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THESES AUCTORIS

Tbef I.

Studium ceconomiae publicae , ut altisfima: eft indagjnis , fta
etiam, qvoad utilitatem, qvam eivitati cniqve adfert,

iuinmopere jeilimandum eft et colendum. Cvi confilio appri-
me convenit, ut libertas de qvaeflionibus huc pertinentibus,
fcribendi et difputandi, havd opprimatur.

Tbef. 11.
Qvum eivium falus ex ceeonomia cum publica tum pri-

vata oriatur et corroboretur, inimicior felicitaticivitatis csfe
error nullus poteft, qvam illorum praejudicium, qvi vilem
hane esfe feientiam, nullius indigam ingenii, nullius judicii,
fomniant.

Tbef, 111
Summse laudi noftro tribuendum eft tempori, qvod etiara

fnaximi in republica viri fludiis ceconomicis itrenuam navant
operam ; cum olin> armis exteras terrere et rapto vivere ho-
norificentius duxerint optfftrates, qvam terram colendo, ine-
talla effodiendo, fabricas inftruendo et mercaturam exercera
do, fibi fuisqve affluentiam et dignitatem comparare.

Tbef iy.
Fennorum noftrorum Majores, jam anfeqvam ad öras

Finlandiae migrarent, eognitionem habuisfe agriculturre,' ae
rei fimul pecuarise operam dedisfe, multae nobis perfvadent
fationesj licet havd negemus venatu atqve pifcatu plerosqvfc
corum huc advenientes vitam primum fuftentasle.

Tbef. V.
Inter obfiacula ceconomiam impedientia noftram merito

numerandum eft minus certum fundos, qvos c.olunt, posfi-
iendi vel tempus vel jus, qvo multi coloni utuntur.

Tbef



Thef. n.
Qvemadmodum Ofirojtotiua adhuc non paucis premiiw

•äifficultatibus, et penuria vanarum rerum, prcefeitim ob hji-
,'gus no&urnum, qvod tempore aeitivo fruges frrpe ladit; it»
.multum ad hoc .maluiu minuendum conferret, fi uliginola et
.paludofa Icca ibi innunrera jderivationrbus aqvarum puidentar
<et diligentcr factis -cxiiccarentur, multum qvoqve commoili
gignerct, ii ämnes ejus .Provincia redderentur navigubiles.

'Tbef VII.
lllos, qvi capturam Fhocarum :ab incolis nomullkrurn

-.parocciarum (Oftrobotnienfnim ufitatam., nullum civitati parere
lucrum, ideoqve abolendam .exiftimant, rem minus accurate
peniitare,, ;crqdimus.

Tbef. Vill
Etfi :ntilla fere orbis pläga adeo parcis a natura inftructa

eft muneribus, ut ii in ulqs bominum, refte xonvertantur, ad
incobis loci qvodamraodo alendos »on fufliciant; inde tamen
non deftruitur caufa omnis :mercaturje in trito illo iita: nan
■omnis fert omnia tellus.

Tbef IX.
Ex omnibus opiftciis et iabncrs * $&etl>i£a ißfklftria Terrcå

rprimariam videtur debere navare operain. in-
gentem a.dbuc ferri fabricati vim ab exteris cmit Patria„
xaetera opera noitra fabvilia maximum in.mercaturam exteram
pondus habeye neqveunt.

Thef. X
Ad curas contra rpofteriores induftriae 'Svecavfå , jure re-

fervandae videntur, fabiicae ferici, nobiliores velleris„
ex qvibus, qyod maximas divitias, Gallia &c. attu-
lerint adferantqvej rcqvale tamen ,lucrum ad Sveciam esie
xedundaturum, -fruftfa fperatur,



AFHANDLING
om

Hushållningens Upkomst och Tilväxt
i

ÖSTERBOTTEN.

§. 1.

ör at med fakerhet kunna dömma om et"helt Rikes ftyr-
ka och välitånd., och om de framiteg det gjort i hus-

hållning, idoghet och näringar; -fynes vara nödigt at känna
tilftåndet, i desfa famma affeenden, uti defs färfkilda Provin-
cer: emedan fumman a¥ deras odling, aliter och varor, få
väl af naturen fom .konften frambragte, utgör hela Rikets för-
mögenhet. De färfkilde Landsortemes välmåga beror åter i
betydelig mån af deras läge och naturliga lynne, få vål i
anfeende til det ftälle de -på jordytan intaga, iom ock til
deras yttra geftalt, högd och lutning emot de fjöar de om-
gifva eller af hvilka de äro omgifna, jordmånens befkaffen-
Let, berg, floder .och åar, an. ni.

Alla desfa omftändigheter är fördenfkull nödigt at med
noggran ■upmärkfamhet anfe, om man fkall med fäkerhct
kunna dömma om et Lands fördelar ooh värde. På famma
fatt kan et Rikes Hushållshiiloria, eller underräUelier om de
framiteg det efterhand i hushållsvägen gjort, famt anlednin-
garne därtil, de hinder fom måft öfveivinnas, de medel fom
befrämjat, defs tilväxt, jm. m. ej nog fulLftändigt förcftällas,
om ej föi ut dylika underrättelfer rörande defs färfkilda Lands-
orter, forgfalligt blifvit famlade, jämförde och .bearbetade.

A At
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Af hvilken anledning jag tyckt ~ at et dylikt' förfök ufver.'
min Födelfeort Ofterboften ,; och de förändringar, fom hus-
hållningen därilädes undergått, icke torde vara. onyttigt, Jag.
vågar väl. ingalunda- hvarken tro eller lofva, at i detta ämne
åfiadkomma något få fullftändigt eller få moget arbete, at 'icke ganfka mycket ännu återitår både ac tillägga och ytter-
ligare öfverväga: men fom gerna- ingenting kan på en gång
börjas och fullbordas,, utan genom- fednare bemödanden det
briitiälliga efterhand lättare och. bättre afhjelpes och förbät-
tras, när någon förfl vågat lika. fom bryta ilen ; få har jag
trodt, atäfven denna driftighet vore nyttig och åtminftohe för-
mente urfäkt och. en. mild. uttydning..

§. 2.

At Öfterbottea til ftörre delen kan anfes för en uplar.d*
ning al Bottnifka Viken,, af hvilken landet ännu årligen gör,
flora irrkräklniugar,, och därigenom åt hafsiidan til växer, lä-
rer för en. afgjprd fanning, kunna antagas* Hela Provinctu,
är i gemen flackländig,, föreftällande en plan, fom lutar emot
Bottnifka Viken,, ifrån, den Landtrygg' (på Finfka. Mamf!kä) r
hvilken fedan den fiuikt fig iliån Norrfka Fjällryggen,
gifver OftetDOMen, iörit mot Norr,, fedan mot Öiter. och äntU
teligen emot Söder,; farht fålunda fkiljer denna Piovince ifrån
Lappland , Ryfsland och Satakunda. (eller Björneborgs Län) C 5).

Förmodeligen har ftörfta delen, af detta Land. bliivit iå
danad, at derr fandvall eller ftrand,, fom hafvet efterhand'
upkaftat,, tillkapat emellan denna och landtryggen, förfl en
Infjö och fedan et Kärr,, fom fmåningom blifvifc på famma
fatt emot Hafvet utvidgadt, och. hvarigenom vattnet, fom i-
från hogd.cr.ne och. de i. öira orten, färikildt bildade elkr qvar-

ftad-

(/"O Jfr. Tuxelds GeographUy VII upl., 3 B. i. 317..
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ftadnade fjöår iokte fig väg til hafyet, danat ätlkilliga-{lörve
och mindre rinnlar, de där nu utgöra floder och åar, hvilk»

•ock därföre, flyta i Norra delen åt Söder, fedan åt Väftor
(Nordväft) näftan parallele, och ändteligen fövft åt Söder och
därefter til Väfter. Det flacka.kärret blef därigenom fmåninymt
faftare och färdeles vid .Elfbräddarne beboeligt, och fruktba-
rare genom det fediment, fom -flodvattnet lämnade efter fig;
hvarföre ock marken långs med Elfvarne och Åarne är i
gemen vida bättre än den jordmån, fom ligger mera aflägfe
•ifrån dem, där marken merändels beftår af fand, hvarpå i
.hela Norra delen af Landet fä undantag gifvas. -Leran är
däremot mägtig i den Södra delen ; lörmodeligen efter denna
del längre varit inljöbotten4 och flodvattnets fediment här
Ledan haft bättre tiliälle utbreda % och blandas med -den
.matjord, fom fmåningom tilkommit genom förrutnade väx-
ter (*). Man finner lördenfkull, at Öfterbotten icke lika fnart
fom de födrare Finfka Froyincerne .kunnat få beftändiga In-
vånare och blifva upodladt.

Åt här, lika fom öfver hela det öfriga Finland, i "bör-
jan viftats Lappar , hvilka få väl funno lägenhet til förmån-
ligt fifke och jagt-, fom tjenlig föda för fine Renhjordar $ är
enoftridig fanning (°*); och Landets aflägferihet var orfaken,
at de härftädes rkunde qvarblifva med line Renar längre äa
på de fläfte andre Finfka Landsorter; färdeles ide ifrån Häf-
tet mera affkilda trakter: fivarpå man ännu har bevis ifrån

A 2 flutet

('•) Jfr HtERNES F!öclcr,-i Fl. io Fråg.och 2 Fl. Ii Fråg. Rukfeerv,
om någla feuåndringar på jqrdytan i allmänhet och under de kalla
CUmat i lyrmerhet (i KongU Svinjka Vet. Aca,i. Ifandl. ISr-ail76s*
2 Qvart. f. 81) 3 TvKtiw a. (t- I'. 318 fÖ!>

jfj&f) Se Herr Bibliothckavlfu FRAjrr/éVs Cifp. ds EirearUs, p. pi.
(utg. uiidfi liei» Piol, I'oktman's tnfeeude, Äbo 1"26, 4:0) $- t-
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ffutet af 14:de århundradet (*V Men- fiStet, i fynnerhefJ*
Strömmingsfifket vid ftränderne,. Laxfifket i. elfmynningarne
©ch G äddfifket i infjöarner famt den ymniga-jagien, lockade
efterhand hit inbyggare ifrån cäftgränfande Tavaftländike or-
ter, fom förft endait under jagt- och fifke-tiden fig här up-
pehälle, men fedan fig, beftäudigt; hofatte (,**.); därigenom

blefv-a

(?) Se anf; Difp, $ 111. p... 301
(*") Jfr Tid*, utgifne af et SciUJkap i Mi år 1778 p. 67-72; år

1777 p. 20 f. p. 67 f.j 1778 p. 159 f-5 och år 178? Bihang. p-
-87. Det af Herr. (a. ft.) meddelade, Document, jåm-
fårdt med anförde ftålJ£n' i A%o Tidningar, utvifar, at fnvåna-
rena i Tavaftland hade tilegnat lig visfa ¥ijkevatten, åfvenfonr
-visfa Jkogstrakter at fånga Ekornar uti, ej mindte
ån visfa uti dem viftande eller kringvandrande Za^-hushSll, hvrl--
*a måfte til- dem erlägga en årlig fkatt i; fkinnvaror
fcc. få väl i Öfterbotten (Norr i Botnen). fom i: den. på öiira och
fodra fidan om. Landtr.y\ggen belågne ooebodde fkogstrakt (eller
Jfvad nu räknas til Rautalambi, Viitafaari, Eaukas; Saar-ijcfrvi,-
Kctiru, Ruoveft och Iåalis- Socknar). Sådancr urfjåilar, på finfka
kallade Erdt, eller Enl-maat, Erd-fiat och Erd~fddt (hvaraf
Svenfkarne brakat lit Artm&rl, fe. Abo T.idn. a. ft. och I "91 N:»
45) voto långe ined nedra ortens Hemman, fåfom deras lagliga,
iilbörighcter förbundne; men blefvo dels genom köp, dels ge-
nom utflyttningar! &c. därifrån fkilde, och fingo åndtesligen fine;
»gne Lnrånare» At Inbyggarens i: Tavafi'- kyi o Socken i äldre ti-
der inrjchaft Fifket vid ~Kyro Elfs utlopp i Hafvet, beftyrkes ej.
alienaft af Stor-Kyro Söckenä gamla namn, (hvarunder. denfamma-
i'- Seclets Handlingar förekommer) nämligen Kyrobominne eller"
Kyro - boeinci Åminne, utan ock af gammal fågen, at orten af
fådane Filkare. ifrån Tavaft-Kyro förft blifyit- bebodd*, hvilka. årli--
gen med båt långs med Elfv-en, £sr. fifkets fkull hitkoaimit, men;
fedan fig hår: bofatt ;. fe Åbo Tidn. 1773 p.. 70; följ. Huru in-
irågtigt In/jo- fifket fordom-måfte hafva varit, kan fes dåraf, att
i det Kiagobref, fom Kemi, Jjo och Limingo Socknars Inbyggare-
är 1490 infånde. til Regeringen i Sverige, öfver Rysfens barbari-
sa, framfart, ©mat dem (hos LLadouth Bih. til- £~
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felefvo i fynnerkt Bafsftra«den och Elfftränderne närmaft
Hafvet, förfl bebodde (*). Hvilket lörklarar orfaken hrar-
före de fläfta Moderkyrkorna i Landet blifvit byggda vid
Elfsmynningarne (*°j och Socknarnes form blifvit läng och
fmaly på tväran af Landet r fåfom tegar utbredd på bägge fi-
dor om Elivarne, långs med hvilka byarne, och fedan efter-
hand alt flere Capellcr, blilvit anlagde. få-en tid då ännu
inga ordentliga, vägar furmos, tjente detta ock om fommaien
at lätta communkationen fjölcdes, få väl Kyrkorna fom Sock-

A 5 nebo-

44T f<slj.) berättas, det år 1489, da Kemi SocknemåYi voro ilan-
de på lit fifke vid Gddde-Trdjket (iörmodclrgen Kemi Trdfk?~) om
Sandti: Efkils tid, hade Rysfarne rÖfvat af dem mer »* ;ooKSkep-
fnnd (torra) Gäddor.

(i"*), Kanfke ock någon (lags handel, tfch bsgårelfe til fjöröfveri,.
dragit err del Tavaftlånningar til fodra delen af denna flrand, fe-
dan de' genom Svenfka Nybyggarena blifvit flängde ifrån- Hafvet
»Fid- Äbolåntlfka och-Nylåndfka kulten? HVarfÖrc Friens Olai uti
fin Hiftoria (111. B. 58 G: p. 58) fåger, at Svenfka Flottan ock-
Krigshären" under Birger Jarls anförande, fom var utrullad at
underkufva och omvänd» desfa Hedningar, landftcg vid Tavafter-
nas hamn (.Portus Tava/loruni) där Inbyggarens mötte, honom och
bsdo tif- at göra motftånd, efter hvllkas fördrifvarldt Svenfka Hä-
ren vidare tågade- up til Tavaftland..

j*«) Enligt Messenii beråttelfe T. X. JR 9) inrättade Bir-
ger (eller kanfke Biflcopen i Åbo-, någon tid därefter) i def er»
öfrade. Ojlerbottcn förft tvånne Socknar-,- Muftafaari och PedersSre ,
fom utvifar at ban.f- er-öfr-ing egenteligen Äråckte fig fil Södra
delen af Landet ,• få långt fom kuften fedan med Svenfke Inbyg-
gare blef befattj til hvilkas behof, fåfom Chriftne, Kyrkor ftra.xt
behöfde byggas". Jfr ock Herr Prof. Porthans anmärka, til B.-
Jnuftrens Fkifka Bifkops-Chrönikä ~ p. 110-113.

Af det ymniga Laxfifket i de Norra Ofterbotnifka Flfvarne fnart a-
dragit fig upmårkfamhet, fej jämväl dåraf, at Bilköpen i Åbo i
$od tid tilegnadeiig fifktionden i Kemi få val af La* fem torr*
éddder (aaf. ft. p. 377),
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aieboerne emellan. Vid famma ,tid- -fom desfa Kyrkor fösft
begynfe "byggas, ,det är ftraxt .efter .Birger Jarls ankomft
til Landet år 1249, hafva fannolikt, fedan de Svenfke nära
Korsholm \ andftigit, famt kufvat och til Chriftna Lärans .an-
tagande (efter tidens fatt) tvungit Inbyggarena, äfven de
Svenfka Colonifter i .detta Land fig nedfatt, hvilkas efterkom-
mande nu innehafva hafskuften ifrån Saftmola Socken (i Björ-
neborgs Län) til och med.Gamle Carleby. Tvifvelsutan ned-
fatte de fig förfl närmaft Landftigningsorten, hvarifrån de fe-
,dan utbredde fig dels til Söder och dels til Norr, få långt
de funno njgon egentelig Skärgård för fig. Hvad Norrafte
delen af Landet angår, är icke otroligt, at de gamla Helfin-
gar, fom innehade ftörre delen af .det nu få kallade ,Norr-
land, fordom utfttäckt fig äfven et ilycke på andra fidan om
Bottniika Viken, åtminflone ititil Uleå Elf (*) - fötnämUgaftNför
at nyttja fifket i ,de ftora Elfvérne ; ,och lärer det varit detta
Folk, fom med et Lappfkt ,namn blefvo kallade .Qvener, (**),
(hvarai ortens finfka namn eller Kainunmaa, famt

Cajand, fynes, vara ven Jämning) och gifvit an-
ledning at i Örterbotten föka Qvenernes egenteliga hemviftj
ja medcift tilhjelp af okunnighet och etymologifk fintlighet,
at här igenfinna de ryktbara Amazonernas i\\hk\\ (»**). Men
.tillika är .oftridigtj at åt.minftpne i medlet af l4;de århundra-

det

(*) Se Herr Prof. Porthans anm. fil Juustens Chrönika, p. 370' följ. Not. (328).
,(:;:"::0 Se f?Srj- Regcments • Pafioren JVTag. Henr. Wegelii Difp. J}e

Antiqva Gente P. pr. (u:g. X Åbo, under Herr Prof.
Pf>RTHAj«s :nf-sc-:iJe 17&3, 4-°) %• IV, p, 14 följ.

(-'-•) Se Herr 01. Eferoths Difp. de Qytnlandia antiqva (utg.
under Herr Canc. Rådet och Ridd. Ihbss inleende, JJpf. 1764,
4:°). $• *
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det inga andre flatrs Invånare i'unno3 i denna: ort, än Lapi
par och Finnar; hvilka fednare fönnännitgaft ifrån det näft-
gränfande. Savolax. och' Karelen flg. utbi-edf (")i.

§. 3.

Af hvad fåledes om Öfter bottens- äldfta Invånare blifvit
aaföidt, är lätt at finna r det hushållningen härftädes, ifrån
Landets iörita beboende intil Chriftna Lärans införande , miiit.
i I3)de Seclet (fom Ivan anfcs för det fårftm och okända li-
debvarfvet i Landets Fliftoria), hos dem vaarit ungefär iådark
fom hos Lapparne. Någon upodiing, och Landets förbät-
trande geuom inbyggarenasr flit,. kunde fåledes icke äga rum.
Därefter och intil Konung'Gustaf I:s tid, eller under hela
Fävifka. tiden (fom i detta- Lands. Hiftoria utgör det andra:
Tjdebvarfvet) , har jämte Fifke och Jagt , jämväl JBoikaps-
fkötfel o-h Svedjebruk börjat idkas, och i Södra delen äf-
ven Åkerbruk. Den medelft Svenfka Öfverväldet och Chriiln*
Läran x det Lands- förut vilda, och* fködda. Invånare bibragte

fl orre \

(") Når Arket, Hemming, inemot medlet af I4:de Seclet, var ftadJ"
på fin ViTitations-refa til Torncå,. döpte han där atflcrlliga det**
Lappar dels Karelare, fom bodde- i Uleå, Kemi och' Simo; hvar-
af fes, at desfe, fednare fig til desfa orter hade framtrån-gt (Se
Herr Prof. Porthans. anm.- til Juuftens Chrön. p. 669.), af den
grund, at Karclarenj fordom hade- tilegnat fig rått til desfa orter,
lära föjmodeligen Rysfarne, fedan de blifvit Herrar öfver en ftor
del af Karelen, likaledes velat tilegna fig ägande lått til norra
delen af både Öfterbotten och Wåfterbotten, alt intil Pyhdjoki pä
den ena, och Skellefteå Elf på derr andra fidan, fåfom kan (lutas
af. den beråttelfe om (amma deras, orimliga påftåendc, hvilken (in-
res i Kemi, Ijo och Limingo Socknars Bref af år 1490, om Ry«-
farnes trolöfa .och barbarifka. förhållande (hos Haoorfh, Bih. til
Rim-Kran. p, 345)..
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ftörre civilifering, det oftare umgänge, fom deras famlande'
visfa tider til en gemenfa m Gudstjenft medförde, den anled-
ning fådant gaf til varv-byte och handel, mera bekantikap
med uplyitare folk, dels andt-liga dels verldfliga Ämbetsmän
fom refte i Landet m. m. kunde ej annat än fmåningom be-
reda I-nbyggarena til mera omtanka och idoghet. Landets
tilftånd, i fynnerhet hvad Norra Öfterbotten angår, uplyfes
nogfamt af den Förordning angående Tiondens erlaggar.de
.därftädes til Präfterfkapet, fom Konung Magnus Erikjon ut-
färdade (*). Däruti fä ge-s, at de ingalunda kunde fåne Prä-
ften med lådant Präftebol, fom Sveriges Lag fordrar, befyn-
nerUgen i Åker; få fkulle de i ftällct tii honom erlägga"Her-
melins fkinn, torra Gäddor och Hå, famt i Matfkatt Smör
eller Gråfkinn: deisntom Tionde af Ekornfkinn , Fog/ar och
allehanda Skogsdjur (färdeles visfa ftycken af hvarje Björn,
Alg och Ren iom blef fångad), och Tifkar , Själar, Renkalf-
var och Säd (''*)• Likftol-Ko fkulle likaledes betalas,och de
öfriga Präft-rättigheterne (i brift af penningar) uti Gråfkinftaeb Torrfifk, fom alt nogfamt -utvifar hvilka näringsfång In-
byggarena på den tiden förnämligaft idkade. At däremot A-
kcrbruket i Södra Öfterbotten ([fom därtU har mycket förmån-

ligare

{_*) Se hans Br-ef til Allmogen i Ealo och Kemi af .den 8 Sept. ir
1335 (om annars detta årtal år riktigt?) i Åho Tidn. 1785 N:o
12. Under Kemi (fom var Capell under lydde .då ej alle-
-jiaft Kemi Trdjk och Rouvaniemi, utan jämväl Ijo och Pudasjdrvi
Socknar; undjsr famma Salo Paftorat lydde deffutom hela det öf-
riga Narra Öfterbotten, tk orfi -med KalajoH. Jfr Herr Prof.
I'orthans anm. til Jutt/lens Chran. p- 264 och 3.68-

{■**) Dä det anfågs £5r omöjligt at fkaffa Pråften -vederbörligt Boftål-
ie, och i fynne.rhet dårtil nödig Åker; få år naturligt at (luta,
det den Sdd, trvaraf han borde undfå Tionde, förnåmligaft lårer

£eaom Svidjande} et urgammalt nåringsfthi§;
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ligare lägenhet och bättre jord) tidigt begynt idkas, tyckes
"kunna flutas dels af Åkrarnes befkaffenhet (färdeles i Kyr»
Socknar)hvilka för fin vidd och fruktbarhet af ålder varit
berömde, dels däraf at för denna ort inga färfkilda Tionde-
Förordningar anfågos nödiga, utan de allmänna Författnin-
garne tjente dem til efcerlefnad. At Själfanget hos Öfter-
bottningarne tidigt kommit i bruk, beityrkes ej allenaft af
mfvannämde Tionde-Förordning, utan ock af den rättighet
■hvarvid Konung Gustaf I. bibehöll de menige Själekar-
lar ttti Öfterbotten; at dä the lliffve nndertijden vederdreff-
ne (när tbe til Ijåfs flådde are till att tage f

ftäler) infor
Vefterbottnen, Ångermanland, Helfingeland, Alandb "<?) och
flerejlsdz infor tben veftre fijde; tejligefl inför Alandb och
Einfke Skärgarden, vid itränder och holmar där fjälgrund
"voro, få in länge (emot tilbörlig -fkatt til Kronan) obehin-
-dradt fortfätta .(«)♦ fom nOgfamt ådagalägger, at de i detta
Jlags fänge icke voro begynnare, utan detfamma redan länge
nyttjat, At de jämväl af Skogen åtminftone vid flutet afdetta
"Tidehvarf, begynt göra fig mera nytta an blott tii egnatarf-
vor, är få mycket troligare., fom beqvämligheten at ifrån
denna med ftora fi remmar förledde vidfträckta fjökuft, hvar-
til en grof fkog alleftädes nära ftötte, transportera
Bräder och Tjära, därtil gaf en få naturlig anledning och

B up-

4f*~) Se Konungens Bref hos von Stlernman Sami. af Kongl. \Hrefn
Stadgar och Forordn. ang. Sveriges Rikes Commerce, Politie och
Oeconomie, I. Del, p. u;. Det år icke ofannolikt, at detta dag*
-fånge genom de inflyttade Svenfkc Inbyggarena, fom fiSrmodcligen
redin tilförene bodt vid Hafsftranden och varit vane at fånga Sjä-
lar, i fynnerhet kommit i gång. TVlindre likt år, at de jfrån inre

' Tavaftland eller Savolax bitfiyttade Finnarne, lig därmed befattat.
Ännu i fedna-re tider, hafva i fynnerhet de Svenike Sfnandbyg-
garena idkat detta befvårliga och åfventyrliga nåringsfiu.
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upmuntranv" varandes af K. Guflaf /ar Bref til alla. Finfk*
Hän,. afden9Aug. 1539,, ljusligt „at förutom; Salt- och Torr-
fifk,. jämväl Bräder, (förmodeligen. endaft med yxa täljde,,
fådane fom ännu mångenftädes tilvärkas) och. Tjära. då. re-
dan ifrån Finland blefvo- utfkeppade (")♦

Ail detta, utvifar at Landet måfte hafva blifvit efterhand'mera-
Béfolkadt,, och altfå fmåningom upodladf.. • De långsmed defs.
Södra kult bofatte Svenfke Nybyggare, lära väl icke hafva.
varit Åkerbrukare (jhvar uti de ej heller intil fednare tider fig
Utmärkt), utan- egenteligen närt fig, med fifke och någon Bo-
ikaptfkötfel; men förutan det r at de ökte Ibbyggarenas
tal, få torde de halva medfört visfa flögder,, fom förut hos;
Invånarena voro mindre bekante,, jämte någon, flörre idöghet.
och hyfsning*. Då, man. fer huru antalet; afKyrkor, och. Sock-
nar, efterhand (ehuru, ganfka, fgarfamt), förökat fig, (*°)„ hurut

Lam-

4*5 Jfr'K*- Guftaf lits Mandat; af!' den 9; Avg.. 1539; Kos; v.. Stierm-
man, a. ft. p.. 57:t 6' Tir. de.- åldfta Sockriarne-,, Mu/lafaari; och Peder Kade- år.
1329-1 Norra, Öfterbotten Salo Socken med (fit- dåvarande Capell)!, Kemi, tilkommit; innan Seclets flut (för år 1374) bada jämväl iji>>
fårfkild Kyrka; och inom iob år därefter; (för. 1477) ifverm Lir-
rtnngp: af blott desfa 4 Socknar, beltod hela Norra Oftertotteni
(alt til och mod Ralajpki) ånnu vid detta Tidehvarfvets llnt. Ii
Södra delen af Landet v.01.0, utom JVloder.-SöcKnarne, Mttftafaarii
ocn Pedersm-e , vid I4;de början Nerpis-, och åtminftorfe-
innan I?:d<k fecleis flat: Stor-Kyro,. tilkoinne; hvarförutan- i- l6:de
Seelets-börjjin, eller: vid detta Ticlebvarfv.ets ilut, Capell-Kyrkor;
jamvål i: Jlmoläf. Lajhela. och V&rå förmodeligen ock Gamle Cår--
hby:, finnas hafva blifvit upbyggda, fom feilair til. Moderkyrkor-
förvandlades; Jfr Matiiesii Difp; de-Oltrobotnii Upf,. 1-734» 4';o);
på flcre ftåilen. Ät. Invånarena i- denna; norrai delen, af Rysfat—.
nes: trolöshet: famt: t£ta. bariärilka;infall, ociii ftröfverier, nåftan helai
tlet Is:de Seclct. igenom, ganfka mycket, lidit-,, och bllhit hindra-
de at lig förkofra,- fes nogfamt af det ofisuiberördt: kemi,- Ijt
tsii. Limirgp, §ackn.eiiiåns KlagobrtiV.
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Landet blifvit förfedt med egna Höfdingar och Domare {*),
lamt .huru handel och xörelle därtiädes tiltagit (««>) -y få läm-

-3 2 .nar

(C*) Jfr Ä:>o Tidn. 178T3 Bih- p. 216 följ. och Herr Prof. Porthat»»
anm. til jvi.llens Chron. p. 6?6, fom äfven benäget meddclt mig
affkrift af et Dombref utfårdadt viå Härads-Tinget i Ijoki (Jjo
.'Socken) äj 1445, i BHkejp Magni "Tavafts närvaro, af OlafSverdh,
■Hdradslio.'di.-ge i Tittrre-"Botten (eller fnm "hän i <et annat åfven
dårliåde-i gifyet Dojnhréf kallar fig Hdradshöfdingc i Korsholnu
Fan) angående, tridiut, lila i fåmptungh i Ijoki både i
land och vatten, fom tildÖmdes 2\adendahis Klofter.

<(**) Redan år 134Shade K. Magnus Erikfon förurmat Invånaren».
i Ulfshy, Nerpis, Ahijlafcari -och Pcdersore tilftånd, at långs med
"hela Ofterbottnifka ftranden fritt köpa och fålja hvaijehanda Vi-
Bualievarör, Håg, Smör och -mera ffrdant; hvilken råktighet af
följande Konungar (Erik Månjön och Albrecht) blef bekräftad: Se
Herr Profesfor Porthaws anm. til fuuftens Chron. p. 315 t. Han-
deln med "Lapparne .låra;de "hafva fortfatt ,alt ifrån den tiden desfe
ånnu i öfterbotten hade fit tilhåll-; och altfom -de måfte draga fig
undan lånare åt Norr, filföll -ock ;denna handel egentdligen de
uorre Socknarnes Invånare. " Huru anfenligen den vax, kan (lu-
tas af (det oftanlmde -de Trorre SocknemåTuiernes Klagobref af
.år 149Q, 'nvari förmåles, at imder 'det So de fbdjie Binder
i Kemi Socken voro -uppe i lappmarken, biefvo >3e på <et fSrrå-
<iifkt iftt, emot Ed och Förlåkran, af Rysfarne anfalrne, fora
båritogo deras Renar och alt deras gods, m. m. Af famma,
Bref fes ock, af Rysfarne plågade beföka dem med deras KSp-
Jlaghan , hvarunder de nyttjade tilfållet at ufkimPrCapa, T-.andet ocb
båfta lägenheten at företaga fina •infall. Som denna
Handelaifver (hvilken ännu -vidlåder desfa Socknars Invånare),
mycket hindrade dem 'ifrån Jordbruk och andra egentclrga -Landt-
manna-näringar, fom ofdrfMirligen förfunrmades 5 iå fökte K. Gu-

-fiaf I. At deiifamma rnfkrånka i(hvarom nedanförc). Dels Llcfro
ortens Lämnar af Borgerfka-p (och Landttiandlare) ifrån Uljs.by ock
]\ i.iKio, fom 'hår upbandlade Limdets vanor; dels förde ortens all-
moge (och färdeles defs L:\irdfhandlare) fjelfve line yaror nred
bitar och (kutar, få väl til betnalte Ståler, fom til Äho oc«
Stockholm: ja, af K. Guflafs Bref, dat. Mith&liaiäsfodagen 15$f,
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nar alt fådant ovedérfägeliga bevis om defs tilväxt i' folk-
mängd" och upodling. Ingen Stad blef likväl ännu i hela-
orten under detta Tidehvarf anlagd ; utan handeln idkHes
förnämligafl i visfa Hamnar likalom Marknadsplatfer (*), dels
ock af Landthandlare, fom refto omkring, i fynnerhet vin-
tertiden, och npköpte varor, fom de fedan fotiTade til Hati-
delsorterne, inom eller utom Landet (**). Därigenom måfte
likväl,något penningar i Landet hafva inkommit, och några;
flere beqvämligheter fmår.ingom blifvit kände, famt början tiL
någon välmåga,, ja til och med någon flags yppjghet, (åt-
jninitone hos Landthandlare), infunnit fig (***).. Hvaruti Lan-

dets-

(hos vi Stiernman a. ft. p. 19 f.)kan (lutas, at de lära ånna:
längre ftråckt fin fart, förmodeligen ock- til Tyjkc o-ch Fiftdndjke
Handelsplatfer. Jfr farnme-Koirangs Mandat af den 4. April 1546>
(a. ft. P . 75 R)

(f) K; Guftaf T:s nyfsnåmde Bref tillåter ej ■ nägon fjöfart til andre
Hamnar, i Nörrebatn ån T>r:ioo, Via, Kim och [jo, dit Ulfsky
och Raumo Borgare fingo. fegla. Af'det Document, fom Mathe-
sius a. ft. p. 35 f. meddelar, fes at i Si'kaj?ki, Sulö och Kalajyki.
(ehuru emot förbud) jämväl hapdiajdés, dock utan at Inbyggarena-
ågde egna Skepp. Vidare 1 refs ock handel uti.Karleby, Pcders?
ére , Våra' och Mujlufaari (:,<id åarnes utlopp).

g**) Detta uplvfes nogiämt (utom hvad- vi nyligen i Noten (*) an-•fört), af K. Guftat F.s Bref (dat. Fred. nåft efter Martini a. •til Invånarena.i Södra Öfterbotten, hos ton Stiernmaä a. ft. p. 31..
(,**) Til denna förmodan gifver K. Guflaf F.s Bref af den 31 Jan.

Jss° (3 - ft- P- I*3) anledning, dåri han förbjuder at fora til Norr»»
bottn Siidcnvanth , Tntjiguld eller Solffvcrtråd och godt Kldde,:
och tillåter blott at ditföra Våltnar. och' af gement Kläde få myC'-
kii tht til theris Qginfolek behoffhafve hunne.-
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déts productcr och Handelsvaror beftårt,, kan af det' föregår
eride nogfamt fkönjas: nämligen förnämligafl i hvarjehanda
PMierier, Salt- och i fynnerhet Torrfifkf Rensbudar och
Sjjälfkinn,. Trän, Smör,, torrt Kött, ru, ra..

§. 4.

Ifrån K. Guflaf Ib tidmtä Ryfka öfverväldet (ar 1714-
-172i) räknas med ikäl Öfterbottnifka Hushållningens Tredje
Tidebvarf; under hvilken tid Landet, väl icke fåfom fig bordt
i-folkmängd, odling och välmåga tiltog, men dock därutin-
nan gjorde framfieg,, lom vida öfverträffåde defs fordna til-
ftånd. Genom den ftore Konungens outtröttliga omforg, blef
ej allenaft fkick och ordning uti hela Rikets gemenfamm»
hushållning främjad, fred och lugn vårdadt,, det utländfka
handelstvånget uphäfvet, m. ra., utan ock denna orts Invå-
nare upmuntrade och ledde ifrån- fin öfverdrefna håg, för kö-
penfkap (hvarigenom de förfummade Åkerbruket och andra
Landtmanna-näringar,, famt då de på fin handel fläckade o-
uphörligen- omkring, uraktlåto Landets tilbörliga upodlande),
til fådane göromål, fom kunde förfkaffa deras efterkommande
a» varaktigare och ymnigare bergning (*), Han tilhöll dem

B 3/ ock

C?) Jfr Harrs ofvan omtalfe Bref af Sr fft?, och' Mandat aj
I det förra fager han: "Vij /taflne föfnummit hnrttledej J haffve"tagit idher en fedvttne före medh nSgonW olaga kopflågeftfr, fom
"åKr både emot Sverigis befkrtffne Lag och emot Eders- gam'ila
"jedhvahner i få motto att J fom boo (i) Mitjhjåra, Kvru,Ptders-
"66r och Karlahy Sorkrer pläga fara i the andre Sockner ther
"\or i Bottnen och bruka ther ftort olaga kop och köpfiagen,
"idhcr fielffve och them till en olTörvinnerlig fkadroch förderff, - - -"TJheflike* och ther J köpflaga plage-med the Rysfer, ther J. och
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ock at Ibattre iköta och falta fin fifk (Strömming, Lax ocli

Torfkj)

•""få fögo :nytto lufnaff kafrVe, »ufhann mera fkadaoéh 'förderff;
"före ieftej 'ofs Iböör att >vett"ha allas iidhars :båfta -nytto och gangnn9"kurroe Vij thett ingalunda lenger tilftådja, -medh minne ån Vig
"(vitje 'hafva-?)jet <sdhe ock förderffyat Tand. Hvårföre förbjudhe
""Vij. ftrengeliga tdlefatrrmans och livar vid fit rraropn att ] hereftcar
"icke dyrffes att fara få omkring och bruka idher .köpllagenn, an-
*'thenn'med Rysfarne eller med bÖnderne, -uthan hvar och en bliffve"hem til fittj achtendes rch brakandes fin Åker, fifkcrij och annat

the kunna til theres bxirgning." At den-na Allmoge jåm\ii
förut handlat med fit eget Lands alfter, 'fört -dem fjÖledes til Ulfs-. Raumo &c. år i det föregående anmärkt; men då nyligen
låra de begynt kandla afven med Rysfarne odh Norrbottningarne,
•desfe fednares 3Lands iKöpmån til förfång, åfvanfom .fig fjelfva til
ikada. I det fenare Carrnne Koram-gsMandatklagar-hån, at i Narr-
land -och Botanen brukes ganfkt lijtlun 'Sker, hvajföre han förbju-
der at bindra någon, fom vil bygga -nya -hemman, uptaga jorden
eller hy ;ga fvedjor.; kvaremot de fom fßrf-må åkren .ock bruka k£t-
penfkapen therig-enom (emedan the med kopcnjlapcn fare och jprång-
le) åkren och jorden ilat .hdffdet <tch rycktet bliffvcr, fkulle til !a-
-jgr*. nåp-ft befordras. Hvftrtöredet vidare heter.? ""Vij fÖrni-mmeock,
"att thenne månge fmå jlip nchjkuther, både i ftdder få och alle
"jledz uttmedh fiofiden i all 'Nörrlanäen, Finland och annerfteäz ,
"en orfak giffve til then olkickeKghct fom år 'i kopzhandclen, i
''thet at Borgare, Fandzképmdn, Prd/ier, Bänder ock andre, fom
"fådane fmå (kip och fkuthcr hafve, gore infhet anjiat ån fegle med
""fådane fmå (kip -och rkuther, landandis them -med theris .egit och

_"anrers mandz godz, fom the ftelffve yeie, ock löpe feden ther
"medh hvart them "hälft tyckis, medh then del the offver förbud
"och med otilhÖrligit landz köp tilfamnnns flagget haffve och til-
""hope köpt, thvrigenom fhe andre laglige K-Spsnånlaft föiderftVede
"blrffva; thcrföre vele Vij och biude, att lådane Seglation ilfrå the
"kampner i Norrlanden ock annorftedz in til främmande land och
"Tyjkc fldder - - - - lkall ber efttker ingalunde tilftadt blitfvs, .utan
*ji»ti aflyitc växa," jn. in.
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Torfk) (*•)• m.. rrr.. Om icke de inbördes oroligheterne emel-
lan hans efterkommande,, famt de heftändiga utvältes Krigen
efter hans död,, hade hämmat värkan af de goda anftaiter,,
fom til Landetss förkofran vidtogos■; få. hade det visferligen
inom desfa tvänne Serier bordt hinna- åtminflone til fit nu-
varande flor, Imedlertid blef dock Socknarnes; antal; under
detta Tidehvarf förökadt ifrån g. eller 9 til- 28y och Landet
mod 8 Städtv förfedt (").. Det tilförene öde Kajanéborgt
Län erhöll- genom. K. Guftäf l:s och K. Carl IX föriorg
Inbyggare ifrån Savolax (.—). Svedjebruket» fom med ftörre
Över vidtogs,, förfkaftade folket mera. fpanmåi. och minfkade
de ofanteliga. fkogarne,, fom. betäckte Landet; Tjärn-Bruket
tilltog betydeligen: hvarigenom,, i dem mån: fom jagten och
wfjåfifket aftog,, en vigtig näringsgren, rotfäfte fig.i en Lands-
ort ~ hvars norra del',, för luftftreckets. hårdhet och jordmå-
nens magerhet,, äger föga. hoppi at endafl genonv åkerbruk
kunna: nära; lina- inbyggare* Genom; fkogarnes undanrödjande
och markens- blottande „ bereddes, tillika; väg til Landibrukets
bättre dpkomft,, bete förfkaffadés. åt Bofkapen, och. de fkade-
liga villdjurens myckenhet fö Härigenom, famt
de vidlyftiga Kdrrehs användkndé tit Ångar; vann: BbfkapS-
flefiifelh 1 mycken, förkofran,, fom i: fynnerhet i Landets norra
del. ogement tilväxtej. hvarjämte Åkerbruket i fodra delen
anfenligen tiltog, fom af kärrbruket eller kyttandet blefmär-
keligen undérftödt.. Någre Socknar i den: medlerfta delen
CJshölla- däremot genom. Skeppsbyggfriet et nytt betydeligt älv-

rings-

(,**) Se hans Bref til alt Nbrlandet, dat;- Stockh'.. 15-59, hos vötfStiernman a; ft. p.. 169.
(*) Jfr Mathesii ofvananförde Difp. på fina. ftärlem(**), Se- Maxhssivs a., ft. p. 22..
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ringslang. Alla desfa omfländigheter fammantagne., kunde
ej annat än efterhand förändra hela Frovincens utfeendej,
fom nu ifrån en ödemark förvandlades til et, åtminftone vid
fjökuften., någorlunda upodladt Landfkap, och riktades med
Inbyggare, hvilka voro fysfelfatte jmed defs odlande, tiltogo
i hyfsning och välmåga, famt genom fin idoghet, drift, mod,
munterhet, jämte känfla af fit värde och fina rättigheter,,
fördelaktigt utmärkte fig ibland fina öfriga Landsmän. Mea
.denna karta tekning behöfver uti fomlige delar något omftäu-
;delie;are utföras och beftyrkas.
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