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votn nu : tv inga ord dro tllräckeliga, at uttrycka all min.
Högaktning bestar i krusade ord: Min största HZftighet
liaö blyges ej wid den drägt, som är den
gar, f4 nödgas jag taga mig frihet, at beropa mig pä
Höggunstiqe Herrar/ min enfaldiga wälmemng med denna
skar, 04 stal jag anse str en owilforlig styldighet, at

stige Gynnares
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Sergeanten^
LVälborne Herrm,

Herr AXEL GERMUND
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, ganfctfsFifcalen,
Ädle och Högachtade,

Herr JOHAN HAXEN.
Infpeéloren,

ilbh och Hsgachtade,
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jag har teknar Edra namn, är min afsicht f4

Cgö mycket menläsare, som jag anftr för c» styldig-
vj» het, at wib Zifwit tilfälle adaga lägga den in-

nerliga ärkäntsla, hwar med jag påminner mig E)m
mångfaldiga wälgierningar. ]34 et wärckeligare sätt
borde Edor godhet af mig ärkännas; men min ©for*
mogenhet derti! är ju Eder bekantare, än at den af
mig behöfde widare smordas. Anse i>4 beföa fa ord,
som oförmögna tyfcare af den tacksamhet, som inga
omskiften stal förändra, i mitt wördnadsfulla sinne;
ocy undeulater ej at framdeles gynna den, fotn, med
all sällyets tilönstan, stattar för winning at wara,

Mina Herrars

Odmiuse Tienare
Samuel Fabrell.



I. H. N.
§.1.

/H<3sEdan uti Förra Delen är anfött
det, som cm Staden i synilechet tyckts, nöWt
rt * anmäla, äterstärafhandllngen, oinöctfrrns*
ligainde laxdct, som afwen kommer under namn

04mle Carlebx. Denna Gamle <£öCleby
So6jn kallades fordom eller Rockolahti, hwltket
namn orten, öfwen hos Carelare, Sawolax och Tawaste-
fccnr/ samt en del andra Finnar ännu behäller. Gammalt
solck pä dcnna M/ wcm ännu almänt berätta, at denna bygd,
|S blifwit kallad af en läng och smal wik/ som legat under
Moderkyrckan, och nu är almnäst en grund och sumpig upi
jandning, de» der äter blifwit lidnfc RoHolahti, det är
4Dr«trttf af 4 stora stenar, wid suudtt af sa.nma wik, so»
HM Rökan/tiwet,<örnsten4r,.«medan örnarna pä dem
plägade äta det rvf, de sig utur watnet kunnat ■förstaffa:samma ste,ar finnas ännu 2 p5 norra sidan om det nu sä
kallade Stadsens sund, uti.83v',tQhagen, och 2 söder omsamma sund/ in iStaden pä Chriilopher Cronbelcs och Mi-
eht] Hops tomter. Scdermcra har orten blisivit nämd Car!»
lety , so» uoWP ft«es af Konung CAäL den $& eljer
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Knutfcn fa). Ty dä denna Konung pä isen wid Stock"
helm ähr 146? blcf af sin metfiÄnfccrc Mie-Bistoppeu Iön»
stagcn (K) och twuugen et uppenbarligen i Stockholm pä vläd-
I)uict asswaria Riket, si'.mt bckom til sit nnderhäld Raftborg
och dcs län (c), for |)oh 6fnw til Finland, mm blcf af dä
MhncatUx Bistoppcn i SJbo , som roar Konung Chriiliani
i Danmarck auhanZi.ire, förment, at besitta Slottet och nytt
tia des län sig til undcrhäld; hwarsöre Konungen med 0 storkostnad uppehött sig i Ho / hela sommaren öfwer, at han
«i roar i ständ at Ätvita fina försträknings män fo marker ör<
lig (d): och sem Kenungens medhäliare Nils Sture i Swc,
ricjt ci kunde sig dar uppelMa, för försäteligit eftersättande,
uian nö)!akades, al siv lä Srick Axeltzon, Hvfwidsmam
lien pä WiborZ, (e) få ör troliM, at Konungen ei hcllet
i Abo, mit emellan sina fiender roar saker; utan häller man
före, at han sig i löndom bc<;ifwlt til detta Rockola Capcl,
ter han i siilhet och ro kunde sit wldriga ödes omstiften tift
bida. Den ostadiga lyckan hnde rcdan twenne sänger prydt
honom mcd C;ollor, famt nu 2:11c gånger förnuft honom fit
Fosterland. An Kterstod en lyckans wlchvel, som ftän stör-
sta mmod n?«lf£>e honom äter pä den waklande tronen och fä#
ste pä hans hufwud den jttppriga Cronan. &å KonunK
CARL, den 12 Kov. 1467 kom frän Finland tilbaka til Stock-
holm och besteg Tronen, tyckes mucfet scinnvlitt waw, at han
denna ort, dit han tes sin tilflvcht dä han annorstädes war
osäker, benädat med namn efter sig sielf.

Alt detta bestyrkes af en allnän fogen härom pä den-
na ort, som eirpä nägot sätt tyckes tvära stadig med tet
hafdatekuare lemnat of cm dctza tiders händelser; Ty at ol-
len redan uti Konung GUSTAV ben !:as lid bliftvit kallad

Car<
00 Icmflr Hcrr Kylckoherden Ma«Mi Diip. de Oftxoboiljnia. p. 69.(b) iamuci tufitndojis ittktutng til S»cnsta HljiolilN P»& aaj.
<«) -fjbg, 226. {d) lo«, cii, («) i»c. ut.
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Carleby, wltnar den handstrift, som Herr Kyrckoherden
Machefiu$ utt sitt Difp. de Oftrobothnia pag. zs uti Norer-
na anfö?; och är säledes et nämd efter Konung CARL den
Z:de, som under sin rcsa genom Osterbotn berättes har hafwa
utset rum til en Stads anläggande. En gammal Curjeus
yanoffrift, som Cancellie Nädet Herr AfiDtus ANTon von
stiernman, uti hög gunstlgt bref til mig, af den 8 Ma)i näst-
fölfilttlic/ berättar Sig hafwa, intygar äfwen dct samma.
med gör annn et Kyrckoherdcns i ©onvle Carlebv, Eric Marhi»
Falanders samlingar om Osterbotns öden / bland hwilka desSo-
ua'Son,Herr Radmannen i Gamle (Sariebo/Jac. Falander inty-
gav sig äfwen hafwa läsit en dylik berättelse: Denna fm Fars
samllng,war sedermera Probsten och Kyrckoherden der samman
stödcs, Ifaac Falander sinnad at Uti en Disputation de farit
oftrobetnU utgifwa, men som der inflöt mängt, som den ti-
den ci smakade, sick ben et fe dagsljuset, utan kom denna
samling, jemte mänga andra drifter, som funnos hos dctz Bro-
der, Probstcn och Kyrckoherden i Gamle Carleby, Jacob Erici
Falander bcklagcligen uti fiendens händer är 1714.

Carleby kallades Socknen alt tils Gamle Carleby Stad
blef grundad, men sedan har Sochnen med Staden bliftvit
lika nämd.

§. 2.

å&ty af de märkwärdigaste händelser i österbotn, somk föltlcnar en fornäljlrareö l!pn,ärt>a»chtt dr fammiisettP öet har bekanta Rlubbetriget, pä Finsta rilchia, el-
ler rättare tTiuija, sota, hwilket, änstiönt hela JÖfterbom
tagit dcl uti, doch några fä ställen i synnerhet bära lämmn-
far af: sä kan uti Gamle Earleby ännu ses en tumelplots
pä Holmbacken, der Böndernas modiga klubbor fiera chiäl-A % . sta-
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po,it, af hwilka Steniga en..läng tid pH Kyrckohwalsivet
härstädes äro . blefne efterwerldeu til tckn förwarade. Och
fom ingen publique skrift är utkommen, hwaruti man til-
gängen af hela detta buller i et sammanhang kunde finna,
sä tror jag mig hafwa full anledning at i korthet har nägot
dcrom orda.

Hr 1596 lät Ctas Ffemming pÅ Konung SIGISMUNDS
befalning, »Finland inqwartera detkrigsfolk, som nyligen emot
Pytzcn biifwlt brukat, hwilken inkvartering föll, i synnerhet
Osterbotningarnc sa odrägelig, at stora klagomal dcrösiver ttt
Hert!g GAR-b inkommo (a), och ämeligen fcglabe Bengt Påls-son / jemte några andra Bönder frän j6f!crbotn , i Augufti
Män»>d til Stockholm, at der sig hos Hertig CARL rädfrä-
ga; da de bkftvo stekta, at styra wäld med wäld och fötdrif-
roa dem, som woro hos sig inqwart.radc.

Här at fick Almegen mod, forte sig uppenbarligen mot
Konmlgells Rytteri, sä at det pä Fiemmings befalning mäste
draga sig fifbafa, (b) upfökte de ännu qwarblefne och dem,
jcmte deras mcdhällare ölnkeligell bandterade, sänkte en del
af dem (efmattbe under ifeii/ stalte en del säsom mS(/ faml
lät deras hufwud med bö§or och pilar efterstiutas, al förtiga
mängt annat. Nar alt detta dem wäl lyckades, samlade sig
en stor myckenhet Bönder, som utwalde Jacob Illikin frän
limola Sochi! (il sin anförare, under hwilken de stulle angri-
pa Tawastland och C»lrclen ; deriftan utdrifwa Rytteriet, för-
härda Clas Flerotr.ing.s , Axc! Kurcks , And. Böjts , famt
And. Larsfor.s sincgärdar och ändtellgen förstora Åbo ©btt(c).
Hcrpä rustade illikin, i synnerhet med de Ncrre ösierbotnin-gar vatt starct uti i börlan of 1597, der de fo-
rv fram, lika som förr uti .öfkrbotu. Fiemmingen roar det-

ta
(a) Se J»«<* Wetvcm<;s Ko». SlGlJ.YlUNDS SCJ) Ken. CaKI. »..des

lift', Förra ferien pag. 193."<b) pag, 299. (c) pag, 322.



o( s
ta buller ci obekant, men mc]i deH hämmande blef genom den
fMa Olof Svverkersfon i Abo Utdragit, tils Iliikin redan
war i Birkala (d) Sochn, deriftan han ändteligen bkf af
Flcmmingens Rytteri tilbaka drefwen, och tK Tawasi-sto-
gen cfterjagad.

(frmeölClfcö blef Abraham-Meichiorsfon förordnad til fog-
de i ]6|icrbottt (e) och fängsiade Jacob IliiKin, Bengt Påls-
sou, mcd ficrc dem han an,äg för uphofswän til delta buller
emot Konungen, af hwilka den sednare i fängelset öinkcligen
dog, men den förra, nemli£cn #

liiiiun mcd 5 andra Bönder
b!ef halshuggen och steglad i Abo. Sädant wilie de Norre
idstcrbotning.nne hamnas, och derföre sammangaddade sig Al-
mogen uti Kimi, 3io, Uhleä, Limmingä, ©aJo, Pyhajoki,
€alajo?i/ Lohteä och Earlcby Sochnar, fiimt wid €ni1ebi>
Kyrcka lade sig i forlat för Abr. flofl» <n del
af hans manskap (O drefwo h»nom pä fiykteu, der han sedan

A 3 af
(d) I dcAna Sochn (Tal eftcr bcrattllse finnas Rluodcr mycket li,

fa bcin , fem funnits «Gaml, €ackby y och torde wara limningar af
detta öftcvbmntngarnaiS tag. ■

(<■) Denna Abraham hade Kal efter Herr Canceliie Radct And. An-"
tttn von SfitramaiM ffUHlMttittf) til Hift. förr» del pag. 329/
Kon. Sigismupds fnlmakt at »ava fozde öfwcr(bfretboms Norra pcobs;
sieri, mcn at hans mätte äfwen sträckt f'19 til dc orter af Ostcrbotn,som nu höra til den Sovra delen, synes dcraf, at han faKS(T«t jac. 11-
likin frän Hmola och Bengt döende i Kyro, bagge Soälnar 65»
fr<r i Sfrerbofn bclagne. Dä &au l>lef éficcrfnöen i €act«fcy/ l)adc Bön,
dernas refntng honom ti kunnat roara owittcrlig, om han »«-lt luijian-
de i ben t7oci-a delen , utan han tyckes kommit tagandes söder ifrånnorr ät, och bliswit da pH wägcn iswerfallen här i Carleb)'.

(s) Efttr Werwmgs berättelse stal Konungens fo-If wid denna träff»
ning ei warit öfwcr 50, »tan twifwel Rytia« / hwilka af de i förfat
liggande Bönder i dagsgryningcn hastigt bleswo öjwerfalne/ och 22 af(in dc wäl hunns blotta n<ig/Dtt'H>ärj;af()TälfIåa.it{j ibland hwil<
B(f IB«i" Gab. Triilotl, Ereflvc Abrjliaiii P lujjoit Brahes Ptacccj-tor, hwarsfonafon And. jönjjon 1677 blef adlad och fållad Ri$Werlodh.' Märckcligit
i»<,t Abraham d«»n» gangl» lalchls Ult&jiwp , »t han fill XvaiHstins



af lckgra Carltby Bönder blcf fäugflad, förd til Stockholmoch cktteligen der halshuggen (g).
När nu de, som ined Konungen höllo blefwo wid Car-

lebystagne, upreste sig äfwen en stor det af de andra Finnarpä nytt, och Osterboniingarna samlade sig mer och mer, ar
fortsätta sin seger, tägadetil limola Kyrcka, nedcrtogo der si,
nä, af Abraham Mdchiorfjon sttglade stallbröder och dem
i Kyrkogarden bcgrofwo. Uti en by i Narpis Sochu, der
nästa Konlmgens Ryttare w!)w qwarblcfne, fangstade de

' dem och med berlingar trängde under iscn, emedan dc an-nars et kunde rymmas i en sä liten back / som de när til
byn öfwerkommo; ja Qwmfolkcn i byn woro sä förbittrade ochtiltagsne, at be söuderjlogo de fängstadcs l)ufa>uö med ämbar
vch miölkdyttor.

Danna tid ankom Kracl Largon född i Hemöiand ,
ed) som förr warit Fogade i Swerige, pä Hertig CARLS
förordnande at wara i österootn Befaluingehafivande: Ho-
nom emottogo Bönderna med stor gladie och giordc til sinanförare, i förrbenamde Hans Kränks ställe. Emedkrtid
j!pnb<ibe Clas Fiemming sig med 2700 Ryttare Bönderne
til mötes och förmante dem wänligen, at utåt? blods ut,
giutelse fara hem, bcwisa Konungen lydno, saint sin statt ut,
betala; men Bönderna läto inga förestalningar gälla, utan
Zjngo pä limola ä-isen och började med sina stycken Mu-
tö/ pH Flemmingens Rytteri, som myckenheten oanscdt, de
oforfarna Bönderne snart krmgrande, en del nedgiorde och en
del fängjtabe. Här omkommo w!d pa§ 5022 Bönder, af
hwilka en del 12 och 12 uti knippor blefwo sammanbundne och
under isen doppade och updragm, tils de blefwo pä ömkeuZit
sätt döda; men d< förnämste Bönderne blefwo hälne i fän*

' gelse

körtel lemnade til Hans KranV, Limingo B3»d«n«s anförare/ fem för
fin kladebonao fä nir blifwit tfrMlf!ag<«.

(g), Wcryfinj toe. Cit,

fc 'V X>( V



ge(fe. Dcn förbcmälte anföraren ils»«!! Larf6tt fiyvde strax»
i början af siaget och uppebölt sig länge i stogarne. Flem-
mingen ffössade sedan Kura PrasteZärd, emedan
den därstädTs, Simon Slurck upögg tt Allmogen, det St\)tt&t
lxrdarne l Lohtcä, Carleby (h) , Pedcrsöre och Wirmä (i)
äf.veil giordt, dem l>tm jemte Bönderna lät til sig föra, med
härda ord tiltalte, straffade dels m:d hugg och stag, dels tir>iii*
gade den; at med tänderna bita tegelstenar lösa situt spisen /

och sorebrädde dem, at de lofwat sä ncderrifwa Abo Slott,
siapte dem lösa med starka förmaningar til lydno, lät uptaga
de af Bönderna begrafna och förut sieglade kropparna, samt
pä nytt, ställas pH stegel igen (k). Nar nu säledes största de-
len af Osterdotns raskaste mansiap ömkeligen blef nedsablat, och
Ilmoia?|lrom deras hitsade blod uti sina swala forsar kringsillg-
de, war hela landet nästan ödelagt och bulret andteligen ändat.

Utom Dcfa anförda omständighttcr, har man berättelse
om 3 andra sarstilda traffningar, som i böljan af detta bul-
ler förclupit emellan Bönderna och Konungens Rytteri, hwi!-
ka antingen af brist pH nödiga underrättelser frän orten, eller
ock för deras mindre wärde ffull, torde blifwit af wära haft
da , teknare förbigångne. Den första, som ock n>aiit sielfwftbörjan til hela Klubbe-kriget skedde i (Storfura1 n,cd förpo-
sten af Konungens Rytteri, som dragit sig Norr ifrän til de
Södre Sochnarne: den andra strån der pä med hela Ryt-
t<riet i Umola pH Sandavuori; och den treDie intet längt der-
efter pH Tamast- der Rytteriet sig förstantsat, altitz
med den fördel b Böndernas sida, at deras tiltagsenhet wi-
dare lackade dun at wäga sig ät Tawastiand, der ifrån de
likväl, pä sätt smn förr bemalt är, blefwo äudteligen af-
wiste. Här wid tyckes doch twetydigt, om Böndernas se-

ger
'h) Ds war Kyrckohrrdc i Carteby Carous Erici Sursill.
(i) xcitmå. Mm här bira läsas VDoto, fan af Wenrmg to»de

tuta stlsslifwit. (k) i».g. 336. följ.

'.* n *.« ?
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get i berörde ttäffni'Mr hwott af deras tappechet, «y« om
Viyttcriet, som af Fiennving fät befallning, at draga sig tll-
baka «i wille giöra• aifwarfamt motställd.

Om den fä kallade Poicu , Pontu, eller Bengt Pål§oit
VästHs allmchit, at t>u! warit hemma fr3n (Earlcb&.tsjMjn/
RistirMdabi) och Gammalgärdcn, och derföre äftyen Gam,
malssärds Bengt kalkad blifwit. Detta tyckes stridande mcd
det Werwing berattar, honom markboende i K>M S»chn»
men bägge berättelserna torde sä latteligen kunna förenas, at
han warit född och upwuren i Carkbo pH GammalgHrdel:/
sch sedan flyttat der ifrän tilKyro.

Anföraren för be Caclebv Bönder, som förde Abraham
Meichior§i>n fangen til Stockholm, berättes hafwa wari-t e»
Bonde iftän Mustasari Sochn, Stor Nils wid namn, hvile
ken Inhl-ottan igenläst Prcdiko,stols dören i Musta'ari Kyrkan
fö¥ Abrahams Cacholjfii Präst, pI det han Illhl-d der ej
fflllle predika; gick de? pä til Kortzholm, fängstade Abraham
och honom bakbunden i en Slada förde / som f&w bemått
är, til Stockholm.

£>ef?a berättelser har i synnerhet Herr Rädmin Jacob
Falander miq gllnstigt meddelat, och luckas med ft mycket
större fog ljc*f/öa här bort anföras, som de utaf h.ws Fader-Fader, Kyrckoherden i Gainle Carleby, Eric Falander, n!igl)t
ifhw to är efter Klubdekriget blifroit i Landet samlade, och
utom bc§ äro mäst med det wär« pMe-
ligans i>afc»a , teknare w.ta at anföra: Det endaste hwar uti
denna berättelse synes stridig, är angäende flaket wid Carle-
by, h'vie o!n fötegifwes, det Bengt Pålfjon marit stiftare til
detta Norra Alnngens upbrätt; at Abraham Melchiorgott
redan förr detta staget b(ifit>it til Stockholm; at det-
ta stag n>*rit det sidsta af Klubbekriget; al de stridande ci föreän i sena mörkret blifwit stilda/ hwaOera owiZa om fegera;
ych at andteligen Bönderlla gifmt sig 33»>lr ät : Dä mit
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likwäl wet', ät Bengt Pålgon förr detta Norre Almogens kjm
brått redan roat i fängelset död; at Abraham Melchiorfjott
wid samma siag med sm förberörde Wargstinspäls mar när-
warande jemte sina 50 R»ttare; at denna träffmng ei warit
den sidsta, utan gick näst för det sidsta blodbad pä Hmola 9»
ifen/ och andteligen > at Almogen intet owisi om utgången
wände tilbaka frän Carleby Norr ät, utan rykte ännu län-
gre fram ät limola.

Som hela detta buller af Böndernas brukade wapn
blifwit RlubbekriZ tallabt (!) , sä har jag ei hällit otien-
ligt, at afwen bifoga en ungefärlig ritning pä de besynnerli-
gaste klubbor/ som til 1715 blifwit pä Gamle Carleby Sochns
Kyrckohwalf förwarade, efterwerlden til wedermäle: se Fig-
A. och B. Til andras ompröfwande lenmar jag, om alla
stdane klubbor tient til wapn at hugga, flå och bulta med,
och om icke en del ätminstone endast blifwit brukade til krigs-
tekN/ halst de til annat tyckas wara nog otienliga. C. och D.
äro twänne klubbor, som finnas uti Säxmäki Kyrcka, pH
hwilka min Landsman Herr Henrie wegeiius mig lem*
nat ritnittg*

§. 3.
hela österbom fordom dags warit dett allenasttlQ| uti »ne Probsterier (a) jA är ockonekeligit, atGam-5Wd le Carleby Sochn, uti äldre tider hört under po

bersöre Paftorat (b); emedan pedersöre och Mustasari
Kyrckor, uti hela Ostelbotn aro de äldsta Moder- cffet: Huf-
wud- Kyrckor (c), hwarom en almäu berättelse är har i lan-. S8_ det;
' (i) £«r m °$ Wtt* omMfåiQiitM tan UifaS f}<h~$étv(i öelc»
flfDifp. Vm Rlttdbekrigtt i Vsterbotn. *

(j) Di/T. <lc Oftrob. j>ag. 8- (b) pag. 71. (c), jcinför fag. 77.
78. 79 och 86.



<- )o( "^det; men när Gamle Carleb? Sochn blifwit frän pe6cc8*
öre söndrad, och nar den fät sin egen Hirckoherde ar owist:
tzoch är troligit, at det stedt »j& patz Ar 1467- 8 eller 3,
da denna ort äfwen blef nämd Cörleby. Mist är , at
under Carleby (d) wid des söndrande frän pederssr lydde
loljtcd, Relwia, det som nu kallas o<5amk Carleby och
paros, som nu heter Cronoby: ty Ar it8o fingo Hobte<l,
(e), 1607 Cronoby, der för warit et Capel, som kallades
paras (l), men Relwiö 1639 (g)»jute egne Kyrckoherdar, och
namn af Sochnar för sig sielfwa. Sedermera har Gamle
Carleby Sochn blifwit ostndrad.

Sä Ji»dl denna ort, som mänga andra uti Osterbotn
har twifwels utan marit lydande under Herstaper (h); men
hwilka »varit ägare, sä af denna, som stera (Socknar uti de
äldsta tider ar en obekant sak: dock tyckes den handskrift,som Herr Kyrckoherden Marhefius uti Difp. de Oftrob, pag,
35 anför gifwa anledning at tro, det Carleby, pedersöre,
och Voro (i) , i Konung GUSTAV den l:as tid lydt un-

der
GO «8. 72. (e) pag. 66. (f) pag. 72. (g) Pag. 68. (h) pag. 5.
(0 Det wore i mitt tyFe wäl wärdt, at wid tilfälle uprakna de

gods/ byar och Städel i Osterbotn, som nästan alla warit förlante,
i Drotning Christinas tit), til atssilliga mer/ eller mindre fötticnte
man. Jag hoppas ock/ det faller et den läsaren osmakeligt, som {saf-
wcr tyck för gamla sanningar, om jag Mv något anförcr betreffandenågra byars förlänande i Wovo Sochn; stont det egtntcligen ci hörer til
mitt ämne. Herr Canceilic-gtnbet Anders Anton von Stiernman,
Hwars outtrötteliga flit uplyst mänga äldre händelser i w«rt Fadernes<
land/ Hwars witterhet/ och Hwars makalösa tienster mot bet almänna
lcmnar wärdare pennor / an min / öfwerfiödigt tilfalle at wifa sin konst /haswer uti hög gunstig |Trifn>cffe af den 16 nptzwekne gaob. mig följan-
de »,<ddela< i detta ämne.

Xit»=2i4öetocb Gsncral f ieutenjncen «f nfantetict,GEORG PAIKULL,
blef 1651 den 20 Sept. Smitte, ock fick da tillika til Friherffap 82 |
tNantal af efterstrefne bj>«tr ock goda i *E><ko. Sockn, nemligen Rai-
tafatt, Vrawais, Santo, Roiijoki, Mäkipä, 2U>f?tb)>, £«cgby ock
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der linne Fordell. Uti Gamle Carkcby Sochn och witsar
by/ finnes ännu et hemman, som kallas Fordell, hwilket atf*
wer anledning at tancka,det här til äfwentyrs warit en
af de olaga hamnarne, söm omtalas, der samma KnucFor-
de!l, antingen ständigt, eller äsmiilstoue wi§a tider ldkat kiö<
penstap med det omliggande landet: detta Fordels hemman
är nu roat et fel belägit, at dit någon siöfart kunde (fe; dvch
tyckes man af sielfwa byns namn Vitsar, eller wihta-sari,
pä Swensta Ris- eller Spö- Oö, kunna fluta, det samma
ort förr warit närmare til watn belägen, hwartil de har ti
salsyma stora uplandningar kunnat bidraga. Med fog jynes
kunna slutas, at bemalte Fordell warit en mäcktig och den tu
den mycket betydande man, efter han hade 3 jA stora Sochuar
under sig. Uti Drottning CHRISTINAS tid mar denna
Sochn förlänt til det Friherrliga Banerffa huset (k) , men

B 2 blef
Åomt>p, med alla der til horiga lägenheter, bus, jord, fäet, äng,
stog, marck, (Töar, öar, holmar, fisk- ock fijTenjatn, qwarnar ock
qrvarnställen, samt andra tillaget.

sk) Uti förenämde strifwelse af mig följande äfwen H3g< gunsti-
gast meddelat. .

Är 1651 den 20 N«v. nar Banerar blcsrro Friherrar fingo de
samma dag til Friherskap efterstrefna Rronones bj>«r i Gamle Car-
leby Sockn un (Dffecbotn, nemligen; Äiwabv, tleder-wetil, Ronsi-
by; Vfwer-wetil, Roringsdy, Rotso, Rorpilahn,
Wihtsarby, Storbv, Säkaby, Rallis-naa , N0antur«-nas, F.innu«pe-
c«, H,ongnäs, Narwila, Roustar, Ririlahti ock Paläby, jemte
Wamlt Carledy Stad, med all den rättighet,, fem Friherrar dera»
Stader i sina Fnherradome desicna: de fingo tillika Ronnngs Äyt&
ko tionden af alla ofwanbenämde gods ock byar, f& fem RonunZs
sakoren, samt alla Höradshofdinge rättigheter, fem af dem falla kun-
na; dock med sädan besked, at de skola lata förskaffa den menige
man, som dem säledes undergifne äro, Aftg cd? Rätt: desslikes skul-
le de tilsattia forständiga Domare, som skulle efter Swea Rikes H.ag
skipa hrvarjom ock enomkg ock Ratt. Crimcn Ixfx Majeftatis , ed«-
jéws brett, katter», mord, hor, ock den som belägrar en agta mans
hustru skulle af Ronungen «föcmiui.



52 )o

blcf seVan äter för Kronan blöt tllhörig ansedd / jtmu mänga
cmdra förlälnngar (1).

De märkeligaste öden / som denna Sochn sedermera
undcrgät, hafwa warit mäst gemensamma med Staden,
de>n jag uti Förra delen, § 4 omordat. Jag wil alt : st
för korthetens fful ei har nämna/ om de spär, som sägos och
ännu ses, efter en mordist fiende; Jag går förbi huru krigs-
lägor fortärt pä denna ort alt, fa äfwen det nti diupaste sto-
gar warit undangömt ; IaA lcmnar obemält, huru denna
Sochn Ar 1710 mäste sakna en stor del af sina inwänave,som eaf en inritad swär pest blefwo döde: jag förtiger den nöd
de Ahren 1696 och 97 infallande mitzwaxtär förordsakade; den
miftning landet hade af be iunvm denna tid af hunger döda
mer an 522 personer, och fiera för hungers (Bni bottfiyttade
bushäld har jag ei tilfälle at omtala: Jag säger allenast, at
sä bistra och tida olyckor öfwergät denna ort, at ingen mä
undra om hushälningen ännu saknar sin rätta högd. San-
nerligen, mindre swärigheter hade hos mängt folck kunnat
förordsaka större hinder.

§. 4.

Moderkyrcka ligger | mil söder om Staden(2),
AHl pä en högd / som af fit fordna läge ännu kallas Holm--<2v33 backa: när Den blifwit byggd kan man et weta, men
at den mätte wara mycket gammal, witnar $ mål, mm
rens fasthet afgröf grästen, som bristen pä all sägen och be-
rättelse om dest älder: den ar 4» alnar läng och 17 brcd; de§
mur är 9 alnar hög pä sidorne, men mål 18 uti bada gastar-
na ; har innan til : et högt hwalf, och utanpå et gansta resigt

spän-
(!) Uifl'. de Oitrob. pag. 6.
(->) Det tryckfel, som uti Förra delen?; sig tofmycjf/ behagar läsare»salidis ändra: St»den anlaoeg i. mit Norr c»m Gacleby Sochnek)?rM.
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spän, tak utan tom. Uti wasira Zafweln är e» ftetttilttlt up-
pe t muren / som man har den sägen om; at den hwar mid-sommars natt swettas blod, af orbfa?/ at frasen ostyldig blift
wit aflifwad/ ben der sagt; Stenarna stola witna om min
ostuld; denna stenen är en hals för>vitrad Pyrites , som wid
hwart infallande stag-«gn med wäder färgar watnet
och muren med sin jern-- rosta. Ar 1709 och * 10 upbygdes
j)?,foDra sidan om kyrckan et korst, äfwen af grästen, 19 alnar
långt och »o bredt. Kyrckan är innan til prydd med en stor
Altar - tafia i Östra Zafweln / omkring fönstret öfwer Alta-
ret/ neder ifrän golfwet, alt up til taket som är 1749 blef giord
och pä följande satt utzirad. Ofwerst föreställes Natwar-
dcns instichtelse : pä norra sidan om fönstret stär Aron i sin
Ofwersta-prästa strud, med rökelse faret i handen och denna un-
der strift: avlida m4flc Aron ofra altid ena hända offtr,
ock kan icke Zsra dem fulbordade, som det ofra. Heb. 10:
1. Gent emot pä fodra sidan om fönstret hänger Frälsarenpä korset med denna under strift : Men med et offer haf-
wer han ewinnerliga fnlkomnat dem, som helige war-
da. Heb. 10 : 14.

Under Aron pä jot>w sidan stär Mofes med kagsens taft
lär i handen; har denna understrist: Förbannad ware den,
som icke fulkomnar all denna fLagfens ord. Deut. 27:
26. Gent mot honom pä andra sidan stär Johannes Dsparen
pekandes pä Frälsare»/ med denna öfwer strift: Si Guds
3>amb, som bart tager wärldenes svnd. Joh. 1 : 29* och
denna under strift: Christus hafwer forI4gat otz frän L.ag-
ftns fsrbannelse, d<l han wardt en förbannelse for of»
Gai, 3 . 3.

Pä sielsiva Maret läses pä en stifwa med förgifta ra-
mar desta gvl^ 6̂ ord: 3fl3 ar lifstns bröd, fywik
ken som äter mitt kött och dricker min blod han blifwer
i mig och jaZi honom, Job: 6: 48, 6. Altaret ar klädt

B 3 med
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med rödt Sammet, hwar pä äro sydda bokstäftverna J. J.
E- M. inbundna, och ära-talet 1633.

Under Altaret har Kyrckan en hwälft» sten kellare. Pä
norra sidan i Chorct är en liten £dd>tarc, som fordna tider
blifwit äinnad för et Orgei-rcarcf och är 1640 tillika »ned Kyrc-
ko hwalwet, Prediko-stolen och ChoretbGvitmälad, utl Kyrc»
koherdens Nicolai Galies tid/ men fcDcrmel)ra 1749 om
906/ samt med wacker mälning utzirad. Pä norra sidan
om Choret,ar en Sacriftia af sten, som är 1699 til gansta
rumrik utwidgades. (Strävt wid Sacrifti dören är ingängen
til Prcdiko-stolen, hwilken af Kyrckoherden Schepperus är 1622
wid hans ankomst frän Swerge ar öfwerhämtad, men se-dermehra är 1749 til största delen förnyad och ommälad. I
wästra ändan af Kyrckan blef en stor Lachtare, sä för män, som
för qwinnor i Probsten Kiemmers tid upbyggd och zirligenmälad.

I Kyrckan hänga 4 Lius-Cronor af Metzing. m i Chc-
ret med 12 lius pipär, och denna päffrift. Denna Crona är
f5r arab til Gamle Carleby Syrcfa af Gabriel Lmnge
son ; af somnade den 22 begrafwen den 3 oa. 16/2.
2*.a Cronan har 16 pivär och denna pästrift. Erafmm l.
Biörttman och hans hustru T**. Dotter hafwer
denna Crona fsrärdt til Gamle Cacleby Sochne Syre*
ka, ösivcr des 1695. Den z:die hänger framför
stora Lächtarn, och har denna pästrift. >£*». w/«i*. pro-
west. nb«c. Ångermanland. Frau. Erafmut. Dofter.
Anne, 1632. Den 4'-de hänger uti Ny-Kyrckan (st kallas det til
bygda fortet ) och har 6 pipär.

PH Altaret, Prediko-stols-krantsen, i Sacriftian och wid
Präst bänken finnas wackra lius-armar utom 17 pH wagM-
na hänggande lins-Mar/ alt af Metzing. Wid Conununi-
on brukas en wacker Silfwer Kanna, en stor ofver alt för-
Md Kalck, patén och oblat-of afSilfwer, \amt enMätzhaka
af rödt rosigt Sammtt, med af Guldklon.

Graf-
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Grasivar finnas här följande med graft stenar täckts. IChoret ligger en Kosteligen uthuggen sten med jern-ringar i

alla 4 hörn, har denna pästrift : länck p<i mig Gud til
det bästa, i en Crants mittpä stenen ses de§a bokstäfwer; J,
C. W. och H. C. D. samt i5efa orden; jag l)«|t»er hört di-
na bön, och sedt dina tårar. Pä stora gängen tigger en Zraft
sten med denna pästrift. Denna grafiken och lägerstad, hö,
rerRäd-och förnäme wälachtadHandels-man job»nEritbi»
foii och hans tära Hustru, H. Stfa AUts dotter Ta/I
och deras rätta arfwingar til:Ann* 1677. Mittpä stenen uti
ca Slants stär et timglas pä en dödstalla, under hwilcken twenne
ben ligga i koch, och under krantsen följande rim:

Se Grant pä denna Sten,
Hwad Rrants och Timglas tyder,
Straxt för dig sielf til meen,
2lt sädant om dig lyder,
klär du, som rosen Crants,
Mä wäl här i werlden fiker.©närt kommer en annan bänts,
DZds stallan blir du liter,

längre neder ät jfora dören ligger och eugrafften pä storagången/ med mindre lästig pästrift. Un«Dcc dören til nya kor-
set ligger en grafsten , hwarpä läses följande: Här under lig-
ger begraftven sal. Anders Myrich , fordom Borgare
i Gamle Carlefey Stad, med fin kära Hustru, H.
Matt dotter T'.,/?, och deras 1577, Om-
kring stenen finnes detze ord; N?andring«»»an lär här rät
blifwa död, at den som for din fynb\ blesdöö , må frälsa
dig frän ewig död, och mätta sist med Himmelstr bröd.
Uti ena hörnet stär et Timglas, under o«dM: >™pjirtbiu ttm-
pus. W andra hornet läses ord; su*pi*, 6)bw« et hierta
med öga mitt uti. I tredie hörnet ligger »n fi)fet och tiks,
yxa i korK / med d<ha orden: Pr«»4rkMti«m fr*mium* I

fet*
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fi«rde'hörnet är en lick fifli ut huggen / jemte orden; «/,<«<»
ttnes rerum.

Pä östra gafwelen hänger Herr Majorens Daniel Barons
adcliga wapen, medföljande pästrift: RonZl. Mai:ts £ro*
tienare och M*jor af bes ivsterbotnista Regemente til fof,
3X)ifJborne Herren, Herr ë» Duniel B/ir0*. härför fm
Konung och Fädernesland troligen fettat och utflöt män-
ga swara Tr/tvatier i fält ort) Ataqver, befynnerltgcn Är
1700 den so .*/£. dä han af Xyjjfm blef fangen och 18
wekors tid stickad i jern och boijor, tils han for medelst
Kongl* Maj:ts Iycfelfga wapen blef fIrlatzad ; f4 som
ock at han 1704 der pä äter blef wed N*rv*ns öfwergang
fangen och där under hallen i samfälte 18 drstib. 2lf*
led den 7* os. 1732 uppä 5o ars ålder och HFr begraf-
wen; hwarfsre och des efterlämnade HKZtärade tära
Maka Wälborne Fru Baron låtit detta til sin
saliga Herres wälfortienta heder och åminnelse, samt
Herrans hus til prydnad upsätta, som skedde sittkhoim
den 1 juni* 1736. IVidlyftigare bestrifning om hans förfä-
der och lefwerne finnes har iKyrcko boken.

Uppä Kyrckogärden stär en åtta kantig ben,korg hwar-
pä läses följande:
Du usla menftio barn, som wärldsens w<lg stal wandra,
Betänck din dödlighet, och si nu här for andra,
Dit st<ind, din höghet, och hwad mehr for fiflbetB namn
Dig werlden bildat in: här fins en fattig bonde,
54 lika hwila med, den är af högre stande.
Den ustas, rikas ben, de ha här alt en hamn. Aw 1701.

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

Norr omKyrckan, MomKvrcko gärds plancket (Wc enwac-
k«,klock-stap<l, med 3 wal Mgande klockor mi: Den stör-sta af dem s< » j$>rt alnar i Diamefer, wagev 6 Skep.

!H Ll§p.
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,2 ki§p. 19; Marck, pä hwilkms Södra sida läses fohande:

MDCXXV. R*t tamptn* temfii ruralis Vettris Csrltbyen»
f»m, in botnis »rientsli primum fttfd eft , Paflarc £>„•# jAceto
MAtthai Stbeppero , Confnte Cattut» Henriii , Judiee Gabriele
PAåti, Conttufiore teiituum CatoIo Jen*. A\o MDCCXlF ob
koftilem Mofeovitarum impetum patriot Uret per 7 tnxos re-
Uquit , äoncc reddita pAtrix facs äuicijftma in prifiinum It*
tum migravit,

V1>ir du mitt bsda liud med dina öron horcr,
Bed <BUld t at Han diZ dä ti! lefwand bättring strer.

Pa Norra sidan står: <*-•* mdccxxxfu de no™ ite.
rum ob AbjoKum ingratuntcjue (onum Holtni* Paft, Mag,
Carola Gufldvo Werandro , Saceli, Primario & fenwre minifierii
Dlo Htmic* Raring. SaetU. D:o M/ittbia Pazeth, Sacetl, in We*
til, D:o Jacobo Ferfetio , Rectore StheU Civitjtit Car.4, phtl,
jibrdbamo AdjunUo miniflerii &" Cetiegä Mtg* Erico
Kuiberg, Uflando.

N)i! du troligt HHRran
3.aga at du blir Hans

Omkring brädden siar: Bestält genom Handelsman-
nen och Kyrd'O*ÄÅ5ot Herr Cbrijlopber C*rlbom> och 0U*
tcn af Grrrurd Mrjer,

Mcdlersta Klockan fir en aln 06) n tum i diameter, oJ)
har deha päj?rifter: ©tlt<?n i Stockholm af timan ,
1689- A*« lf"*cus Briei FalAndert Conwiiniftri D- Cbrigoph,
CArteniut , />. Daniel M/ittht Grandet , P*dag. D. Erneftut
Gravdel, 3fl3 glädes i det miZ sagt år, wi ssole gå in
i HKRrans buo, l22.

Lilla Klockan är cnlaln ock) 8 furn i diameter, har deffa
Infcriptioner : Glorit in Exceijis DEef Sub imperi» rfuguftiffimi
Regis FR1DERICI !, Pafi. Eatefa G. Csrlebyenftt Mag. Andrea
Kitmmtr , fub cura & ddmimftratiom Domlm Jatobi Falandri,
feuifta a Gerb. Mejer, Hoimia A\o MDLCXXXt*

C Rom
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Rom o Mensia HZr jag roxar, och uphclftrer hsgt mitt
Rom -Wt ost med ffo0<> tilhopa fr»f hembära u>«fföm

GUD!
kacka Honom allan tid, Som är otz bäd fyylb och blid.

Uti Kyrckan Inrams alffilliga KonZl. Förordningar, ashwilla jag de äldsta wil ailenast nc.ttin«: i\em.!nö MAGKI
Smeks Förordning om Praste -r> ttiZhetcrlms utKiörande, af er

,n criginali med Secretét un5er, fett! M pag. 3 Förra
Delen miss åberopat. Konung GUSTAV den l sBref, «m
Cronons cd) prästens tionde, Zifwit i Ja-
cobi Apoftoli Ä:o D:nt lsz<?7 äftven af titt 27 Maji Aro isA:
än ett bref gifwit Swartsis, L.ögdaZen efter heliga Cer*?
da-gen a-.o 1534: amu Oomini Mich-iélis O!»! pr^sie-bref
pa IPöro Zjeld, gifwit af Konql. ■ Slotet, Stockholm den !^
Sept. Konung JOHAN den insteg om tion,
den, fhifirit va Rongl. ©lotet @t4creborg den 27
1572: Ätnurg GUSTAV ADOLPHS Bref, om Pr4f>e*
rtitttrbetcrnö i cemen, och i fynntrljet, om Vederlag «ch
NinMs betalande, efter den ordning, som Ramar- &c.bcn
llpsatt, llnderstristvit och förseglat - af Un-.6 Junii 16*3; dar
uti ■ Församlingarna li!l>, gges, fbm fiijet'; , .v

Wednlag Wil-säl'. WedellagjW.

Remi Sochn mö 1 f(?2!3jo!ii ©.20 8 IlmoJa S. 8 8
Ijo Sochn |i8J 5»lLct-ea S. 2<>! 8 Laihala S. 1.3! 4
Uhlea SvchN r5j 4'Carleby S. '20j ,8 Alastaro S. [iaf 4!
V',!e?.Tr,>ffs. 16 4'Cronoby S.'l6. 4 Kyrå Cochn jiaj- 3
LWingo S. ,161 8(Pedersört<<*. %ho Miaftafari 24'lo
Carlo @od)n T2J 2 Nycarleby s. 12 8,Maiax S. jiöf 4]
Salo Sochn iaol 8 »a !4'Mlpl5 S. 161 8

<£,!2o! 8 Lappo S. I 5» 4lLapfiefd S- |i6J 4|
Hans Åkeson.' tTIUs Andertz. Br«- AnderH. 3. Oiteson.Uti

Nederlag
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Uti Knrckoboken finnes följande Kyrckoherdlirs namn ps

detta satt upstrefna:
1. D. Olaus. 4, D. Martinus, 7, Z>, Martinus,
2. O Stgfridus' s. o. Thomas, g. />, Jacobm,
3. Z>. BartbeifM*!**. 6. O. Cahuiiu. g, /). Ericus,
10. O Hjgvin**, egif passorem g annis.
11. £>. Ot*ia t crearus Paftor 1770.
12. 0. Carolut Erui Surslll, creatus Pailor ls82 un-^

dcrsirifwit Upfala Möte 1593.
iZ. O. JacebtM hi,utb*i Sitpperus , Paflor creafus 1622.
«4. 0 F»-<>»« Nitoiai Galle, Smofando», bfcf pistol.
17. Z). butiks* Paftoracutn adiir Anno

"röft , poftquam Templi Cath 653!!» Oeconomus per
quadriennium & antea Ecclefia Svtcani Diaconus per 12 an-
lw5, pie in Dom. expiravif 1672 d, 2s Dccernb. fub concione
matuuna, DalecarJus narione,

16. />. 3/. lfa<i(us Enci fåUnder , Paftor creafus 167J,
deinde Prxpofifus 1692, abdormivit 169; cl. 15 Maji,

17. 0, JW Andrett Petntu, 8. 8. Theof. Prof. & Pa-
éor in Nådendabl, a Regia Majeftae hic Paftor conftitu-
tus, fuprjrtiuni obiit 6iem in Augufto 1694 Ecciefia in G,
Carlrby nunquam revifa

Ig. O, Jncobiu tPeftzynibitu . Regiis literis in Mariaeftad
datis 1694» Paftor G. Carlebyenfis confirmatus, obiit 1702
d. is Növtmbr.

l). D. M<*g Jtiohus ¥/ilander , Erici filius, Ifaaci fräter,
Paft. & Praep. Cronobyenfis , Paft. Carlebyenfis conft. 17031
obiic in Aprjii 1720 Mofcovita ad huc imperante.

20. Mag. Ananas Kierr.mer , antea lie<Iol Scholae Wa-
fenfis, A:o ,721 Paftor conftitutus, 1734 demortuus.

21. M*g Carl Gu/lav IFerandtr, förr Negements Paftor
i bftetbotn, fo«Dl%nat> pallas i G, Carleby 1736, A:o
1744, tranlportitrad til Ahl- och Sitn-tuna ?yk«,l2c i West-
nanland. C 2 22. Ja-



zz. Jicohsu Rafamoenfium & Lapponig RI*
mienfiam per 12 annos Paftor , G. Carlebyenfiura Paftdr"
conilitufus Anno 174.6.

Nu ivarande Capel!anerne arv/ Herr Mag. och vice
Paftoren il/,»r//w t-eirbzitu , och JV>7/ SmUmån\ So6)nens
Mcdhichare är Hirr Mag. Jo£. Tengflro»/.

Dtt ä dsta kapell / som ännu hörer.under Gamle Carle-
by, ar 0>ftt>crtedH , s mil frän Moderkyrckan belcigit.
Namnet härstammar af Finffa ordet, wetelä, som betydet'
tunn, ellee blöt, för de här befintzliga blöta kärr och mosar.
Det första Capell bygdes af trä Nr 1639, wid stranden af
Wctil-äa, men efter dtt war for trängt/ bygdes et annat är
«>79, som ännu stär, ar innan til rätt mål ziradt och öfwee
alt mäladt med ätssilliga minnesfpräk pä wäggarne: Ar 1750
bygdcs ha> en wackr ny Sacriftia » och 1751 köptes en wacker
$tifartaf!a, Bland den öfriga Kyrckans skrud finnes har äfweil
nzförgyld Kalck oH paren samt obtar-of af Silfwer. Guvs-
tieufteit förrättas af en ständigt här boende Capcllan/ som af
Detta Cape gialds nnvanare uppehälles. (£i fiere an 4 Capel-
lancr lafiy.i ha? ana 11 warit; neiuligen 1. d. Merijerfeiu^
2. D, Rdumannuf. 3. D. F,,'<» Forfeiius, och nu 4. Dis S»i»
He,rr Forfe/iuj , fblll för sin goda insikt, i jynmchet
i Grundspråken, förtienaä jardctes beröm.

Det andra Capelitt är en wacker fijrcfa af trä,
fgm b!ef ntcö

0 Hans Kougl. SKa;:» Nådige lilstädielst
Ar »751' pä Alllsbackan i Clt'6erK>eti!bt> af samma bys Aboer,
35 til aut.Uct/ hwilka bebo turgot öfwer 8 mantal, utan nä-
gon hlelp af Collefler, eller andra ■ sammanstött. 1752 köp-
te de en Klocka af 18 Lisps. wigd, med inlärlpcion ; Gåbriet
Muritb. 17 5 3 köpte de eu Mahhaka af rodt Sammet, me)
@flfn?ci4 Korl) pä ryggen och Gaton omkring staderna.
kogärden är kriuggifwm med stenmur i 8:?a«t. Gudstiensteit
förrättes hwarje Söy f och Helge - dM af en har ständigt
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boende Präst, nn tvärande den första, min Broder An.
em cbyäemusi fem af detta Capclgjalds inwänare uppehälles., Rallakari är et almant Fiffeställe, som ligger långti \mi sent mot Ealajoki Sochn, och hörer sK wida undertzamle Carleby, som Reöor.Schoiae derstädes bcsörjer omGndstiensicn, få länge Fisket \max. (b) Här sinnes ock enliten Klocka med denna päffrift:

Iag tallar Foli i Ralla hamn,
At falla <E»UD med Bsn i famn.

Pä andra sidan stär, Fsrärd af Radman 7<«le5

§. 5.
CjjÉfjSffom ingen belägenhet, ;orbman> dier naturens ställninZöfel finness som ensam kan ticni til menmsiornas alla de-<25V>S hof »d; tarsiver, man några, antingen of naturen fieff,eller, konsten giorda omstiften, sä finnes och nästan insen ort,der er fiere sädana omstistcn äro; ju ficre vmstiftcn, ju för-delaktigare, bcqwamligare och nöisammare ffattas et inni).
Uti taDiina fördelars utdelande doch naturen nnuit motden ena frikostigare, än mot den andra: Gamle Cacfebyhar fmmerllgm uti detta byte ci lemnats lettlöst; ty har na-tmeu nägorstädes roit sin HErres godhet, wishtt och almakt, Mar det wHerliM här ffedt. Flera omffiften, som tiena ,nen-n,stostaZtet tll nytta, nöje och beqwamlighct är här öfwerflöd vä.Huru högt bör et den fvrinäy stattas, som mn>anarenahafwa af det tllstotande hafwct? hwilket ci allenast le>una<dem af ficre flag, utan stör afwen de rörelser,tom nödtorften fordrar bc<pt»cimlise och fördclaktiae. Ci bcstärdetta tonö blott af Mota bcrg och bacrm', ei af witda sso-C,3 sa*

(b) a.ii, de Oihwotnia pag, 93.



gar och hiffeliga ödemarcker, ej af en torr och ofruFtfiim jorty
ci af idel kärr och sumpar; utan pä alt sädant är här en
famn, artig och ratt dehagelig bindning. Berg finnes här, men
ci stora och mänga; Stenbackar oro här, men ci ffaklota och
nakna, c

utan de mäst bcirande äkrar, mellan hwilka man ser
gröna ängar, stogwnma funder och blomsterrika dälder, dem
fnlä fiytande och sorlande bäckar korsvis genomstara, och li-
ka som siunmanfiata sig, dä ds wid sina utfall, de susande
strömmar under hafsens frasande och trotsande bölfor mäste
förgömma. Wid stränderna stä %tfto$axt som likna de tac-
kaste kupta lunder och med fin i wamct mällgsalt bfdnCan*
de och dalranda stugga lifiigen aftaåia de timliga nöjens
stiften och obeständighet. Genom denna ort löper i synnerhet
en iälf, som kallas Stor- eller N?et,l * an, äfwen Gam-
le Carfeby Glf, hwilkcn n>iö sitt utlopp i Hafwtt Delar
sig i twenne grenar, som omfamna en stor ö, kallad Rötoön,
hwirpä en by af fiere gärdar och samma namn ar belägen.
Här idkas et fördelaktigt, i synnerhet Id-M, hwarj. Wär.
De smä forsar och fall, som finnas uti Denna Elf ricna
landet med de der inrättade mäugi, sH n»dl SB?i6l* son. Säg-
qwarilar: masta delen de smärre åar och backar, som, sä mii
frän de har uppe i landet belägna större och mindre träD och
insiöar, som mqfar och källor b,afn?a sit ursprung, samla sit
watu i denna elf; l)ivaraf händer, at den neder nxD utlopet
blifwer större och w.tturikare. Om Wsircn dr wattufioden
och isgängen i denna ää ofta fä stark, at de wid stranden be«
lägne äkrar och ångar, sann öfwer än bygda broar inycket
ffadas. Denna elfs nnderfökuing förrättad af tonbtinäfaceit
Herr Jac. Joh. Wikar wil j?g l>dc införa et kort ucorag af,
pä Det De§ beffaff.lhet nog,re mä stönjas, samt de fördelar/som genom dest rensning funna minnas

Ifrän Peryä gärd mderät förekomma först trast af 2
och 3 famnars diuplek/ hwilka» äro med jlätmotza pä ftere

stal,
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stallen upfylde. Denna mosa samlas pä tt>if<t rum och M«e
te gamla rutna trän Indien; tilsammans, som fes pft mojan
emellan Saynäjäiampi 06) Pcrhä trast, samt hindrar myc-
ket bätfartcn.

N:o 1 Kainokofki, ett fort förf af 9 tums fall: sedan
möter en liten grynna af 3 tols fall, derpä 334 alns dmp ää.

N:o 2, j, 4/ i, 6, tmd flera alt til N:o 70, en stor mängd
med större och lnmdre, Djupare och grundare forfar, dsch in-
igen bmit, göra alla 70 tilftmmans et mera än 229 . alnars
18 tois och l! Jiniers perpéndiculert fall. Wld utlopct <\y
tlfmn bredast och grundast, sä at diuhaste ädran har alknaji;
t och I alns watn: nar Wärssoden ar finnas doch, sä här,som mmorftads öfwerfiödigt watn. Gedan Dresiäs elflveus
upgrafniug och rättsiling, genom hwilkct fölsande sordclar
tfuHc-!aMöct s tilfflW. 'Mct uti än Meblifwa földelaktigare,
dä n>ttntt uti de mäng,>,-,til simuna els fallande bäckar ti blcf-wc af rutna trän och stockar, samt annat stök tiltapt och u;v
dämt. . De sänka anZarua wid ää ftranbema fulle blift
wa torrare och l)oriEare / samt mycken olöirbig marefkunde ko
ma i Cuicur. Ker grödan wore säkrare för köld och rosta.,som ofta sä städar den, at darckeu af trän od)Trifo!U rötter mur
kärr (a) mäste tiena- n( iuwänarenas föda. Om de berg, som hat
finna?, ochjenligit HerrBergs Commiffariens Lars Hermens til
Bonden Luomala lemnade ateft säkerligen Ma nZOvrlunda

rikt
(a) Mcd tmo !U,1, lärer här el förstas någon ört, lem Uti 5,0!-»

Svecica hafwer det namnet, N:o 6ll 12 eScr andra alt til 619, cnukan
man alt>rit Holt/ at di'h rot blifwit nyttiad ti! bröd: et heller Menyantb**
163, ftm hos Norrlänningarna Nrtti st«l ticna (fe Fio, Occ.) och af
somliga blifwit kallad Trfpliunn aqii.iticmii ; utan häldre vCa!Ia paluftns,
744/ som här blifwit t l bräd brufad och Fallog nnsi, pä Finffa wcbks.
Jag lemnar hwar uwaldilg at dima / om ci laudMiätarcna, som oftastfärdas i skogar och marfcr/ kunde och borde med större alsware winlag<
ija (ig om cvfafaiiuftuKtt/ emedan tc-Hafwa bättre tilfällc än någon «n-'
tian ämbetsman i 3itfvt/ at gagna dcnna higst uyttiga wttenstap.
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titt Silfw« bkfwe med Gcufwor försedda, wste nödigt, at en
segeliled öpnMs gewm landet, til Tawastehus län och Päjänä,
fem ar möjelig; dä forlön för spanmälen til Hsterboms Stä-
der et blesive # dyr fo;n nu, när forlön for en tunna betiiles
med en tunna fpanmSl. Detzutom kunde ännu Tawasieböll-
derna om Hösten fä tilfalle, at afsätta sitt smör, som i brist
pH salt ci bchöfoe fara illa. Wid Pcrhäby, 14 mil frän Gam-
le Carleby Stad projederas en marknadsplats, dit wäl
landswäg, som siöfart, sä frän Gamle Carleby Stad, somTawastland. nwc möjclig. Der kunde <5:<jit>afte£y5nDcnt«
försälja sin ffaftboj?ap , som ännu samma Höst km:de ftaci
Gamle Carleby Stad öfwerffeppas til . Stockholm. Til
{lut wises möjeligheten, at utmed Gamle Caklcby clfs strand
inrätta en sädan landswäg, alt til Pcchäby, at de i elfeen
efter rensningen bmkeliga lastpråmar, eller blitar kunde, wc&
hästar framköras.

Huru uödigt och högst nyttigt Communications warckets
i ständ sättiande 1 Finland är, för hela Riket, som i synner-
het för Finlands öftver-byggare finner hwn- eftertänksam; mö-
jeligheten ses blott af föregående Gamle Carleby clfs undersök-
ning son, bod; är af de minst watturika och segelbara ström-
mar i detta land: men wärckställigheten dcraf äterstär dmm :
altsä saknar alnnV»il)cten ännu de fördelar, som landets läge
gifwer tilfälle til; genom hwilkas nyttiande det ujla folefet
kunde fä någon luft och NMMtran, som ja lällgc nästan
fildeles warit fhrqwafde och i miftning af dej llf, som eu fri
handels rörelse pä en ort förordsakar.

§. 6.

t 10*t>mätien är uti denna Soch» ätstiiiig. Backarna sch
F-A» 1 höglante stallen, der Landttnannen nästan cnd.ist har

? sina Åkrar äro gauffa steuiga: Ssdan de större ste-
narna
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tiorna dre uribantojbe, sa långt neder, som Plogen $av , och
til akrms gärdande, eller ommurande anwände, sa bestar,
den til bärande timliga Jorden, af en med klapursten blandad
swart-mylla, som mängastades afwen ar blandad med grof
sand. Mänga backar finnas (jdr afroen, som under den öfwcrstamull-och sten-blandade fforpan, be/la afgäs-jord eller-lera,
den ock ibland finnes pä de lägre slätterna. Den låglän-
ta marcken bestar mästedels af lera, dels sämre, dels bät-
tre ; finare 06) gwfre sand dr ej heller sällsynt. De åkrar,som har äro uptagne pä stenbackar, aro nog bärande, samtaga framför laga äkrar ganska stort företräde; sä at Lands-
mannen med största fördel nyttiar fina laga äkrar til äng, och
ar sa trägen at upbryta ny åker pä stenbackarne, at de Folck-
rikaste gärdarne, mcist hwart är öka/in äker med hälft Tun-
neland, eller mera: Utsädet är altsa ganska skiljaktigt, efterMantalen; ty det kommer ej an pä Mantalets storlek, u-
tan huru fiitigt, och med huru mycket Folck Bonden arbetat:
der af händer, at i Mantal kan hafwa sä stort utsäde, csom
helt. $\extj som tro sig äga kundstap och arjÄrenhet uti åfer#
bruket wet jag wal, hwilka hälla för en omöjelighet, at sä-
dane, barande jord minst lika stenbackar kunna med sä stor
winning, som bod; wärckeligen $&, nyttias til åker; men jag
försäkrar, ut om de sägo denna Sochns äkrar, den pä dem
anlagda kostnad, 06) den förman, som stenbackar bod; fram-för låglänt och stenlös jord aga, sä skulle de finna sig, au
minstone i denna omständighet, ännu wara oförfarna. Mänga
hemman finnas har, som Ar 20 eller 30 ar knapt kunnat fö-
da s eller 6 Personer, da Brödet med stamp eller barck ut-
spMes, der nu 20 Personer mal kunna föda sic», med rent
Rågbröd, 06) tor hända afwen ärligen förytra någon Span-
mal: sä stor fördel dr genom stenbackars upbrukande wun-
nen. Med sättet at således upbruka stenbackar, behöfwer jag
ej nu Mosatta mig, emedan nyligen hos Hen Direfleuren

D Merc-
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Mercke!l genom trycket utkommit 523e^rifm'ng , pK det Mwanliga sätt, at upodla stenbackar. Den första, som boyade
häntHrs at mMia steniga backar til er, war astedne Kyrc-
koherdcn i Gamle Carleby, Ericus Macrhi* Fajander, Daie-
carius, som lefwat för, wid patz, 100 ar sedan: Honom är
Gamle Carleby tack ffyldia för den genom Steniga backars
nyttiande wunna ej ringa fordel.

Akem stötts har i Socknen tämmeliga wäl, i fgmifl$ef
i den nedre delen, mm de ofwerst/ Byama, som gränsa til
Tawastland dre mindre lycketiga åker-brukare, dels af ofun*
noghet, dels ock Landets mindre tienliga ; Intar*
forc de och dro minst förmögna. Med plöjande ed) harfwan-
de wet Landtman i sinom tid bruka sin men dikandet och
akrms ryggande äro pä deras stmbackar ej altid nödigs; Dochörukas dikande, i synnerhet, 'der något jämt ställe pa backan
sinnes; och uti &d!bcrna upkastas langa och breda diken, att
Mer tilsi lligheterna, upfylles med sten, öfwerisäckes med gran-
ris, ed) öfwerst sä mycket mull, at plogen kan gä ohmdrad.

Mrcn brukas af somlige i 2, och andra 3 delar; de för-
ra hafwa ärligen hela ena hälften i trade, och besää den an-
dra , mast ena halfparten med Rag /r. andra med Korn; obe
sednare, som dela äkern i 3 delar, besää en z:die bd med Rag,
aMa med Korn, och lemna den 3:die i träde: Den som hartitgäng pä nog gödsel siar sig n>al med det sednare, men desförra ar i widrigt fall fördelaktigare : Den delen af äkern,
som man 5'ger/igga i tr.de, eller hwila, brukas bed) vcl) plöjes,
fa ofta nödigt är, at förtaga ogräsets rotande, men befaas intet.

Landtmannens har brukeliga akcr - redstap. äro för deras
åkrar ganffa timliga, i synnerhet plogen, som uti Swerige och
en del af Finland ar owanlig, samt uti Herr Mag. M. Pa-
2eiii irakra 2LnmåvåninQat, wid aker och ängs frotfeln i

(hsterdotn, finnes afritad. Harftven ar intet ssild frän den all-
män-
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marraaft Ibrukeliga: Sladdar och wältar äro har mindre nö-
diga, N) /orden är mast befhitom fin och mor.

De här bnlkeliga sades-fiag, fao förnämligast Rag ochKorn , ga/i|?a fa stades fäas några lappat* Sommar - Hwete
och gråa Ätter. Rägm sääs i början af Augufti Manad, bod?af somliga tidigare, somliga sednare, men /il tidigare, desto
glesare; och Kornet uti Maj i Manad, alt som maten är tidig
eller sen: Skördetiden ar dtwen efter wäderlcken owiy. Nageil
trinves bäst pä backar, doch ej , i symerhct torra somrar, pä
mycket fluttande och spitsiga adlar , sä at dä en låglänt åker
lönar sin brukare, son: manligast är, med io:i)ecllcr is:dc kor?
nct, b.ir en stcnbacka 20- högst 30? falt; men Kornet bliftver
nog ofta städat af torcka, och gifwer faflan öfwer tM högst
io:0e kornet. Denna stora ffilnad mellan gagens och Kornets
drägtighet, bör til stor del Rågens glesa och tunna
säände; ty den åker, som allmänt besääs med 7o eller 8 Tunnor
Korn far rikcligit utsade af 3 eller ji Tunna Rag: Doch sää
äfwcn här en del sin Räg förtätt, och fä dcrföre kännas widsamma ölägenheter, som största delen af Finland; ncmligcn,
at de filan fa öfwer ro:be eller i2.-te forner, mista ofta sin gan-
ska täta brädd under wmteren, och fä helt fmä, sä wäl S.'.d,
ft»m Ax ; Dä dereinot de, /om sää Rägen mm, när ärswax-
M annars wäl trifwes, fä fagna sig om Hösten af grofwa
och st.ida korn, famt fwdiga, länga och fad-fulla Ax: Sä-l
dan waltrefwcn Säd är Landtmannen man om, at efter några
ar til utsäde sig af andra tilbyta, emedan han tror, at om
äkven länge saäs med des egna afkastning, sä wansiaktas
Säden och rfämre.

Ann l har äkern ej blifwit sa förökt, at Bonden ej wät
hinner med at den stöta; ty der mycket Folck, warit ar uptaga
åker, ber ar ock nog Folck at stöta ben samma.

Giödseln, som faller, sä soM Ladu-gärdar,
ikes här ej med annat, an det bas, som wid Kreatmens fmD 2 bran?



drandevfwer-btifwer, förspilles, och med giödseln kommer at
blandas; hwilken mästedcls kastas uti högar wid Fa-Huset,
©d) ligger under bar Himmel, tils den, dels om höjten, dels
om wZren pä, äkren utköres: Doch brukar en del, der gwd-
ningen är ringa, at upkasta och pä afren stapa kärr - jord.

All Säd ffäres har med Hand-staror, bindes i band,
större, eller mindre, alt som hwar och en behagar ,o sättes se-
dan i jkylar, som med några band täckes, bärcs frän äkren i
Ryan, torefats och tröffas.

Mastadelen Bönder hafwa fiere Ni- byggnader, af hwil-
ka hwar och en bestar af en Löga, en Lada och en Rija, somej ringa bidrager til ärswixtens snara uttröffande, och
Sädens bewarande för unkenhet och röta; sä at jag aldrig
hört nägon klaga öfwer sådant, om Säden står aldrig sä län-
ge , sa framt den ej wid några tilfaAen blifwit fuktad. At
halmen af rijandet blifwer för Boffapen otienligare och osma-
keligare, kan jag med ingen ärfarenhet bestyrcka, utan tror, at
den rijade halmen smakar och bekommer den Bostap, som der-
wid blifwit wand, lika wäl, som den orijade halmen dem, som
der wid aro wande; ej heller finner jag huru röken, eller chandet
kan giörä halmen för Boskapen smakligare, ån den ori/ade.Til åker timliga fienbacfarr finnas här ännu til öfwer-fiöd, fast ej allestädes när til Gärdarne, dem
uti sina resningar under den 2:dra, z:die, och de sämste den
4:de graden uptaga; bod) hoppas man, at innan kort glesare
finna sådan jord ohäfdad.

Inbyggarenas afrar ligga dels wid smä tr.'st, äar ochbäckar, dels i stogar, i anseende hwartil de a'ro föga f;.fre förnattfrost, som ibland redan Midsommars-tiden, i hnnerheti öfte delen af Sochnm, der mera ffog finnes, förrastarden späda grödan.
e Skoams brist har til största delen redan inffränckt det

förr här, ofiiga swedjande, besynnerligen i den nedre delen afSoch-
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S«chnen, meu öfwer byggarena, som an hafwa tt53&tt fog
öfrig bruka det ännu, skönt deras grannars exempel bordt öft
wertyga dem, om päfölgden der af, som är den, at de redansakna stog, ci allenast til timmer, utan ock til branflc; men
om de an wäga sig nägon gäng at försökta swediandet, wi-
far jorden sig sä ratwis, för sin fordna omilda medfart, at
hon kuapt nu mera gifwer dem sitt utsade tilbaka. Det sta-deliga kylandet, som fierastades i Finland giordt mänga sto-ra stätter aldeles onyttiga och kärr lika, är här aldeles intet
i bruk.

Kälstötes här', nästan allena af Ståndspersoner, doch et
mc& särdeles framgång , hwilket mera härrör af wanrykt ochmilans, än jordens olämpelighet för denna wäxt; ty bide
i G och i Fiol har en Tragärdsmästare, den min Far frättStockholm förstrifwit, fät har sä god käl, som i Swerlge:
Samma Trägärdsmastare har afwen pä min bekost-
nad har börjat anlägga en Trägård/ af fruktbärande trän,som här ar en aldeles ny inratning; huru det lyckas stal ti-
den wisa, dn har man fult hopp. Köks- krydder stötaStåndspersoner allena, uti smä krydd-täppor. Nofwor sääs
här mäst pä nygrafta land, (<A kallas nyligen uptagna Sten-
backar) doch ei til någon myckenhet; de trifwas mata Ar
bäst. Hälften af Bönderna hafwa ris- humlegärdar, men
sä stötta, at knapt någon mins sina förfader hafwa omtalat,
nar de äro omsatte, eller putsade, utan endast dä och dä giöd-
da; sä at, om de rätt blefwe ffötta och kupade, wore landetswinning af dem ögonsienlig. Erfarenheten intygar, at Lin här
et stulle wantrifwas, allenast Landtmannen wille 05 det, men
Hampan är temmeligen alman, som doch ei kan föryttras,
utan häldre inköpes. Tobak stä gansta fä, den de nyttia til
rökande, sedan bladen aro något swettade.

Denna jemte de nästliggande Sochnar af Osterbotn dr©
almänt lände för goda äkerbrukare, fiönt de än föga me»ci:

D 3 »un*
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wnunit, än at de, som sir 30 Ar almänt woro twungna,M
blanda sit bröd med furubarck, stampad halm och mc§ (Fin-
narnas manliga nödspis) nu kunna hälla sig rent bröd , fast
än folkets antal dageligen tiitagit: doch hoppas man, at de-
ras oförttttMa filt, ann>ånt> p5 de ffallota stenbackarna, som
borde nena deras grannar til efterdöme, larer med tiden,
ätminstone til en del, spara det, som nu ärligen för spanmäl
går til utlänningen.

<3om uti 5 § sagt är, ssadas äkrar och migar genom is-
gängen och Wärsioden, ty af Akrcn bortförts all lös nmll ,
[a at /bara stengrunden ligger qwar, och ängarna öfwcrhölicszned sand, ftm bäde hindrar Zraswaxten och
lens lisa.

Akcm gärdas här ci,.som mängastades i Tawastlaud, in-
>M samnia stängsel med Ängen, utan altid sarffildt, mål til
hälften med stenmurar, som aro mall 3! alns högal/ samt
»iD patz af samma tioklek.

Den fpanmål/ som Landtmannen kan föryttra, hwarckcn
behösivcr, cllcr kan med större fördel annorstädes förytlras, än
uti Gamle Carleb» Stad, der de» sednare tidcr Zullit 16,
»8, so, höZst 24 Daler Tunnan.

§. 7.

ort hafwer medelmättiga Hugar, som ärligen ber-
gas/ mm aldrig glödas eller trädas, pä det gräset
kunde falla sitt frö ; hwaraf händer / at de ärlige*

minsta wcirten, blifwa ma*$* lupne och tyckas således nalckas
sin unöetgång.o Det fulle sunnerligcn löna mödan, at hatst
hwart 2Q:ds Ar giöda sina Angår, ätminstone mcd granris,
hwilket wore det bästa salt at utrota, den pä Augarml sia-
deliga biömmäsan, som här redan är giordt försök ■ med ; dä

hop-
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hoppas man at hälften af de Angår , som nu höra under ethemman, kunde föda fiere kreatur, än nu dc stora och widlöf-lM, men doch magra 06) mas-tupna Ängarna. Kan, ma-sar och iiplcuiDniitsrtt pä Mrändcrna, fornt äbraddar, jcmteäterlludor, beskär nu mbyggarenas masta äng af; dcrföre fin-nes och föga andra härdwalls Angår, än de divfra uvlnnDnin*
garua/ äbrädarna och akcr-lindorm;, men emedan Landtman-nen, som förr är fast winkagt, sig om äkcrbruket, har hanfunnit, sedan g,ödfeln börjat tryta, som man plsgar saga,
at AnLen är Akrens. moder, och derföre äfwen börjat täuckapadchtorokande, men fogaförbatrande.

Angen ökes här i synnerhet pI 4 sstt. i:mc» genom up-
landningar wid siösträndenia, dem Landtmannen ci widV
re bek.mrar fi$ med, ån at han, det naturen tienligit
til Ang, instänger, hägnar och nyttiar. 2:0 genom fmä ochgrunda trasts uttappande, uti hwilka Fiffen et öfwer Wintrnt
kan behälla liftvet: sädana Angår kunna blifwa sä mycket
»varaktigare och fördelaktigare, som de med dammar kunde afWärwatnet giödas. Et ssdant prof ar här Hiordt med el
trast uti Ncder-wetitby, som kallas 3olcta ; och pä 3 eller 4
Sfr. uti höwärt sä tiltagit, at de Men, jvm aldrig förr blif-mit siagna ca kasta af sig eo eller 70 Winterlatz, utom säftil sa stor myckenhet, at alt ci fan bergås: man har hopp,
at samma träff, om med uttappandet fortfares innan fort tid
kan wcha nägra hundrade lah hö. 3:0 har man begynt med
wäta mosars uttorkande, pä samma M, cd) med sammaftamgänZ. 4:0 Finnes har ännu til stort öfweryöd / frättaZran-kärr, som redan af dagelig arfarenhet ses wara de bästaAngsämnen, cd; af idoga händer brukas dettil, at allenast
innom <n by är tilaina pä dem, »ål. til 100 Ladu-land, som
wänta pH ofömutna händers ans, innan de kunna gagna si-na ägare.

Hö-
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Hö-baranlngenMHrhar pä det satt, at stätter-klirlarne
Zäalla, få mänga de äro, efter hwar andra, dem Qwmfolket
följer och det Magna höet samlar med refsorna, samt i strän-
gar utbreder; när det torckats, hop-refsas det, uti sä stora sa-
tan eller högar , som et hion förmår uti en e

läng dertil stort»
widia, kallad swega, derifrän bära til närmaste Ängsla-
da , der det inpackas och förwaras. Der Ängarna äro
mycket sancka, brukar Mö« slätter-karlen och den som rcfsar,
uti fötren fastbinda der til af trä giorda ffidor, med hwilka
de et utan särdeles beswär gä.

J9tåx regnaktig wäderlek infaller bärgnings tiden, jA ffer
st har, som annorstädes stor städa, och om något sätt kun-
de finnas, at torefa höet i stldan waderlek, wore det mera än
mycket wardt: i fa" fatta omständigheter brukar tvål £anbt*
mannen här, at utbreda gräset kring om waggarna, uti la-
dan; men detta sa'tt at torcka är doch Zansta otilrclckeligit.'

Beteshagar äro här föga brukeliga, utan bostapen gär
gemenligen uti ffogar, pä Mtter, backar, dälder och kärr, altsom be behaga och wid hwar By hafwa lägligit, samt följas ma-
sie dels af et Wall - hion. Neder widSiöstranden ar Boffapen
ganffa begärliga efter de warter, eller gräs-siag, som wäxa pä
nya uplandningar och hafwa nägon saltsmak, deraf de må gan-
ffa wa'l; derföre gnaga de ock pä stränderna ofta, tfom man tyc-
ker bara jorden, font de straxtbrede wid hafwa tilrackeligare bett.

§. 8.
pH deuna ort ej filmas nägra stogar eller marcke?/Mro som äro delta Inbyggarena, Byarna, ja ej altid Soch-<3&O liarna emellan , sa finnas har ej heller nägra afstilda

Krono- Härads- eller Sochne - Allmänningar- At pä denna
ort förrwarit stora och täta fogar, ar bekantare, än at deml
bewis behöfoes; men at stogs- ödandet sednare tider mängfal-

d>st,
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digt, jag mä jaga faseligen tlltagit, är blätt derafklart, at nu-
mera näppeligen nägot törwcd fäs närmare an 2 eller 3/ säg ochhus timmerj. eller 5 men storwärks trän 7, 8 eller 10 mil uppe
i landet. Oftver stogs ödandet klagas sä almänt, at man må
ledsna wid, at höra och läsa sa mänga klage rotfor; men dä der-
med doch ingen ledsnad at öda stoaen kan tvinnas/ sä ar deröf-wer ännu för litet klagat. Under! at sä mänga witre mäns fö-rcstalningar och jfrtftet/ en dagclig ärfarenhet, som med egen
JfatM är förknippad, Ofwerhetens förbud och det almännas
ögonstenliga mi§-trefnnd, icke kan något uträtta/ til en sä nödig
waras ömmare handterande och medfart.

öfwerhtten har medelst päbud, om swediandets och tia'*
tu - tilwärkningens instränckande, samt storwärksträils befre-dande , m. m. öfwerfiödigt wist sin ömhet för stogen; men be-
klageligen, hwad dr dermed uträttat? ja föga kan och uträt-
tas, sä länge en obetänkt egeuni)tta mera aktas, änöftverhctens
stadgar, somsyfta pä det allmännas ml De af wär ömsintaOfwerhet tagna hälsosamma steg, uträttade i början sä mycket,
at en del började minsta sitt stogs hygge, men andra , i syn-
nerhet de förmögnare, läto aldeles intet afstracka sig, utan
trodde sig just nu wara gifwit tilfälle, at nyttia stogen, efter,
egen wilja, utan inträng af andra. De mindre förmög-
ne kunde ei heller tala/ at stogen, dem til nackdel, för deras
ögon blcf nedhuggen, och de med sin lydno endast riktade fina»
dryga och tiltagsna grannar; utan angrepo jemwal stogen med
fult alfware. Sä wäl öfwerhetens stadgar, som wederbö-
randes flit i»i& deras handhafwande oro högst berömwarda;
men som den hälsosammaste lag och strängaste upsikt doch aldrig
kan aldeles förhindra beg öfwemadande, sä har ci heller alt mist-
bruk wid stogens nyttiande ännu kunnat hämmas. Jag mil här
korteligen anföra defarnamsta sätten/ pä dcuna ort/ at öda ut sto-
gen. Den ödes i.mo genom mycken onödig hus- bygnad; ty
pä de minima hemman sta ätminstone 39 Num under tak, men

E pä
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pH de stö«e wäl 30 eller 40, utom hölador pä ängarna; dä
likwal is eller 20 hus wore tilräckcliga for det folkrikaste hushall:
Säledes finge åtmin|!one is rums timmer, näfwer, takwed/ m.
m. för hwar gärd besparas, och om jag allenast wille räkna
hwarthus, afbe öfwcrflödiga, til2oDaler Kopparmynt (fast det
sämsta derföre näppeligen kan fäs) gör det bod) för Gamla Car-
lcby Sochn, som bestar af270 Hemman, eller Rökar 81000Da-
ler Kopparmynt. 2:0 med öfwerfiödig Fartygs bygnad, som til
heligare tider här bdifwit idkad; hwarwid de största trän mäste
stupa, för en enda rot, som doch tor blifwa onyttiga sedan bennos
gare undersökts, och jemte bolen uti stogen förrutnar, utan at det
ringaste gagna någon : detta stogsödande har doch, N mat sielf-
»a omöjelighcten, som uti förra delen pag. 32 sagt åt/ som och
Höga Wederbörandes anstalter tammeligen instrankt. z'a med
swediande, som ännu brukas, der obränd och til swediande tienlig
ffogsmarck finnes, hwarom uti 6 § rebun är ordat. 4:0 med
de uti Gamle Carleby elf befinteliga n Sägqwarnar, som med
et dubbelt blad säga, de bästa 70 eller 80, de sämre 20 eller 30
tolfter i weckan, dä watnet är tilräckeligit; men inga af dem gä
hela aret. En Bonde af de största stogs ödare i öfwer-wetil
Capelgiäld fäller endast för sin del ärligen 6- 7 1 eller 800 säg-
stockar/ hwaraf ätminsione 200 tolfter bräder kunna sägas, de
mindre stogsödare 2 eller 300 stackar hwar, någrafalla äter som-
liga Ar aldeles inga; sä at, om iag tager det minsta, sä finnas
här 152 Bönder, som ärligen fälla sagtimmer, lät mara allenast
ij-o stockar hwar, sä stigas likwäl i denna Sochn 22520 stockar
ärligen, men pä 10 Ar 225000, pä hwilken tid näppeligen nä-
got träd hunit blifwa tienligit til sägtimer, af dem, som förr wo-
ro för smä, om de äfwen för katande til tieruwed blifwit förston-
te, hwilket bod) sä mocket mindre flår at wänta, som fullwux-
na fiJlgtimret ofta mäste fylla den brist, man har pä tieru ämnen.
ro med tierubränneri, som ännu ei tilbörligen kunnat blifwa in-
frdtift ; ffönt den. författning af wä< ömsinta öfwerh«t är

Stod
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giord, at allenast wist antal tierutunnor får Ärligen tilwärckas,
«f hwarBonde, efter bef ägande mantal; nemliZen, 12pä i, 6
pä i, ock sä widare, samt at alt sä mycket ncktigare mätte tilgä
lemnas til hwar Bonde «n bUlet , hwarpä i Tullarne antennas,
huru mänga tunnor Bonden infört och förfall. Af alt Vetta,som anfört är kan nogsamt fes, huru nödigt det är, at stdant
stogs-ödande, w förr detz häldre förekommes, fä länge uägon
fog ännu är öftig.

Sä länge egennyttan, tn nästan obotelig swHrighet wib
alla hälsosamma inrätningars wärPallande, dr$ alman, som
af föregående kan ses/ ar nödigt, at <ä förknippa det almilnnas
Wäl med hwars och ens enMe wälfärd, at dä det senare sökes,
winnes äfwen nödwändigt det förra; ätminstone / at det almän-
na d städas, dä det enMdta eftersträfwas. Skogens ömmare
medfart, en för det almanna högstnödig sak, fan swärligen win-
nas, utan genom detz delning, alla hemman, eller äboer emel-
lan. Med skogens delning emellan byarna fa föga, <Uer <lldeles
intet utrattadt; ty säsom de förmögnare och folkrikare tt« föröft
roa wäld pä hela Sochnens stog, och lika som tafla vm förträde
uti be§ härjande, sä skulle ock fe pä byns samfälk stog: den
förmögnare stulle söka at nyttia stogM, innan den fattigare hin-
ner til: Men om hwar Bonde djbefin siog enstilt, och stogcn
jemte äker och äng wid hemmannes klyfmng blcfw« delt äbeet*
na emellan, sä wore hwar och en twungen, at sä handtera sin
fog, som han derwid finner sin jorbel. Til en sädan fogarna*
delning tyckes Landtmätarena wara af öfwerhaen ämnade: Och
emedan de uti hwart Län manliga woro til st widlöftigt arbe«
otilräckeliga, har bef ömma omsorg för Finlands mdl Ut deras
antal med 20 fa" kallade, d!ommlsslon8 Landtmatare. Högstön-
sieligit, at sä sä berömligit utsyfte derigenom kunde winnas, och
wärt okända Finland blefwe til sitt lynne mera bekanc; som doch
efter alt ut{knbe näppeligen/ inom fiere iNra - Hundrade stär
at wäma.

E 2 §.9.



§. 9.
GX&% demia ort äro Hästarna medelmättiga, sä til storlek,
OsS som styrcka, nyttjas nästan allena til körstor och äkrensvjQfr brukande/ samt satta i anseende til sin dyrhet Bonden

ofta utur ständ, at tilbörligen hafda sitt Hemman, när de man*
trifwas. Nästan omöjeligit år, at hos gemene man utrota den
ogrundade tancka de allmänt hysa, om Oxars otienlighet, bäde
til akrbruk och körflors framstaffande, som ar sä inrotad, at en
Bondedrang häller för största nesa, at drifwa en Oxe. M
stillige Ständspersoner, hafwa bäde med ord ock efterdömme
M fäfängt at förlägga sädant. Oxars nytta »ib förstors
ftamstaffaude är fa handgripelig, i anseende bäde til sämre fo-
ders dugelighet, kötets atelighet / prisets billighet och hudens
brukelighet, (hwar emot Hästhudarna sällan, eller altzrig nyttias)
at jag fattat; onödigt derom widlyftigare orda; Onffar alle-
nast, at wära Bönder säge sin egen fördel deras. Det allmän-
na Kostaget här i Landet är ej godt, men kunde doch mycket
förbättras, dels genom bättre Afwels införsel, dels ock genom
den förra Afwelns förädlande: Det förra harRadmannen Herr
Jacob Falander, pä sitt Hemman, Haka lahti benämdt, wist
prof af, med en Hällandst Tiur, den han sig förstaffat; detsenare winnes , om Kalfwarne, som efter största Tiurar och
bästa Miölck-Kor falla, upfödas med söt Miölck, längre tid, än
wanligit dr, ef fiäppcs til Tiur förr an 3 eller 4 ars gamla, och
fodras öfwer Wintrarna med godt Hö. Fast än en f» upfödd
Ko ej ännu är jämn-god med de Hälländffa, uti miölckandet,
M fftbant doch uti z:die eller 4'de aftolnman ofelbart at hop-
pas, da alla efter hwarandra ägt samma ans och föda. $W
staps-stötseln, jemte äkerbruket räknas bland de förnämstaLandt-
mannens näringar i denna Sochn<.; ty har finnas helt, hälft/
och tor hända mindre Mantals- Aboer, som äga 20 eller 251

nuölckande Kor, utom annan Boffap: Doch föryttra de fö-
ga
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Za af LaduZärds astastningar, utan Nyttla mästa delen bev*
af i sina Hushall.

Största delen af Inbyggareuas Fär äro ännu Zrof-yllige,
af den allmanna Finska arten; Dock) är redan berömlig början
giord/ med sinylligare Färs framalstrande, genom dels EnZel-sta, dels Spansta Baggars införsel. Landet har wäl i all-
mänhet haft den olyckan, at de Finsta Fären welat wantrif-was; man är ännu ej säker, antingen det härrör af wanryckt,
eller otienligit bete : Doch har den finylligare arten ej ännu
röjt någon särdeles wantrefnad. Här finnas Bönder, som afegen afwcl och stögd kunna kläda sig redan med kläde, som kan
warderas lika med is eller ig Dalers Kläden. Uti Färens ans
fattas ännu mycket; bod) hoppas man, at Landtmannen med
större alfwar winlägger sig om deras tilbörliga ryckt, sedan ha»
sä handgripeligen finner sin egen fördel der wid.

Swin-Rreaturen födas här med mest, ej utan särdeles
fördel, hwar om nedan före widare fal handlas, hwilka Krea-
tur, jämte Höns ej äro aldeles allmänna.

§. 10.

ONlNga Diur-fangen idkas härmed alftvare, bod; fäugas
rW Biörnar uppe i Sochne-statan, som ej gärna trifwas

j den ffoglösa nedre delen. Om hösten när litet Snö
fallit upsöka Biörn-Karlarne Biörns-siat/ och sedan de dem
funnit giöra en stor lof, lik en cirkel , ät den trackt dit diuret
gät, och dcn sä wid, at inga fiät mera gät utom den samma ;
sedan gä de alt mindre ochmindre cirklar, eller lofwar, tils de
andteligen utmärcka et wtst rnm/ der Diuret tagit winter" qwar-
ter; der öfwerfalia de det om wären, dä Snön är störst/ och
tmd/Vra, Spmt ellerBössa, antingen med, eller utan Hundars
tilhielp stacka des dagar.

E 3 Uppe



55 )2( "^'Uppe i-aiaccfttt (sä kallas den ©fre delen af Socknen)
fångas afwen Will-Renar med Splut, eller Bötzor, blött til-
falligt wis och til ringa antal. En stor del afdetza Renar, som
här fällas och kallas willa, äro q' annat an Lapparnas tamda
Rcnar, som om somrarna kommit genom sälstap med de willa
<tt lämna sin fosterbygd, det deras marckta och skurna öron in
tyga, m- m. som pä dem kan marckas stiljaktigt ifrän de »illa.

Sargar fängas har gansta litet, sii at deras stora antil
derigenom föga minstas, hwarföre de ock, Winter, som
Sommar, i synnerhet Mdsiöstranden, der mindre snö ar, göra
stor städa.

Andra ©turfång wit min här ei stort af, utan h,vad af
fiump kan hända. Bäde Siö- och Skogsfoglar finnas här,
men deras fänge är st bestaffat, at det föga, eller aldeles intet
gagnar; ty fogeln fängas med siimande, som |frdmetodj>fanbt*
förwisar honom til de orter, der han osträmd och t större ro sik
tilbringa fin tid ©d? öka sit siäkte; ja under siclfwa lektiden,
dä hon borde i synnerhet befredas, fängas hon som hastigast,
hwaraf händer, at leken blir genom några ffott til hela Aret for,
skingrad. Snaror och fällor brukas Sommar och Höst, de
kunde i sinom tid mara tilläteliga , om ei folkbristen wore stor,
samt angelägnare fi>§lor blefwe försummade. Nu talar en be-
klagelig ärfarenhet, at alla, som winlagt sig om detza näringar
blifwit utfattige och brödlöst, i synnerhet de, som ässas med styt-
teri; ty deras tidspilla ock) omkostnader pä krut, kulor och bötzor
öro n>i§a, men silnget ar sä owist, at om det än, dä Idelig ifl
Hr, betalar utlägningen, betalas doch dagswärcken aldrig, somdermed forspillas.

§. 11.
fältgas här i (Socknen af ätffilliga stag, fl uti Salt-siön, som Storan, famf andra smä träff och backar up-

£•' pe iLandet, doch ei til särdeles, myckenhet. Skär-böndren,som
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som höra under Gamle Carlebl) fä) hafwa til n»(i#are tider skött
Iisteriet, som fin förnämsta och nästan endaste näring, men eme-
dan den födo-grencn .ci otmro Kr tilrackelig/ hafwa de minskat sit
Fiffe och begynt med Åkerbruket/ som mera tyktsMa mödan:
de af dem, som äro flitiga Fiskare och försumma Åkerbruket haf-
wa med plats sin utkomst. &t del af Bönderna ligga nägra
wcckor om Sommaren uti Fiffe antingen wid Kalla-kari, Ren-
ögrundet, eller Tanckar; der fänga de med stötar, ft mycket
Strömming, som i deras hushäld åtgår, tor hända de ibland
ähven kulnia något fordra. Uti de här befinteliga mänga smäbäckar, samt i Storan hafwer jon warit fördelaktigare Fiffe.
Uppe i landet finnas ännu fmå Fistrika Insiöar, hwilka dochsnart funna utfistas, om ei mätta dermed hälles. De almdnna*
ste FWagen finnas här; men Rudor allenast uti de närmast
til &4Ufion belägna träff, längre up i landet arv de sällsynta',
och längst uppe finnas aldeles intet.- här af tyckes man jannolikt
kunna gitza, det denna Fiff, som wäl ei a(m<fnt fångas i <s5ati*
siön, torde der doch finnas (b) och hafwa derifrän efter de smä uti
Saltsiön fallande backar hulpit fig up tildestaDamm.ar; eller at
den ärhär aldeles ftemmande och blifivit planterad. UppeiSoch-
neffatan finnes efter Böndernas berättelse en owanlig Fiff, den
de på Finffa kalla Sulkawa; ffal wara likast Braxen, bod&
något liusare til färgen / har swartbläa ögon och härdare siäll, än
Siken, är frän 6, til 9 tums läng, från 3 til 5 tums bred och
mindre Maklig at äta.

§. 12.

TAM Hälft-Brunnar och Mineral- tt>atn har man pH den»
na ort ingen underrättlst, stönt de wid nogare sratifF*
ning torde finnas; men Sciltpeter är här sednare tider

af Cronan kokat / somligastädes med nog god fördel, alt ef;
ter

(O Se Förra Delen § 2. (b) Med säkerhet teet man, det Rudor
dlifwit utur Hafwet uptagne i Luvia, som ligger 2 mil stan Biöwcborg.
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ter jordmawns bestaffenhet: om nödig dikning ei- saknades, och
Saltpeter-lador blefwe inrättade, är troligit/ at Saltpetechu--
derier här med stor fördel kunde idkas.

Kalck fuwes här i lösa stenar, i synnerhet widKelwiä grant*
sen, men af det gråa siaget, fa nt ben blått til murning kan nytt
tias; doch är i denna Sochn intet Kalckbränneri, utan i Kelwiä
är et sädant nyligen inrattadt.

Tegel siäs af Bönderna, i synucrhet de närmast til Sta-
den Boende, sä mycket, som til lmmnng i Staden och Soch-
nen åtgår/ men föga takpannor. Det gamla tider här siagna
Teglet finner man almänt wara starckare och waraktigere, än
det, som nufläs, men om det härrör af bättre lera, större flit
och insickt uti denna handtering , eller något annat kan et med
n>ifl)et säga. 100 Tegel säljas här gemenligen för 2 Dalec 16,
eller 24 0re-

§. 13.

AANga Grufwor eller Sten-brott finnas i dettaLand; men om
gflk tilfdlle til sådana lemnar fiere omständigheten godt hopp.
\SlUJ Gamla sagor swafwa här bland folket, om uägra Berg
uppe i mareken/ som stola hälla Silfwer, afhwilcka en Guld-
smed för läng tid tilbaka Mit Silfwerkannor; hwarföre en
Bonde, benämd 2Ufnfd Hans, samlat de bästa stuffer han tykt
och med dem rest til Stockholm, i mening, at dem för Bergs-
Collegio npwffa, men pä wägen har hela halls statt af Stads-
boarna, dem han fölgde med bliftvit nwtGrästenar bortbytta.
Detta är en sägen, som hwar och en sär tro, sä mycket han
will; men at har med större alfwäre blifwit tänckt pä en Sent*
grufwa, i synnerhet af afiedne Häradshöfdingen 0. E.eTöm-ftedtj wifar hans originela, til en Bonde lemnade
sirift, sä lydande: Sa som ärlige och bestedclige tTlemde-
man, Mats Tomaston Skog haftver underfkreftven gifwit
underrättelse och anwismng/pa i Gamle
Carleby Sochn och ncöerwWiJ by, hwilket jag i H53R-

rans



?»? n 4
»a«V sinnad är at uptaga och i fullkomlig gäng
ltrmZa; Altsa har jag til en hcderliZ artientsio och »bog-
tsmwelse härmed welat farsakra bemälte tfäats Tomatzon
Skog och öcg arswmMr, at han ska! hafwa at undfå
Dstnde Dalcr Äoppacmynt, 60 detta Vtlrk kommer i ful-
HsmliI Zäng, cd) det befinnes htifwä beftänbist, hware-
motjag hoppas honom nu i förstone stola bemälte arbete
och XVärk wara bsfordertig.
Brahsftad den 29 Jufii A:o 1726. O. E. TörnftecJf.

Kergct Seifia, t»cr detta Järnstick ssnlle finnas ar bclagit l och fn
ferdtdels mil frän Nedcrwcnl (?apc!f Kyrcka. Emedan har mig wie»
tcrligcn ingen fiärpning är giord / sä kan ei weta af hwad besiassw-
hct Bcrget nr himjrc »?cd«r 9If vetta Seisia Berg har Hn'r S»rcFoI;cr6t'tt
Pazeiiui låtit bryta en Tclgsten» art, oiiaris, som ar nog fin och glatt; Hwar-
«f oro några Tobakspipor förfärdigade, men ont dcraf finurs ncigon myl-
knchet, och om den äfwcn Fante nyttias til Grytor, m. m. sädant/ är jag
ei uudcrrätlad om.

§. 14.
fcXipSt 5o?thct I»ti 'm anflra dc örter och wäxter/fomLaMumnlUNhHl
**\«j\ metat, antingen titt hushaloiugc» cllcr medicin niKtia. '8. illlnänt kallad l.i!mm canv2lium:
inan »ef har, at medelst Blommornas jaggalld: titt llarpannan gtfiwt
Brcnwiuct Äng,eudjn

o
lnkt och smak.

Ranuncuius, pä Swcnska AltZrZs, fMas här tYiifiomtnzzsbletty
ma/ F S 458, P? Fin>?a plockas, torckasoch >:yttiasp«
Veckande leöcv/ febcx Orten »ti litet rent watn är upkokad; man wct
äfwcu bruka t?i'it i stallet för Spänst fiuga.

Aciul ca F. s. 705 kallas {)&{• -Hursliblomma äfwcn BacklmmlH,
Blommorna brukas i Branwmspannan / vch i drickat, at giöra öl/'som
man »närt stupar af.

TrifoKum kallas har XO&pthg&s, på Finssa Apitag r<8.6i2.Blom<
merna plockas och kskas tuti gammalt Smör, fom filas genom en fcitf;
»dr tet stelnar blir det hardt och gult som ira?/ samt laggcs pä far,
jom plaster, ar Zanffa got>t, helår och hewarar fSvcf sör död-kött.

caib piiuftris kallas härMcfi, pa Finjka rvchka f. s. 744. är ujt'
ler förra 'sfrcdcn mycket bwksd tll bröd, som bekant är; men nu allr<.nast at giöda ©»in kreatur med. Der det wäxer när in til gårdarna
Ha Swmtn dtt gausia gärna om Sommaren, och lM dcraf sä wäl, at■ F de
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de föga aro magrare «it g,Ma. Scjje frcatlir, fet» tl'l Mnter fötabf»hiswa (Bprttifiiiil ock) dylikt, som bliswcr «cg h;rt- får en hush.Uare få'*
des har af en del mcd bäva tNesi, som ar gansta lätt at få, dcr det
1 myckcnhtt waxer; Om Höstan sias dct «f och fa watt, som bet ut«?
lärrct hämtas, läggcs emellan pålar, hwilka are 2 och en half alns \>h>ga, siagnc ncd titt marckcn, lika som uti en eirckeis omkrets af, wid pah
2 alnars diameter, ber det fryser uti stora flimpar: de dragas hcm oitl
Winttcn och lcmnas ©»iafrea-fureit til födo. De ma har af ganfFa
»dlV blifwa ftod' tsuyttc och sakna et annail winterföda.

Abies, Matt, F. s, 789 på Finsta Rusi; bef toppar afhugnt bra-'
ka somtige i klarpannan, at giöra Branwinet bittert. AfBönderna dr»
ock försök Kiolda, at bränna Bränwin af bara Granris, hwl!°et blifwit
huggit »H pa wanllgit sätt tilredt: Bränwin hafwa de fatt, men huw«iodt och hurn inycket wet jag ti. Dch öftiKe nyttor t inii?f>åIbnitt<j<:K
«iro almditfta.

junipcrcs, (gert, P. 8. 724. pä Finssa Raeawa; wnferei hälsa sitt
fPlU i <Zwcrigc: t)ctaf draiines £)ljö/ OJcum empyrematieum , som l>r«;
kas möt iowärtes (lufbömar , i synnerhet Rödsot. Bären blandas
ibl«nd Bränwinsämnct: af ide! bar branncs äfwen Bränwm; deraf fasden stiölM Enbärs olian, bejj dictim effentiale, ech Enbärs gpiritus, som
i Branwiu, för några inwärtes aiiMcr intages.

B«uij, Hiarck, f. s. 776. på Finsta Ro:n?n>' mcd barrfen färgas
rödbrunt, ar en starck vch genomträngande färg, sä at den utan tilsass«f Mim färgar Hampa och Lin, som i den kokade lagen ind»ppas; ge-
nom tilsats af 2i(un färgas med lifwen gtilf.

Ainus, Ahl, f, g. 775. pa Finsta H.eppä; med lagen af dest bark w<t
Utan hat färgs Brunt och ined tilsats af v>«iol swättla linne, men med
tilsats af cn fin, swart äfja, som utu kart tageS färga ylle ftnart.

Lycojödum, Iemna, fä Finsfa Rclda f s. g6o. lvct man äfwcnhär, at genom tilsals af Biörklöf och 3ili»j färga gult ber med', fcrgen
vlir wacker och waraktig.

Gafiium, pä Finstss tNatara! finnes här, toch krpes i>rf rötter fränCalajoki, frm gifwa en wacker nästan eatniofin.SRJt» färg, se Wet. a?.Handl. för 1742 s.13. 21.
salu, wioe, pä Finsta PM k. s. 805. befi barefor af »agra l»ru-

fab för ftasan, sa «t dcraf är tilredd en décoä , hwaraf Patienten intaFit.
Denna cm ar funnen nog fo*e*amjtjol ftasan, men har förordsakat ef-
teråt en stark fmtilnab i troppen, som doch af teg oinstrankta och ow«-samma nyttiande torde hätröra.

Mytica . Stranoporfi f. s, 817. dit afwcn här brukad fordom för
Hnmla, läggcs för fin stötta lukt ännu ibland driM och blltwin. 'Humu*
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MumnTus, -Humla F. s. gi8. utom *>«§ almcnna brns i dricka/ nyt»

tias ibland dcst fiiclckar, i brist pä Hampa/ ti! gröfsta siit-plllgg: D?äfl«
fttcffnv m;«fcié til jvnmtM bchof.Rubus, -Hallon, pä Flnsta W&tat, Waram«, cllcr Fadcrm»t, F.
S. 408. bären knodas tl!famm«ns iwt> kormniöl/ bakas och gfäddas, el«
ler torckas, samt nar ölet är kunnat haugcs et swcke af Hallonkakan uti
blickat, som gifwer en gausia angenäm smak och lukt. eFöljande har Hett Co«MBiabftero Jacob Forfeaux, i Ofwetwelil mig
ptiftigt meddelat, uti detta ämne.

Achiiiea t- s. 705/ på Swcnfia Röllckss, Filrffa S«t« lchti/ derastilrcda fpmlijja plaftcr. /M!;c!ic2> M §injfaPutki 234.brukas för osundtwädcr: PoKpodium, @teitfot«, pä Finssa iYIcftjun för bröstivärk: Daph-
ne, Rallarhalöbär, på gfitjffliTSfiftp» mariae, ja , för magres: Mal-
ort, Enbär, TMrunt, Vcronica, 04) Linnxa för (Brbtng. Mcd Poryfa,
Wintcrgrcna 330 l'ch humla, bädda somliga med stor nytta smällande»ch »4rcla»&« lcder. Pä rosta biudes okokad hampa , j<st och söudcrstötttcöcl (len. PianMgo (BroblaD, pa Finffa Rautalehti/ 122/ dindes päkpna får; men få aro, som wcta tilreda deras, äfwcn som af vatcinim*,
Tranoär, pa Kiusta Rarpalo, 315/ ögonwatn. En dcl sargar rödt mcd
tyfimachia, Ät'b?d;tbcrtS 166 eller 67»

§.15.
Gamle Cackby Sochn ärs söddS/ döda och wigda på 4 ar,

!a^-1 so>u> följer : Folckcts talnkhet befants.

; Följande är mig gunstigt meddelat af Herr Besättningsman Lars B««ei;..
Summa pä bihalne Rökar i Gamle Carlcby-Sochn, sedan Torpare/

Haudtwarckare och uchyscs hivn aro aftragne.• Iordboks Hunv.ud Mantal.
Or ! Rökar iSUfflyiDtiaTttACOI Or l Mantal »MantaliOljarua(.<)j

<» -Har mhdts, hrvad i Ärra 3«len §. 2. om ££ngo» och
ftgt är, som enligit H6r« til Crsnoby Sochn.

Födda Döda
%x 1743 213 1jo- 1750 21 s 13c»- 1751 H26 »63

\J]% a'33 ,170

2 Mgda
33

29
26

0 I Mans. Qwiur. Summa,

Ar 1 ?49 1438 1607 304/
-«- 17/0 1495 1647 Z?s2
L<! 1751 ijoo 1689 3185)

72s 166 l
737 19*8 l
7/3 243 J

16
21
2?

i,?2s 1034

\i7Vi\lo6 10^ !



G4 )o
8«nn,« p5 Kr»lt«ns t»a ttcviedelar af 8»n»m« p5 PcrftnMla ttff Man»

Tionden. tals-Längderna.
För Ar Tnnnor Kappar Föl Or 1 Personer l■ ,72/ 85 fltl 1725 395
1737 104 10 »7?? 704 l
1753 150 w* ,753 i Iir7 I

HUMM2 pä G. CarlcbpSychns ntsssslder för 1753. S'lnt.'Dal. öre pr.
Ordinarie Landt - Räntor st* ifjos?*.f#t
Riksdags Bewillninqar - t ( i857!24z---Bätsmans-pmnmg.ftrsc?Soldat-wtarä 165 21 ( 3
Sonderings - Penningar * * t jo<f* ftÅ
Sotdate Löner för o Rstar, å 10 Daler < 5c« ---144 Tunnor Svante - och Giardes - I

å 6 Daler, efter 7753 ars Marckgang - $$4wjä*
150 Tunnor Tionde Spannmål, å 6 Daler 900W «*

Summa > 690g'iji g
Utk Gamle Carlebn Sochn finnas ingaKonungs-Gärdar eller Sate»

f!cr, utan alla äro Bondehemman, och nästan allmänt af nbocrna bKrdadc.
Gärdarne, som maskedcls bebos af JöSuber» ar? sä wäl bt)$a f at

nian fä städcs fiiiucr fa allmänt wM bygda Z:?ndcgc,rdar.
»iro allmännast snygge 06) renlige i fina Hus och Kläder, iinfli"e A mun,
fre och lifaFtiqe, ardttsamme, gansta handsiigc, i synnerhet i det, som
Snickare < orb-cte kallas, laraltige, «t antaga sadanc förstager/ hwar af
de sva sig någon botnad, förståndige, höMc, som af «n Bondc kan
fordras belcfwadc och til en del tilmmcltgcn walmacnde.

Här ätet» {lutar ja.; nn mm Läsare Afhantzlmgcn om Gamle Carlcby,; och utbeder mig ditt wilda omdöme. Opmmnt finner jag här många brist-
Migheter, utan at nu tunna f&riutra dcin. Ma, som nti dvlika ämnen
lttgifwa något/ i synnerhet i des eguaSwensta orägt, underkasta sig fiere
tadelfulla domar, an någonannan, och oftast deras, som miufi äro skichc.• liga , at i sädana mal fälla invgna omdömen: Sådant finner j«5 mdl , men/
la«gt ifrån at det stnllc oroa mig, giör min mmrliqa wälmcning med t>ctt«
mill arbete, och den liufwo plikt, som jag efter mina omständigheter, nwt

min Fostcvbpgd M fullgiöra mig fa ti!/ylkst, at jag garna unuar
tadlaren sitt nojc.

G. A. A.
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Gamle Carleby den 30. Maji 17st. Sv. Ol, Nordee».
Anmärckninaar.

denna Tabell &to uptagne, ej allenast dc rraror, som utstep,
«j&»Jv pös, utan äswen alt bet, som uti Staden och ti? des ssr-♦»ey nsdenheter atgat, samt en del, som icke ens utst«ppae: (4
utsteppas här isr<ln;

J;o 3ngen Spanmal; ej heller
2:0 Bostap, eller Hästar ©d) deras Foder.
3:0 3ern och des Smide ankommer frän stmkholvt cd) Kimä

Bruk uti Wöro Sochn (Tr<»j: jbder om NjCsrhhy, samt
4:0 Ropparen isra°n st<HibeJ>» s och bestar mast i färdig LiordaBrämvins Pannor.
Tio Salt Strömming och annan Fisk utskeppas icke ens, eme-

dan der as ej mera fångas, än Hushallen noga behsfwn;
dock förbyta Fiskarena, sin Strömming mot Spannmål,
tt?t6 sina utresor.

Alla ofriga här nämnde persedlar, blisiva här ifr<fn, somliga
mer, somliga mindre til utskeppade, undantagande linet,
Hampan och tTlHfwern.
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