heller at arten frambrakt nag»
re fynnerligen (lore, (arutan den ofanteligen ftore Daniel
Cajanus, fom far nagre kr (edan aflidit iHoäand; Bart*
fkal varit 3. alnar och ?. * qvarter läng. Denne Cajani
Faråtdrar, hafva allenaft varit af medelmåttig ftorlek, icke
heller bar i defs flagt funnits någon be(ynnerligen flor. Hvad
defs upfoftran angår , fa har den icke varit pa något /att
(ynnerlig eller ifrån andras fkiljagktig,

(£) Jämkar benamde Probften Cajani manufcript,
(f) Härom farmaks uti farrberarde Probft. i. Ca]A-

Ki vifitations aft, af ar 1701, feflo Mari« anntmciatio-
JliS, fom finnes i Kbo Dom Gapit lets Archivo, bvaraf, fh
val fom af de andre i namde Archivo befintelige handlingar,
bvilka uti detta arbete kunnat ttena mig til nagen uplyfning,
Confiflorii Notarien Herr Magifter Abr. Frosterus gun-
fltgt temnat mig del.

J. 8.

INnan jag ferider widare, til at körtel, igenom löpa hwar-
je del uti mitt förefatta ämne, wil jag här allenaft med

någre ord inrycka deffe Socknars Privilegier, hwilcKa dera
famfålt äro förunte. Tilförene har detta Län warit under
utfkrifning, då icke allenaft uti krigs-utan ock i freds ti-
der knecktar härifrån blifwit utfkrefne och utförde. Dock
är Länet igenom det af Almogen år 1681, uprättade con-
traft, fom federmera 1683. och 1686. af Hans Kongl. Maj:t
allernådigft blifwit ftadfäft, ifrån fädan utfKrifning befriat;
hwaremot det förbundit fig til följande 8- punéter: l;o At
af hwart hemman eller rök, utom ordinarie och extra ordi-
narie räntorne, årligen erlägga til kronan %. Daler Silfwer-

tnynt
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»ynt och | Lifpund torra gäddor. %, Stadigt hålla Caja-
na Fäftning wid macht, och til defs defenfion bygga och
reparera hwad der kan behöfwas, m. m» 3. At i oiredliga
tider utlefwerera i\o. Man til Fäftningens befattning, få
länge kriget påftår, och at den öfrige Almogen manlige»
förfwarar gräntfen, 4. Om öfwer 3. karlar finnas i en gård,
få fkola de uptaga ödeshemman, antingen här eller wid
Siökanten, m, m. f. Inga öfwerlöpare ifrån andre orter e-
mottaga, hyfa eller herbergera. 6* At förbättra och wid
macht hålla almånna Landswägen emellan Säresniemi och
Uhleå Sochn. 7. Upbygga ame Farkoftar eller Lodjor,
den ena af 100. tunnors drägt, den andre något mindre,
med hwilka ftycken,proviant: m.m, ifrån Säresniemi til Ca-
janakunna öfwerföras, och dem med deras redfkap och ti Ibe*
hör ftändigt wid macht hålla. 8. At, fåfom af ålder waric
wanligit, af hwar rök lefwerera \ famn torr wed til Slot-
tet, eller i brift deraf 16- öre Kopparrmt.

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

De uti 3:die puntten omrörde i*ro« man, hwilka Länet
blifwit förplicktadt at utlefwerera til Fäftningens befattning
i Krigs tider, underhålles ännu jämwäl uti fredliga tideré

Efter wanligheten roterar Almogen fig fielf til bemåTte Man-
fkaps utruftande och hållande, i proportion, efter det hem-
manen äro i bättre eller fämre tilftånd. Roteringen för*
nyas dock åtminftone hwart io:de år, och lämpas då efter
hemmanens befintelige befkaffenhet.

Til Officerarens eller Capitainens aflöning, lom com-
menderar och exercerar de iro. Man Soldater, utgör Almo-
gen af hwart hemman T

f
2 dels tunna fpanmål.

Almogen, fora, til följe af 3_die pnnäen i Contraßet,
C är
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är förbunden at utiKrigstider förfwara gräntfeft, här i alcfoe
cider 2. gångor årligen blifwit exerceradaf fin egen och fär-
fkildte Capitain, {a) intil des Capitainen wid Compagni-
et Haufen under förra ofredstiden med Höga wederbörandeg
tilftånd åtagit fig at allena exercera både Almogen och Sol-
daterna. Likaledes har ock med denne exercering af fidft
afledne Capitain Wassmam blifwit fortfarit in til 1733, $*
framledne Herr Baron och Landshöfdingen BROOR RÅ-
LAMS en fådan Almogens exercering til widare förbu--
dit , oacktat Almogen altid den famma fielf åftundat
och påyrckat» Dock wore det denne widfträcKta gräntfe
ort och norra delen af Öfterbotn icke til ringa fäkerhet,
om de enligt Mantals Längderne här befinteTige ungefär
800. ynglingar, utom husbönderne, fkulle i tid i ftånd fät-
tas, at i all händelfe kunna tiena til ortens förfwar. Der-
igenom kunde äfwen undwikas, at i ofredstider hifföra och
på denne afiägsne ort med ftor bekoftnad underhålla någon
främmande och ftändig milice, hwilken likwäl intet wore i
ftånd at giöra fynnerlig tienft uti den här fallande ymniga
fnön; hälft den icke wore upöfwad at löpa på fkidor, och
fkulle åtminftone fakna den behändighet och färdighet på
fKidor, fom dock ortens barn almänt innehafwa. Utom defs
kunde ock bondefönerne och drängarne til ftörre delen, få
fnart bullret öfwergåtc, utan widase bekoftnad träda til de-.
_ras hemmans arbete.

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

(4) Se fanstnwde Probflen Cajw befkrifning,
OM
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OM CAJANA STAD.
§♦ %
§♦

Clijana Stad Tigger i Paldamo Sockn iC. mil i Öfter i-
frän Uhleå, och ungefär 14. mil ifrån Ryfka gräntfen,

bredewid en brufande ftröm Koivu Kafki kallad, fom giör
et.fafeligit watufall (4) til Uhleå träfk.

F+flningen Cefanaborg har midt uti omrörde ftröm,
famt något ftycke ofwan om det ftarcka watufallet, uppå em
liten med pålwerck omgifwen holme, blifwit anlagd af Ko-
nung CARL den IX. uppå Clemens Erichssoks -iiftyrc-
kande wid år 1607. Sedermera har äldfta Riks-Rådet Ge-
neral GoEverneuren öfwer Finland, famt denne Kongl, A-
cademiens förfta Canceller Herr Grefwe PEHR BRAHE, åt
hwilken i Drotning CHRISTINA tid, befittnings rätten
af Cajana Län, under namn af Friherrfkap, wart updra-
gen, med bygnaden uppå flottet fortfarit, famt ( fåfom uti
Svethid munita p, 3-f. (örmkles) det med ftarcka murar, torn^tnrfvallar, batterier, redouter ccb ffarifka ryttare fartyarat+
År 1666. har Slottsbygnaden hunnit til fulbordan.

Utritningenpå-flottetkanfesutiKyrckioheTdenMag. Ma-
thesii Diffut. de Ofirobotnia, hwareft äfwen om des förra
tilftånd och flat förmäles.

Uti förra o freden 1716, giorde Ry-flarne fig angelägne
om at blifwa ägare af Fäftningen; men Öfwerft-Lieuterran-
fen Meirman ftod fienden tappert emot i flera weckor, in
til des han mäft hela befattnings manfkäpet hade upofrat
til ortens förfwar; då han omfider accorderade fig fritt ut-
tog, famt fäftningens fkades-löshet, alt til des freden e-
mellaa Höga Öfwerheten å bägge fidor kunde träffas och
erhållas. Men fom i fördraget war efter wanligheten in-
xyckt, at 7. tunnor krut, fom efter öfwergången i krut Ma-

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

Efter deras berättelfe,fom ännu lefwa, hafwa följande
-warit Hauptmänner eller Intendenter öfwer Slottet, hwilka
tillika föreftåt Riks-Drotfen Gref BRAHES friherfkap: I.
Zacharias Pahlbom 2. Tacob Tysk, 3. Majoren Samuei*
Long, Ibland de äldfta torde man ock få räkna en Ca-
pitaine, benämd Erich Pederson, om hwilken Landshöf*
dingen JOHAN MÅNSSON ULFSPARRE i bref dat. den 8.
0a0br.1624. til Konung GUSTAF ADOLPH förmäler, och
finnes infördt i Difp. de Uloa part. I. pag. 28.

Cömmendanter hafwa warit i. Majoren Fqrssman,
2. Majoren Christopher Bilov. 3. Majoren Henrich Grå,
4. Lieutenanten N. Skbuf vice Commendant, Majoren
Nils Silfverbagge. 6. Ryttmäftaren Johan Zatler, år
1716*. vice Commendant. 7. Öfwerft-Lieutenanten Meier-
&ian, fom haft öfwer Commando famma år, 8. Majoren Hen-
rich Viant, 9. Majoren Schultz, 10. Capitain Diedrich
Trolin ii. och nuwarande Capitain Carl Fromholt von
Köhler (r).

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

Ar 16j-1, (d) har Staden af Riks Drotzen Gref BRA-
HE blifwit funderad. Den har ock med wackra privilegier
blifwit förfedd, hwilka dock til en ftor åel äro förkomne.
At de fammaj, hwilka-Staden nu för tiden til godo aiuter,

och
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och den i nyligare tider äro förunte, wil jag här korteli-
gen införa innehållet: Enligit Konung CARL den Xl:s Nå-
diga refolution dat. Kongsöhr den 20. April. i6gi. är Sta-
den befriad för all accis, contribution, och bakugns pen-
ningar, dock deremot förbunden at betala Tull-och Man-
tals penningar; och at hwar och en af Borgerfkapet årligen
utgiör 30. dagswercken til Fäftningens wid machthåilande.
Desutom är ock BorgerfKapet förplicktat, at uti ofredlige
tider träda in i Fäftningen, och förfwara den famma, tilli-
ka med det rranfkap, fom almogen dertil ufgifwer. Hans
Kongl, Maj:t har ock i famma nådige bref förunt Staden
det £ Mantals fkatte hemman til belittning, fem framledne
RiksDrotzenGref/?Ä-rtf//£den bewiljadt. I kraft af HansKongl.
Maj.*ts Nådiga refolution dat. Stockholm d. 14. Martii i6Bf»
uppånågrefrågepun«£ler,fomL3ndshöfdingen HerrDIEDRICH
IPRANGEL, i underdånighet ingifwit, är ock Staden förfkont
för den 33. _j Dal. Silfrmts afgifc, hwartil förmedelft i-580. års
redu-ftion Ladugårds ägorna, fom Staden nytriar til ut-
rymme, blifwit efter Jordeboken taxerade. Til följe af
famma Kongl. refolution är ock inwånarena i Cajana i Nå-
der efterlåtit Tull frihet på höö och wed. Uppå Magi-
ftratens underdåniga anfökning ar Staden medelft Kongl.
Majrts Nådiga refcript til Kongl. Commerce Collegiom,
af den 23, Januarii 1741. frikallad ifrån Spinhus afpiftens är-
läggande. Igenom Nådig fkrifwelfe af den 6. Dec. 1748.'
til Högvvälborne Herr Landshöfdingen och Riddaren af
Kongl. Maj:ts Svvärds Orden GUST. ABR, PIPER, har Hans
Kongl. M.aj:t täckts förunna Borgerfkapet och dem fom i
Siaden bofafte äro,. at utan någon afgifts eilä^gande få
tilwärcka branwin af en runna fäd, och famma bnuuvin un-
der marcknads tiderna minutera och förfälja. Uppå Caja-
na Stads wid 1746. års Riksdag inffticrdde underdåniga
befwär har Han-s Kongl. Maj.t uti defs Nådiga rtfolutiai»af
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af den 6. Auguft i7fT. i Nåder täcKts förordna, at jäm.
wäl mindre åriga praftroän af 26, eller 27. års ålder mage
föreflås och antagas til Kyrckioherdar wid detta ringa Pa-
ftorat.

Efter den ordning och rang, fom på Riksdagarne med
Städer och deras Fullmächtige tages i acht, är denne den
jo^.te. Den har härtils icke warit i ftänd at enfam ut-
fkicka fin deputerade til Riksdagarne, utan efter wanlighe-
ten utwäljer fig Riksdags fuflmächtig tilhopa med någon
annan af de mindre Öfterbotnifka Städer.

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

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

(a) Detta fallet ar ungefar 4. famnAr heegt, och (k
brände, at det aldrig med båtar kunnat igenom faras. Der*
Under finnes nejenaegon, hvarafman annor[lades, i orten ei
fedt något marcke.

(b) Befee Bifhpens Dotfor Rhyzelh Sve.h, rnu-
nit. pago ?*♦ (eq*

(,*) Denne underrattelfen angående Hauptmannerne oeb
Commendanterne, har Ryrckioherden Herr Magi/ler Johan
Frosterus gunfligt mig meddelat.

(d) Detta be/tjrckes dfProbft, loH. CAJANI brefaf den
Vf%Qfiibrt, 16fl* tilßifhpen Gezelius den jngre.



23
§. io.

STraxt efter Stadens anläggning, blef ock här år i6f2,
en Kyrckia upbygd, fom af Riks Drotzen Gref BRAHE

med en wacker ftyrckio-Skrud blifwit förfedd. År 1712,
bl.f dock denne Kyrcka af et ftröfwande Ryfkt partie få til
defs fkrud, fom annan egendom få aldeles fköfiad och plund-
rad, at här allenaft qwarblifwit i Kyrckioftocken 22. Dal.
K:mt och en gammal ten Kalck (4). Efter Slottets olycke-
liga öfwergångi har åter denne Kyrcka fallit Fienden til by-
te, famt blifwit aldeles i afka lagd. Sedermera är en wac-
ker Kors-Kyrcka af trå år 1734. i öftra ändan af Staden på
det förra ftället upbygd, hwilken dock i brift af medel här-
tils ei hunnit til fulKomlig bygnad; dertil fynes icke heller
framdeles något färdeles hopp. Dock fkattar fig Förfam-
lingen mångfalt lycitelig, i hänfende til den Kongl, gåfwa,
af 1200. Dal. K.*mt, fom Hennes Högft Saliga Maj:t Drott-
ning ULRICA ELEONORA Allernådigft takts denneKyrc-
ka .förära. Med deffe penningar äro en wacKer förgyld Silf-
wer Kalck och pateen, famt koftbar Mäfshaka upkiöpte,
hwilka til ewigt åminne prydas af Högftbemalte Drottnings
Höga namn. Hår äro 2:ne fmå klockor, af hwilka den ftör-
re nyligen blef upkiöpt.

Förfamlingen föreftås af Kyrckioherden enfam, fom til-
lika beftrider Slotts-Predikants och Pasdagogfysflan, Kyrc-
kioherdar hafwa härftädes warit följande. 1. Thomas N'.
2. Jacob Petri TeudschoviusUloenfis,år 1648-Slotts Pre-
dikant, och 1654.Kyrckioherde. 3.Johan Antilius , död 1704.
4. Mag. Gabriel Cajanus, Kyrciuoherde 1704. Har år
1712. blifwit af det Ryfka partie, fom upbränt KyrcKan, il-
la fårad, och kort derpå aflidit. y. Efter freden har An-
ders Hildeen ifrån 1721. föreftåt denne Förfamlingen fåfom
vicePaftor, infil defs han år 1726. lör fina förfeelfer blif-
wit affat, 6. Mag- Isaac Rothovius ifrån 1727» til 1733,

då
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då han blifwit transporterad til Eura Paftorat i Finland.
7. Lars Henr. Backman har förft warit CoMega i Uhleå i
6- års tid,fedan ifrån 1734.Kyrckioherde härftädes til 1746;
»u mera Probft och Kyrckioherde i Sotkamo. Dqvi 8 och
nuwarande är Mag. Johan Frostkrus.

Ingen ordenteiig Rådftuga är härftädes > utan för några
år fedan upkiöpte. med Stadfens allmänna medel til detta
ändamål en tåmmeligen wäl bygd gård i wäftra ändan af
Staden ; hwareft nu för tiden det wackrafte rum nyttias til
Rådhus. Ifrån förfta fundation har Spaden haft fin egen Ma-
giftrat: neml. 1. Borgmäftare och 4. Rådmän, af hwilka
tednare en hwar fit år förer Prdfidium i Accis Rätten. No-
tariens fyslla förrättas af Borgmäftaren. Magiftratens un-
der-betiening är här 1. Catfeur, 1. Fifcal, och 1 Stads-
tienare. Uti Stadfens figilL ftår Slottet ien hrufande ftröm,
och omkring läfes deffe orden : Sigillum CivitatU Cajanaborgi
1727. Följande hafwa warit Borgmäftare 1. Häradshöfdingen
Johannes Curnovius , 2. Häradshöfdingen Nicolaus Petre-
I4u«, 3. Capitain Christian Gisselkorss, 4, Johannes
Holst, f. Krono-Befallningsmannen Johannes Tammelan-
der, 6. Johan Johansson Tammelander, 7. och nuwa*
rande min K. Fader Matthias Castreen.

Är i6-f2. har ock här i Staden af bägge deffe Caja-
na Socknar en Scholftuga med 2:ne kamrar blifwit upbygd,
C*) hwilken Staden warit förbunden at hålla wid macht;
(rj men 1712, har den af Ryffen blifwit upbränd, (d) och
federmera har ingen ordenteiig Scholftuga här blifwit ia-
råttad. Paedagogi hafwa här warit*, 1, Thomas Henrici
Uhlander förordnad til P_edagogus 1654, affatt ifrån Prä-
fta ämbete och lågenhet i6<_q, 2. Andreas Samuelis Caja-
nus» 3. Andreas Antilius. 4, Samuel Petrelius död
1704, f. Andreas Hildeen 1707. förordnad til Pardago-
gus, war derwid til 1714. £♦ Sigfriö Carlen-Us blef död

förr
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fö'rr an haft tilträdde fysflan. 7. Olaus Junnemus har
derjämte warit Nådårs Predikant härftädes (c), P_tdago-
gus har tilförene haft i lön 30. Daler Silfwermynt, och
Paidamo famt Sotkamo Socknars diekne penningar, (fy Nu
förtiden niuter Pa.dagogus, hwilken ( fåfora redan ofwan-
före är förmält) tillika är Kyrckioherde och Slotts Predi-
kant, i lön allenaft 20. Daler Silfwermynt och hälften af
Sotkamo Sockns diekne penningar.

(4) Se Probftea Er_c Cajani vifitathns aB af den
%4.. Jamtarii 1713,

(b) Jamfxrdet Hti nafl foeregkende §. citerade Prebfl*
J. Cajani bref til Bifkop Gezelius, af den 17* O-
éiabr. 1692,,

(c) Htruppa gifves Landshcefdingens LORENTS CRhIITZ
refolution af den 7» Februarii 170$, fom \&mvxl finnes iCon»
fiflorii Archivo hårfltdes*

(d) Härom kan fes feerut citerade Probft. Ertc Ca--*
JANT vifttations aB,

(e) Vid Padagogernes upracknande har jag ftslgt Ad"
junSten Peitzii manujeript om Qfte.rbotnlika. Praflerfka*
pets SUgt regifler, fom nu finnes i Confiflorii Archivo.

(f) Om den feen Padågogtis bAr tilfarene ktniutit , feer»
Wfler Prcbfl. |. CAJANUS uti det foerutnamde bref til Bi-

Gezelius*
§.iu

JAg wil allenaft med några ord här omröra de k*irda ö-
den," hwaraf denne Stad tid efter annan erfarit fwåra

känningar. Förutan det Staden, fåfom ock det omkring-
ligg?nde landet, hwarom uti 6. §. något är omför*', under
de fwåra mifTwäxt åren på fofck anfenlig miftning haft, få
at år 1597, kat ei funnits åera, ån ro. Inwanare; (a) har den

D OCK
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ock år 1712. af et partie Ryfka Koflaker, fom ifrån Kex*
bolm oförfet infallit, til en ftor del jemte Kyrckan, hwar*
om förut är förmält, blifwit illa plundrad, och Scholan til»
lika med de bäfta huus i Staden upbränd: då ock någre
Inwånare måft undergå en wåldfamlig död. Kort derefter
år 1716. wid Slottets öfwergång blef ock Staden af fienden
belägrad och aldeles i afKa lagd. Inwånarena, fom tagit
fin tilftycht til Slottet, at enligen ordres förfwara fam-
ma, blefwo efter belägringen twärtemot betingandet dels til
fånga tagne och bortförde, dels ock ihiäl flagne. Seder-
mera har ock denne Staden fått kännas wid de här i lan»
4ef tätt på hwarandre infalne månge mifiTwäxt år,
Som förwållat, at månge inwånare lämna fina går-
dar, och flytta fig på landet. Ar 1742: då Kemi-jemte
Cajana Compagniet låg här i Staden, grafferade rödfoten
härftädes, och hädan ryckte mycket folck. 1743, under
fidfta RyfKa tiden, då i förftone om wintren någre ico.
man Coffaker, och fedan emot fommaren lika ftort antal
af Soldater woro här inqwarterade, utftod Staden åtfkil-
liga befwärligheter få i anfende til fkiutsfärder, fom ut-
ikyl der m. n\

(a) Detta bekraftes af fyrckiob. Jotf. AnTILH bref
tit Confiflorium i kbo af den 24, April 1697.

%" 12.
Huru Staden intil Ryfka belägringen warit bebodd af_, ungefär 100. Inwånare, af hwilKa en del warit nå-

got förmögne; få har docK år 172f. här befunnits allenaft
24. fattige, och merendels ifrån Ryfka fångenfkapet hem-
komne Inwånare. Ifrån fidftnämde årtal, här docK folcket
förökt fig,fåfom följande utdrag af 17^3. års Mantals Längd
utwifar, utom barn och dem, fom iför fin ålderdom m, m.
ifrån Mantals Längderna äro utÄutne.

Utdrag
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Utdrag af 1753 års Mantals Längd.

På det Stadens tiltagande på folck defto bättre måttefkönjas, vil jaghär anföra en förteckning öfver föd»da och döda ifrån och med år 1733. til och med I7fj.'

§♦ 13*

NU fordrar ordningen, at man äfwen tllfer befkaffen*
heten aJf Stadens närings fått. Alt fedan förra ofreda

tiden har Staden intet kunnat uplifwas til den högd af fin
walrna.-
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wälmägo, hwarwid den dock kort för belägringen fig be*
funnit. Örfaken dertil hafwa warit de biftra öden, fom
den tidt och ofta erfarit.

De ganfka; få ifrån fångenfkapet hemkomne Inwånare
hafwa i långliga tider ingen handel idkat, icke heller nå-
got annat närings fått, för utan det de haft något litet å*
kerbruk, och at de med arbete hos bönderna förtient fig
fedan-} fedan hafwa fomlige förrhedelft Krögerie eller Öls
och Bränwijns fäljande, i fynnerhet under Marcknads och
ftammings tideme, börjat något at förkofra fig. I nyligare ti-
der har ock en del af Stadfens Inwånare begynt med tiä-
rubrännande, hwartil Stadfens widfträckta utmarck gifwit
dem godt tilfälle. Tiäran förllas fedan långs Uhleå ån.
om Sommaren med båtar ner til Uhleå, och förfäljes der
fammaftädes til 12, a ij\ Dal. K.mt tunnan-

I deffe åren, dä Ryfka handeln igenom Höga Öfwerhe-
tens högwife förordnande blifwit infkrahckt til Cajana, hafwa
någre af Borgérfkapet, dels med egna medel, dels ock med
andras förlag, ophandlat af Ryfka handlande någre ioo*
LifpundjLin och garn, fom de fedan til Torneå, Brahe-
ftad ochlGamle Carleby nedfötilatj: och der förfalt. Den-
ne Höga Öfwerhetens hålfofamma inrättning med Ryfka
handeln, ar nu för tiden det endafte medel, hwaraf den-
ne närirtgslöfeStad,med trygghet wänttar firt förkofring, Wore
äfwen önfkeligit, det inga egerinyttiga affichter ei heller
framdeles fkulie rubba en få gagnelig och wäl grundad inrätt-
ning. Allmänheten har ock en mycket känbär fördel häraf,
hälft Lu|eji4ragi&rTet liarigenöm tijen ftpr deTKurihä. hämmas,
hwilka annors pä denna gränfe ort fwårligen ftode at före-
kommas.
* n^nXwärinfcnr^rcKnader^hålles<

häj, årligen,; ågn ,förfta osa
liöfteniLarstnäfe-ti^-n, fom ,^|t»./tilförene Joha^us *f!d,
mfiiblqfi^norn !K°?g^:C?^ar .£o^

-i. ■ :a-■
'

-r >j Majq-
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Majoren och Lands -Höfdingen Herr Baron LORENTZ
CLERCK, af den ii, Maij 1709. för Uhleå Borgerfkapets
och Allmogens ftörre beqwämlighet flyttad til befagde tid.
Andre marcknaden hålles om wintern Kyndersmäffo tiden.
Marcl_nad~n, i fynnerhet om wintern, är här anfeniig; den
befökes af ÜbleS., Braheflad^ Gdmte-Carleby, NyCarleby, och un-
derftundom af Wafa och C£r//?/>M-Borgerfkap, fom med
fig föra Tobak, fpecerier m. m. få ock af den här i kring
liggande Allmogen- och i fynnerhet af Carelare och Sawo-
Jax boar, hwilka hitföra allehanda fkinwaror, gråwerck,
fmör och talg, hampa, lin, m. iv. En myckenhet af Ryfna
handlande, ifrån Repola, p/bamemi, Wuotkiniemi, Ryfka Kemi,
SordaWjll.t Kdrgafol, och under tiden ifrån Artbangcl in-
finna fig ock wed marcknaderne härftädes med lin, ham-
pa, garn, allehanda larfter, läder, ftöftor, handfkar, m. m.
få ock med et ilags lax och (ill, fom om wintern hitföres
näftan färfk ifrån hwita hafwet (a). Dock hafwa marc-
knaderne för belägringen warit här långt anfenligare, dä
i fynnerhitom wintern handlande ifrån iPibirg , Åbo , och
de fläfta Öfterbotnifka Städer, famt ifrån åtfkillige Ryfka
orter, med allehanda waror fig infunnit.

(4) Far naflL kr 17SU har Ryfka tullen befligit fig til
997. D*l> 26, öre S\mt Och Landt tullen > fedan betieningen
blifvit afloent , fjz. Dal» S\mt

§. 14.

JlWad nytta och fördel deraf fkulle til flyta icke alfe-
I naft delta Cajana län, utan ock i fyr.nt.rhec Careien

och Sawjiax, om denne Stad kunde ifrån fic ilofr uphiel-
pas, och til acmufande befordras af de förmoner, fom na-
turen den ämnat,.kan en och hwar fnarr finna. Oet är nogfamt
bekant, huru Carelaren och Savvoiaxboen nu för tident3å en
fo, a 00. truiars wäg, nödgas om wintern med flört be-

fvvar
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fwär omkoftnad och tids fpillan, för/la fina waror til nä-
tta kiöp Stad, då Stads refan til Cajana wore långt dräg-
ligare och korttare, allenaft de der hade affättning på fi-
ne waror och finge alla förnödenheter. Inwänarena i det-
ta widtbelägna Län hafwa fuilan den förmån, at de kunna
med trebördings båtar, fom bära 10, ia- å rr. fkeppunds
wigf, under fommarmånaderna, igenom många häftiga for-
far fin tiära och andra waror til Uhleå a iföra; men det
kan dock icke fk»e utan landtbrukets ftörfta wanhäfd, hälft
öfwerbyggarena på en fädan Sradrefa nödgas anwända 2. å'
3. weckors tid, och äro twungne, at giöra flera fådane re-
for om fommarn, emedan de ei på en gång igenom deffe
torra ftrömma_r kunna få fram alla iina waror.

Om altfå denna Stad på något fatt fkal kunna uprät-
tas det omkring liggande landet til märckelig hielp och
ftöd, få torde dertil ganfka mycket bidraga, om en fege!
led emellan detta Län och Carelen, famt Sawolax fkulle
befordras. I brift af en fådan fegelled förfäljes, (tör hän-
da) allenaft ifrån Pielisjärfwi Sockn til Rysfland årligen
60. tunnor imör och 300, lispund Gäddor, fom eljeft fkul-
le falla til Cajana. Huru mycket ifrån andre Carelfke
Socknar dylika waror til Rysfland oförmärckt kunna för-
yttras, är häraf lätt at aftaga. Carelen och Sawolax hade
ock af denne farled en ofkattbar fördel, hwilket deraf en-
daft är at aftaga, at detta länet, fåfom uti 4. § är om*
rört, igenom en landtrygg är affkildt ifrån Carelen, och
Sawolax; hwarföre Carelfka och Sawolax bönderne, få
framt de wilja beföKa höftmarcknaden i Cajana, nödgas nu
för tiden ifrån den ort, der båtleden Uutes, med ftort be-
fwär öfwer Landtryggen fläpa fina waror til näfta farwat-
net på denne fidan, och fedan härftädes med frachtbåtar
fig widare framhielpa: då fiKwäl fielfwa naturen til en
ren farled tycks gifwa en fynnerlig anledning. På det

fakeo
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faken matte blifwa tydeligare, och at deraf må fes, på
hwilka ftällen en durchfart ifrån Sawolax Lands-Höfdinge-
dömet til detta Län lindrigaft kunde öpnas, wil jag här
meddela en kort befkrifning öfwer landtryggen; fom fkiljer
Cajana län ifrån Carelen och Sawolax. Dcc ifrån Will-
manftrand igenom hela Sawolax och Carelen flytande wida
Sawoträik, eller Siön S_imen, med åtfkilliga defs grenar,
fträcker fig med defs högra gren igenom Pielisjärfwi til
Salmis by i Nurmis Capelgiärd , hwareft möter en
liten åå Haapajoki kallad , fom leder fitt wattn på
fl. nya mil up ifrån fodra ändan af Maanfelän fuo eller
kärret, hwareft watufkiftet är wid gTänfen af SotKamo
Sockh. På | mihl när fodra ändan af Manfelänfuo, eller
der fom Llaapajoki tager fin början, har en annan wattu-
ådra, MaanfeJänjoKi kallad, ifrån benämde kärr eller Maan-
fe.änfuo, och defs Nordwäftia ända fitt utlop, och löper
på i. milswäg igenom någre fmå träfk in uti Kiandojärf-
wi uti neder Sotkamoby; derifrån fedan en ren båtled går
igenom Kiando-och Nuasjärfwi på 4. nya mil in under Ca-
janaborg. Skolandes omralte Haapajoki, fäfom ock Maan-
felänjoki in til deffe tider under påftående wårflod och
i wåtare Somrar med 1. 1 a 2. läfter fäd laftade trebör-
dings båtar igenom faras kunnat, men i torrare tider kan
fwärligen en tom twåbördings båt alleftädes framkorrma;
hwilka åar utom defs med deruti infalne wrak och floc-
kar nu mera fnola mycket flängde blifwit, Deffe ftröm-
mar kunde dock utan fynnerljgit befwär upränfas , ock
wore äfwen gicrligit, at upgiafwa en canal igenom omför-
de kärr; hälft det fom redan är anfört, ei är öfwer * mil
långt. Defs förutan fkal ock på detta Kärret upwälla en
käiia, fom i fynnerhet om wären gifwer ifrån fig wattn,
lå at fmå rännlar eller wattu ådrar derifrån fkola rinna,
eller formera den ena gren til Maanfelänjeki, och (den an-

dra
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dra til Hnapajoiu. Skulle konften hår något unclerflödja
naturen, få wore en få högt angelägen fak fnart wunnen.

Den wänftra armen eller gren af förenämde wida Sa-
woträx eller fiön Saimen fträcker fig igenom Cuopio-ocli
Idenfalmi Socknar, och andas wid Wieremänpa:, under
Wieremanby på 2. §- mil uti Wäft-nordwäft pä denne eller
Ofterbotnifka fidan om Idenfalmi Kyrckia, och wid gränt-
fen emellan Idenfalmi och Sarcsmäki byirt i Paldamo Sockn.
Til nämde Wieremänpä löper en fmal åå, kallad Wiere-
rnanjoKi, fom faller pä i.J mils wäg ifrån Salahminjärfwij
denne åå kan til 1, mil i flod wattn med laftade trebörV
dings båtaf igenom faras, men i torrare tider allenaft med
torna twäbördingsbåtar. Den öfrige tredie delen eller |
milen af denne Wieremänjoki, fom eljéft kallas Murren-
nusjoKi, blifwer ifrån Kyhjenkofiu alt mer fmal och grun-
dare, famt för några branta fteniga forffar aldrig warit na»
vigabel. Ifrån omtalte Salahminjärfwi, fom hålles för 4,
ä 6* famnar diupt, och \ mil långt, bördas landswägen,
den på i. mils wäg intil Hellemönjärfwi beftår mäft af torr
marcK och höglänt fandhed; docK fkall en liten bäck cIJ -\
mil krok förbi denne fandhed rinna ifrån Hellemön-til Sa-
lahminjärfwi. Hellemönjärfwi fäges wara ungefär 3. å 4,
famnar diupt, och." mil långt, fom widtager en måffa af -f*\
mils långd wid Rahajärfwi, fom likaledes för 3. å 4. fam-
nar diupt upgifwes. Til Rahajärfwi infaller en liten bäck,
fom leder fitt wattn, förft på \ dels mils wäg igenom en
måfå ifrån Maanfelänlämpi , och widare på tz mil, ifrån
Haapafuomåfan eller kärret hwareft wattufkiftet är, -l mil
jpå andra fidan om Saresmäkibyn. Detta kärret eller Landt-
ryggen är allenaft 3, musqvett fftått långt, och med defs
ymniga Kalls ådrar, giör redan en början til de, dels åt I-
denfalmi fidan, dels ock åt Paldamo och Uhleå träfk,
ned flytande bäcKar och watuådrar. Ifrån wäftra fidan af

denne
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denne Haapafuo rinner en liten bäck allenaft uti wår-och
höftflod på t6 dels mil igenom några måfar, til et litet och
in emot 2. famnar diupt träfk Saarijärfwi, nordoft ifrån
Saresmäki byn. Ifrån detta trä-K utfaller en dels fmal och
grund, dels åter bredare och något diupare, famt ftenig och
ftrider bäck, på i. * mil til Wuolijoki; igenom hwilken
åå på }- mil laftbåtarne til Käkilax wiken, och Uhleå träfk
altid kunna utKomma.

Til förrutnåmde gren af fiön Saimen faller än
en något diup och bred åå , MatkusjoKi kallad ,
wid Salmis byn £" dels mil i föder om Idenialmi Kyrckan, i
nord nordoft ifrån Cajana Län; hwilcKen åå på 1, mil leder
fit watn ifrån Sångajätfwi träte, der de refande med lafta-
de trebördings båtar altid fkola kunna framkomma. Til
detta Sångajärfwi löper åter en fmalare åå Sangajärfwen-jo-
ki kallad, igenom några fmå fkogs träfk, ängar och måfar,
på i. mils wäg ifrån twänne in wed hwar andra belägne,
och tilfamman \ dels mil långa fä kallade Wenäjänjärfwi
träfken.DenneSångajärfwenjoKikände fläftaårfens tider alle-
naft med twåbördings båtar up-och ned faras. Til deffe Wenä-
jänjärfwi träff, ftöter en ännu fmalare, och allenaft i flod-
watn höft och wår med twå bördings båtar någorlunda res-
bar bäck, fom jämte twennefmåftenigaforffar, genommåfar,
och dels torrare platfer, på § mil faller ifrån Sukena-
järfvi,' hwilxet är ungefär af 6 famnars diuplek, och * mils
längd. Detta Sukena-järfvi leder fit watn genom en liten
bäck, ungefar på _ mil, hvareft äfven en liten forfs före-
kommer, ifrån Pyöryänjärfvi, fom är wid päls 1. famn diupt,
och \ mil långt, och til hälften lyder under Sawolax och
Cajana Län. Til Pyöryänjärfvi faller en liten med Skog
bewuxen vatuådra, igenom Ahveroifen etälä fuomåfan, på
■J mil, ifrån et litet, eller til 3 mufqvett fKOtt långt, men 3 a

E 4 fam-.
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4,famnar diupt träfk, Ahveroifen Lampi kallat, derAhveroi-
fen maanfelkä fuo, eller Landsryggen vidtager. Den-
ne Landtryggen är eljeft lågländt, men likväl på detta ftäl-
let, emellan Ahveroifen Lampi och Yli wuottojärfvi §■ mil
öfver # Här ifrån faller vattnet ei allenaft i fydwäft uti
ofta-nämde Ahveroifen Lampi åt Idenfalmi fidan; utan ock
i Nord-oft åt Paldamo uti Yli-wuottojärfvi, fom har 2 a
3 famnars diupt vatn, och är J mil långt, Derifrån rinner
en fmal bäck, fom for detta kunnat uti wår-och höft floden
med båt nedfaras, men är nu för tiden med widbufkar öf-
wer- wuxen, på -?s mil in uti Alayuottojärfvi, fom jämväl
är I mil långt, och 1 a 2 famnar diupt; derutur fedan Wuot-
tojoki på I mils väg, mäft igenom ängar och mäfack-
tige orter, famt efter fyra Imå fteniga forffar, fom allenaft uti
flod vattn höft och wårkunna med twå-bördings-båtar igenorc-
faras, flyter ned utiWuotto.axwiken och Uhleå tråfk. (a }

Af det fom fåledes anfört är, kan liuiligen fkiönias,
at en farled emellan Savolaxfka Höfdingedömmet och det-
ta län, fkulle igenom någondera af deffe ftällen möjeiigen
Kunna inrättas. Jag lämnar til Höga wederbörandes och
andras mognare och nogare underfökande och fkärfkådande,
hwilken dera af deffe leder kunde lindngaft öpnas och up*
ränfas. Dock torde farleden emellan Carelen och Satkamo
Sockn förefalla aldra minft k«ftfam och befwarlig; hwil-
ken derjemte torde wara nödwändigaft, och borde aldra-
förft befordras. Skulle arbetet delas Inbyggarena emellan
under en kunnig hands anförande, få hade de den minfta
Känning deraf Sedan kunde efter hand endera af deffa
hyffnämde farleder ifrån Idenfalmi eller Sawolax til Uh-
leå träfk upränfas.

I mediertid, innan detta wärckftälles, wore wäl, om
Inbyggarena pä deffe trackter blefwo wahne, at befiena
fig af fådane näfwer båtar > fboa Hen Candldacen _"__»«<
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Cbydenlus befkrifwit i fin gradual difputation under Herr
Praefidis infende, och dem de i Norra America boende
med få fynnerlig fördel nyttia wid dyliKa ftällen, fom def-
fe omtalte; och på -ån wärre, och hwilka fä lätt Kunna
bäras öfwer land.

Det wore äfwen görligit, efter det mig blifwit berät-
tat, at ifrån Carelen igenom Sotkamo til Cajana inrätta en
Landswäg; hwaraficke allenaft Cajana Stad, utan ock Ca-
relen hadeen ftor nytta ochförmån.DålkulleCarelaren til Cajana
höftmarcKnaden derigenom kunna införa fin bofkap, hvvar-
pä han dock nu för tiden har ingen eller ringa affättning;
detta är fom wåller, at bofkaps fkötfeln ar nu förtiden fnart
fagt aldeles i wanhäfd hos Carelaren.

Det förnämfta medel, hwarigenom denne Stad kunde
uphielpas, tyckes wara, om den unnades nederlags
frihet i Uhleå; eller at Cajana borgerfkap finge betiena fig
af Uhleå Stads hamn, at derifrån med fine egne fartyg eller
iagter affegla til Stockholm. Uhleå fkulle derigenom intet
komma at lida, emedan den utom defs hade tilräckeligk land
under fig. Men få länge denne Stad nödgas fakna en fa-
dan fördel, få tärer den näppeligen hinna til någon färdeles
wälmågo ; hälft winften för de waror, fom den til Uhleå
handlande fKulle affätta, torde wara ganfearinga. Härigenom
fkulle afwen åtfkillige medel fafte ifrån andre Städer,hwareft de
för de handlandes myckenhet, hwaTcken finge inrymme eller
fåge fin utkomft, lackas at fatta fig neder här i Staden.

Ehuru handtwärck och hända nögder äro de grunder,
hwar på en Stads tilwäxande fig ftödier; få hafwa dock fä
riödwändiga inrättningar härtilsi denna Staden faknats. Bor-
de fördenfkul här fådane inrättningar, flögder och närings
medel anläggas, fom fkulle paffafig med deff naturliga fkick
och befkaffenhet. Ibland fådane inrättningar härftädes fkulle
Jybaks Fabriquin ei fyna* otienlig ; hälft och TobaKs plan-

E 2 teringar
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teringar redan allenaft på någre ars tid i Carelen få lyc-
kats, at de, utom fit egit behof, Kunna föryttra något til
Ryfka Carelen, hwarom Herr Candidaten Jureitius i deff
under Herr Prasfes utgifne difptit: om det fom, boer i Acke
tagas vid en Stads anläggning, p. 17, förmält. Förutan det
Tobaics bladen ifrån, Carelen kunde upKiöpas, få har man
ei helLr orfak at twifla, at ju den til denne Staden tilly-
dande marcKen til fådane plantagier wore tienlig» allenaft
de af en nödig ans och wettfkap underftöddes. Potafke
fiuderie kunde ock här med ftörfta fördel i anfendé tilden
yminga fKOgen inrättas; likaledes wore här til Glasbruks an-
läggande god lägenhet. Då fkulle landet hafva en anfen-
lig winft för fina fKogar. Til Lienevdfverier wore här äf-
wen tilfälle, emedan icke allenaft ifrån Carelen och Sawo-
lax något lin och hampa.hit infaller, utanock en anfenlig myc-
kenhet dyliKa W-äror jemte garn ifrån Ryffland. Farge*
rier och Tryckerier wore här få nyttige, fom nödwändige.
Icke allenaft ifrån detta län, utan ock ifrån Carelen och
Sawolax, fkulleallehanda tyger, walmar , ochlärfterat unders
gåfärgningoch tryekningm.m.hit förfändas 5 hälft qwinfolcken
i fynnerhet, numera ickekunnaumbära fådan granlat, utan be-"
tala årligen tilRyffenen myckenhetpenningar ,befynn_rl_genför
trycK lärfter,hwil)fa4p^Mroafftätt godhet. GarverierochSamfk-
makerier fkulle ochStadenicke tilringa tilwäxthärkunna anläg-
gas. Dsrtil fkulla ifrån det.omkring liggandeLandet allehanda
hudar hit infalla ; Renhudar och andra råfkin kunde äfwen i-
från Kufamo LappmarcK upköpas. /Til Garfweriers be-
främjande bidroge förnämligaft, om någon Mäftare eller
Ge-fäll ifrån Ryffland kunde hit inlockas; hwilket nogfamt
deraf kan flutas, at Ryffarna för få billigt wärde härftä-
des kunna föryttra fitt läder, Juchter och ftöflor. Då
kulle man .förmoda, atßyffenei hade få flor affättning
på fitt läder m ro. på marckpaden härftädes, fom han dock

nu för
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nu för tiden har. Om deffe, jemte andra nyttiga inrätt-
ningar och handaflögder har fkulle winna burfkap, få fkul-
le man ei fåfängt förwänta, at denne Staden kunde ifrånfin ufelhet fnart uplifwas.

Jag har här korteligen fökt at fulfölja, hwad mig å-
Jegat, och budit til at utftaka fådane medel, fom fkulle
tycKas lända til Stadens uphielpande i framtiden. Jag läm-
nar nu under Höga wederbörandes ompröfwande, om icke
denne Stad borde och kunde förhielpas til deffe förmåner,
och flikeomtalte inrättningarhär anläggas; hälft ock bådeCro-
nanoch det alroänna härigenom en märckeligbåtnad och fördel
fkulle tilfalla.

(4) Om de uti de gamla Grakifka och latin/ka hiflo-
rier fa namnkunnige Argonauter, h\>i\ka rofoade bort det
gyldene fkinnet ifrkn Coichis, togo vägen titbaka igenom at'
fkilliga fluder i Ruff'and til Ludoga flin; fa ned i finns linni»
cus j vidare tångs efter finfka fkargarden til Uhlek , och (a
up för Uhlek etf förbi der Cafana nu ligger til Hvita baf*
Ipet: ytterligare förbi Norrige, florA Brittanien o.f. V, ge-
nom fundet vid Gibraltar tn i {JMedelldndfka haf\>et , och
anteligen hem til Grtkeland, fom Herr Prof OLOF RUD-
BSCK uti deffAtlant: T: l p: 66f* och faelj. Socker Pidfyfte*
ligen bevifa y och pk Tab. 2. afde tit famma varck boeran>
de tabeller flår utprickat . famnar man i fit varde.

OM PALDAMO SOCKN.

§. i/-

PAliamo Sockn är belägen 10.mil iÖfter ifrånUh!eå,och gran -
far åt Öfter til Ryffland, ät Wäfter til Uhleå och Sijkajoki

Socnar
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SocKnar, åt Söder til Idenfalmi, åt Norr til Kufamo eller Kemi
L appmarck, åt Nordoft til Sotkamo, åt Nord-nordwäft til Pu-
dasjärwi Sockn. I äldretider, då Sotkamoäfwen hörthärunder,
harSocknen blifwitkallad Cajana Sockn* I gamla handlingar och
fkrifterkallas den ozVOulujarfvi-eWexUbleÅtrafkSoikn , twifwels
utan derutaf, at en ftor del af Socknen ligger wid benämde
träfk. (a) Men fedan Sotkamo blifwit fkiid härifrån, har
Socknen blifwit kallad Paldamo. Den tyckes hafva fått
fit namn af PatdanlemiJcL-wzxeft.Kyrkiobyn ärbelägen.Det är tro-
ligt, at åter Paldaniemi har fit namn af finfka ordet Paldet,
fom betyder på fwenfka bredd , hwartil ortens belägenhet
gifwer anledning; ty Paldaniemi är ytterfta bredden och
udden af det fafta landet, eller den halfön, fom af Wuoc-
ki-kerälä-Hyrynfalmi-Riftijärfvvi-och en trackt af Uhleå
träfk på norra, och af Lendua - Ondojärfwi -Sotkamo-
Nuasjärfwi- och Rehjänfelkä träfken på fodra fidan år
omgifwen. (b)

Socknen är ungefär 26. mil lång eller efter Inbygga-
renas räckning 40. gamla mil, och ungefär $, nya mil bred*
Nuförtiden räcknas hår3B9. bebodde, och 3^, obebodde
hemman-eller röketal > fom innefatta Tl^i bebodde, och
1.obebodt mantal.

(4) Se Probflen Cajani mdnufcriptl
(b) Angående Paldamo namnets etymologie, haller

Herr Profefforen och Bibtiothecarien &CARJN fcere,
icke vara olikt tänkt, om manföker den igen i dekoft**
bare foder och fkinnkläder, fom de i Norr botn boende
gamle Finnar betiäntefig utaf, nu vid fin Gudstienft,
åcer enannan tid antingentil egne finaförnödenheter, el-
ler atde demöfverlåtotil andraNationers tienft» fom dem
med mycken begärlighet förlkrefvo, och dyrt inlöfte^
Deffe foder-verck nämnas hos Adaptum Bremenfem PAL*

DONES
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DONESochhos Hemoldum Faldones pågammal Göth*
fkasg£g/ g@££och $£££©♦ Angående hvilkea
klädedrägr, forbemälte UremfkeCanicken harmas öfver
fine landsmän,att de uftem marturinam de SAAMIA C SaR-
Mla) anhelarint quaft ad(ummam beatituncm* Medflikkoft-
bar<J}£££ eller §(£££ har i Biarmalands tempel Jomala
gudeni fordom timma varit öfver fkygder \ ochom käm»»
pen Alpin berättar OLFTRVGVESSONsfaga, athan fatt pä
fiolen omboddmed en dyreftepell,med mera. Att fåda-
ne [>tdm OCl) ttiefn äro hos ofsännu gängfe, vitna orden
fctUÖpeU och{ifpcl( Mxtltät') hvilka vid famme aåer
äro i förfamtingen ifrån urminnes tider vordne conferve-
rade. Om Pell och Paldoner rächna fina ahnor ifrån
Jarinfkaorden/*///'«» och peliis. eller det fom fnaraft är at
feja: både ©ötjla och Latinfka ordet äroaf et och fam-
maraoderfpråk härffemmande»giörosf vid detta tilfäl-
lelika mycket. Det underrättar osf HorAtius quodftragu-
lis& togis pelliceis villofisfenatus P omanusolim ufusfit >
modo quo pedita & peltigera gensHGeticA 6c Awazonia alio
nomine neque infigniri meruit,

§. 16.

PAldamo och Sotkamo Socknar hafwa i äkire tider, 13-
-fomenLappmarck hörtunderLimmingo förfamling,men

under Konung Eric denXlVts tid hafwa de blifwit föndra-
de ifrån Limmingo och uprättat för fig fielfwa et färfkilt
Paftorat; då den förfta Kyrckan blifwit upbygd på Mana-
manfalo. Men fedan Socknarne blifwitj af Ryffen plun-
drade och ödelagde och Kvrckan tillika upbränd, famt
deras förfta Kyrckioherde i hial fiagen, hafwa de åter blif*
"wit farrmanfogade med l Under Konung Cabx
éen lX;fi tid, då landet med nybyggare blifwit förökt,ha---*»

"wa deffe
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deffe Socknar andra gängen ifrån Lirrmingo Paftorat blif-
wit affkilde, och bekommit fin egen Kyrckioherde, ( a )och
fedan folcket något mer tiltagic, har Sotkamo år 1647. i-
från Paldamo blifwit afföndrad.

Ehuru widfträcktdenne Sockn är, fom af näft foregående
Ä.kan fes; få är här dock allenaft en Kyrcka; fem
är belägen i Paldamoby ungefär -J mil i öfter ifrån det
ftället, hwareft KyrcKan tilförene {[adt. Med bygnaden på
denne kyrcka börjades år 1726", den 24. Maij, fom ock
famma år fulländades. Kyrckan år af trä i kors bygd;
uti tornethänga 2-*ne fköna och wäl liudande klåckor, hwilc-
kas liud dock til en del borttages, dels af det de hänga
owanligit lågt, dels ock af kyrckan , fom förqwäfwer liudet.
Anfkönt deffe klåkors belägenhet är få obeqwäm, få höras
de dock i lungt wader på 1. ny mils wäg. Den ftörre
klåckan är guten i Stockholm år i6gj , och vväger 4, fkep-
pund och 8» lifpund; den mindre är guten i Lybech år
162a, och är af i\ fkeppunds wigt. Då den förra kyrckan
år 1716. blef af Ryffen upbränd , hafwa deffe klåckor i jor-
den warit nedgräfne, och derigenom undfiuppit at falla fien-
den til|byte, oachtadthan anwänt all möda til deras opfpa-
nande och efterletande.

Förfamlingen föreftäs härftädes af Kyrkioherden och
tre Capelianer, hwilcKa alla bo wid moderkyrkan, Hwär
Präft refer fyra gångor årligen omkring focknen # och för-
rättar Guds tienften jemte andra pråfterliga fyfflor på 30.
a^2. förhör-eller fåkallade ginger -ftällen, Förutan.detPräfter-
na, på3.weckors-påöfre-, oeh2. weckors tid på nedre track-
ten af focknen, dageligen fyffelfättes med ftändigt arbete,
fä giöra ock de eländige wägarne refan mycket befwärlig,
Hwart gingerlaglär 4, 6. a 8* gamla mil ifrån hwarannan
belägit; hwilcken wäg Präften om wintern, på flera ftällen ,
der inga Renar brukas, nödgas fara med fkidor, hälft hä-

ftarne
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ftarne uti en få diup fnö omöjeligen kunna framkomma, och
wägarne gemenligen åro oupkörde. Om fcmmaren nödgas
åter Präften, åtminftone til halfwa wägen på öfre trackten,
gå til fots flera mils wäg om dagen, och det merendels
öfwer fancka kärr och moraff.r. I anfende til deffe, och
flera andra befwärlioheter, fora Präfterne härdades äro un-
derKaiiade, fkulle ei fynas obilligt, om af Höga wederbö-
rande alla de fördelar, fora äfwen Lappfka Präfterne til
godo niuta, fkulle dem förunnas; hälft deras ftändiga ar-
bete, och många, famt alt för befwärjige refor intet i nå-
gor måtto eftergifwa, cm ei ofwergå Lappfka Präfternas,

Almogen i denne fockn, äfwen fom på många andra
orter, är til en ftor del kallfinnig i fin Guds dyrckan,
och kan på den korta tiden, fora Präften wiftas på et
och hwart ftälle, ei få tilräckeligen i fina Chriftendoms ftyc-
ken upöfwas, och defs framfteg noga utrönas; hälft de
utom des många pä en gång Präften åliggande fysflor,få-
dantpådefiäfta ftällen förhindra. Om höll och wår måfte i
fynnerhet öfre trackten wara utan Präft in emot twå må-
nader, för det då infallande menföret. De längft up i lan-
det ir". å l8« nya mil ifrån moder Kyrckan afiägfne inbyg-
gare kunna ei heller flera än högft twå gångor om året,
Larffmäffo-och Kynderffmäffo tiden, beföka moderkyrckan,
Deffe olägenheter kunde doch förebyggas, och åhörarena
bättre i Chriftendomen öfwas, om et eller fiere Capell nå-
gorftädes i Socknen fKuile inrättas, hwartij Socxnens af-
långa belägenhet ei fKuile fynas otienlig, Öfwerbyggarena
i denne Socnn hafwa ock redan wid förra Riksdagen un-
derdånigft anfökt, at få inrätta et Capell i Suomusfalrai och
Kiandobylag; hwilket dock ännu härtils ei hunnit til någon
wårckftäliighet för de hinder, fom häremot legat i wägen.
Den namnkunniga Probften Joh, Cajanus har ibland andra
£na goda författningar äfwen benamde Capeils anläggande

F. åtäncKt,
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åtänckt, och dertil utfedt lägligaft Karhula -j mantals Kro-
no hemman i Wuockiby til Capellans bol, hwar in wid
Capellet ei heller olagligen byggas kunde. Dock fkulle
härtil icke tycKas kunna utfes någon tienligare belägen-
het) än omrörde ftälle i kiandoby; fom ligger ungefär 12.
nya mil ifrån moderkyrckan. Denne Capell byggnad
wore för deffe öfwerbyggare högft nödig Och nyttig, fä för
deras förkofring i Chriftendomen, fom ock för deras ftör-
re beqwamlighet ; hwarföre wore önfkeiigit, at de ei länge
en flik förmån fkulle fakna.

Kyrekioherdar wid denne förfamling, hafwa warir föl-
jande: 1:0 Olaus Rahicainen, fom warit Kyrckioherde då
Förfamlingen förda gången ifrån Limmingå Padorar warit
föndrad, och Kyrckan ftådt på Manamanfolo; han fkal
blifwit ihiälllagen af et ftröfwande Ryfkt partie i Muhos,
dit han med (it hushåld flydt för fienden. Det hålles före
hafwa händt famma tid, fom Ryffen upbränt Limmingo Kyrc-
ka, hwilket af någre utfättes på år lf9o, men af andre
åter pä 1 <:82. (t>). Sedan förfamlingen andra gängen
ifrån Limmingo blifwit fkild: 2. Georgius Nyland kom
härifrån til Pyhäjoki 1612. %. Bhmkdictus Petr/eus har af
Förfamlingen blifwit hatad ochförfölgd, och derföre öfwer-
gifwit Paftoratet 1614. 4. Simon Ertci Frosterus fon til
EricusHsnriciFrosterus Stamfader för Frosterne, fhwiiken
warit född iLojo SocKn och Packala hemman iNyland; och förft
blifwit Capeilan i Calajoki och fedan Paftori Carlön) ( .Jhar
waritPaftor härftädes ifrån den 19. Juliiisr6. tilisao. Under
den tiden har han ock warit Re&orSchofa. i Uhleå, hwareft han
federmera blifwitKyrckioherde t. Mansvetus Jacobi Ijoenfis
fufpenderad r6aB. 6. Matthias Biörneburgensis död 1644,
7 Samuel Thom^e Paft. Carloenfis filius död i-Sfr. 8. Probft,
Johan Matthi^ Antilius Saloenfis Sacellan härftädes 1644.
Faftor 15/I* 9, Probften Johannes Andre-C Cajanus fon

til



43
til Riksdrotzen Gref BRAHES Fogde öfwer CajanaLän And.
Cajanus (hwilken war af AdeJig Slägt hemma ifrån Kyrck-
flätts Sockn, och kallades torr Gyllen hjtrtd.) år född ungefär
år 1624, ocrt P* *^cc 24* ålders år af Bifkopen Isaac Ro-
thovius ordinerad til Capelian härftädes ; affomnade år 170*,-*
Om des fwåra och långliga tienfte-år kan fes et bref tilConfi-
ftorium härdades af den 9. April 1698. der han fålunda om fig
betygar: Jag beder, at icke allenad mina långliga fwåra fiender4*

måtte Höggunftigt anfes, fom redo i ro. år här i förfam-«
lingen med mödo uti ftor farliphet af Mufcoviter och o-<e
gudachtige åhörare fient hafwer; utan och Prspofiti äm-**
bete här i Cajana, Salo, Braheftad och Sijkajoki, famtc<
i Carelen och Sawolax i Wiborgs Sticht med ftörfta be-"
fwär i 36. år utftåt hafwer m. m, Bemälte Probft har
ibland annat förmått och befordrat det i 8. <§. omrör-
de knecKte contra_tet och andre förmåner för Länet,
Igenom hans beförjande har ock den här ännu wanlige
gränfe freden under förra ofreds tiden emellan detta Lä-
nets dertil befullmäcktigade Präftmän och wiffa af allmo-
gen på denne fidan, famt wiffa gränfe Ryffar på Ryfka
allmogens wägnar, blifwit inrättad, Denna gränfefced
har fedan blifvit ei mindre af Glorwördigft i åminnel
fe Konung CARL den XII, än Czar PETTER faft ftäld
och oryggelig hållen, undantagandes , at, fedan Tullbetie-
niogen i Cajana wid Kyndersmäffo marcKnaden 1712. con-
fifcerat et anfenligit partie wallmar af Ryffarne, hafwa Ryfka
KofTaKerne om wåren derefter igenom Carelen infallit, och
famma confifcation revangerat, hwarom i följande widare feal
omtalas. I fynnerhet ftår famma Probfts nit wid truldoms och
andre hednitka ftyggelfers affkarfande uti deffa Förfamlingar
ei til fullo at berömmas; hwilket äfwen klarligen kan fkön-
jas af deff vifitations att hållen år 169&, 10. Probften E-
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ricus Cajanus, Son til den fidftnämde, har alloredan
i Fadrens lifstid efter Hans Kongl. Maj:ts Nådiga fil—
ftädielfe af Dom-Capitlet blifwit förordnad til Probft
och Kyrckioherde fedan han föfut i 2f. års tid wa-
rit Capellan härftädes. Ar 1715. har han af Rvffen
bfifwk tagen til fånga på Cajana Slätt, och förd tij Åbo,
hwareft han efter fwåra med märckelig tålamod utftåndna
bedröfwel.e* och illa handterande efter fredsilutet faiigen
affon>nade. u. Abraham Jacobi Frosterus Mag til den
nyffnämde, och fon til Probften oeh Kyrckioherdeni Uhleå,
Jacob Fröstlt.us, (hwars fader itar den ofwanförmälte
Kyrck. Simon Frosterus) hat warit förut Sacellan i Uhleå,
fedan KyrcKioherde i denne Sockn ifrån 1720. til 1726»
då han lämnade detta frmmefiga, 12- Probften Mag-. Simon
Porström fö*ft Rector i Uhleå, fedan år 1727. KyrcKio--
herde härftädes in til 1740. då han efter en långlig fiuk-
dom igenom döden afgics. 13. Andreas Cajanus tilförene
Conrecior i Uhleå fedan 1743* Kyrckioherde härdades,
död 1747. 14, Mag. Eric Munselius war förft Sacellan
i Uhleå, och fedan tilträdde detta Paftorat år 1749. af-
fomnade 17/1. Nu för tiden är Paftoratet ledigt.

Capellaner härftädes hafwa warit: 1. Mansvetus Ja-
cobi Stamfader för Fellmännerne; har bodt i Melalach.i
by. 2. Matthias Tammelin, 3. Gabriel Christierni Li-
mingius, Capellan härftädes 1627. federmera Capellan i Ke-
mi. 4, Samuel Thom^, y. Johan Matthle Antilius fe-
dermera Probft och Kyrckioherde härftädes. 6. Barthoi.-
J>vs Korkaiainen en bondefon ifrån Sjjkajoki Sockn och
Mangilaby, federmeTa Paftor i Idenfalmi, 7. Johannes ANd.
Cajanus fedan Probft och Kyrckioherde härftädes, 8. JohanSamuelis Paidanhjs. 9. Petrus Pexki PitocH.iUs. Paftpris
Kälfwiénfisfinus.io,EKic.FoÄTELius,il. ABfcTALAKDERjfeder-

anera



45
mera Kyrokioherde i Calajoki, 12. ErkusToHANNlsCajAmus,'
fedan Probft och Kyrci-ioherde härftädes. 13. Johamnes
Pstri Proch/i*:us 1694. »4. And, Jeremia: Cajanus , (Fader
til den dora Danift Csjanut) ordinerad 1694. och federme-
ra affatt ifrån fin ,fysf!a. 17. Samuel Nicolai Petre-
lius, erhållit fullmackt kort för (in död 1703. 16. Ericus
Erici Cajanus, död i Åbo 1716. under Ryfxa öfwerwäldt
tiden. 17. Joh. Brax, tilförene Collega i Uhleå, Capellan
härdades år 1713., har kort för lin död erhållit fullmackt
på Cariö Paftorat. 18. Caspar. Groen, Pyhäjokienfis för-
ordnad til Capellan 1704., federmera Paftor i Sotkamo, 19.
Johan Erici Cajanus, död 1741. 20. EricvsJoh, Brax,
fedan Capellan i Uhleå. 21. Jacob Abrahami r rosterus ,
nu för tidenCapellan i Uhleå. 22. Isaac Erici Sini-
us död 1747. Nuwarande Capellancr äro : vice Pa-
ftor Simon Appelgrcn, Michaöl Forsberg, och Mag.
ISAAC FORTELIUS.

(a) Befe oftansmde Probft^ CAJANi manufcript; och
Kyrckioberden Mag. Matthesii dilp. de Oftrobotnia p.
22. bvarefl afven alla Rynkor, fom intil nxrvarande tid
fladt i Paldamo, uptecknade aro,

(O J^mfaer difp. de Uloa part. I. pag. sr:
(c) Se barom Adjunß. Peitzii manufcript om Ö«

fterb. Präfterikapets Siägt regifter.

5.17»
i denne ort är långt fwlgare, än wid Siökatl*

J ten och i Södra delen af Öderbotn, Svarc-mylla åt
här mycket fälfynt; fand och mojord med lös grund, fa
ock giäs-eller pöslera merendels blandad med någon fim fand
utgiöra näftan de allmännafte jordmåne^ Sandjord med
någorlunda ftadig grund, anfes här för dtn feåfta jordart*
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Åkerbruket har icke ännu hunnit til någon wederbör-

lig högd; men kunde dock på denne, fkiönt långt til norr
belägna ort, bringas mycket högre, få framt en inrirod o-
wana wid åkrens häfdande, och lud för fwediande med me-
ra, kunde utrotas. Inwånarena härdades hafwa få länge
födt fig med fwediande, til des fkogarne merendels utödde
blifwit , då de warit nödfakade at något flå fig på åker-
bruk; deras utfäde i åker har nädan til mannaminne be-
ftådt allenaft uti litet korn. Miffwäxt infaller här
ganfka ofta, fom fororfakas ei allenaft i fandjord af fom-
mar torckan, enär långwarig torcka infaller, innan brädden
hinner täcka mareken eller någorlunda upwäxa lil halm,
och i lerachtiga jordmåner af mycken wäta; utan ock t
fynnerhet af tidigt inbrytande nattfroft; fom förderfwar
fädeswäxten , förr än den hinner til mognad. För en
fådan nattfroft är ei mer den öfre, än nedre kanten af Sock-
nen befriad*, och emedan den, fåfom igenom erfarenheten
nogfamt är bekant, har fin uprinnelfe af måfar och kärr
famt med kals ådror upfyide parcker och furnpar ;
få äro de närmaft til fådane dä Ilen belägne åkrar den fam-
ma mäd underkadade, fom i fynnerhet uti Kuckoila och
Wenetheitto byar på nedre kanten af Socknen, Deremot
kunna de wid det ftora och wida träfket belägna torra och
öpna åkrar ei få fnart at kölden eller nattfroden fkadas;
och ju längre fKogeii på alla fidorafrödies omkring åkrarne,
defto fäkrareär man för froften jämwälpåfumpigeoch lågt lig-
gande orter. Nu mera har förfarenheten giordt en och hwar myc-
ket angelägen, at, om möjeligit är, flytta fin åker och bohl-
ft-ad ifrån frodöme til torrare och mera frodfria orter,
hvvarunder de fattigare hemmans åboer med nödiga fri-
hets år högwederhörigen underdödde blifwa. De allmän-
na-fte miffwäxter uti denne ort fororfakas af de tid efter
annan här infallande kalla fomrar; då hwarcken fädes-eller
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andre wäxter,fäfomhumla, lin, hampam. m, ei heller på debaft
belägne åkrar,kunna hinna til mognad, innan någon ftarck natt-
köld uti Augufto elierbörjan af September infaller, och wäxten
en dödande fKada tiifKyndar. Slike fynnerligenkalle Somrar haf-
Wainnom3o. års förlopp infallit 1731 och 1737.Rågbråddenwi|
»ek härftädes nog ofta, häld på ler-åkrar, under fnön afgå och
förfwinna, då riiup Inö om höden nedfaller, innanjordentil-
frufit; eller ock när mareken om höften mycket tilfryfer,
innan någon fnö fallit, hwaraf tiälen blifwer tiockare, ro-
ten på brädden icke ti! ringa fkada. Dylikt händer ock ,
när fnön om wintren .affmal ter ifrån bråcid-äkren och derpå
följande darck köld förorfakar is på brädden.

Åkrarna här på orten äro fördelte i fyra delar, hwil-
ket är oumgnngeligit, i anfende til denne magra jordmån,
fom intet tal at ärligen befås. Bör altfå åkren, hwarifrån
rågen om höden affkuren är, den påföljande femma ren lig-
ga i trade, och kan förd näda året derefter til korn-wäxt
brusas, f2mt derpå följande fommaren åter med råg befås.
Med en fåd2n hwila kan en wäl giödd och omlagad åker
i bättre år käfta ifrån fig 5, 8> »o. å I2:te ja ock under-
dundom til i;:de k-: rnet efter råg-utfädet, och 4, 6. å io:de
och ganfka fällan i2:te kornet efter korn-utfädet. Doch har
en landtman i Ural a by är 174-2. utfådt 1 kappa råg, och
deraf inbärgat 1 hel tunna; hwilket anfes för fynnerligit
här i orten. Sielfwa fanings fättet bidrager och mycket
dertil, at jordmånen härflädes kan förädlas til någon af-
kadning. Igenom påliteliga rön har man funnit, at en rät-
teligen giödd och wäl beredd åker af 14000. quadrat alnar
får ei tätare befås, än högd med 1. tunna korn, eller §
tunna rågs Åkren made ock hwar gång gödas under kor-
net , hwarpå en fådan åker utan widare glödande til råg-
fädet en gång nyttias kan.

Gmdlem famlas har af ladugården, och tilökes med fo-
jpQ*
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por halm och allehanda affkrap , fom kådas i gödnings
nopen at brinna och förrutna med den öfriga gödfeln. Någ-
re Stånds perloner bruka ock at formera gödfeln förmedelft
granris huggande på ladugården och under bofi-apen; hwil-
ket efterdömme man äfwen önfKade af gemene man blif-
wa efterfölgdt, fedan han märckt, hwad nytta en fadan
gödning åftadkommer , i fynnerhet i deffe lerblandade åk-
rar. Gödningen utKöres här på åkren om höften, och det
fom om wintren famlas, med fidfta föret om wåren; dock
pläga några förficktige hushållare föra gödfeln ut om wå-
ren näft för fåningc tiden , och den famma ftraxt derpå
nedplöja.

Til at bereda akren brukas har allmänt en twägre-
nig plog, på Finfka fabrae eller aura, fom uti Mag^ Pazetii
tiifput. eller anmarckningar cm *ng och Åkerfkcerfel i Qfierbotn
finnes befkrefwen och afritad; til åkrens harfwande brukas
en träharf. Med åkrens tilredande förfares här fåfom jord-
arten på et och hwart ftälle det tyckes fordra.,

Korn'Utfadden förrättas merendels ifrån den 19 til de»
49. Maji uti fand-åkrar, och ifrån den 26. Maji til den
7. Junii efter gamla ftylen uti ler-åkrar, och ibland nå-
got fednare 5 men rågen utfås gemenligen öfwer alt i
åKrarne wid Augufti månads början. Dock blifwa fwedior-
ne befädde redan wid begynnelfen af Julii månad.

Skiorde-tiden infaller här efter det lom fomraar war-
man warit ftörre eller mindre, och på fånings tiden entien-
lig wäderlek föigt. Manfår dock fällan börja med inbärgnin-
gen in medio Augufti, utan ofta fiorton dagar eller tre
weckor fenare. År 1742. flutade min K. Fader Kom-fkiör-
den förft dagen förr Michelsmäffan eller den 9. Odober
efter Nya Stylen, då Ihcwäi famma korn ännu war ofkadt
af kiöld, men war dock näppeligen half nioget. Hos gam-
malt folcK är än i minne, at Kornet likwäl Kunnat innoni
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fiu weckor ifrån fåningsdagen fullmoget inbargas; hwilket
i fynnerhet fkal händt år 1597. på flera ftällen här i lan-
det. 17/a- har ock korn-utfädet innom twå månader i då
warande warma och tienliga wäderlek kommit til rätt mog-
nad. Uti kallare fomrar hinner korn-utfådden på fyra må-
nader intet til någon mogenhet. Säden fkäres , bindes, torc-
kas och bärgas på lika fatt, fom i omrörde Mag. Paze-
-111 Difput. pdg. f6. och it, §. finnes utfört. Efter tre ock
ibland twå dygns riande aftröfkas fäden, då den warit
någorlunda torr wid införandet i rian. Med uttröfkningen
går merendels ut til allhejgona-tiden och på fwedie länder-
ne långt längre; föröfwerbyggarena ligg'aock fpanmåls fky-
larne underftundom hela året i fkogen orörde. Akren
giärdas med wanligt gUrdfeie, fom i Finland och annor-
ftädes i Öfterbotn

Utom RXg och Korn fås här ock af någre ganfka li-
tet vxr Hvete jämte ärter, hwilKa doch få långt i norr
intet wilja fynnerligen trifwas, Hdmp-frö utfås här alle-
naft til egit behof; med Lin wäxten har ock för några år
fedan blifwit början giord, fom dock härtils knappaft
lönt mödan. Rofve-frö utfås merendels i fwidie land och
något litet i ny åker. Humle gärdar äro här fälfynte, dock
förmodar man , at de hädanefter lära blifwa allmännare.
Kal jemte någre andre allmdnna krydgardt växter brukas här
ännu allenaft af Ståndsperfoner.

De almännafte och handgripeligafte ofeder, fom wun-
nit häfd vid åkerbruket här i orten, äro i fynnerhet följan-
de : Det är ett allmänt bruk, hwarom redan något är an-
fördt, at Landtman med förfta fnön om höften utkörer ei
allenaft fin årsgamla gödning, utan ock den fora då kaftas
ur fähufet, på trädes-åkren eller det åkerftycKet, fora den
fommaren warit under råg utfädet, och förft andra året
derefter kommer at med Korn befås, Giödningen lämnas
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laff om laff at ligga öfwer wintern til nafta fommarert,
då den änteligen utbredes och ner-plöjes, fedan både köld
och watn, til en del ock fölen, all muft deraf affört. Der-
näft är ock det et ftort och näftan allmänt förfende, at
med utfädet om wären fkyndas , innan åkrarne hinna rätt
torckas, eller at fånings tiden ei paffas efter ägornas lä-
ge och befkaffenhet då för tiden; hwarafhänder, at fådes-

kornet uti en få wåtoch kall jord dels förqwäfwes, och hin-
dras wäxten at fkiuta up ; dels blir ock brådden, då den
änteligen långfamt upkommer, mycket klen , och ogräfet
fager öfwer handen. Detta fker fuller i den affigf, fom
i miffwäxt åren har fin grund, at en tidigare befådd åi-cer
Kan tidigare och innan froft-nätter infalla , hinna til nå-
gon mognad; men i fielfwa vvercket tilfkyndar Ladtman-
nen fig dymedelft en årlig miffwäxt. Utom deff befar
Landtmannen här i orten fina Korn - åkrar mycket tätt,
hwarefter axen blifwa ganfka fmå, och en få tät wäxt
genad faller til mareken, famt kan federmera intet få Vätt

refa fig up igen af blåswäder. Widare kan ock räknas
för fel i åkerbruket, at ehuru här finnes en fådan tilräc*
kelig kärr-jord på många ftällen, fom jemte lera kunde med
nytta anwändas til fand åkrars förbättrande, ock äfwen
öfwerflödige granfkogar alledädes äro at tilgå til at nyt-
jas til defta fwaga ler åkrars i dänd fattande och glö-
dande; få wil Landtmannen jiKwäl här ännu ei mycket
weta af annan giödning dertil, än den fom efter bofnapen
famlas, hwilken fåledes, lom redan förmält är, icke heller
rätteligen fkiötes, oachtadt det wår högt berömlige och om
landets upkomft nitifke Landshöfdinge General Majoren
och Riddaren Högwälborne Herr G-A. PIPER flere alfwar-
famma befallningar få deruci, fom i många andranyttiga hus-
hållnings mål, utgifvir. Dikande ålidofättes här äfven af
Landtman, och anfkönc fomlige dika fina åkrar, få hafwa
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de dock det rätta diknings fättet fig ei bekant; ganfoa fl
landtmän hafwa fina åkrar i tegar delte. En märckelig
ofed wid åker bruket fpörjes ock deruti, at rågen fås pä
åkrame ak för nära til gärdes-gärden, hwaraf förorfaKas,
at, enar ymnig fnö om wintren famlas och til hopa yrs
i ftora drifwor wid gardes-gården, och ligger fedan oaf-
fmäldt långt in på wåren, blifwer brädden derunder för-
legad, ja ofta på 3J a 4 famnar ifrån gardes-gården äftwi*
nar och aldeles afgår; fom af förenämde crfak ofel-
bart härröret ; hälft watnet följachteligen ftadnar län*
gre tid på berörde ftällen. Hättil kommer ock, at
äker-renarne äro för höge, ei heller med wederbörlige di-
ken förfedde. De dällen fom ligga närmaft til fådane gar-
des-gårdar, der fnödrifwor giärna plåga lägga fig, kunde
anten lämnas til wår-fäde eller gräswäxt, och dike, fom
afförde watnet,upgrafwas emellan det och råg äker-ftycket#

Öfwerbyggarena i denne Sochn bruka öfwer alt fwe-
die, fom dock i denne magre jordmån mer tid och arbe-
te fordrar, och långt mindre af fig käftar, än på andre
orter i fetare jord; dock förhåller fig af&adningen härftä-
des ganfka mycket efter wäderleken. En bonde uti Sal-
mis by 3 härför 9. år fedan utfådt i fwedie allenaft 8. cap-
por råg och inbärgat deraf it. tunnor. En annan bon-
de i Suoli-järfwi by, har år 1737. utfådt 3. cappor råg,
hwaraf han upfkurit 1000 band eller åtminftone 10. tun-
nor. Likaledes har famma bonde förledne fommars utfådt
3. cappor och bärgat deraf lika mycket eller 10. tunnor*
En fådan afkaftning är dock fällfynt härftädes. Tilfwed-
jeland utfes här backar och höglänte ftällen, gemen-
ligen med tall-och granfkog öfwerwuxne, Uppå den fkog,
fom man ärnar til fwedie hugg, är här öfwer alt wanligt,
at om höften rothugga ( på finfka Caffdroita} eller afhug-
ga den fpäda j&ogen, fom beftår af bufHar och telningar^
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om wåren derefter nedhugges den gröfre fkogen, och förfl
året derefter förfta gången afbrännes; följande året, fedan
de efter förfta branden lämnade trän och ftocKar i wiffa
högar blifwit hop famlade, ( fom på finfka kallas råvitd),
antändes de ytterligare och afbrännes. Deruppå fås mare-
ken med råg och på wanligt fått mylles. Sedan den wäx-
ten är afbärgad, Kan famma marek intet befås något an«»
nat år , utan måfte fåfom aldeles utmärglad och i grund
bortfkämd, utan något hopp at någonfin mera kunna hiejp3s
til fit förda fruchtbara rilftånd, under faä (ot läranas. Ät
här något orda om den fördel eller fkada, fom fwediandet
har med fig fynes onödigt; hälft detta ämnet nog fyffel-
fatt wåra hushållare.

S. ig.
e

[l^garne härftädes äro mycket fwaga och mindre indräch-
f\ tige i proportion emot åkrarne. Inbyggarena nödgas
derföre lämpa åkerbruket efter ängen 4, få at de icke fä up-
bruka mer åker, än de i anfende til ängen kunna wid
macht hålla. Höflaget uppå deife ängar beftår til dörre
delen af gröfre och finare ftarr, famt fräken och raf-fwan-
far ( Equifeti fpeeies ) på finfka karva kortet, jämte
andre gröfrehöflag. Wäpling är mycket fällfynt; hårdwalls
hö finnes endaft på de uti linda lämnade fand och ler åkrar;
hwilcka allenaft waxa i några års tid. Mås ängarne, fom
egenteiigen här förekomma, blifwa efter hand mer och mer
måslupne» och i fynnerhet när en wåt höft infa'fer,
af watnet aldeles öfwerfwämmas , fom ledan tilfry-
fer och afbränner gräs roten, hwaruppä en fådan äng på
flera år intet tager någon gräswäxt. Likaledes blifwa
ét wid träfken belägna ftarr-ängar, af det ymniga wår-
ftod-watnet, fom wiffa år L4, »ch underftundom é, wec-
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kor ligger -qwar öfwer famma ängar, efter hand förtärde
och aflkölgde; hwaraf händt, at på många ftällen, hwareft
förr ro. å 60 år fedan anfenliga ftarr-ängar warit, der ftår
nu för tiden watnet 3. å 4. alnar diupt, fedan det affkölgt
ängen. De i fynnerhet wid Uhleå-träfk belägna ftarr-än-
gar jemte de fruchtbarafte åkrar undergå årligen famma
öde. Sådant kan docK icke på något fäft förebyggas, få-
framf ei jgencm Höga Öfwerhetens handha.wande Uhleå-å-
-mynningen eller (kofken nifka ) fom är det enda utlopp,
hwarigenom watnet härifrån utfaller, kunde uprenfas och
diupare göras. Då fKuile ei allenaft det af diupa fnön
hwarje wår här förorfakade och äfwen i detta wida U-
leå träfk til 3. å4. alnar perpendiculairt högt upftigande
mycKna flod-watn hafwa bättre utlopp och på kortare
tid utflyta , utan ock det deffutom här ftadnade myckna
watnet, fom de fläfta årfens tider ftår lika högt med må*-
farne och andre låglänts orter, något närmare aftappas.
Häraf hade orten at wänta den nytta och förmån, at mä-
fta delen af de på flera mil fig fträckande onyttige måfar
och morafer kunde fruchtbare giöras , och icke allenaft
til äng, utan ock på många ftällen til åKer upbrukas.
Härigenom doille ock denne ort i dpt ftånd bringas, at
den, äfwen fom andre orter, kunde nära fig endaft af åker
och äng -fkötfeln, Inga lador bruKas här på ängar, utan
höet förwaras i ftackar,.

$. 19.

EHuru denne ort haftgodt förråd på ftoraoch widfträckta fks-
gar, få beftyrcKerdocKerfarenheten, det landet allaredan

känner en märckeligfaknadhärpå genom den framgångnehushålh
ningen med en få dyrbarnaturers gåfwa. Skogen utödes här för-
nämligaft genomfwedjande och tiärubrännande. Det förra idkas
aföfwerbyggarenatil något öfwerflöd; få atmanpå öfrekanten af
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Socknen fer fkogarne tämmeligen förflörde, dels af fwedian-
de, dels ock af fkogs-eldar , fom ofta igenom fwedjebrukares
wärdslöshet iluppit lös och giordt fkacia på några mihlar i
kring. Det fenare eller tiärubrännande idK3s af Inbygga^
rena på nedre trackten af Socknen. I deffe förfiutne åren:,
då tiäran wäl lönt mödan, hafwa fkogarne blifwit fä alr
deles uthuggne, at inwånarena derftädes innan Kort lära
wara nödfakade, at ei allenaft öfwergifwa tiärubrännandet,
utan ock faKna nödig fkog til timmer och brände, dereft
icke tiäru-brännandeti tidinfkränckes,ochdertil allenaft nytt-
jas rötter och til annatbehofmindredugeligeträn, då likwäl nu
för tiden den gröffta furu-fkogen utan åtfkilnad Kåtas til tiä-
ruwed, ochmåfteftupa för yxan. Skatorne af de nedhuggne
trän lämnas i fkogen, utan at de til brände eller annatbehof
fkulle nyttias och famlas. Ifrån nedrekanten af denne Sochn ä-
ro i deffe näd förfiutne tider åtminftone 3000. tunnor tiära
årligen utfeeppade. Igenom tiärubrännandet förfummas å-
kerbruket här alt för mycket, hwilket i anfende til det för-
ra anfes af mäda delen allenad fom et mellan-arbete och
fkötes af det odugligade folcket på hemmanen, i fynnerhet
under den tiden karlarne och det bada arbets folcket om
wåren och långt på fommaren äro fyffellfatte wid tiäruda-
len och med närans nedförslande til Uhleå.

I anfende til det oförfwarliga fkogs ödande, fom
på margfalligt fatt här utöfwes, fkulle tyckas, det fkogar-
nes delning wore härdades få mycket nödigare, fom at der-
igenom icke allenad wiffa allmänningar kunde för framti-
den affkilde och befredade blifwa; utan ock de förmögna-
re och foickrikare hemman betagas, at med öfwerflod igt
tiärubrännerie och fwedjande förfördela fina fattigare gran-
nar, famt fkogarne för dem utöda; af hwilken här all-
mänt inritade bedröfweliga ofed erfarenheten Jämnat otwif-
welacktiga wedermålen.
;.i'. --_ Di
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De har allmänt wåxande trä-fiagen äro t Tall, Gran,

Biörck, Rönn, En, Ahl. Wide, Afp ; men mindre allmän-
na äro Hägg, Sälg, Try( fom allenaft wäxer pä en holme
i kiando tråik ) fwarta och röda Winbårs-famt törne bu*
Ikar, Frangula, Kalfbä.r, Betula nana, och Myrica.. §. 20.
TJofkapen härftädes är af lika ftorlek fom på andre orterJIJ i Finland. Inga oxar brukas här til körflor eller åker-

bruket, utan allenaft häftar, fom äro af mindre dag, men
derjemte trefna och fynnerligen ftarcke. Får/laget är ock
af lika ftorlek och art , fom annordådes i Öderbotn ;
inga Tyfka eller Spanfka får finnes här. Utom andra
allmänna bofkapsflag underhålles äfwen getter uti nå-
gra bylag. Afkaftningen af bofkaps fköcfeln bedår uti
något fmör, talg och hudar, hwilka waror af Landtman
förytres dels på Cajana raarcknaden, dels nedföres de ock
til Uhleå. I nedre delen af Sochnen giöres wäl någon oft,
dock ei mer, än til egit bthof.

Af någon fynnerlig bofaap fiuka wet man här intet,
utan en och annan gång, då bofkaps peften öfwer hela Ö-
fterbotn grafferat. Biörn tilfogar här näftan årligen gan-
fKa ftor fi.ada på bofkapen, i fynnerhet i fkogs bygderne;
hwarföre äfwen i någrebylag wallhjon made hållas, änfKönr det
ei kan fkefamfält af någre hemman eller något bylag j hälft de
äro långt ifrån hwar andra belägne. Biörn kommer ofta om nat-
ten på akren och underdundom i fähufet om fommaren, och
fäller flera creatur, innan folcket kan upwakna och hinna
til hielp- Häftarne made ock ofta dupa för honom; ja nå-
grehemmanblifwa ibland aldeles utblottadepå hädar, få at de
om höften intet hafwa någon enda öfrig. Til at förekom-
ma den ftora fkadan, fom de lida af deffe fkade-diur, haf-
wa någre bylag öfwerens Kommit, at förfkaffa fig trtfm-
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trummor; på det de med ftarcKt trumlande förft om wåren,
och fedan tid efter annan om fommaren, måtte igenomgå de
fkogs trackter, hwareft deras häftar och annan bofKap pläga
gå i bet, och faledes förjaga biörnen. Ehuru detta o-
diur på.det fåttet intet kan aldeles bortjagas, fä tros det
docK deraf blifwa iå fkräraf, at det ei den fommaren
wågar fig at hålla til, famt giöra någon fKada på de orter,
hwareft det tidt och ofta hördt trumman. MärcKwär-
digt är, at, fKiönt biörnen uti den öfriga delen af Sock-
nen tilfogar fkada, få fKall han, efter gemene mans be-
iättelfe , dock aldrig wifa fig på Paldamo byns mulbete
och utmarck. Gammalt folcK föregifwa til orfaK, at biörn
efter deras förfäders fägen i urminnes tider fKolat ofta wift
och uppehållit fig innom denne utmarck äfwen fom annor-
ftädes , men federmera fi<_al en Lappe gått omKring det til
dennebyn hörande mulbetet, och förmedelft fina konfter och
widfkeppelfer förjagat den famma. Man Jämnar denneberät-
telfen derhän; egenteliga orfaKen dertil tyckes wara de»,
at denne byn är något tätare bebodd, än andre byar,
och at landet, fåfom uti iy. §. är anfördt, på twenne
fidor är omgifwit med watn, få at det på det bredafte
ftället ei är bredare, än något öfwer en ny mil, hwart
biörnen icKe gärna fördriftar innaftla fig.

Uti Kiando byn, fom ligger närmaft til Kufamo, un-
derhålles ock tama Renar, hwilcka af bönderna derdädeé,
fom hwar för fig äga mer eller mindre af dem, nytjas om
wintren uti den der warande ymniga fnön wid kondor ;
med Renar hemköra de dt hö, och den otrö.Kade fäden
ifrån fwedieländerne , med dem göra de ock fina refor til
Stad och ftåmning ra. m. När deffa renar om wintern
fkola betas, hålles en af de äldda renarne, fom har en
KlocKa om halfen, fadtiudrad på fådant dälle i ftcogen ,
el*r renmåfa är til fängsj då de öfriga renarne hålla fig

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

S. IL
M-j

/Age och Togelfinge är et ibland de förnämfta landtman-
nens närings lätt här i orten, Skogsfogei , fom Tiä-

der, Orrar, Snöripor och Hierpar fångas här mäft med
fnaror och flackor eller fällar, i fynnerhet om höften uti
Auguft. och Septemb. månader. Gränfe-allmogen fångar
äfwen fogeln under defs leke 4id om wåren på leke-ftäl-
len, famt under trän der det något tidigare blifwit bart»
Af ftörre dags foglar brukar bonden at rimfalta och wä-
dertorcka en del, fom han fedan befpar til fin refekoft \
deffe forckade fogel bröft (fom kallas på finfka Lin*
nuntiek») äro mindre bexante i Finland och Swerige, och
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tilredes allenaft i LappmarcKen, cch nagre Socknar i
Öderbota. I allmänhet klagas här öfwer fogelns årli-
ga aftagande, fom til en del tyckes härröra deraf,
at fkogarne blifwit ut-ödde, och foglarna äfwen (tär
hända ) för den ymniga röKen , lom updiger få ifrån
fwedieländerne, fom ock ifrån fkogs eldarne, nödgas ta-
ga fin undanflycht asnordads ; det är ock genom erfaren-
heten beKant, af fogel-ungarne, fom intet äro i dänd at
rädda fig, made nog ofta fäffa Jifwet til uti den ftarc-
ka röken- Sibfoglar här ganfka litet ; Svanor ,
Gäsf och någre dags Andtr tilhålla om wåren i någre flo-
der, bäckar och fmala fund ; hwared Swanor 'och änder
fångas merendels med faxar, fom äro upgilrade hrede-
wid bredden af wattnet; de andre fivgs foglar fångas mäft
med fkiutande : Dock är fanget mindre fördelachrigt.

Jkomfaiutes här gemenligen ifrån medio Ocftobris och Ef-
wer hela wintern af hwär man, fom äger en ftålboga
©ch en eller twänne gode ikorn-hundar : En karf, fcrn fi.iu-
ter ikornar, bruKar altid med dg en poike, fom på fin-
fka kallas Kolkamifs, hwars fysfla är, at noga gifwa
ackt hwareft Kolfwen eller pilen nedfaller; och den fedan
bringa til fkytten. Wid godt fänge och med goda hun-
dar kan en karl fkiuta til 10 å if. och flera ikornaromda-
gen. Flygande inornar äro här mer fälfynte; de äro nå-
ftan af lika ftorleK, fom de andre. Med fina wingars
tilhielp Kunna de bätre, -an andre ikornar kåda fig ifrån
det ena trädet til det andra; dock Kunna de intet flyga
ända rått fram. De äro rådande öfwer andre ikornar och
fördrifwa dtm ifrån fina boen , hwilka de fedan intaga
och bebo; emedan de intet äro wane at bygga fig nåfte».
Sin föda taga de mäft af ahlnnoppar och förtära äfwen
wiffa dags löfblad, jemte hårdt bröd m. rm. De ligga öf-
wer dagarne uti fina boen, och förft wid kl. 7. om
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qwallen komma de fram, och foka C\n föda in til klocKan
4. å y. om morgonen, då de återKrypa in uti fina nåden.

Härmeliner fångas med hundar, hwilka upwädra dem
under gran och andre trä rötter, och dem fedan upgräfwa.
Dock Kunna härmelinerne efter en wåt höft intet dölja fig
under trä rötterna, utan måfte båda fig fram. Utom defs
(ångas de ock med fällor.

Rifvar fångas med faxar, KaKor, famt med de til den
ändan giorde bräder (på finf«a Kipylaudat ). Hdrar fångas
har dels med fällor, dels ock med fnaror. Härdar, Loar
och FUfraJfar äro här fållfynte. Uttrar fångas uti några åar,
docK icke til någon mycKenhet.

UPitU renar (kacka fig altid i ftora hopar om win-
tren, då de på deras Ipår ofta med fnaror af rep fångas;
men i fynnerhet fälles de i ftarcKt owäder lättare med bys-
fa; då en karl, fom ftår under wädret Kan fälla flera af
hopen , utan at de andre låta fig af fkottet färdeles -kräm-
mas, få länge de intet få wäder af Krutet och fkytten, el-
ler ock tå fe honom, Ren-;agten,fortfättes här dockwanligaft
och med ftörfta fördel ora wåren med fidfta föret, när fnö-
fkaran bär fkid-karlen och desf hundar, men fäller ren^
När ren blifwit någon tid af jägaren efterfatt, nödgas den
utmattad twärftadna för honom, fedan deff ben af fka-
ran blifwit fårade, och fenorne på bakbenen blifwit af
twndarne färgade och fönderflitne. Röttet är dock mindra
fmakligit af en få ftarckt jagad ren., Under det renarne
jagas , föKa de til at ifrån fkogarne och der diupare fné
är, utkomma på flacka ifar och fälten , der de intet haf-
wa fwårt aträdda fig. Algsrblifwa ibland wid denne gränts, på
JiKa fatt fom renar uti diup fnö,tipjagade och nedfälte.

Biörnar blifwa om höften med förda fnön på det na-
gafte uti deras hiden efteriökte, och der fedan emot wå-
ren, cU frutfkaran bär fkid-Karlen och dcff hund, men
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intet biörn , med fpiut nedftötte; cllér om biörn fiipy
per undan på ftychten, blir den på deff fpår af hundar
upföiu och efterjagad, famt anten med böffa fil-ar bå^a
.och fpiut nedfäldt; hwarwid den dock en och annan
gång får tilfälle at illa fkada och färga jagarena, när
de intet äro förfedde med goda hundar, eller och elieft
jsforficktigf gå til wäga. IPargar wilja wäl nog ofta in-
nådla fig härdades, men utrotas gemenligen på en gång
»ed godtfkid-föreom wåren, då fnöfkaranei bär någon warg,

Sk/mwaror, i fynnerhet grä-wärck ,färfaljesmerendels hem-
Jigen til Ryffame, hwilka i deffe förfiutne åren betalt dem nog
dyrt; en del affkinwaror förfaljesock på Cajana marcknadtn.

§- 22.
Tflfkeriet är ock et allmänt närings medel här i orten,
JP och i fynnerhet under miffwäxt åren jämte fogel och
miölck det mäfta folckets endafte lifs uppehälle* Wiffa öf-
werbyggare förtåra fällan något bröd med dera» färfka
flfk, icke heller bruka de något falt deruti. Fifkeriet
härdades är icKe öfwer alt lika dracktigt. Uti någre by-
lag; kan hwart hemman årligen, förfälja några lifp, torra
geddor, och några tunnor falt fifk, dels muickor, ''dels
ock fik ; andre deremot äga mindre och dels ingen tilgång
påfifk,utan äro nödfakade at kiöpa af andra ,til fit egit behot.... Geddfifktt fortfättes wid förda isloffningen om wåren
med nät och ryfTior uti wikar, bäckar och å-mynningar,
under leke - tiden ; geddan tages ock med liufter, då
den upftiger til grunda waff-ftränder at leka. Deff utan
fångas den ock med krokar, ute på diupet, få wäl uti in-
fiöar, fom ock i öpna träfk. Abbor , Mört , Braxen och lä fån-
gas ock om wåren med ryftior, och nät på de ftällen, de
pläga at Ära fin leke-tid., Om wåren ftraxt efter islofs-
nin^en ucfättes äfwen i någre träfk Laå krokar med ftor
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nytta, då den rimfaltas och forckas ; den fångas ock eljeft
om wintern alt ifrån kynders mäffo tiden med ryftior un-
der ifen. Straxt tfter wår fifket utrudas fom.marnoten emot
Giös,Sik och annan fmå fifk. Midt pä fommaren utredes
äfwen nät \it på cliupet för de omförmalre fifkflag, fom lik-
wäl på få flälkn och allenaft wiffa tidtr lönar mödan.
Höft noten, fom gicres långt dörre än forr.m-ar noten, el-*»
ler til ico. J2O. h 130. famnar lång omkring, och 2. å.lftffamn diup, utredes wid September månads fiut, och fort*
fares med notdrngningen efter den få Kallade Muiku til
defs ifarna Irgga fig. D.tta muickufanget är det fördelack-
figade, or.h Kan med en not om höde tiden fås til 10. 12. å
14. tunnor, fom dels infsltas, dels lägges den ock ränfad
och ofaltad under tyngd vi. fådane til detta ändamål pior-
de tunnor, fom e» hålla någor watn; hwarigenom den kan
förwaras til kokfifk näfian färfk öfwer hela wintren, fedan
den en gång wål tilfrufil. Den uti Uhleå trrfk befinrelige
miiickanär långt fmärre och magrare, än den fom fångas uti
Kiandoträfker j ehuru detta fiddnämde tråfk är mycket mindre.

Uti Seittenoikta forffen och derunder i drömmen, få
ock uti PyhänänjoKi, öfwer och under Aiftokåfki uti ke-
rälåby, famt uti Suolijerfwi drömmar finnes fullan pirtor \
men mäft af mindre ilag, och til få ringa qwantitet, at pär-
lefifkeriet derftädes intet lönar mödan.

§. 23.

IBland fiöarne är Uhleå träfk i denne föCKn namnKunnigafh
Ifrån kåfken nifka eller der Uhleå elf tager fin början

är detta träfk i en rät linea til Manamanfalo ftranden %$
mil; famma holme ell r öö beftår af lj mil i längden, och
i mil i bredden, och berättes innehålla innom denne rymd
27. infiöar; uti någre af dem finnes Rudor, hwilka annor-
flädes här i landet äro ofynlige. ifrån dennt holme fträc-
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ker fig benämnde trafrc2 Jmil i bredden til Jalanga jokiellerLei-
nola hemman i Jalanga by. Widare går träfket 4. mil
upåe til Kiehiman joenfu och der belägne Sopala hemman.
Utom desffträcker fig ock detta Uhleå träfK ifrånredan nämnde
manamanfalo3^mil åt Cajana, då Cajana åån widtagerT?smil
när til Cajana Stad och Slott.Förutan Manamanialo holmen,fom
är bebodd, ligga här ock åtfkillige andre fmå holmar,
dels med furu-och gran dels ock med löffkog öfwerwuxne,
fom ei litet bidraga til deff behageliga utfichr. Uti det-
ta trä.Ket finnes följande fifkflag : Gädda, Abbor, Mört,
Sik, Muicku, Nors, Laka, Giös, Braxen , Id, Åhl
och Lax, fom dock är mycket fällfynt och derjemte af min-
dre dag. Ehuru detta träfk efter gammalt folcks fägen
fkal fordora warit myCKec fifKrikt, fä har docK fifken få
hår fom annorftädes nu mera aftagit. Riandojerfwi är ock
ött utaf de ftörfta träfken härdades; det ar 47 mil långt
6ch I mi! bredt; der ligga ock många dtk ftörre, dels ock
mindre holmar. I fordna tider har i fynnerher muicku
fanget warit i detta träfk ganfka fördelachtigt ; då äfwen
bönder ifrån Uhleå Sockn idkat fit fifke-fänge härftädes,
under den tiden deffe ftränder än warit obebodde. Suo-
lijerfwi är märckeligit för deff många holmar, fom räk-
nas til 2t. ftycken, oanfedt detta träfk är allenaft \ mil
långt och bredt; här är ock en holme inwigd til begraf-
ning platz. Neliängäjerfwi, fom är £ mil långt och bredt,
är bekant för Slömalmen . fom der i långliga tider blif-
wit upgräfwen. Man kunde ytterligare här anföra an-
talet af de här befintelige många infiöar och drömmar,
famt utwifa deras widd, hwart de fträcka fig, och huru
de til fin fifkriKhet m. m. äro befkaffade, famt huruledes
en ked af träfk med åar och ftrömmar, hwilcka faroman-
iiinda-iiiwarandra, tager fin början wid Ryfoa gränfe» #
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sllér wid Landtrygc en, f hwarigenom denne Sockn (kMs
ifrån Rysfland) och igenomfkiär S cKnen, famt änteligen
_*/fal!er til Uhleå träfk bredewid förutnämnde Kiehimänjo»
enfu : (hwilcken led fä wäl Ryffarne, fedan de dragit ti-
na båtar öfwer nyffnämnde Landtrygg, fom ock denne
Sockns inwånare färdas med båt, änfhont de fomligdädes
förbi de fwårade forffarne nödgas draga båtarna Öfwer
tand ) Men fom mina omdändighc ter intet tillåra mig at
härutinnan wara vidlyftigare ifå nödgas jag det alt nu
förbigå. En och annan liten öfwer wäxt infiö fin-
nes har, på hwilken årligen bärgas höö. At nå-
gon annan indö här uttorckat wet man icke, förutan
den en bonde i Mieslaxby för 6 a 8. år fedan aftappat,
hwaraf han fådf et godt och ymnigt hööflag. Sådant
kunde med ftere höglänte infiöar här i orten med ftörfta
nytta wärekftällas,

Uti de här befinteliga många forffar wore wäl på
ftefta ftällen tilfälle at inrätta miöl-och fåg qwarnar;
men emedan hemmanen äro långt ifrån hwarannan beläg-
ne, få kunna fådana miölqwarnar intet med fördel nyt-
jas ; hwarföre nu för tiden et eller och flera hemman
tilfammans hafwa fina fmå fqwalt qwarnar i bäckar, fom
allenaft mala med höft-och wårflod, Hwad åter fågqwar-
nar beträffar, få åro icke heller fådane til närwarandé
rid här anlagde , ei heller kunna de (oacktadt dertil nö-
dig fko£ ei fkulle faknas ) med någon fördel här an-»
lägga* ;* hälft man pä, bräder ei hade någon affättning, få
wida inga -torre, än allenaft trebördings båtar, lom högft
bara io å iy. fkeppunds wigt, hwarom uti 14. §. är för-
malt, härifrån igenom Uhleå åån och der warande mån-
ga häfuga forffar til Uhleå och näfta fiöhamn kunna ut-
komma. Men fkulle _ deffe forffar, wederbörligen uprånfat;
få Kunda* fådane' fågqwarnar med ftHrda nytta och för-
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del har anläggas. Inga ti{landningar har man här blifwit
warfe, utan hälre tillökes watnet alt .derefter fom åå-
mynningarne afnedflytande jordoch mull, elier af den ymniga
wårfloden dit bragte ftenar förftoppade warda ; hälft wårflo-
den bortfkiär och utförer årligen något af ftranderne ei
allenaft af ler, utan ock annan jord Enfåftarck wårflod
förordfakas här af den ymniga fnön, fom faller ofta til
%\ alns högd ,* om den med regn affmälter, blifwer wår-
floden dedo ymnigare; men enär fnön af folfkien fortares,
och watnet fmåningom afnattkölden aftorcKas, få kan wår-
floden intet blifwa få ftarck.

§. 24.

INnom denne Socknens rymci finnes åtlkillige höge och
något långfträckte' Berg ; af hwilKa jag här förnämligaft

märCKer följande, fom af inbyggarena i orten föregifwes
för de högfte och märcKeligafte : Et berg i Uraiaby , Iwara
Kallat, hålles före wara öfwer ioorde famnar högt ; icke
långt ifrån detta ligger et annat något mindre berg korpi-
wara, SiJKawara berg i Suolijarfwiby är ock täm-
meligen högt; det föregifwes underftundom gifwa dån ifrån
fig, hwaraf Suolijärfwi äboerne, hälft om wintern, förefpå
wäderfkifte och i fynnerhet urwäder; men ora höften fkal
famma berg ryka öfwer dygn för infallande regn-wäder.
Nuottiwara, fom ligger emellan Auho och Suolijärfwi byar,
är ganfka högt, ja fä, at fölen uppå deff öfwerfta kulla
Kan om fommaren fynas hela natttn. (a) l Puolango by
föreKomma ock twänne anfenligen höga berg, det ena Lei-
piwara och det andra Kuoretwara kallat; Räckywara berg
i Näljängä by fkal äfwen wara ganfka högt. (i»)

Uppå nagre långt mindre bölder vid kiandt trafket,
an afvannamnde Nuottipara berg , /kal jamvalfölen mtdfom*
mars tiden öfper hela natten vara fynlig\ deff »tan bAr

ott
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$ck min Sockneman Csm. Herr Johan Wtchman kr tyfz*
i början af Junii manad emellan Hoffa och Ruchtinan»
falmi gingerlag uppa detförenamde trafket anmarckt , At foten
btxfpit ofynlig kl. -J pa 1 2. och äter fyntig 10. minut: på
1. Det torde gifpa ti!falle at tro , det Polhogden barftaåat
ei tärer mycket dtfferera af de orters, fom almant aro be*
kante f%r det de fe midnatts fölen.

{b) Om Hifis Slott fom af na%re formenes varit
häri Socknen betagit, hafva de, (bpilka flera refor befedt
det foregifna flallct) för viffo berattat, at der , fom det

fkulle varit betagit, fkatl allenafl finnas et något högt berg
nppA en \>idflrackt mafa ,* och fom der inga lämningar til
et fadan t Slott fkola tynas tfrige , fa Urer ock berattelfe»
*m detta Hifis Slott kunna anfes naflan för ogrundad*
Widare Hus har i faken torde framtiden tid handen gfva.

§. 2f.

HÄr i Socknen faknas ei heller ymnige källor, ehuru de-*
ras fynnerligakraft och nytta är inbyggarenatil enftor del

obekant. Uppå öfwerfta kullan af det i näft föregånde
§. omnämde Iwara berg är en Källa belägen, fom aldrig
uttorckas; watnet deruti beråttes ock wara ganfka klart»
och derjemte mycket kalt. Likaledes fkal på öfwerfta
fpetfen af Korpiwara berg finnas en källa, fom är af li*
Ka befj.affenhet med den förutnämde. Ifrån Nuottiwa*
ra fkola efter inbyggarenas berättelfe 3:ne källor opfpringa,
hwilka alla innehafwa ymnigt och Klart, men i fynnerhet
den tredie ganfKa.behageligit rent och Kalt watn; hwarfö*
reock Präfterne ganfkafällan gåfamma Källa förbi; hälft den
ei ligger mycKet affides ifrån Präft-wägen emellan Auho-
och Suolijärfwi byar, Uppå Leipiwara och Kuoretwara
bergen äro oc& åere fådane Källor, hwilciu aldrig tilfry-

-1 fa*
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fa. OmKring Sårrterijärfwi i Salmis by fkola åtfkilligekäl-
lor finnas mäft på jämna måfar belägna, märckelige för
det deras breddar då til 2:ne alnars högd öfwer måfan och
watnet äfwenledes jämt med breddarne, fom dock ei beftå
af faft jord, utan endaft af måfå. (a) I Paldamo byn
och wid ftranden af Uhleå träfk icke långt ifrån kyrckan
ligger en källa, fom är omgifwen af en röd järnocker; wat-
net deruti är vitriolifkt,- uppå SåKajärfwi fkogs mareken
förekomma äfwen flera Källor uti bergsrefwor och annorftäds
belägne; på botnen af någre wifar fig jamwäl en rödach-*
tig ocKra, och watnet fmakar mycket ftarkt af bläck. ,

(*J Om deffe Källor, fom ock om de i foeregående .§*
upracknade berg + hAr vice BAfl, Herr Simon Appelgren
gunfttgt lämnat mig underrattelfe.

§. 25

IJWad mineralier och bergarter beträffar, få har man
j| härtils ei blifwit warfe någre fynnerlige härdades.

Kalck-ften finnes fullan uti Melalax by. dock ei til nå-
gon ymnoghet; icke heller brännes här kalck mer , än til
égit behof. Slip-och qwarn den ( idfU cotaritts) fins i Ri-
ftijärfwi by, hwarifrån den allmänt tages nåftan til hela
Socknens behof. Siömalm (minera ferri jubaquofa) upgräf-
wes på flera ftällen i kärr och infiöar, i fynnerhet uti det
123. §. omnämde Näljängä träfk, hwarifrån inbyggarena der-
ftädes hafwa få wäl alt fic järn fom ock ftäl. Malmen
nptages ifrån fiöbotn med en dyfiK håf, fom brukas af
fifkare och är giord af titt bundit nät. Järn-ti!wärckningen
fkier på detta fättet: Innan malmen får läggas i ugnen,
Jägges den i en hög ofwan uppå en til detta behof af grof
och lång huggen torr wed giord lafwa ; fom fedan antändes
och upbrånnes ti! ikameden hop af famma wed, fom är lagd
"avting och ofwan uppå lafwan och malmen; på det den

deri-
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derigertom må ränfas af den måda widhängande ä'rgen,och
fåledes beredas til bätre fmaltning i ugnen. Förm.delft
detta brännande flyter wäl malmen i ftora högar, men
derefter blifwer den fönderhuggen uti ett dertil giordt tråg;
dä järn-åmnet flyter öfwerfl , och ärgen famlar fig
til botnen , hwarifrån den efter hand utfkakas.
Sedan ftrös järn-ämnet ungefär til et ftop i fänder of-
wan uppå glöden uti hyttan, fom dår i dändig låga. Hyt-
tan är utan uppå en famn i qwadrat kring bygd med tim-
m.r ungefär til 4, alnars högd, och med en liten lucka
neder wid grunden ; denne bygnad är innanföre kringmu-
rad med graden, och emellan muren och wäggarne fyld
med fand, fom bewarar wäggarna för brand; i anfende til
defs innanrymme är ugnen ofwantil något widare, midt up-
på allenad 3. qwarter i diametern, och wid botnen åter
widare, fom beftår allenad af tätt i hop flagen mull,* hwar-
ifrån fmältningen lättare kan uttagas igenom förberörde luc-
ka, och järnetdedo mindre får tilfälle at undan rinna. Smält-
ningen uti hyttan pådår ei längre än * dygn, hvarunder uti
hyttan häfwes ömfom kol och malm under dändigt
blåfande med en något dor fmediebälg , fora med
fit rör bör wara däld der hyttan är trångad. Hela
tilwärckningen upfmaltes på nytt uti äffian , på det all roft
och ärg defto nogare mä derifrån affkiljas. Så framt med
alt detta rigtigc tilgår, och hyttan elieft blifwer ofkadd,
famt intet fwårt regn öfwerfaller, få blir afkaftningen för
2 dyg" C1- 3* & 4* Lis fp. och af malmen kan wara åtgångit
30. å 40. Lifsp. håller altfä denne fiömalm järn til 10. pro-
cent. Förnämfta järn-tilwärckningen fKer uti Näljängä by;
elieft tilwärckas ock myrjärn uti Lua-Riftijärfwi-och Mur-
tomäki byar, hwareft malmen upgräfwas uti kärr och my-
ror ; få wida de derpå ei hafvva någon tilgång uti infiöar.
Detta järnet berömmes allmänt affmederne, fedan det tilr

la räc-
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räckeligen af dagg blifwit renacTt; och dålet fom här til-■wärckas, bruka de til ägg på yxor och Knifwar långt
häldre och fram för något fwenfKt, fom de ei lärdt fig atutblanda och upbruka.

Mur-tegel dås hår allenaft i Paldamo by til egit be-
hof, på det allmänt wanliga fättet.

OM SOTKAMO SOCKN-
§♦ 27.

C*Otkamo Sockn gränfar åt öder til Rysfland, åt wäfter til
O Paldamo, åt föder til Idenfalmi, åt fyd-oft til He-
lisjärfwi eller Carelen. Hwaraf Socknen fått fitt namn Kan
ei med trygghet fägas ; dock fynes troligt, at den fatr fitt
namn af et träfk, Sotkajarfwi källadt, fom är belågit draxt
ofwan för SotKamo KyrcKia. SotKajårfwi har åttr fit namn
af et dags fifk måfar, fom kallas på finfka Sotka , och
hwilcKa til en myckenhet hafwa fit tilhåld i famma rrsfk-
Socknen är ungefär 04, nya mil lång och 4, å 6 mil
bred. Den innefattar uti fig nu för tiden 217. bebodde
och 31. obebodde hemman, eller 391J bebodde och l o-
bebod. mantal.

D§.27.
Enne SocKn har, fåfom i 16. $_ Kr förmält, ar -547.
blifwit et färfKilt Paftorat, då ock den förfta kyrckan

här är upbygd, fom 1691-» af en urfinnig karl blifwit up-
bränd. Derefter har åter en annan kyrcKa här blifwit up»
fatt, fom af fig fielf förfallit; den fom nu för tiden ftår,
är 1737. upbygd. Denne Kyrcka, få wäl fom de föregåen-
de, b.ftår af trä-bygnad', bar äro ock twännefmå klocKor.
Så i denne, fora ock ide andre Ryrckiorne, finnes ingamärc-
iwäid-ghwter, emedan de tid eftsr annan af Ryffen blifwit

plunuraJe
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plundrade och aldeles utblåttade. Ehuru ei heller här i
SocKnen intil närwarande tid warit något Capell; få haf-
wa docK inbyggarena redan wunnit den förmån, at Hans
Kongl. Maj:t förltdne höft allernådigft bewiljat deras på
öfre kanten af Socknen i Kuhmoniemi och korpifalmi by
fökte Capell bygnad , och riertil lika nådigt bewiljat en
allmän owiickorlio collect öfw.r hela Riket.

Förlamlingen härdades föredås af Kyrckioherden och
2:ne Capelianer, iCyrckioherdar hafwa warit följande: j.

Mansvetus Jacobi 2. Ericus Andrea* Cajanus KyrcKo-
herde härdades år i6t2. 3. Ericus Erici Cajanus förut
SaceJlan härdades. 4. Isaac Sinius död 1727* f. A-
braham Saden-us Aboénfis Pador 1728* död 173f, 6.
Caspar Groen Pador 1735. död 1744. 7« och nu wara-
de Probden Lars Henric Backman , fom år 1746". erhål-
lit fulmackt.

Capellaner wid denne förfamling hafwa warit: I, f£'_i_f.
And.Cajanus Capellan 1647. fedan Paftor härftädes,2-Henr,
Joh, Hoffren Capellan i6y%. fedan Paftor i Idenfalmi 1672,
3. Eric Erici Cajanus fedan Paftor fåfom 'redan förmält
fir. 4. Anders Erici Cajanus f. Isaac Sinius federmera
jPaftor. 6. Eric Isaac* Sinius 7, Zacharias Uhlbrabtdt»
■$. Eric Svahn. 9. Joseph Ahllund, 10. Jacob Chyde-
-töius fedan PaftorißufamoQchnu för tiden i G.Carleby.Nuwa*
"rande Capellaner äro.Henric Melanus och Josefh. Ahllund.

§" 20.

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

det kan äfwen lämpas til denne Sockn ; hälft inbyggarena
härftädes idka famma och enahanda närings-fång, och fielf-
wa landets belägenhet icke heller någon urfwlning härö-
finnan fordrar. Det fynes altfå onödigt, at emtörmäl-e

närings-»
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näringsfång hä'r widare igencmga. Här förekommer alle-
naft den åtfkilnad, at i denne Sockn tilwärckas fällan
någon tiära, fom härrörer deraf, at inbyggarena, få framt
de kunna utkomma til Uhleå träfk , äro nödfakade at förbi
forffen Koifwukofki och det häftiga watufallef (ämmä )
igenom Cajana Stad öfwer land däpa fina båtar jemte tiä-
ra och andra waror til Cajana kan, Men om någon ren
båt-fart, til unelwikande af dik olägenhet,kunde uptäckas,
och med dräglig omkodnad öpnas förbi Staden ; eller om
det ftarcka drömfallet igenom behöriga machiner kunde giö-
ras navigabelt, hwilketei torde wara crröjeligit: få fnulle
denne Sockn hafwa deraf en träifelig nytta och förmän.

§ 30,

DEnne Socicn innefattar uti rTg mänga dörre och min-
dre träfk och i»fiöar, fora til dörre delen äro något

fifkrike, och innehafwa famma fifk, fom Paldamo träfken;
här förexomma ock åtfkillige floder och firömmar , fom fam-
manbinda träfken och igenomflyta SocknenJ, begynnandes
ifrån Rysliga gränfen 5 hwilKen led få wäl Ryffarna , fom
allmogen härdades färdas med båtar til Cajana : hwilket
alt man här utförligen kunde befkrifwa, famt deras antal
och befkaffenhet ådaga lägga, iå framt tilfället wilie dädia
det til denne gängen, Någre öfwerwäxte fmå infiöar fin-
nes här äfwen, afhwicKa i fynnerhet märckes ett uti Wi-
tlamo by, fom fkal hafwa fmå.öpningar, hwared geddor
och abborar ofta fkola wifa fig»

§. 3'«

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

befkrifning öfwer Swerige befäftes wara § mil högt, 3 mil
lånot, och % mil bredc. Uppå öfwerfta Kullan af detta

* _ ° " berg



71
berg finnes (efter en trowärdig bondes berKttelfe, fom
är »är wid famma berg boende ) förft a:ne fmå infiöar,
fom innehafwa fwart och grumligt watn , få at inga fifk-
flag der kunna trifwas ; men något ftycKe längre i wäfter
fkola äfwen uppå famma berg ligga 2:ne andre fmå infiöar,
hwareft watnet ar aldeles hwitt och klart, Uti endera
af dem fkal ett fiagsfifi., eller ( fom tros ) ormar, någon
gång wid fig, fom få til ftorlek fom utfende ei warit
olike dörre nejenögon eller mindre /lags ålar. För förra
feigde tiden har man, efter gemene mans berättelfe, ifrån
detta wuokatti berg til den dettil närmad belägne gården
TicKalanniemi fkolat hört åtfkillige ftarcKa fkott; få at he-
la udden deraf darrat och brakats. Ifrån detta berg be-
rättes om fommaren upgå fiere rökar, fom af de när
boende hålles för fäKert tecken til regn; underdundom fkal
detockryka omwintern, hwarafman dockei wetnågot at före-
fpå. Ålfävaraberg, fom ligger 4. mil ifydod ifrån Sotkamo
kyrcka, föregifwes ock for något högt; öfwerd uppå desf
kulla fkola finnas 2:ne fmå infiöar af 20. eller 50. fam-
nars längd och bredd, ungefärligen a:ne ftenkaft ifrån hwar-
andra belägne : Uci dem fKolaj geddor och ab-
borar en och annan gång blifwit fångade. Här lig-
ger ock ett berg Ta/pivara eller Hopiavara kailadt, fom
kyrcK.oherden.Herr Mag. Mathesius idefs difp. deOflrobotnia
pag, 16". anmärckt.

§. W
MYrjärn och ftål tilwärckas äfwen här i Socitn; Myr-

malmen upgrafwes i Kärr ock infiöar lika fom i Pal-
-damo. Svart Jkm-fand finnes ock på någre Hällen, oan-
fedt ei til någon ymnoghet, hwilken innehåller i jvigt dub-
belt mer än annan hvvic och röd fand. Sv/tfvehkiet fin-

nes



72
ftÄtÄW* T*fwiwfi--_L It-gä andra äro . til na^wa»
*Ä^»^frn^\ ! r a .-,,, "

rfSiklSW i <F**ft'*i!r -.v.i-.' ; ?! "'";;<*" ■■" : -:;: '/:"f..v :."$ "■ .'<
§" 33-

HÄrtil wil jag lägga några ord om inbygqarenss Tide-
räckning i detta län. För defto dörre och klarare

uplyining härutinnan wil m2n härhos anföra några åratal,
hwarifrån de fordom börjat fin tideräckning : „ i6"co. fto-
,,ra halm-året, 1608 Johan Otte SoNsJordrefning. ( a}i6il
„förda flychtings år eller Karkuwuofi. 1621 reite konung

GUSTAV ADOLPH genom Saresmäki, Käkilax och Sa-
byar. i£y6 andra flychtings året éUer karku-

,*wuofi. 1569. fwårt år, 167^ 1676 1677 <tyr tIC- i Öfterbotn.
1576. knecKte året. (b) 1687 i6~BB oår ©ch dyrtid i Ö-

„fterbotn, 169*; 1696 1697 oerhörde hungers år, 171a den
„T3# Martii kängas-fåta- (-J 1716. den 14. Febr. Cajana
„Slott intagit. (a ) Nu för tiden räknar allmogen fin
ålder ifrån freds dutet 1721, Påuta Kefä 1720,då det wa-
rit en owanligen torr och warm fommar, Yxinäinen Hälla-
wuofi 1731? då natt froften allmänt här i orten förderf-
wat ärswäxten, Kemiläis Talwi 1742 då Kemi Compag-
niet låg härftädes til gränfens förfwar, Kafacka Talwi
1743, eller fidfta Ryfka öfwerwälds tiden. Likaledes lä-
ra deffe näft förfiutne wintrar blifwa deras ålders märc-
ke åhr,

(s) Man hAr föga tilföriatelig kundfkap% om denne
fordrefning, fom i det tfrige Öfterbotn fkal varit allmant
til någon det gadt för fig bar i tanet,

(b) Da bar kneekte fkrifning barifran fkiedt til
Danfka kriget.

(c) Kängas fata bemmker ph Stoemfka Kalmar krig9
$cb bar blifiit nwndt efter ; det fom &ftit t

Anled.
ning
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nfog tH dett* tefk* irfatl , tyfmmtt ar under m&rek*
nåden i Cajana bar Ftovinciai TuS Infpeclorc» Bergftröm*fRyfka handlande emflfcirat ett partie {fom förmenes)
rtebtfgt firtulttdt mlttmr } bvilcktt tit At hamnas % (fäfot*
bar om förut tVfalttyt pis^nhgot ar omtalat y Ryfka Cesf&
terne ungefär tit idfc» itkriio man igenom Carelen infallit i
o& plundrat för/t Sötkänio tyrcfof, Pritfle garden, Turutf-
Ww hemman^ fom Afledne iMajfrenÅFftäCKdÅ taft4
pefittningv ock vidare, få<&A Sutf,,JÅfom uti u. jj. fiff
malt ar -, hPartfrkn df begifyit fig tit P*lfam* ocb der pa
$r*flegardeni *ck da påtande Befallningsman lammelanders
gärd intmota pa lika fatt fortfarit: fa at de medfig bort*
fördt enfrrifenlig (katt jifftlfver och annan redhar egendom-,

{[d) Denhe Anmarckning om de gattttas tideraeknitig
fafom den' bar ar infor di bdr Kyrckiobérden U^4|;joHit||
I&QSTÄiUJS Hts en\ AfkM.MMs tfälmbdkfitnn^

§. 34-

FÖrutan de många winter raärckedagar, af hwilka här
i orten fpås om pä följande fommar; hålles följande af

de förftåndigafte för fäkra teckn tit föreflaende väderlek.
När Solen om fommar-tiden fynes wara omgifwen af
en ring något I'ik regnbogan, fpäs kulit i luften; likaledes
ora wintren, när månan är omringad, förefpås urwader. Af
fölens utfende wid desf up-och nedergång tages ock et fä-
kert märcke til infallarade wäderlek. Om torndyrlarne om
Sommaren flyga och furra efter fölens nedergång, blifwer
klart wäder, järawäl när daggen om fommaren faller draxt
efter fölens nedergång, få at gräfet giör handen eller föt-
terna wata» När iärckan om wären Cunger högt up i luf-
ten, fäges allmänt, at wärman blir beftändig. Nartwint-

R ten
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ten eller bofincken låter illa, bebodar det kalt; fammafe-
des när tranorna mycket fkrika. Om fpinlarne eker fol-
fättningen flitigt wäfwa och utfpänna fina nät, följer regn;
dylikt fkier ock när hunden tuggar gräs, och fwinen bä-
ra halm i munnen, famt »när wattu puffar och lerig wäg
häftigt rorckas efter regn, eller nar watnet efter darckt
regn ei öker fig i fynnerhet uti regnbacKar. Norrfken pä
fodra delen af himmeln, tros äfwen föreboda töö och regn.
Nar dimban där up, och det då wid pafs kl. $. f. m.
begynner ät regna, går regnet fnart öfwer 1, åker torndönet
hadigt, warar ei heller regnet länge, och twärt om. Det
tages ock för fäKert teckn til regn, när tiockt moln drif-
wer fig up om morgonen i wäder twärt emot den upgå-
ende fölen ; äfwen få anfes, när röken flår neder ät jor-
den om fommaren, eller när myrona diga up i löf trän. När
om wintren efter brunnen wed, glöd tii någon myckenhet
blir quar i fpifen, hålles det för teckn til töö eller bfda-
dare wäd.érlek ; fom jämwäl fpas nar någon rodnad om
wintern fynes på himmeln. När fradga famlas på drim-
derna förebodar fådant infallande dorm wäder, och i fyn-
nerhet ifrån famma wäderdreck fora ligger emot dranden
der fradgan famlas, Såframt om wåren ofta omkring fölen
fynes wäder folar, och fölen derjemte fkiner lika fom i-
genom dor, hålles det för teckn til fwag årswåxt; lika-
ledes tros ock enär göken om wåren höres alt för tidigt,
då fnön än ligger qwar på marcKen.

Ungefär år 1700. har et owanligt åfKeregn fallit här
j orten, hwarefter i Paldamo Sockn och Urala by något
ftyci.e ifrån Sans hemman än i dag fkola kunna fes fpår
öfrige och fohrar af någon alns diupleK i jorden. År 1710.har på flera dällen förfta dag juhl infallit et ak för ftarCkt
och häftigt blåswader, hwars I'iKe man här federmera ei
fKal erfarit, 173/. har i fynnerhet på Näljängå trackten i

Paldamo
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Paldamo Sockn JacobsmäfTo qwällen et få häftigt åfkeregn
nedfallit, at det befynnerligen på åkrarna fammandrifwit
rnullen til i) alns f.ögd wid gardes gården, fkurit efter
fig 1 2 alns ciiupa fohrar,och dcjs nedflagif dels ock med
allo bortfört famt förderfwat årswäxten. Uti Salmis by
bar förledne fommar en fwår wäderwirfwel öfwergåt et hem-
man, fora kullKaftat hufen, och fönderrifwit taken, famt
bortfördt någre wid hufen liggande näfwer högar, hwaraf
ftikar blifwit fedde wid Pakanajärfwi, fom ligger ij mil
ifrån detta hemman; denne wäderwirfwel har äfwen kull-
kaftat alla förei.orcmade trän, ja ock de tiocKafte furur
på 2a ny mils wäg och allenaft xc.o. alnas bredd.

$. 3f*
%ldft wil man något nämna angående de här fordom öf-

X3 lige tyidfkeppeifer. Ehuru deffe igenom Lärarenas
ofparda möda och myckna dit nu mera maftendels affKaf-
lade och utrotade äro , träffas här dock ännu de, fom fåda-
ne widfkeppelfer äro tilgifne ; och förft hålla fig til wiffa
dagar och efter dem inrätta fina fysflor : Såfom til exerrp,
intet börja utfäde, ei heller ntilappa bolkapen, eller bör-
ja fwediefäll på någon måndag, fom almänt jemte freda-
gen kallas och hålles för katehen eller kadet päivä på
iwenfka atwunds dag ; intet fpinna torsdags qwällaine; io
ke bulta eller mycKet ramla i gårdarne och innom hus e-
mot fredagen och i fynnerhet Georgii dag, emedan det fkal
/örorfaka dedo häftigare tordön om fommaren : Icke flå,
an mindre bärga något höö Olofsmäffo dagen, på det biörn
ei må fKada bofkapen. Det anfes ock för ganfka fkadeli-
git at utgifwa något creatur ifrån gården förr ån man fi-
rat IPuodendikdjdifct. Widare tros det ock föra med fig hwar-
iehanda förderf, om förfädernas dadgar och bruk om wiffa
dagars firande &ulis å fido fattas. Ibland fådane dagar är

K % f§r**«
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förnämligaft kekri eller Allhelgondagen, fom efter alt ut-
fende fir.s på 2'.ne hända fatt, dels efter hedendomen, den
fordna Finfka Afguden kekri til ära, dels ock efter Påf-
"wedömets plägfed de framfarne helgon eller få Kallade /->-
----biUe miebille til åminnelfe. Efter hedendom-ns plagfed fi-
ras denne fäd fålunda : Aftonen för Allhelgon dagen eller
ganfka tidigt famma dags mårgon fiacktas et får, hälft års
gammalt, fom ledanKokas utanat föndra någotben , eller at ei
wid helfans förlud fmaKa något deraf, ja icke ens defs
fålta, innan det framlägges helt på bordet. Deruppå up-
ätes det utan at lämna nigre qwarlefwor : Och emedan un-
der det namnet kekri äfwen tomtegubbar tycKes wara (öra
borgade ; ty tilreds för dem qwällen förut allehanda mat
och drycker, fom äro at tilgå, af någre uti fä hus för bo-
fkaps-lycKan, af någre utiftall förhäftelycKan, af någre under
ftore trän ochwidftora ftenarpåäKrar eller i fKogarne, ochaf
fomlige på alla upnämle ftällen tillika, alt efter det förfädernes
plägfed detkräfwer. Men hwad efter Påfwedömet giöres de
helige män til åminnelfe, beftår deruti, at husbonden
qwällen för allhelgon dagen i mörckret på gården
dem emottager, och införer uti badftugan, fom är for dem
få wäl annors updädad, fom i fynnerhet til badning til-
redd med kalt och warmt watn, famt qwaftar; hwareit äf»
wen är et bord anrättadt med allehanda mat och drycker.
Husbonden uppaffar dem derftädes wi(Ta tider , och oro*.*»
der följande dags qwällen, fom gemenligen Kallas S<ciui**
pahä, fent i mörckret med blottadt hufwud och med öls
©ch bränwins fpänderande dem utur gården beledfagar.
Hwarwid märckes at få framt efter deffe helige mäns ba-
dände qwarblifwer i watnet något ax af halmen, tages der-
af bemärckelfe til följande godt och fruchtfämt är; men
befinnas der parte brand eller deraf fallit kol, betyder
det infallande misfwäxt, Wmåen athajaUfafi, hwars firan-

de
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åe anfes få nödigt, at alt företagande uti hushålningen
delfutom ei har framgång, förutan Jet, fåfom redan lagt
är, inga creatur innan defs firande få utgifwas, är icke
bunden til någon wifs dag, men firas allmänt på den dag,
fom det *Uer förfadernes pfigfed uti en och annan gård
kommit i bruK. Til defs högndelighet fiackfas et får, och
tilredts bådo mat och drycKer tij öfwerflöd. Det är befyn-
nerlig-n märckwärdigt, hwad faret beträffar, at innan deff
kött både til hufwud och klöfuar, m. m. är af folck för-
ta dt, fkal intet creatur deraf få det ringafte ImaKa ; hwar-
före ock under defs flackrande inga hundar få wara närwa-
rande, och efter flacktningen förwaras och nedgräfwes defs
innanmäte m. m på det icke heller nngre rorfoglar må
komma derti{. De fom deffe widfkeppelfer äro tilgifna,
pläga äfwen Thomas mäffo dagen föra elden omkring fina
gårdar, på det eldsfkador mage undwikas. Dagen för
Juhl röra de intet watn, på det flugor, ooh flik ohyra
ei må trifwas i gårdarne. Juhl-or-tan lata de intet fynas nå-
gon eld ifrån gårdarne, på det kråkor ei må upäta års-
wävten på åkrarne om höden; då äfwen en karl helt na»
kot fkal gå med lian på åkren, och lådas lika fom flå höö,
få framt tideln i åkren fkal kunna utrotas. Juhl-dagen
gifwes foder åt hädarne utur en få Kallad bubm*r eller en
tra mortel, och för höns lägges korn innom något käril-
band , pä det de måtte dedo bätre wärpaj men eljeft fko-
la höns då ei få fe dags lius, inga fwin eller andre crea-
tur utdäppas eller watnas hela dagen. Staifansmäffo da-
gen warnas hädarne öfwer filfwer, och på det de måtte
dedo bättre trifwas, lägges famma dzg i Kyrckiohofwen
ett ikorn fkin. Faftelags Tisdagen hålles ingen eld, utan
lägger folc.Ket dg ganfka tidigt til hwila. Päfk högtiden
helgas uppå wiaf_.epper.git (än ända ifrån S;.är-dorsdsg?n.
Om Skär torsdagen gar husbonden 3, gångor omkring fin

gård,
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gård, hafwande i ena handen en tiäru-bytra och et dyc-
ke näfwer, i andra handen bodnyckeln och en lia, i mun-
nen et ftycke fwafwel, och wid lifwet buntlen famt efter-
fläpande en ftör eller ock en eldgaffel; hwarigenom tros
all ohyra, i fynnerhet ormar från gården kunna sfdängas.
Långfredagen bär man med någon fiälla watn til fig ifrån
fremmandebrunnar, då fättes ock faltet, hwarmed bofkapen
Påfkraorgonfkalgrutas, uti Kofkällan och forwards uri hu! mar
eller träraorteln. Om Påfk morgon lägges fkällan om halfen
på kon, fom bär den hela fommaren; all bofkap grutas
famma Påfa mårgon med falt och tidigt upköres ifrån fina
nattläger med et dertil ifrån fkogen om Skärtorsdagen hem-
rad t fpö, Wid barna-Chriftning , trolofningar famt jagt
qch fogelfänge äro äfwen åtfkillige widfkeppclighetcr öfiige,
fora man dock här för widlyfrjgheten wil ut lämna.

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

framgifwa fina Snilles foder til wart K, Fädernes-
lands tienft och nytta.

ÄNDE.
Råttelfer.

pag, 9. lin. 21. fås oupodladt. pag. 29: lin. 24. läs
til 532 Dal. pag. 39. lin (lar Saamia fäs Sambia. pag,

39* lin. y. lät beatitudinem, pag. 39. lin. 13.flår
Pell läs Pellar. pag. 49. lin. 14. ftkr, giärd-

fele tas giärdfel.
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