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WälsinnadeLäsare.
ttKyCndrc eller Historists Delen af den Sokne-Bessrif-éJSilJ mi'5 ' ,ö9 m^Dt mm ä" m*m är sedan &W'

de början med, genom bsstrifnmgen öfwer Sjöstaden
JACOBSSTAD ; underställes nu din grcmffning. Säfom
så ©gifter och minnesmarken warit at tilgä, hwilke kunnat
lända mig til uplysning, uti denna afmlandste Hafdateknare,
förgätne orts bestriftling, kan denna del icke annat, an före-
falla dig mindre fullkomlig. Hof-Gzncell. v. VALIN5 Sw<a
Rikes Hist. nägre Historiste Traaater och Difputatiener,
fä anmärkningar samlade af DocumenteMe i Riks- Kammar-
Och Ant!<zuicet3 zleKiverne, det som i Soknens Kyrkoböcker
och Skrifter antcknat funnits jämte ojäfwiga berättelser, äro
de grunder pä hwilka denne Historisie del stödjer sig.

Den tid Päfwisia läran och Swenffa j?ätten påtades detta
tands inwänare, anades större delen af Osterbotn under den-
na Sokn, bet har giftvit mig anledning at i de första §§. Yttra

F . mig



«sg om orten* inbyggares härkomst, halst ingen; ss mycket MA
witterligit är, i de Skrifter, som ofwer detta Landstaps orter
utgifne äro, det omrört. Modersmälet har jag nyttjat, for at
göra denna Skrift samtelige mine käre Landsman begripet
hwilkas nytta egenteligen med bes utgifwonbe päfoftas.

Sä snart t?eoZr,ptV,jke Chartan öfwer denne Sokn hun-
nit tillika med uträkningarne bliftva färbige, hwilket tros kunna
fke inom nästa' ärs fint, stal ben z:dje eller GeometrifFe Delen
eif besirifningen utkomma. Den 4:de eller Oeconomiste, ar
jag i fall ben Högste täckes förläna lif och förmåga, sinnad
pst utgifwa, tillika med be härstäbes unDer Denne tid af mig
samlade ron och anmärkningar i Nåtaral.Historien och kl,/.
fiquen.

Et mildt min Läsares omdöms gör jag mig fä mycket
mera försäkrad om, som utom det han wet ,ädane beffrifnin-
gar med tiden lända wärt kära Fädernesland til märkelig up-
lpfting och nytta, det egennyttan minst är driMdern til et gö-
««äl, i hwilket mit ringa understöd och förräd gär förlorat

for Fäderneslandet.

« Cap.



1. Cap.
Hedniske Tidehwarfwet.

§. 1.

Om de NordiskeFolkslagens, i synner-
het Finnarnes ursprung, flytt-

ningar, m.m.
Det Ewiga Wasendet hade näppeligen skapat wärt

IordaFlot, förr än Männistan som Det ädlaste
kreatur sattes at räda öfwer de andre och ut-
widga sig pä denne Planet; de förste Männi-

stors mitzbruk af de dem meostapaöe förmoner, beröfwade dem
och hela deras siäkte, utom annat, det förra, och större delen
af deras afföda pä andra tufendetalet efter stapelfen Det senare
genom en öfwematurlig Wattufiod. Sedan Noach med de

Fe sina
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sina undwikit floden* roålö , intego tid efter annan des efterkom»
Mande, de dem kringliggande orter, ©et tåtet wal icke bewi-
sa sig, det wandtande folkstag, som warit stamfader til de flå-
ste öfJerlartÖlFe 06) lTatopxiste i senare tider mycket namnkun»
nige folkflag, kort efter fyndafloden intagit de orter wi nu bebo,
hwilkct nZgre wäre Historiestrifware(2) tagit anledning af mifje
Grskijfe och Qsterlaudffe Poeters och Skribent? (b) dikter
och bruFeliga talesätt at föregilwa och förfakta, bock kan med
nästan Mäktiga stal wisas det enZ stor del af mara Nordiste
Landstraaer warit med inwcmare försedde, ti allenast före an
de under samma climai wid södre Polen r belagne orter, uiän
ock mänge blidare(c), med witzhet »et man bet Norra delen
af A6en, hwilken hos de alsta Historiestrifware kom under
namn af Seythien, warit med imvänare försedd, af Faphets
att, ej fängt efter syndafioden (6) och at en del af dem under

namn
4») prof. kuälWck de» äldre, i fin äcl. Den yngre i fin ätl. iil»Kl. Xlell«., nw», LMner m. fl.
H>) SvM ?l2t<«!!z,8nlc»ll!t, ltamels, tt«l>o«ll, ll«»<lotl, i>PP«I»l«,«lon Skrifter/ hwilka utkomm» Närmare lsso Zr fsr Christi tiv,

i senare tider, 5»,!,», ?l>lc,icl,iil. m. jl< af hwilkas strifter de förre
föregifwit, det en stor del af Österländske scxtl«!r härifrån härstamma-,
ett be alsta folsfiagen som i den H. Skrift omnämnas härifrån utgått,
At Moses med Hedningarnas Öar i i Mos. io: 2, jämte Hezech. uti
M.26, ;y:,,2,6. Ef. 41:5. sler.;i:B. ftrftär Mrt land, at c>r<

iao Zr för den 'lroiansse örlogen, eller 2. m. 2600 har seglst
förbi Gmerixn, (Kinli i Osterbotn) at irH», sch llpsala w»«
rit et, »t Osterbotn roarit alla Km«onels hcmwist, at årdern- h«r»lfrZn hämtat sin wishet, glldat,' tundffap om stålens odödlighet/ at
här warit deras lycksaliga sar, be harlige iMcisieMen, >c heligK
Dar, all tings snde, Glidatnas stilla fiten, m. m.

(»>) Se in i?i«'cg< «li Zvivllulli. Itiiciil st tt!z:«s.
«cm. e)l»c!. Sw.Rik. Häfdaaldcr. Licnncl, ,ll ««ts. /lrmcn>«,m. st.

(ek) 3c/l!i« hafwa bewist sig wara me3Hzxprlerne jämnårigt, och
l)c«2li<>n kom ifrån dem til 0l«Kel«n<l, isoo' är för shilsti stdclfeGe,. o«l.n« S>y. M. Hist, 1. H. ~ 3. «.^
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namn af Hc-rdelcytliel (Nomades) beqynte under deras sw?.M
krig med Dario l7l)li2sp,ll«, 516 är för Chrisii födelse färdas
och flytta til loåra orter (e), samt til en del hädan til de sobreEaropjeiste, nägon tid därefter, när Vo6ine,ne, et annat Sey*
ibistt Utstött ifrån Atmenien, Gelonerne et Grskistt folkslag,
och Neurerne för de IVlacedoniste wapnen stull, woro twung-
ne at begiswa sig hit ifO åx wid paj? därefter.(O

Omnämnde Nearer, hwilke woro en del af de ttlinne,,'
fem utgingo ifrån öste ändan af Allaciste Scythien, och en
blanmng af de Samaritcmste Israeliter, (som i K. Hofei tid
af Asshriffe Konungen 8»!manals2l til traldom bortfördes) (?)

F 3 sey.
(«) 1.. c. i. D. 2, C. z.§. De Icfte pil et sätt, som de» b. Skrift bcrät»

tar oh om de gamle Pattiarcher, ty de bodde nndcr ljäll, de bibchöl»
lo renhet och menlöshet, bcras l»ä!siZl»else war st ägK qwinnor och bar»
tjennrc och tjrmirinnor, deras rikedom bestod ibostap, för hwilkos skullde flyttade ifrän deu ena orttn <<l den andra, deras Hjordar aofwl»dem uppchälic, mjölk rch honung tiente dem til spis, ull och hudar
til llabct, de frägade ej efter Onl! och Silfwer, deras enfalbighet,
mattelighet, tarfiighcl och rättrådighet woto eftetdömen för dci näst»gränsande folkflag / bcms egendom sted öppen slr allom; de lcfde wäl
»tan de konster och weteussapcr fom i och stigit sä
högt, men ock utan list och skadclig finhet; okunnighet om laster had»
hos dem större »verkan an clsH-KcinZl kunskap om dygd, och de gingo
högre i sine skyldigheter med et godt medlM lpnne, sn
med sin wittethet.

(f) 82>-ec! !>ecinp. ?. l. i?. 4ly. y. l>. j4<3.
f>) Utaf Nelcxior. lid.,. p. 44. !. 4. p.229. z,e. 1.2. c. 4;. j»: jz;.

finnes det detze af 821m2»217at öfwer til cHszn och M«l««
i traldom bortförde Israels barn, fölgt norr ut med Konun-
gar, samt mcd dem sig förenat och nedsatt, under namn af5«»i»l«,
82lilc,Ni«ier, of hwilke en del MIV omnämnde KrirKtl och lcytlici ty,
gade ti! w3r« orter. jämf. Ljolne« bref til ?l«f. infört i de§
Sw. Rik. Hafdaalder. Riksrådet Gr. 6uK. e°n«lcs försik at igenfinna
Finsta n«t>«!« härkomst infört i W'tterh< Handl. i D. jfr.?.??.

och °p«l e»bdz»litt< l>. Z22. lV» EMB. ljl
39" 47« Jer. lb: l; - ls.
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5cytl,el och KraKer, satte sig neder i norra delen afRMand,
»6) Finland, och oro stammen til nu warande Finnar, Lappar,
Efter, 8amojeder, Oftiacher, m. fl, ©e som af dem i Fin-
land utsago sig beständige boningsplatser regerades i långliga
tider af egne Konungar, och kommo i åtst,llige tidehwarf un-
der särstilte namn, som Hunner, l>Ieuler, 8almatel(b) Ve.
nuler, Vender, Vmdl, Penni eller Finnar M, Ni. Dock haf-
toa De för ©roenstarneé inkomst i LanDet i ii och 12 Seculo
hwarken med något annat folkslag sig förenat eller welat ärkan-
na någons öfwemalDe, men wäl gjorDt stora utstött (i), samt
fort mänga swära och mast olyckliga krig, (k) icke Des minDre
hit intil bibehållit sit egit siägte, språk och seDer. (!)

En stor Del af den mark nu utgör FinlanD, låg onekeli-
gen wid deras första inkomst under watn, på den nu af Fin,
narne sä kallade Maan Selka (?andtryggen)(m), hade de o

gen-

(b) Deras Samaritansk> namn tyckes ännu wara hos dem i behåll, Lap»
parne kalla sig 52moi«, Finnarne, Suomalaiset, hos«»moje<lcrne.m.sl.

(>) Säsom med c. 260, med scHn<imavi«n« til Micklagard,
eller conll-lnrinoxcl omkring ;Bc>, med emot eonKailtinoiioti.
«nste Keifaren tXiciiÄel ar ;60, til Swerige efter ställen, hwarest de
fordom besutit Smaland m. m. til Lappmarkerne iK. tid 445, m.st.

(ll) utSM fiera Ml» VanKnä-c 470, Med. HlZnc 44;, Med lv2i vi«lllzi>,«:,
med 3>!Zul<l Kinz, med med K. knc med l-tilc
970, til des de änteligen af Lnc den hel. 1157 blefwo den Swenffa
Kronan underlagde och Christna icii-zio» patwingade.

(!) Om Fiunarnes likhet i språk och leder med Israeliterne, kan läsail?i»5. lt.u<l!?HclcH den yngres Bref til 11.riuf. kornel inryckt i Q. XlHo»

(m) Denne Lantrygg räknades da til Seweberget (Norrsta siellen) hwilketi wäster wid Götheborg har sin börja» och med 20 mils bredd löper
genom Lappmarterne, gir sin största bugt wid wattufall, ochsedermera ombytt i grus och jordhögar genomlöper Osterbotn och endel af Finland til 2«<i. l«. 69. l°°z. 4;. st «t hela detz längd Morungefärligen ;;o »il.
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genteligen sit utrymme, alt efter det lanDet stulit sig undan ttaftlubrynet, äro De ofrige platser intagne. (°).

§. 2.

Om Amazonerne, Biarmerne, Scrick-
Finnarne ochLapparne,Österbotns

Inbyggare i wisse Tidehwarfför Christendomen.
t Östra eller öfra delen af Osterbstn, kan altsil med säkerheträkna sina inwånare för 2002 år tilbaka, nedre Delen af Lan-

det

t» Efter?l«»s. cel6i rön och anmärkningar, som blifwit indragne iKongl.
Swensta Wetenstaps Handl. fir 174;. i <»u«l. ?. ;;. hålles i
allmänhet före watnet i Öster«och Wästersiön ärligen minstas en hals
werklum, och' följakteligen 48 alnar sedan Finnarne först toao detta
land i besittning: huru wijj denne räkning kan wara, ffol« efterkomman»
de wija, men oneteligt är det, at utrymmet i war Nord tiltagit ech
ändrat sin förra ssapnad; stora stogstrakter samt grönstande slatniarlerses nu pä fiere ställen, hwareft man med säkerhet wet, fordom willa
wägor lupit; Witze flatmarker höias, higder santa sig och dalar blif»
»<l äter upfylde, om hwilket Landsh.«,««« sirligen utläter sig lälund»:

Hwar man ef annat förr 2n fäste länder s3g,
Där ser ma» n» en alf, och där som balja» rådde,
Hr idel fotfäst jord. »Hafssnäckor ligga ssvde,
pH ftötten här och där. Hur lsngt frän haf och wsg
Urgaml» ankrar fins ps bergen ofertänkt.
Af wattnflover ster « fält i dalar sänkes.
Vek gyttjan gsr at berg mot marken lika iemkes,
D«i smlar allMg »m, » - «
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det tsar til större delen af Botnista hafswatnet efter deras an-
komst otwifwelaktigt Hett århundrade öfwerswemmat. (a)

Inwänarena funno i börfan sin bästa utkomst med /akt ochsiste. Et bistert och gansta kallt elimat mångfatt*frtängare än i
wär tid (b), gjorde alla andra näringsfång för dem fruktlösa,
pä en tid, deras stogs produkter ej kunde genom byte med fö-derlänningarne förädla*.

Sedan de nu så Fållade Finnar tid efter annan intagit
de nu warcmde Finsta landsorter mot siösi&an, och ©ötbtste
Bjarmer förenat* sig med Osterboms inbyggare, kommo de af
Historiestrifwarena under namn af Haimer (l^czaldil) (d),
och landet nämndes af de Swenste Ljarmaland, Bursus för-
mener af Finsta ordet wara-ma (et bergaktigt land) hwilket
wäl ej Fan lämpas på denne Landsort, men härunder begreps
ock all den Terrain nu utgör Permien, och en del af Lapp-
marFerne; at des floder haft utlopp i Gangvie (Botnista wifen)
och gränsat til Finland c» wisar at wärt österbotn wuit en
del af wåre förfäders Ljglmaiaud.

Hos utlanningarne kom detta folkslag en tid därefter un-
der namn af 8«y> Screto- Skrick- eller 8cy-Finnar, otwif-
delaktigt för deras stidlöpande, fom dä redan warit i bruk.(s)

Och
(5) Efter ben antagne wattuminstninss satsen, stulle watnet, som 400

är för Christum, statt ib famnar högre än nu, giitt» »12 mil öfwern« »ärande hafsband.
(b) Tal om stogalne p. 48. af uilic och tan»

lar om Oilkcs afwelens införande i Finland, p. i->6.
(c)Des!e ei»lm«r kommo frän Medelpad och Ångermanland, deras stamort,

fe ejornell Sw. Rit. Häfdaäldcr, z». 70 sch 72.
(«l) ejöcnel pDqr at ej,lwcrnc fatt namn af Vi!«c«, Ulsg p»

anförde'stallet 2 fi. 1^.19.(c) ,ch Le»le« Ssga.
(s) Uti sc!,eiKri velcr. l.»l>l>°n!» l». 11. pWj det s«rlc°t«l stal warit

den första, som kring z. e. 470 under sin resa härigenom landet larl
blllt nottja fiidor, jfr. blell«u. Hcoui. Mtl. L. X. l>. j.
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Och begreps under detta namn jämwäl alla de som bebod-
de fiellen.

Utaf de inrikes Irister man öfwerFommit, ar befarit, det
Biasmerne ägt sin färstilta gudsdyrkan och regering ; be Biar«
mers )umaia war bekant och wörbad på widt "asiagsne orter (t?)
uti tteracll och Bofes saga omnämnes Hereker dcras Ko-
uung (g). Och hos Saxonium förekommer en annan nti Dan-
ste Konungen Regners tib; Procopius witnar at bägae tonen
hos dem warit t.l mf och krig lika stitflige c». Och håller
zag före wara otwiswelaktigt, det med de Amazoner (om be ti

G an-
(ss)Twanne Tempel omrörcs i jagorne, det ena rt,er förre sinnes i Brul-.s«ga omnämnt l>. 4Y. hw?.rcst a g! ar innan och utan så-lunda bestrlfwlt, at wästan iör Minan a stod det pa en en slät w.-ill

gjort mcd stor handslöghtt af dyrbar wed, sa glänsande at hela wallcn
däraf glimmade; ty dtt war >!>cd bonat och bcmt mcd gyllene ste»nar m. m. ift. lj)ulne>z Hjcl cprpdnad p. 27. efter hwllket ses
i Sätna Sot» i Medelpadd, se ses Sw. Rik. Häfd. ä!d. ?. 78. Detsenare stod pa Finsta sidan i en stog d.prndt mcd den namnkunnige

bild och mcd mycket gnil, siljwcr sault andre dyrbara gafwsr
utsirat, Nerö<is Saga j>. 27.

(A Sadane woro dock i Hcdendomcu mindre mindre betndande: Konun-
gar blefwo ten tid alla de kallade, som hade nagrc bng och högder i
besittning hwilke ingen kunde taga ifrån dem, emellan sadane war
Swerge länge delt, och tommo de under färssilte namn, som Fplke,
Skatte» Sma » Skogs- Härads» Näs< och Sjökungar: när >l!«iz!<l
Uliläe kastade Folkes Kungarne öfwer ända, som anfägos sör de för»
nämste, förwandlade han Skuttkunzarne til Htzsdingar rch Länsmän,
(Lotins utk. til Sw. folk. Hist. 2. T. W. p. 58.) Skogskungar nämndes
de hwilke intagit nägon skogstrakt och den upodlat, en jadan war ««.
ickcr, dock en ibland de mera betydande; Skogs Drottning war ock
>me«i»> hwilken jämwäl bodde pa en ort i hwars egendom
bestod i en hop Getter, dem hennes dotter Prinsessan «lln,vct> wakta»
de, och hela maltiden utgMde et grötfat. (LjiSill- och /»««»«»«!« H»st,
s<j. 522N. c. z. jfr. V2I. R. Hlft. I «. <:-»r. I§.l. «.

(ll) !>lec v!l>« mos 23105 txcrccic. nec fcrmiuu uoiuz liiboi, lvlll»
»cn2iul lcxui luNcic. zelicllilvuii.)
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annars warit diktade) som af både ut- och inländste Hafdatek-
nare i synnerhet SFalderne blifwit med sä synnerliga egenskaper
från könet afstildrade, ej förstods andre än en del Bialn-ffe
qwinnor, hwilke genom en sträng dia:t och ständig ofnmq för-
wärfwat sig all den stickltahct och mannamod som tarfwades af
en härdad Nordist flagskämpe.(i)

B>alm«lne5 Regemente begynts redan i 6:te 8eculo aft'-
ga, nar de förre RlMnds inwånare sträckte fit roäfd* öfwer
Ladoga floden, men öfwerända kastades af Norrste Konungen
Harald Näisagel5 son. Eric Blodyxe »ch des Bröder, som
dem Fringspridde, wid 930, efter hwilken tid man ej mer ftw
ner Bialmelne nämnde, (k)

Genom sin Swärfaders, en ginst Konungs tilhjelp, tog
Dumbus en Wasterbotmst Småkung, är 867 den delen afBialmaland i besittning som nu namnes Osterbotn; sedan den-
ne af 18 sine jättar blifwit af daga tagen, esterfölgde honom

detz
l>) En h«r blffrifwit dem uti sit arbete ve r-iin, .

pwarest pästäs at de i detta land haft sit egerteliga tillkall, hwilket
»ek i sill «t!. 1. l!. s. Z?!. 498. jämte 101,. 1-ulin in v la p^lnillc.

l>. s. Utom fl. intyga: i un zcom!. il U<ll2i" w.'! wisa det de
warit af Göthlst rxilaaion. samt blifwit wid dcros ut ag I'.mn«de at
förswara landet, !°cmin« säger han 7°.,. p. <6. - clorlns ex Bcon<i!»

eLlelliz ie!'H3!> lueie e«!ll!f,t«> vnW^u!»
caj«ni2li<l!», deras Mcg mente räknar han fiere <ir för Chri»
sii födelse, in tit 1070. 1050 stal K. ttnui,ä ftag,t« m,d dem, men
gensm förgift missat både son och folk. 7. ><l. ?. si. jfr. e<,t. «k.
til Sw F,lk. Hist. ?. no.

(il) Af dem härstamma en stor »cl af Lapporn? i Swer>'ae, 32moj?-ie!->i«.
ONincKerne. Kan! Kc>!< Ka Tattareioa w st. lw'!ks bo längs ät ish< fwtt
til c>t»>ffrommen, de tilstä sig sie!fwe wara komne frän Buom>
eller Finland, hwars "chygsiare ock af wijje ull>°nl»st> H fdateknc,,' kul,
l2«z« 32M0 (Se n ser. o z»>. samt Riksr.
»l,°«>« tal om Fin.na.rnes nlsprnntj i Sw. Wltterh. hgntzl. i. r.
r« 9?»
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fcefj son Barder som hamnade sin faders död/ men blef omss-
der as oswannämde Nor,ges Regent Harald 874 med hela sin
lamm? fil Island förjagad, lär han länge blef efter sin dödsom et Helgon borrad. G)

Csicr Bar?'"'» afresa stöflabe* Ute provmcler tourwis af
Swenssurne, Rofar e och beNorif>, til detz et utstött afFm*
rarne M>de5 ät dehe orter i Eric den Helges tid efter Fin-
lands underkufwande af dem hwilke landt-örn»stes ester K.Eli<:«
Förordning, för det de ej wille antaga den Christna läran, (m)
deste förenade sig med de qwarwarande Bjarmer, och blefwo af
de Christnade Finnar för sin landsfiyktighet st«B Lappar kallade,
bwilket namn ifrän dem til andra folkslag öfwerfort denna tid
begynte blifwa brukbart(n), och pä alla i Norden flyttande
folkstag lämpat.

I anseende til de ötstillige stallen Lapparne i dessa widlöf-
tiga orter intogo, och ds färstilte lefnadssatt de idkade, bleftoo
detze i ©fogs* Sjö, och Fjellappar fördelade(o), Sjslap-
parne sökte sin föda mast genom ftstert samt jakt och bodde

G 2 wid

(!) t>telll Bcon<li llluNl. I°. X. p. 4. cse. Ql)>«ol. I« U. s. IIZ.Wid 760 under Intzi'!<l' l!!M« tid, stal letten c),lev» med sine sönertvist sin styrka hslftades hwarom «le jft.
111. Hist. 77. l. c«?. 14. §. i;.,,.42;.

(m) scellen vescc. I.ÄZ>I,. Ll>j>. VI, p. 54.!
(n) l. c. p. 56. Sch s?»p, >.p. 5. <3enl 1.Hf>,,0i,1«, ex kennonicil eN orre, iu>

>~!«« »»ca, le<l äein ejeKH e lcnnoma, vocZliulum
in linAua l«z»p»num, lejiccic öc 1.2»?skxu>, c» I.«l>s!«nemo ell le uic, «ulibu« »ccisisl (jemföl i?l2min, l<e«»

i» Z»t«l2t).
(o) Alt längst wid ffökanten, nord ti! Finnmarken och öster om igen: haf,

wc Siösinderne besatt alle jorde, oc pa de store sield wanke de i!aspcfin<
der oc kallas delfor Lappemart eller wildfinland, Utom del)e loppar oe
Striesinder är» oc nägre andre Lapfer (tcil.cw<i. ixol.bcsti. 27.
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fett» siöFanterne, fä wäl wid botnista wiken, som 5 andra sidan
mot Norrsion ock ishafwet wid Norrste FinmarFcn; i Bc»t„i.
sta wiken roar Tornet en ssilnad emellan de ösire och wästreSiöfmnarne(>.)' en del af de förre stingradeé genom den @wen-
sta Colonie Birger Jarl 1248 upsatte i Djreibotn* södra Skar-
gZrd (q'», de ftnare med den öfriga delen af de förre blefwo afBirkekarlarne Fort baepå förjagade, under K. Magni Ladulås
Regering, hwiikom war makt gifwit bringa på hwad sätt som
hälst, alla for ter Lappar under Ewl-a Krona, samt förfinmöda harwid upbära af dem statt, mot en w$ afgift til
Kronan; 0)

Fjällappar nämnas de hwilFe nedsatte sig fångs efter fiel-
len, och idkade egenteligen Nenstötseln, deras efterkommande

be*
sr>) I.Hppi.l mal! bornico in onenr.ilem occiclenlHlem ciivillirlll',

«ih>. Des«.)
(q> Klcss. zconil. illuitl. I'. X. l>«9. jfr. Il <7ZP. ~ K.
(l) I Kung lV2<!u!2« tid wers karparne sit egit folk, och efter

han intet kunde winna dem under Kronan, böd han dem som willc
traga och lomma bern under Sweriges Krona, sa wille bon gifwa dem
hinn i hävder til egendom, ly ginge Birkekarlae til som bodde i Bir-
kala Sokn (et Swcnstt folk som d<by«,t denne ort, sedan Fp!?cs Kun-
garne I»f!nz>»!ä brändes) och gäfwo sig til dem, och dagtingade
li-cd dem, pa fä mänga dag«r eller tid, ech emellan förraff-de dem och
slogs mange ihjäl, och wunno dem under sig alt in til norra rch »vä-
stra fld.in, och fingo sä bnf af Konungen at de stulle hafwa Lappan-e
jom anta bodde ut med botn med allon ffaltcn, allenast de gafwo nä»
gre timmer grästin til l'°!c. fu. nii ibland Jol'. llm-r, n??n.

strifter. jfr. R. H. i'. 2. ,2 c p. n§. Dcjtt Birkekcir,
lar, som af kallades t!<lrpku«aar, denne stolt af
l^rorne, lil K. «utt. l. tid, final, ock 1541 föriM-an fa behålla den
tnot dubbel afgift, ncml. 16 timmer klockwcrk, och 4 märdffiun för
hwar, »älilte en lredicd?! i fiffericrne, nicn deras härda nndfalt mcd
lappurne ajoidc at friheten 1552 aidelci blef dem bcröfwad och t)cl<l
tappfiatttn til tronan indragen. v»i. z. r. iD. b c,. 16 §.



bebo de nu warande Lappmarker. ©togs'- eller Granlapparne,
födde sig af jagt, siste i insiöarne och Nenstotsel/ de inrymde sig
egtntcligen Östcrbotn i Eric den heliges tid, hwittet de tygel-
fritt bcsutto, in til dest de af Birger )ar! blefwo til en del til-
lika med swsinnarne underkuftvade, ifrån den tid begnnte de an-
ten draga sig ät fiellen, eller nyttja andre näringsfång, samt
utwalja beständiga boningsplatser' mitt i Länet bibchollo dock en
del fit gamla när ngsfäng hela PZfwiffa tiden igenom ocb kun-
de ej bringas at anlägga nybyggen förr än de Smcnste Ckytter
under K. CARL IX. (om hwllke 3 cZp. 2 §.) blefwo lMn-
de at npodla landet och som statt til Kronan ärlagga et wifjt
antal stinnwaror ärligen ; de§e för at sä mycket lättare Funna
afbörda sin ssinnstatt, funno nöje i at falla deras renar och de
andre twungne at anten flytta undan eller ombyta näringssättet.

Hwad beta* Nenstotsel beträffar, flyttade de med dem
hela året igenom, de stallen emellan, bär föda för detze bjur töar
et tilgä; FifFerfet idkades med qwistkasiar ocb en wifj sort nät,
jagfen med pil och boge; deras stiror wmo dem darwid fordel-
aktigare än häst och hund. ©e upstogo ftne tiäll anten af
hudar, bark* och barr-träns tfX&ifiai, mellan täta trän, eller lök-
te de fkygb för köldens wäldsamhet i berqFlyfter, eller ock som
brlcktes af be mera formogne i sten satte meb ris öfwertackte
jordgropar. ( s ) Klädnaden bestob mast i några wildjursstin,
och födan, i Mlölk, sist, Fött och örter' beras muntra och för-
nögba sinne, trägna rörelse och mätteliga lefnad befriade dem
bock från oro, sjukdomar'och en tidig död; sä at på dem med
alt fog kan lampas hwad Comeiius Tacitu* i allmänhet yttrar

G 3 sig

Efter sadane kunna fl>rc och llxieri större och mindre beses i
öfre delen af landet, hwilke af Finnarne blifwa Lapin Ranniot kallade,
söjom i Pedersöre Sokn och Ewijerwi Eapcll, i Kerto by wid öfre än»
dan af hufwuhslön, fom är emellan tappsors bp och Krog nybpgge;

«i ) 49 ( m
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sig om Finname. (t) ©e§e Lappar siobo under ingen bfwtt*het, inwånarenas näringsfång, ständiga flyttning. Landets wtd-
lyffghet, deras Fringspridde hopar och oorbenteliga lefnab, gjor-
de det til en omöjelighet, en Iwar ägde ofwer sine barn och
jord en oinffränFt myndighet, daraf har härrört, at de mot näst-
gränsande Nationer ej finna* haft någyt at påminna, som ock
inge for Birger Jarls bitkomst utom de redan anförde/ hade på
deras Fulne och rollie parker någre afundsamma ögon, i synner-
het den tid bet lysanbe Rom, war et rof for de blodtörstige
Afuner och härdade Norrmänner.

Utom de z:ne ofwergudarne Thari eller TarlsAt, selcan
•ch )umai«(u), som öftoer hela Finlands och. hos des Maningar

dyr-

en af famnars längd, 6 bredd med afdelnlngar, af fast gråsten, ännu
»il en famns higd öfwer jorden pä ställen l hälles före af allmogen wa»
rit en Kyrka» En annan <iiro < samma kapell, pa en sandas, en h«lf
mil ifrän Skirufors giro, i stogen, nägot mindre, hwilke bägge efter
ärhällen underrättelse af c<,mn,m,tt. därstädes förledne war af
mig besägs. I lappajerwi sapell ses fiere dylika efterlänmingar, dock
ansenllgcn mindre, sä«om Pundas Autio pä Kyronlemi udden: vä War»
tiofari holmen wid Kcysala hemman; pä Nykelä udden: pa Hytilä
udden, och Taut Kängas) tring Stor» ,ch lillstpts Hemmans ättar i
Alajerwi Capell m. st.

(e) i'»», z. <l- aclm^niz, <:«»,. 46. Korteligeu funna des tankar efter sr»
de» sä förswenstus: Hos dem ses en uudranswärd mildhet och en
tryckande fattigdom: wape», hästar »ch husgeräd förlustige, utgör ör»
ter födan, Hclsar klädnaden, marken hwilostaden; deras hopp är ben»
wäjjta pilar, som nvttias af man och qwmna likfärdigt; hopflätade <>wi»
siar ars barnens stngd för willdiur vch owäder, ungdomens nöje, al»
derdomens nlfiott; det hälles fällare, än sweitas wid åkerbruk, arbeta
mcd husbyggnad, owijje om Mill och Ditt: säkre saleds för manni»
stor; trngge föl Gudarne; härdade i tsrftighet, tarfwa d« intet, olun»
nigc om bättre, sakna d.: intcc.

(u) Blst. Hrczell Kyrto Hist. 2 Del. c. l. i>. 5.
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dyrkades, hade de sine undergudar (v), i synnerhet roat offrande,
jämroäl til Fällor, stenar och stubbar m.m. mycket allmänt(w),
jämte anbre ceremonier, c»

Bäbe Scrick*Finnar och Lappar anfägos af utlänningar-
ne meb förakt gemenligen; en bel af de fä Historie- Lcriderl-
ter som höllo dem wärde omnämnas, trodbe dem wara en mel-
lanlorc af männiffor och beftierCy); och hos bem ej fans nå-
got lysande, medgifwes, men när en blind afgubadyrkan undan-
tages, trässabe be nästan bättre sine plikter i sin okunnighet om

la-

0) Anten fädane som de fält af Götherne, som 7/omu, Tomtgubben,
XrÄili, Skratten, iljobelaMen, l.eil«, af llole, lundagnden,!M. fi.
(fe l. c. p. ;<;. jfr. ejötnerz Hiclta Prydnad l>. 28.) eller
N2tionele, som llXo, ättenssapsguden, ».ounc, wadergudcn, bo»
stapsguden, U/11, (V«c>uii llelcl. By. i,. X.)

(v) Sålunda offrade en del af inbygaarena renar och andre djur pä ber»
gen, ät de skyddsandar hwilke där troddes hafwa tilhäll, andre Ren-
horn pä högder, och j dalar, at befria djuren för olycka, nägre hölls
witze eran i synnerhet store stubbar i wii) wördnad, öfwerdrogo dem
med hudar och annan granlat, jämt försedde dem med matwaror; ben»
ragel i synnerhet hufwudstälarue af witze diur, mast björnars/
hängdes pä clwistarne af resliga trän, efter förutgllngne c«cmvm«.
träden helgades efter raglens antal; sadane ses ännu pä ställen i w«»
ra ödemarker; witze källor höllss af andre i i hwilke pengar
och annat i senare lider offrades. Sol, måne och stjernor fäste sn»
dra sin upmärksamhet pä, och ansägo ssm stvddsgudar; Lyseldar,
woro högt ansedde. Sadane widsteplighetcr äro wäl i lenare tider
aldeles afiagde, dock ur inwänmenas minne ej utplanade.

(x) l. c. (7) Vä afmälai de pä ställen med mannisto a«s»k<
ten, m« l.dne willdjurs kroppar, af undre äter med öron som betack»
te hel» lrorpcn, eller ludne, mcd et öga fram i ännet, eller näjelise»
en del trodde dem blott yttra sine tankar »»cd -sen» och kroppirörel»
fe , m. m. fe pllii. t. 4. i;, och l. 6. ;o. csl. cum nor. )ln. lollan
»<l con, 'rac. <le <3«m. c. 46. p. l6i. I.) hwartil de tagit anled»
ning af dttgs tladedragt och lefnadssatt, som öfwergick deras instgt.
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Klsterne, an de belefwade Söderlanningarne med sine konster och
bokwett. " Jag tror yttrar sig en sinrik v. DALIN, "atom
"man kunde nar man wille, lyfta sig ur be feber och tankesätt
"hioar meb »är tid öfwerhöljer of) i waggau, och i det stället
"fatta de menlöse herdars begrep om äran, man dä stulle tyc-
"Fa lika som be, at orFlöshet, feghet och weklighet, woro gau-
"fa föraFtelige, at hälsan wore byrbarare än nöjen, och at
"en ärbar Herdalefnab wore heberligare, an at anwanda hela
"dagen på ingen ting, pä spel och qwick fåfänga.

2 Cap.
Påfwiska Tiden.

§. 1.

Om de förste Christne i Österbotn.

ffere århundrade för be ©roenjfe SamFonungarnes, E-
ric Björofons och Björns pä H«g« regering, hade wal

W> Swerige genom sin widsträckta handel, ständige nå*
ringefärder til l^onkanlinapel, och genom utlänste resor,
så blifwit om ben Chriftna läran (underrättade , at i he-
la Scandien war en blanning af Hedendom och Christendom,
dock roar ej öfwerwigten pä Christne sidan, förr an Ansgarius
en Benecliiliner.Munk, frän corbeys Klosteri VeitpKalen,
felef genom Kejsar Ludvig såsom en allmän Christne lärans
förtunna» hitsänb, mast i afsigt at hämma Norrmännernes

ra-

(») Rils Hist. !.I'. 2c. 4§. ctl. 1.'21,1,c iieulil äe wocutl äe« lll«titcs.
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raseri därigenom pä de sobre l5urop«,ste kusserne, sedan andresteg woro fåfänges wann bock ej sit syftemål förr än år 862,
under Kung Olofs Zregering på et allmänt Riksmöte, (a) Den-ne Ansgarius hade Päfwens uftryckeliga befallning, at söka om-»ända alla Nordiffe nationer af htoad namn de hälft wore,
har ock predikat Ewangelium 6f»er et års tib för sielfwa 8criclc..
sinnarne(b), ifrån hwilken tib man meb wtHet kan räkna O-sterbotniffe Lapparnes Funffap o»n ben Christna Läran, men
långa tider utgtngo ännu innan be pä Påfwlfft fatt läfo på-
flinga sig ben famma. Ar 1064, blef en lärare wib namn
Lceldznuz, hwilken af be Påfwiste Simon Fållades, af Arche-JBistooea Adalbert i Bremen under ben nitälstande Konungen
8teni<ll, Ragvald Jarls sons fridsamma regering, til Norrlän-
ningarnes uplysning i Christendomen förordnad, hwilken med i*
doghet förkunnade läran i Norrlanden för Öster- och Wästerbot-
ningarne(c), men utan werkan, åtminstone utgick bet l>us de
arhållit, i be påföljande tiderne. Den Zudftuktige Konungen

H Eric

(«) V2!. Sw. R. Hist. 11-, ib. <:. 7 §. och 17 z. 7.8.9.
i.d) «clicniul yttrar sig i sin scon<t. iXlisl. I°. ~ p. 6; sålunda: Kon Byr>

cel>lii»i« Zc Xvconuni rcliuui!,, 2it Veinilgn»
<i>s rectcim ver« tlcatirixiinil scmitHM 2nni sr>«io ticleli»
rer och X. r». 4. 8. ex si2nci».'
l»«ct>Us , Bvcci2: rinicimil, Ql>rillum »»nc» 82Y»
och äter: l. c» I.u<iovicus ex littctil r>«r>« lukenl cvAnoscit im»
nil j<,nu»m riiici ellc r>2letH6t2in, uu»m tZmen illil pottez H2l«n« «liv
ic«rum occlulic. jfr. älcbe.Blst. Spegels Blst. KliUlta. l>. Z.

(c) pros. Ktelien. !. c. I°. XV p. ,7. Be,M5 Bcepl>,m>s proeuranre
tr, kv,nsselium Uellln^is, l^«<icll^«<i>ii«, Icmti», äntzermHtml»,
zcli/liniiil «c Bl>ti,iei»l!ous. jfr. I'. 1. 0. 24. ljus<l. I°. Xll. s>. SY. >»
3v«oniH Liem. I» pile. «ircxic juniorem öc 17Ä<ticum»
limonem Xui,Hc!>um, i>iec»re ic eru<?irioue mli»
L»« koilcoplli, r>lovmciis it» p2l«r>l>«ti«

leniol, z>t!ricHus ett <3c»cl>i«, junior «<l B>Atun«« öc Uj>l»l»ll»
<i«Hu« elt , zimou 2a öc »a lul»l«^
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Eric jedvarz fon, ben Helige Fallab, unberkufwade är iisz
meb härsmaFt Finnarne(d), pätwmgabe bem läran, af hroilFe
en bel meb benne öfwerfygelse.mitznögde, aftögade efter befall,
mng, ocb infogo en bes af Osterbotns obelagde platser, (e)
Änteligen anlände earlen til l3i-!bo, Birger, hwilken efter sin
Swågers Kung Eric Lelpes befa ning töar förorbnad tmder-
Fufwa samt omroän&a de Finnar fom til denne tid ej warit
Swmffa Kronan stattstyldige, med en Swenst Frigshar til D'
sterbotn är 1248, landsteg wid nu waranbe Wafa stab, twin-
gabe betz inwänare anten antaga Läran eller tåga mot Fjcllen
och öfre belen af lanbet, anlade Kryfsborg sedermera Kors.
holm Fållad, til förswar emot Hedningarne for de Swenffe han
af sin öfwerförde armée lämnade wid omrörde fäste, i afsikt at
upodla landet och hålla be underknfwaoe i lydnad, efter sin å*
terfomft från Tamast* och Sawolanb, hwars inbyggare han
ock nu underkufwabe, där Tafwastehus fäste för be Swenssas
säkerhet anlades, lät han för ben Swenffa forsamlingen wid
Kryfsborg och de omwande, på ben nu sä kallade Ladugårds
flätan wid Wal» stab upbygga en Träkyrka, hwars ruder,
finna fe*.

Ef-
f/i<!HMU« 6e §:«> >ck«lv2r<!o p. 142.) in oonl?nii« §vec>»um »el iXoemgn»
»orum c»nci» ligbicHnc §crete»til,ni, ,;unl curlu ler»!
»l cuju« civitateni orimul est al) Lr»ic. Zter>ll»t,u« llnlcopu»,
uuem if»te »nuc2l» nomine Fmuncni qui etigm n.ulioz eHruiillan»

lv» luciÄtuz est: rn-HicreH tunt a!u numeru e2rcnle«»
zveonei» r>or>uli,6e »«i <snr>!ti,n>i«le«, tc>rive!lc>s, »ccepimul 1010l
20tlic»«» Vetmelauo» öc NHitciu scriietinZolum vel illil ,»cini tunt.

sH) Hof-C,nc. v. v2tin i sin S". Rik. Hist. 2 '5. 4 (730. 6f. p. 108. pastar
orätt, det K. rric "en Helige w'o sit Finssa fälttag, rest med sin stolla
til Ostelbotn, landstigit wid .lm, drifwit Lappar och Finnar frät»ffökanten, den han med Swenstt folk brsatt, och tillåtit dem idka
larfiffe som en Kronan lilhörig egeudoin, til hwilket påstående Hof«c»uc.
tagit sig anledning af Uc Oillvbocl».,»!,.

(e)C»x. l. §.;.!.«.».
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Efter ofwerFomsten til Swerige förmäbbe han under f?e-

mynderstapstiden för sin son >Val<iemar, Sweriges utForabe
Konung, fiere Swenste lami ier mot witze förmoncr taga siwkusterne mib den nyligen af honom uprättade Botnista forsamF
lingen i besittning' pä Fort tib mar he'a Ostcrbotns Skaregärd,
fom ej sträcker sig längre än ifrän be i fcnare tider anlagoe stå*
der, Christina och något norr om Gamle Carieby intagen; or-
ternes afstånö och församlingens forkofrmg föronläf bonom pH
Piefarfari, en holme mitt i länet (broarom i följande $.) an-
lägga en annan Kyrka af sten, ester hwilken tib ben förra, til en
äfffilnad ifrån denne senare uprättade Swensta församlingen
kom under namn af Mustasari (Sw. ©marton) (f), et namn
fom landsens inwänare for Munkarnes stull, stal gifwit den ön
Kyrkan jfod uppå. Ifrån defie 2me sörsaullingar hafwa alla be
ofrige i Österbotn febermera stilbt sig.

§. 2.

Om Pedersöre Sokns namn ochGränsor.
Under Pedersöre räknades altfä större delen af Osterbotn

wid des anläggning(a); hwad fom til namnet gifwit anledning,_____ & 2 har
(l) Härom yttrar sig torteligen tvlcll. , sin iliuttr. i-, x. p. y. k«.

«U 5Bveci» kinnorum f>rovoc«cul l»cire,liumr»i«ri« «nno »245, tranl-
lnilli» illuc exercicu, r<er «lli„em »lireHo jail, Qttio»
l»ncnienlium «<t 2rm« cunvoliintium prnsternic; ni« novoz ex tveciii «o!o-
-nc>5 liiOcic, ecl,mcus ,<i c,nri!lum lul»crliic«, convercir, in dii>«s cuin lue»
til <iivi<,« c>Hl-2cl>!Hs, ?e>iclti»lenlcm Bcillccl <c lv!utl,rcnlem.
i«l,e!l2n<!i eicptiiriil illil, vrHillciium l^««!»olli,cn<e,lul, öc civi»
tzz <iein<te cnnlul^n.(«) Ifrän och med en del af Wör? förlimlingi söder, til Rysta glansen mot ö»
ster, Noldjfa. och Swensta n>ot wästcr samt iihafwet ««l »oldln.
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har warit owi§t; at det upkonmnt af ben statt eller penning
hwar för sig i hela Christenheten ärligen (Fulle erlägga til ben
Påfwista stolen, i början af detta årtusende under namn aft de.
l!_rio petrino (Sr. pedsrs penning) eller ?ed.r5<öre, för få
»al Apostelens pecri strebedja!!be, som Påfwarnes synnerliga
prots?lion stufl (b), tycks äga grund däraf, at den första Kyr-
ka på denne trakt harstades anlades, under den tid omrörde ut-
gift höte af de Swenste för onmgangelig(c), såsom ock at
denne St, feders penning på denne ort af jamfelige Provin,
ciens inwänare en witz tid om året afiämnades; icke des min*
dre håller jag före ostridigt mara, af efter des Fmffa namn
warit i bruk for Kyrkans upfätfMbe och SoFnedclningen, bör
des urspultng letas ur en hel annan källa.

Dm Holme, uppä hwilken Kyrkan af de Swenste och en
del ©öknens byggare upsattss, nämdes förut af Finnarne tyie*
tarfaari (Sw. Pebersö) hwilket namn ännu af bem nyttjas :
ben anledning be haft at nämna holmen meb detta namn, stal
mara följande, hwilken ock utom gamla traditioner och ffrifter
stämmer med sielfwa orten ofwerens(e). Holmen pä hwilken
Kyrkan upsattes stal warit frän fasta landet afstilb och mycket

ste*
fl>) cHncct!. Rad. sc2lili äe clenani» Zr. ?e»ino ?. l. §. 4.
(c) !>!>!!„ l. c. 2 7. ; C. 7. §.
(<l) Yllets, »lcuiv. Se Lib'. ?r«s. llenr. Lrennen In. äe lYon».

Pe>sers»re, msc.
(e) De hsga stillar, fumpfae och djupe mellanliggande motzar och dälder.

smärre trast och mellan löpande bäckar, ifrån i t'l ;:ne alnars högd öft
wcr det när hit intil a ?:ne sidor kringlöpande hafsbrynet, mcd öfriga
staregäiden, hw'tten gör hela platsen til en haifö, af en mils länO
»ch tika bredd son, pä fidra sidan genom något tand med landet
ör samm«nhälig'gt, gifwcr i war tid nogsamt lilkänna, at denne trakt
ci mänga århundrade tilbaka warit med watn genomskuren; hwilket ock
däraf bestyrkts , at den största wid Sukuckyrkan ännu warande klockan
blef 1489 mcd Nintfartyg ifrän Abo genom Orhamnen (en nu för ti»
de» atde-lls torr plats, hörande under nmlbete) under stade»



57
stenig, denne har en Swenst intagit någon tib förut, som fbi
Fat fisteri, desi namn har warit Pehr och be§ intagne holmeefter honom af Landefs äldre inwänare Piefarsaari Fållad; mitt
i länet liggande, säker för oförmodelige anfall af Hebningarne
samt tilräckelig sten til Kyrkobygnaden, har gifwit bem anled-
ning fil bes upsattanbe härstäbeö; som en omnämnde Pehr til-höng egendom, blef efter Kyrkobygnaben hela norre belen aflanbet, hwilFen bå hörbe fil benne församling, med famma
namn nämnd' benne mibstrackfe bemärkelse blef seban tib efterannan instränkt, alt efter be norr och söder om nu betagne
Soknar under särstilte namn siilbe sig därifrån, (f) Oyaken
hwarföre denna Sockn af de Swenste blifwit Pebersöre kal-
lat), håller jag före härrört af det Swenffa folket, hwilFe wäl
»til* hålla sig wid be namn inwänarena giftrit orterne, mm
fom be ej Fommo til ratta med Finsta fpräFets uttal, sä än*
brabe befse namnen efter ©menstan, och ombytte ofta hela or-
bon alt efter be bit ät lydande be funno i fit egit fpräk, hwar-
af härrört at i wår tid finnes så synnerliga namn härstädes, på
soFnar och orter, byar och gårdar, hwilke dock i början warit
ren Finsta (g), Pietarsari blef således af Swenstarne Pitarsor-H? ii,

fördcr, samt där-frän med lastbåt bringad genom Nynäs wiken til Norr»
wllllcn, hart n«r under Kyrkan, efter hwilken wattuledning nu
allenast synes en blott däld> och som flcre tling denne trakt liggande
sumpige dälder mcd fielfwa ögnemättct ses lägre och dzupare, fiutes, at
ock de dä legat under watn, sä mycket mera 240 ar förut, dä Kyr»
kan blef bygder, och «n mera nir ?«!« fiffare dar bodde. (jämf.
Kyltoboken l<-.° i.)

(5> Se följ. §.
Sä blef det här utanssre liggande tränga och orena p«§et som 3tsfil<

jer Raumo och Nolrsiön > li»m!sta wiken, Qwarken af Swanstarne
lallat, som pa Finsta nsmdes knrku, sSw. Smathals). Alla de
namn Finnarne lyktade pä labti wande Swenstarne til lar eller la,
fä blef Mahalahti (Sw. lägwiken) Malax nämnt, Kuiwulahti (Stork
»ilen) Qwestaf, Petolahti, (Wildjmiwittn) Petalax, Pyhälahtl (5^
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ri, sedan Pifarsar, Pedersöhr Fallat (b) och Mteligen när
MunFarne som bewakabe KyrFodifciplin härstäbe* ffulle
strifwa bet, behagade be fåfom hafwanbe största åhågan pä
inFomsterne och ben Påfwiste ©fölens interesse, tilöka bokstaf*
»en e, (til äfwentyrs at uttrycka det St. Pehr nu äter fått
et ställe fä sit öre ifrän) hwilket namn ©öknen alt sedan bi*
behållit dem til åminnelse.

§. 3.

Om Soknedelningarne och
Clereciet.

©å wiblyftig benne ©oFn »ar i sin början, sä ringa
»ar ock ähörarenas antal; Lapparne til spräF, gudsfruktan,

seder
ligwiten) Vlelar, limalahti (Waderwik) Ilmola, Laihalahti(Mager»
witen) laihcla kallat. Mnstasaei Swartön förkortades til Muffar, i
Wäräjoli (Krokiga an) Lappoioki (Lappan) m. st. fö'byttts sista stafwel»serne til Swcnsta, hwaraf koin Wörä, lappa. .Näräpä (Matzuludden)
funno de sig wid wända tll Narpis, Munisalo (Aggön) Munsala, Härä»
ma til Härma, Orawalalo til Orawais och sä widale med de öfrige.
Vt namnen af Swcnstiirne pa jadant sätt förändrade blifwit, styrkes
mycket dälaf, at de i Uleäborgs län belägne orter och Soknar, til
hwilke den öfwerkomne Swenste Oia»ien ej sträck.e sig, hafwa sinenamn pä byar och gärdar ännu pä ren Finsta, de namn hwil,
le e, « de Swenste soknarne af Finstan tunna ledas äro i senare lider
uvkomne: efter d.nne anmärkning tan man a war olt ja mycken «da
pä oriernes äldrr och ».bnggare.

(l>> Hhr e'l<-r O>r war er ord, som i äldre Swmstan nnttjades
bcmark-e en lic.» O m d bngtad strand, iemwil halfö. ordel nyttigs
wäl nu mera e, i str sttr. fi liies dsck äter i wijzc orters namn, som
Stailö, , Hl,ig''r. O cbro. m. st. Se l)^>». c. i. i. c. i. §.4. >. c. >sr.

O«i>.i. z»e.. I.l.!. i. «,,. Fslttl nyll.ar anuu i
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feber och lefnadssätt aldeles de ©wenste olike (>), »oro de
förste 5ren minst hogabe för ©»enst öfwerhet och gudalära;
seban detFörsta hinbret bock bäfbe* af Finsta spräket mäkti-
ge frän Abo hit förorbnabe Munkar, begynte de fenare efter
hwarannan smäningom Hi'f»a sig, e; fä mycket genom Mun-
karnes prebikanbe och lojliga uptog, för hwilket be efter »van-
ligheten läto sig dyrt betala, som fast mera for be xoib Kor*
Forne inräffabe marknabsplatfer ffull(b), hwarest de för han*
delen funno sin räkning wib, antaga beras febwänjor och pläg-
feber. Detta roar otwifwelaktigt'förnämsta afsiktcn Jswtxfke
©alo och Kemi unber gubaktighets manfelen wib är 1320 sökte
och fingo frihet fFdja sig frän Pebersore, upbngga egne Kyr-
kor, samt nib bem hålla på sine orter marFnaber(c), hälft
Kung Magnus Ladulås och ölstopen i Abo, woro twungne
at alfwarsamt tilhälla bem ärligen til ciericiec afietwerera
Tionbe åren 1330 och 133? (d), hwilket ej stebt om beras af-
sikt meb ben sökte och erhällne Kyrkobygnaden war t ren. €f*
ter Församlingens förkofran och tilwäxt, blef hwab ©oFnedel-
ningen beträffar, Kockola, sedermera Gamle carleby kallad,
frän Pebersore ssilb är 146?, af hwilke 3 ne ©öknar alla of-
rige i Uhieåborgs lan belägne, sedermera äro upkomne,
om hwilke i Förra betens i §. orbabt är. Efter bet Ky5ar,
leby 1611 famt en bel af Lappo och Wörö ©öknar stilbe sig
härifrän har benne ©okn (utom Cowijoki by som i ©rot*

ning

dagligt tal Or för ö' witze holmar nämnas ef dem däraf, s»m
Sandöhrn, Bufförn, Hällor, NiZör, Glundören, Kalf-
örstlippan, m. fi.

(2) St I «i». ;§. s» lvtei?'. lltuttr. 5. x.
(c) iV<el<«n. l. c. z>. 14. Kemi «c Alv Lin» f»er2nl l>»c remnore in pi«»

ocXicura LoreZli lincni» r»»l»ci2?,
(H) tvleL. l. c. !Z;o. Lotnientc! a 2äm»nentm ur clcro liio äecim,,

fersulvecent och äter lZj5 Xl2gnu««e» öc abnenl. Vll! zepr. I2X2U<
ä«iw2« » ii cul2l» l>en<l«n<i2«.
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ning Gfmftia* tid blef NyCarltby tilbomd (e), til innewaralt-
de något öfwer 150 är ttifwit obelb, huru wiba delning än-
nu här är nöbig stol i 4:be belen omorbas. Om bes gran-
for och nu waranbe läge är i omrörde i Dels i §. något
omrördt, wibare kan af ben cl,arla Qeometriffe bestrifningen
kommer at medfölja, inhämtas.

Föga markeligit finner man härstabes unber hela PåfmtV
sta tiden förelupit; utom det Munkarne dä för tiden strifkon-
sien mäktige män, litet fäste sin upmärksamhef på annat än detsom kunde rikla den Päfwiste skattkammaren, jemte det til egen lät-
tjefulla lefnads underhållande tarfwades, Mswo de ffrifter de
kunnat sammansätta, framliden fil underrättelse om landets då-
»ärande tilstånd, amen' wid deras afresa efter Påfwens befall*
ning asförde (f) eller förstörde af Lutlieranerne(8), eller ock fe*
dermera genom brant) och fiendehanb förkomnc (h); af det man
hos Historiestrifwarena igenfunnit, »ef man hwad KyrFcmä*
sendef i allmänhet »ibFommer, det Munlarne riktat sig af lan-
dets inbyggares förnämsta och farfweliga egendom, linder bet
de med hwarjehanda widstepeliga ceremonier och oseder, fun-
no ufwäg hålla bem i mörker och okunnighet om den sanna
lycksaligheten, Ehuru Kemi, ©afo, Calajoki meb ficre, fåtttilstanb upbygga sig Kyrkor, cmsågos be bock som capeiler och
Annexer til Pebersore (i), hwars Kyrkas Förestånbare unber
namn af Prost upbar af hela norra Qsterbofns inbyggare Tion-
de (k), lika wäl som Bistopen i Abo, hwars påbub och Kongl.

unb-

(e) Se Almogeni bref til Landshöfdinge» vernNeär. ms«.
(t) 021. Sw.R. H. i Företalet til l?. Se pafölj. §. (l,) c,?.;. §. 6.
(i) l<il». L«I«lI /Vbaenl. in «ren. tcserv2c. tol. -» te c2»

z>«llis öc jolci nolllH? jui>l<liHi«,ni lubjeätil, nottll» «n2N<l2c<»
temeie imromilit, l»eteu<ic> sr<oli2n<lc> c, not,» öe cul2rc> i»
keäctl<»« ibiäeln <iet,eniur »unii locl» «leci«!2tum» (c lic, Lpilc,

<l2t. lz?4 lcii» lec. pott, 01»n.
(le) Se l«. i.
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undfängne privilegier Meffeoius til en del omtalar, m Ca*
rari nämndes de, hwilke wid Hnnexerne, som lärare förestod»forsamlingen; be hade af Prosten undfå ordres til sine goro*
mål, såsom denne af Bistopen och canicatee i Mo, och de
af Hans Helighet Päfwen med sit kardinal Collegio; de
Probstaroch Cur?c! under Pafwiste tiden warit i wårt land,
acs til namnen o§ obekante, soliciste inraftningarne i detta
tidehwarf woro af föga warde, utom de dä tilläfne marknads-
platser »it» FyrForne, allmänna lanbswägar* uprättande och bro-
bygnab, som af be andelige anfägs för förtjenande orsaker til
saligheten (m). Den statt Kronan af detta land tilföll, fom
mast bestod i stinnwaror, bewaFabes af de af Konungen hit
förorbnade handgängismän(n), Inbyggarenas hantering bestod
i jagt, renffötsel och sifferi, samt wid LuHersta lärans inkomst
i något stogshygge och swedjande; de Swenste efter sjökanten
idkade siste, samt någon äng*- bostaps- och renstötfel. ©e
twister bem emellan kunde uppamma anten i Religion eller Po*
liliste mål, afgjordes mast af Bistopen och Nereciet, därföre
ock Bistopen ej nämnde sit Biffovsdöme blott ©lift, utan ock
tagsagu ()nri«diötio) (o).

Z. Cap.I

lVlels. l. c, I°. N. p. »o. kinl,n<zi« K2tzv2l<lus luis impo»
tiiic U,2ccs2»is lz>c>rlul2m went» »tlcrcuclim

liic^gm,
»346 Vi»Anu« Bueci« in sel<t, fi»i<!e n,2n«12l ?in!«n<ii« ur ssilcnrx»
duc/li s«l«M2etc <ji<!l2s cicr2 c«niun»2ci2» omnino venllerenr I. c. >». 16. M. st.

(m) Se 2°ti„lUtk.til Sw.F.Hist. 4.3.W. p.,224. jfr.!)«!. l. c. 2.7. 7. <7.20.
§. p. 2Z2. Efter Bistop tvlzzni i Abo förordning af 14:z stal wid
hwar församling jämwil et fattighus i stiftet inrättat blifwit.

(n) Se v»>. l. c, 7 L. ii §. p. 212.
(») Se omlölde Bist. blef under Ut. i.
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3. Cap.

Ewangeliske eller Lutherske
Tiden.

§. 1.

Om Religions ändringnensamt Påf-
wiske efterlemningar

tMSWea Konung Gustav l, »ar den som wid sit Regements
MH början, efter Doä. Lucheri underwisning, ur wagen
2s*.->r-- roade den Religions dimma en tid ester det Hednista
»orFret öfwerhölgt Norden. .På Riksdagen i Westerås år
i?27 blef mal bet Momersta Ofwerwäldet aldeles uphafwet.
Klostren och Klostcrlefnaden fölFastad, större delen af Clereciets
etilbörliga inkomster, samt de fi.-jte Kyrkogodsen til Kronan in-
fcragne, en del af Kyrlo Oremonierne för widstepelige förkla-
rade, samt Helgonens bilder och öfwerlcfwor från Korforne ut'
dömde (a) för mellankommande krigsbuller och Licbvrgie blef-
»o dock ej de 2:nc sista omständigheter synnerligen i akt tagne
förr, an under Carl lX regering, 1595, då efter Upsala mötes
och ©tandernes bcsiuf i Norrköping, ceremonierne antingen
aldeles förkastades eller blefwo ändrade, samt belåten, Epita-
priier,af Abraham Andrea och de§ tilfiiflie pH et 'barbanstt saft
förstörde och ur wagen rogbe. (b)

Föl-
(2'» 1)2!. l. c. ;. 1. I B. 3 § 23, 24.
<b) lvleliln. Bc°ii!. il. 1. VU. x. )Z. jft. 021. l. c. Z. 17. 2B.l? c.

14 § »?. jjf.
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Följande mindre anstöttige efte lemningar af Päfwcbomtf;

har wib Pedersöre Kyrka undergått deras upmarFsamhef. En
stadig ©tenfunf af 2:ne alnars högd, wib b.irncop sotbom nyt-
tjad, med tilrackeligf utrymme. En Ka.F af 60 lods wigt,
med munFstyt under botnen, kring Fanterne, TeftamentumDo.
mini Munk, o,ui obiit a:o l):ni 1429 d. 3. Jan. ad altars
8anKi Johannis Baptista». En förgyld ©ilfwerkanna af unge-
färligen 100 lods wigt, utan åratal, hålles ännu för äldre an
kalken, konstigt med drifwit a bete lift ben gamla Falken utsi-
rad; oansedt ben warit af ansenlig tjocklek som af n,bög!'in-
garne stufes, har bock uphögningarne på fiere stallen bl.fwit
sönbernötfe, pä bes sidor ses zme inpräglade, bock mäst innöt*
te deviser, ben förste föreställer ef fält mcb blomster, meb pä-
strtft vnto non nafcitar orbe, i ben cmbra ses några hus, i-
blanb hwilka bet största mitt uti, mycket liknar ©oknekyrkan,
bock utan torn, med pästrift mucabllis omne per »vum, ben
tredje föreställer 2:ne långnafwade foglar, liggande blanb blom-
ster på et Hälleberg, under stuggan af ef träd, med inskription,
Veu5 n«c fecic otia nob>8; denne siste l mpar sig »äl in pä
SJtunFvirne i Påfwiste tiden; kring kanterne of des bom äro föl-
jande namn Sven Månsfon Lrsemz, Maria Eleonora Rogger,
Margaretha rZlele. Några bilder, finnas öfwer och wib läk-
tarena(c), et gammalt rökelfekar meb långt staft, samt ef 2:ne

I 2 sam-
(c)S3som Jungfru Xl-NH bild sirligcn uthuggen, af nägot mera än 2!«ealnars längd, med Frälsalen pä högra almen; öfwer alt uttm l,änd.r<

ne »ch ausiltet starkt förgyidcr; stående pä et stort mcd Hjelm öfwcrhölgt
ofhuggit lättehnfwud i et släp.

Uti et annst ses en gammal wörd'g man, med Pafwist Hufwudbl)<
««d sittande pa en stol med utsiagne händer och >a»gt stagg, trampa»,
de pä en dmte, pä lögra sidan om honom fölcstalles Ilingstu "21m
»ned Frälsalen i hwilkens handcr hälles tors och aple, pä wärstra si»
dan lauiwäl en gammal man stående, alla wäl »thuggnc; för fölra o,
freden stal denne warit 2ll;alt«fla.
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famnars längt kors med kedjor, »id twärtradet har for m til)
tilbaFa hängt sidentyg, som formerat en fana(d) hwilket nu ät
förmultnat. Af gammalt folk förebärss det,at wib förra ofreds*
tiden gamla {Frister blifwit funbne på KyrFohwalfwet och i Sakri-
stian men af en ©wenst Herre häbcmförbe, det jämwäl en af
de äldre KyrFobockerne intygar, men hwilken wet man icke,
om ej forbom v. prelld. i $»o Leijonmarck hwars namn pä
orgelwerket i Korkan ännu ses ristabt, bwilfen ock berättas i en
dyliF astair af höga weberbörande warit hifsänb. Wib graf-
gräfningarne på ForFogårben är for en tib tilbaFa grund af grä
och tegelsten til et syrFantigt rum blifwit funnen, som förmode-
ligen warit et munFeherberge. Alla z.ne här wib ForFan wa-
ranbe Flockor »oro »äl ock for KeiolM2li«,a härstädes,. me«
vm dem uti 4. §«

§. 2.

Om Politiske Och Oeconomiske inrätt-
ningarne samt öfre Soknens

Inwånare.
©äsom ben fanna Nätffardighetenes ©ol i sin Flathet nu

begynte uplysa Norden, så fick jännoäl wår veeonomie, han-
del, poiltie och KammarwerFet annat utseenbe; ben willa O-

ster.
Christi nedtagande «f korset med alla därwid närwarande afbilda<uti et 3 ne alnars hözt stäp jämwäl uthuggne, jamtt flere bil-

der af föga wärde.
4) Denne har otwifwelaktigf war-t en af de fanor och fors, som i Paf,
wistt lidtn buros för lit, wid deras iordfHstande, hwilka 1593 i »4,unÄen «f »ölli besiut bltflvo Utdömde, v»1.1.c, j.r. 2D. l)
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fterbottiiste ödemarken blef nu med folk försedd, som getlom hel-
fofamma inrättningar upmuntrad(a) lade grunben til bet nu-
waranbe wälftånb. Ofre delen af den ©oFn, hwars beffrif-
ning jag nu egenteligen kommer at hålla mig wid, war i bön
jan af fertonbe århundrade obebygd, nägre flyttade hjonelag/
en ofwerlefwa af Lapparne innehade til denne tid ffogarne och
lmderhöllo sig af jaFt, siste öch någon renstötsel(b), dä w$e af
nedre ©öknens ©»enste inbyggare begynfe emot »i|e förmoner
i allmänna utgifterne taga betze öde orter i besittning, ufwälja
bestänbige boningsplatser, upbygga hus samt söka sin näring
meb stogshygge, tjärubränneri och sisiafäUge i des insiöar och
alfwer(c)< Ibland dem nedsatte sig få kallade stöttar, undet

33 carl

(2) Konung «uN2» ». gaf hwadi Landstötseln beträffar, dem t» förord-
ning om stegars och högdjurs hägn af «r 1539, om hs och ftd, ir l;4l,
om ängsrödniilg, dikande och humlegärdars anläggnins 1550, om sto»gars och obrukbar marks lödning, i^^, m. m.

Hwad Fiske »ridkommer, gas han i synnerhet sm stälsistet 2:ne förord»
Nlngar af ls?o och ,551.

För Handeln stull förordnades flere bcqwämlige handelsplatser och
Marknader, ibland hwilke en wid Lapptrastet i Pedertöre, saMt förbids
«II olaga handel och töpcnsta, med Ryjjarne! Fartyg och Galercr
skulle af dtm byggas för egen och Kronans räkning, efter Italienska
sättet, hwarfölt ock de undfings e» Byggmästare frän Vene<ii°. redan
154a, i hwilket de omsider ifw,rgingo sine mästare (Witterh.
Handl. l i'. ,;o.) Viciugilcwaror stulle ej utföras, (,;;9) med Stock»
holmarc stulle de blott pä oflägsnale »ttcr idka handel ef 1589 m. m.

OM R.amm«rwerket samt Ränlornts indlifwsnde stadgades
da ock alle hemman refwcdes och ffatiludcs, jfr. val.;. i'. iD. 1>.3j8.
samt om Tullarne ar ifsB. l6sB stedde )01,. oti°l«u« joldrefnuig.

(l») Flere lappars afföda lefwa ännu, och äro bönder, hwilke noga wc»
ta omnimna jlne förfäders IcfnadssM l)w«rom i ?§. stal ordas. jfr.
l «?. 3 §. om Slogslappalne.

(c) Denne tid »yttiade ock lapp» sokntboer (hwilke nämndes Korolaiset,
emedan de ds ännu hörde til Storkor» Lapptrastet (lappajer.
wi at sista uti, i brist af egne insiöar, efttl hwiltl. sMN fölmultnadsMarebi.d« wtd des stränder ses.
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Carl IX. regering, otwifwelaktigt af ben koloni, Hran Svan
habe med sig på yogbemalte Konungs befallning, i Ostcrbowi-
ste Ståthållaren llac B?bm« t«d; hwilken habe befallning besät-
ta ödemarkerne wib Ilmola med Lappar, som bar stulle idka
stytteri, siste och renffötsel(d), men bej)e med annan lefnab re-
dan mande funno beqwämligare fil ben ffafts ärlägganbe af
renhubar och anbra stinnwaror be fil ©wensta Kronan åtagit
sig aflemna, fälla be äldre Lappars renar, samt twingabe dem
därmed anten taga från denne ort aftrade, eller satta bo och
afiägga renstötstln.

Scdan be förre njutit sine frihetsår fil gobo, och stytfar-
ne ti fanno meb jägeri sin ufFomst, labe jämwäl de sig pä
stogsstoffef, och blefwo som andre bönder med utgifter taxerade,
fom afföda af ben ©wenste tioionie rebcm i Birgers tid wid
sjökanten blifwit planterad, war ©wenste språket ofwer alt i-
bland dem gångbart, hwarcif härrört at mänga ©wenste gårds-
och ägonamn ännu därstädes af Fmnarne nyttjas, (e)

Til deste ©wenste inftmno sig en ansenlig mängd Sawo-
länningar, desie stogsman blefwo wib sine resor til nedre O-

stcr-
(a) Se K. c«l ,x förordning, c!-c. den ;o 1608 ssr. 0->'. l. c. 1-. 3.

2 D.-Cap. 20 Z. 21. At dclje stvtter och fistare l'l största delen sg
här kring Lappajcrwi nedsatt, är af de i orten gängbala berättelser o«
lwiswclattigt, och är pä k tor- och Lillssytts hemmans ägor, hw'!ke
bara namn af dem, ej längesedan 0«rl ix.<s mynt fundne.Fisteri ftrc,
stress dem i förordningen -.bland atmat idka; hwart I de wid Ilmola i
brist pä insiöar ej kunde hafwa lilfällc til, deiutom som Ilmola boarne
a!dr g weta N'.mna om sadane män, lwifias om någon af dctze fistaredär ssg någonsin uppehållit.

(e) B^anamn, >om Kungsäbi), Windal, Sawoby. Sjonanin Lappträ»
sttt Nolrsiöu, Windalä, Konnngsäby, m. st. Sördsnamn, Kamar-
backe, Ena, Gers, K-rn«, lofpelnäs, Skytt, K ckur, Knif, Kejsar,
Glrang, Örn m. st. Kärr, Majjar, Backar, Berg ech D»lar hafwa
mast Swn'.sta namn, jom oförändrade af Finnarne »llulai, af gärds
och ':gonam!!en tan man här sluta hwille stiillen af Swenste eller Fin-fit uptagnc blifwit,.
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sterboin med sine »äror, best angenäma parFer od) beqwämli-
ga lagen warse, uprattade därföre Fring denne nägd, i synner-
het wib Lappträstet en ansenlig myckenhet nybyggen; en god
jordmon, til swebjande efter beros tycke ganfFa fjenlig(s), be-
qwämlig afförsel för be waror be hade at föryttra, genom de
bäckar och floder träffen och insiöarne genomlupo til Botnista
wiken, jämte wif) afsattning »id sjökanten, woro utan twif-
»el deras förnämsta orsaker til detta hastiga bestut och före-
tagande.

Nedan år 1636, när be utsingo Capellsrihet, öfma'strei)
Finnarnes antal de ©roenstas, bock war ©menst gudstjenst
bruklig in fil förra ofreden, efter hwilken tid de ©wenste, någre
ännu lefwande alderstegne män undantagne, genom giften meb
Finnarne aldeles utfått. Ifrån detta Lappa kapell äro
nyligen 2.ne andre stilde, om hwilke i 4*.de §. stal ordas.

§. 3.

Om Soknens Donation samt
Stadsbygnad.

Denne ©okn har i synnerhet til folkmängden och förmö-
genheten filfagtt under den tid, den stod i den ©refiige De la
6ardiste Familiens pollestion.

Den
(s) Hwarw d de haft plägsed; för at fä wela om det st lle wore lrck! gt

de ntscdt at »plana och bebvaga, hefwa de filt en lwev, mitt pä hwil»pörte upsattes, lades detta pörte i affa under det swedcn brann,
»isöktss cl annat boningsstNe, hwar icke upbygdcs pla'scn och den
kr'nq!'agande tenl-ge marken blef til swcdieland uprögd; ehuru allm«'!'t
dock detls sMd>ande war i början, h»r dock inwänarena i senaee tider
funnt bettre räkning »zed tjärublänneri och »irles huggande til steps»
bpgnad samt breder.
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Ven blef »äl redan af Kung Sigismund ben 20 Juni!

efter Troman och Md, March, amiral,FänMarstalck, Ge*
neral (3nbernator of»er Finlanb, Cia, slemr>lng« Död, for
desi honom be»ista trohet stull, donerad til des efteriemnade
OnFefru Ebba Stenbock , men denne donation uphorbe iam-
ma är, feban Frun for stämplingar tänkt, j gihian meb
fiere, af Hertig Carl frän Abo ©lolt til Stockholm ofwer-
fördes.^a)

©edan blef den af Drottning Christina med alla under-
liggande lägenheter jämte en del af Kronoby ©ockn, den 19Junij 16*0 tildömd och stänkt ©wea Rikes broman, Riks-
MarstalFen General Fältherren Presidenten uti Krigs-Colegio
och Lagmannen öfwer Upland, Högwalborne Herr Jacob de
la Qar«,»e(b), Grefwe til Lcckö, Friherre til EFHolm, Herretil
(,) lemför 0.!. l. c. z I°. 2 D. 17 C, 25 §. 356 !. x. ,ch Zs?.
(b) Utdrag af Kammar<älcl>i»i c«l>. Bot för österbotn, ar 1650,

med Guds Näde:c.
Göle witterligit at wi af synnellig gunst och näde, fä ock i emseen,»e af de länglige, tappie, huldne och malktlige tjenster, som wäre sal»Higtärade K- Herr Fader och Faderfaber, bägge Glprwyrdigst i åmin-

nelse, sä wäl som sedermera os och Sweriges Krona, jämwäl nti den»ne sin höga äldcr och olägenhet icke utan stt största beswär, War ochSweriges Rikes Trpman, Röd, March och acnc«i Fältherre, pleL,
uti »ärt Kligs.eoUcgiy. och Lagman öswer Upland, ost alffelig,

Walborne Herr j2col,u« >2 621ä1c, Grefwe til Leckö Friherre til
EklMn, Herre til Kolka, Kida, Hopfal, Dagns, Riddare, gjort ochbewist hafwer, det samma han ock än ntteiligale, sä wida hans Zr
vch älder samt sundhet och lifsstyrka det tillila tan at göra och bew'sa
förpliktad wara stal, hafwa undt, st.wtt och gifwit wälbemalte Gref<
wt !2cut, l» a-iclic. Pedersöre S»tn ute Osterboln beltigen, med

des hemman, felcmcnc.ei och lägenheter, som af ölder dartil lydt
och legat hafwa, och au därtil ligga, (at undwika widlyftizhet ute,
lemnas de, antalet af Slatteyemmauen i denne Sotn wor» 217,
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til Kolka, Kida, Hopsal, Dagnö och Runsa, Riddare, för
de§ synnerliga Riket glorde fjenst i z:ne ©wea Ncgenters tid.
Denne Hjeltens Fort därpå timade död förhindrade honom nyt,
tja denne wundne donztion, som til des Ankefru Ebba Brahe,
Grefwinnan af •Wisingsborg, öfwerlämnabeé , Hwilken pä et
utmärkt sätt giorde samtelige ©öknens jnwånare sig förbundne;
efter hsgwederbörligt tilstånb lät denne AnFe-Grefwinna til
allmänhetens tjenst och allmogens markeliga forkofnng, ej alle-
nast anlägga wid ©oknehamnen Heinapära, pä Bockholmen
en forne • Kungsladugården Pinonäs filhörig plats, en

(
©fad,

(som efter hennes saligen asiedne Greftve Jacobsstad nämdes,)
förfäg den meb privilegier samt innewåmue af ©öknens iuhy,

K. sin-

hemman 30. Pmonäs ägor som sedermela blefwo lagde under j,col>s'
n,i,. mantalSkatte, 1 »lic» Krono. Af Kronoby Sokn, under-
lades denne Grefwe 19 mänt. statte hemman.)

Alle bcjie gods med biSnil hörande lMnhettr, i aln, a«g, skog scjj
wart, holmar/ ilöar och strömma-, ft|le och sistewmn, qtuatit qrcarn»
stallen, torp och torjfftäflen samt alla andra tillägor, t route och torrv/
tiMt) vch sierran, «ntct undantagandes, af clt som nu d,°rnt ligger,
,at a»ber tegat elfejr härefter 9»<ö leg och bom ftlföHa och mi«<
nas f uit, ot nsur*., bvuFa och b hälla får sig oel; fin hustru och manlu
ga arfwiUM', och fa arswinge efter övfiOiuge; under ut>d*g frihet och
Frälseman»» tjenst, ti! cwardclig egendcm aldilcs med de eondinoner,
och milfor, fem 3J»rrfsj»Bfj beslut/ är 1604 ujn-åttat/ nub mera tn#
nchaller och förmäler, 25oviJtmar.»fH of |?a:fcf;emma« fin rdtt pprxjudi-««a och förbchäln'!!. Därhos,, och som de: f6t latibicué wälfard är
fingelagit, at hwtr dm orten ud) lägenheten bet fordra ka»/ Städer
här t Swmge uprättas mage/ icke mindre itl cidtur och förökning of
Commcrciane och b.irtgciiom följande tillvalt uti Niksens lllsomster,
är nytta och beqwamlightt för lAidet och bet gemena bastå/ altsa, och
efter »i f&ruunmc bemalte Pedcrsöre Soln/ stledei wara belägen/ at
timitt en «Stab icke illa skul mera at bygga och fundera/ fértmffiill|afroe »i a>f!r!t »ci) t lftädt, efter som t»i härmed gifwe och til|!å be»
maite Grefwe och beg manliga bröstarfwingar fullkomlig megt och mnn»
dighet/ at anföra nu eUitf framtiden uprätta dar i Eosne» en Stad,
$4 bruta dsrtll ben gamle Pcdnsöre hiunnen/ nju(onb(| ufpa laniwfl
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fngif, et föst och onyttigt fo!F(e); utan ock med friheter och
goda stadgar, uphielpte handeln. åkerbruket, äncs- och stogs,
stotftln, Ehuruwal ©tadcn ai-lades, förmentes dock icke allmo-
g n, för of ännu kunna hälla fit nya borgerstap i Jacobsstad i
togeln, fielfwe ti! ©tavclstaben öftverföra sine waror, hwilken
frihet be bwwi bibelMit. Utom betta fatte bon sig jämwäl
gmom fantet od> gafwor til de heliga rummen, uti en Far å*
lanFa hos ©öknens dåwarande innewånare och deras efterkom-
manb^.

Under ben stora Ked„6',on blef denne ©okn af Konung
Cl X». få wäl som anbre af Drottning Christina bonstänkte
Kronan t!lbör<ge gods och egendomar återkallad, hwarwid den
alt sedan förbliswit.

§. 4.
Om Soknens Kyrkor och deras

tilhörigheter.
Hwad de nuwaranbe Kyrkor i ©oFnen widFomma, mar*

kes först Sorne- eller Moderkyrkan, upbygd Fring 155© at
grof

och hamn alla de w lkor, fri» rch r lt ghttcr som Slädnne dr
i Ewer ge » g. men nmta och Gr< f>afw r efter den? s fne

l. uopä de stader, som under deras Grefwessap ligga rch bng»
na sig wid, del alla som wedrrbör h'fwa <ig «t efttlrätta, icke göran»
des eller göra latands bem'lte Grefwe lncol, «le >» f:2s<ic. hani
hustro och manliga b öst ngar h remot hinder, meen esier förfäng,
i nägor mätt» «» eller i t lkommii.de t der. T'l nttermera wijo s«swe
Wi detta m> d eg » hand uuderstr fw t, och med wärt z-cle» iindcshän»gande bekräftat, g fwit uppä watt k lott h<n l9Hu»ii ar io;9.

C«lll8^ll>l^.
1.«1e5, ir.2Nterssen.

<«) Se l:sta Delen eller Bessr'fnl'»sen öswer l. §. 1... «.»b.
s«»t §§. 2. z.
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gros gråsten, (Se 2 Cap. 2 §.) Detz längd, bredd, fogd,'
inhämtas af widfogade Figurer, sä til uffiFten, fom grunbrit-
ningen, efter wibstäende 8chala.

Flere föränbringar har denne Kyrka efter sin första upres-
ning unbergätt, bet nuwaranbe tornet stal någon tid efter Kyr-
kans byggnab upsatt blifwit' z:ne resor stal TaFet å nyo blif-
wit fpent, tornet twenne, waggarne blefwo pä siborne omlagabe
och FalFflagne är 1662 (a), målades inuti 1642 (b), meb org,
wärk af sin stämmor beprybt 1685 (c), en ny och sirlig, men
kostsam Altartafla hitFöptes ,705 (d), Tornfotcn blef FalFsiagen
1724, å nyo rappab 1759. KyrFans strnb ock egenbom ar af
föga »arbe, qwarlämningarne efter de Pafwlste aro omnämde

K 2 uti
t») Som af orden och åratalet pa östra Kyrkans gafwelwäggs yttra sid»

»fwan fönstret, inhämtas.
l» P3en Pelare i 8. o. hörnet läses: «»» 1642. cl,l!K. 8.61'

lb. l(czin». II). comp!«:l2 ett nujus mcnlibul »c» ?«<>. Xl«r,
kne» i>l2ti>. Bori!niens« (kottelio), 82cc!l. e.21010 c2uuti
lico ll2ci (»urtill) l?iil«e )ocbim. » -

(c) Pä wästra sidan af det ännu i Kyrkan stående af Rytzarne förstördeOrgelwerket läses.- >n l>lom. Msu. l6g; in vri i'. O. xi. zior^n»
»lliue lemf>!i l»ujul «»lN2mcncum cll <,c><7 2usl>icic> ?. öc >?. ivl.
l.,ur. lrcu« OK. <3ucb. 82«I'2N0tum !>l. Julcplii IV!2tt>el!i öc 1«cooi>rcll.

2 se lllililtielno sr2lli!?us ex l/emi»!! ptor>li2 pc-»
cuni2 ciliiuHllm, detta Orgelwerk «r u om beljarne och yttre tläwerket
fördtlfwat. Kling det) Läktare, som står ftamför Sakristian,läses: Gud
til ära och Korkan til prydnad hafwer Häradshöfdingen öfwer St. Sa»
»ol«r Ärebsrne »ch Lagfarne Herr <312U5 »imniuz låtit med 200 Da»
leri kostnad detta Orgelwerk utstophera ->:«> iöB6.

(a) Pa högra sidan uti en invigning af denne tafia läses c».
l»I« X!l. 8. t». ver» 2bo«nlem lencnie l)n. voH,
JoK l»«cli« jo!,. 6!. Pä »änstla sidan, pl»l,. se ?2lt. pellcrlörenll «.
,«,!,. <3«cli» <3. ll!. c,ommin,llr. kiicc, k2Nt se vn. joli, Ven<l«l>«»
inunder står: Opul l>c>« ttoiin,» 2:0 ivlncc v. «llt2N» l»l,2 »lennc» cc>ll,

zietfecil c)2lf>2t 3«ä>lcl, lt2tu»lius. TastsN Ht tllNg
kanterne firad med stöna bilthuggeri stycken, inuti fireställei Nattwar-
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Uff t. §. % C. ben öfriae bestar förnämligast i något silfmer,
me$ina, !läder och böcker 0). Den wid Korkan »ärande och
förfebit år ca (Terade Klockstapeln blef updygb ,689. iftän d. 3.
lunii til d. l6< Aug, Ti! en ny af sten, efter 6 famnars längd,
bredd och Högd ärv efter Allmogens öfwerenpFommelse meb %Be*
derbörandes tilständ stenar redan Förde. Ibland be yM Kyr-

Fan

den wäl mälad af dä» under är följande wels, gjord af 5«-
-fl,i2 i;iis,b«t! Lii!,ner, Herr' lEfu du som har dig fielfwcr ger til bä-
sta, Gif at hwar hungrig sjal, som tömmer dig at gästa, Den tro,
den tilförsigt, rätt in i hjertat Zär, At ha» si» lEsum wift i Sa»
cramentet far.

(e) Silfwer. En Oilfwerkanna af 160 lods wikt. En Kal? af ioa
lods wigt med 2:ne r2lcn«, förgylde samt mcd AdeUga Wapen ochdokstäfwerne l» li. e7. af är »614. pä sidan af Kalken och e«a xacenec.'
En rund c)b!««st, 4 stycken Soknebods Kalkar med r2«n» och en
dubbel Silfwcrstcd.

lN'fiing. En Ljuskrona af 2:ne rcdet pipor, mcd inKr. ti! Peders-
öre Kyrka, 1752. En annan <j>rc> med inKr. 2„no är denne Ljus»
kröna köpt til Pedersöre Kyrka för Kyrkans medel, förutan 2<? Plä-
tar dem Dannemannen )o!>2>! O!«l°n pa Siibacken til Guds namns ä<
ra därtil förärat. En ciit<» af en omgäng pipor, mcd pästrift l. o. tt.
!.. !". n, 172;. En äicc,Utan pästrift. En Ljusstad pa altaret med 5
pipor 2M äiw pä predikstolen mcd ;:ne, en »iico i Sakristian, detzutom
7 stocken mindre.
Rläser. En swart Sammets MajHake med borderad. sol pä brZ»
stct, samt kors af Gullgalon pa ryggen. 1729. En löd «lit-> med namn.
t. 5. n. 1. 0. Et Bärkläde med Sammets kors 1674, et äuo med
med Skäggs kors och Gullgalon, i?;s, et äico nytt. Utom nödige
MetMortor, Gördlar,Kalkdukar, BnldpeLen, Bänttlädcn m.m.

l Böcker. 20 il, 101. 18 in »Q<D;vei jämte andre nödige per»
fedlar, som Skåp, Kistor, Icrnndstap och togwerk, hwilke förwaras
uti en Kyrkan tilhölig bod pa Kyltowallen. Utom dctz al ock Kyrkan
silad med taftor, spräk, m. m. men som de hwarken röja nägou syn»
nerlig älder eller länder dej; Historie til nägon uplysning, lämnas de.
kfimplnuin efter en wälaktad c Zrl Bv«nsion, som Vödt den 19 juni,iä;o.
Et annat' hitstäntt af l.,l« icecK. borgare i Stockholm,
hwills hustrus föräldrar mro, halifrgn af den i n°v. ibuo. ses har.
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Fnn tilhöche Klockor ar den största af i| alns högt» nedan om,Klock-oFef och ringarne, famt 2,'- alnars bredd wid nederstakanten; med Munkestyl kring den öfre (s). Den medlersta är
af i| a!,s högd ftmt i| alns diameter, utan pastrift, Jungfru
Maris och Frälsarens bilder samt et bomarcfe ses på ena sidan(g),
Den minsta är af rz alns bögd samt i-Z alns bredd, meb in»
lcriplion, (i Dllus pro nobis quis contra nos A:o 1610(1:),
deras wigt igenfäs ingenstädes.

K 3 Ibland
(s) Se 2 «!>. 2 §. l. e»
sZ) Tros Nfwctidcn blifwlt hllstänkt af en fölmlgen bonde! om denne

klocka stär ien af fyrkoböckerne; at när den under K. CuN-v >. t d
stulle offöras at betala Niksens gäld med, hafwa 8 hastar ej fatt hen»
ne mer än litet frän stapeln, när därföre tils w dåre de stnlle utslM»nas, och 7 redan blifwit löste, har den B:deallcna af sig ffelf luvit med
henne tilbaka, hwarföre hon ej blifwit widarc til nägon stulds beta»
lande aficmnad. At ar 1551 en klocka blef frän hwar församling i Ri»
let, utsedd at betala Lybecksta skulden med, äger fin litlMct, 021. Sw.
Hiss.;. ?. iD.4c. i5§. men jom mot w'!) afgift, allnlogen »ar
tillätit lltlösa dem, är troligt, det den undel afförsien bl fwit inhöst;
hwaraf bland delta folkets widstepclscr tllgifue, och eetieHieule efter,
folnmande detta rykte upkommit.

(I>) Denne Klocka som 2:ne gängor blifwit omguten., stal tilförcne hängt
uti knrktoruet, samt wara jämnårig med siclfwa kyrkan.

Uti Kyrkoboken »1:° ~ 1. 2. läses f Ijantze; '' men detta som man"
nu afwen wil införa, är sä säkert, som det ännu äfwen är i fnstl''
minne; är ,714 ledan den Rnste Zrmcen efter erhållen seger wid Stor,"
lol>o och Napo gjorde sig mästare af hel« landet, kom et partie lil Pc"
dcrsöre, som upbiände med Prästegärden, bortförde Kyr-"
fans kosteliga strud i Ljuskronor, MWakor, Altar- och
dä de ock med en brottyxe bröto sig in i klockstapeln, hwilken war la>>'
ster, begynnande! sedermera afhugga oket pä Klockerne, at de mätte fal-"
la dem ner at bortföras, som de gjort med de flästc i denne provin»,''
hwilke de öfwerlommit, i det sen ma öfwerkom dem en hastig häpen-''
het af et faseligit don, af det at Kyrkogarden rämnade wid södra hör»''
liet af Ehoret »äst nedan för hirncstcnen, som ännu är sprucken, til"
tpltogäldens lödöstla hörn, hwarwid Rptzarnt, såsom »ek sedemera':
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Iband de mänga fwära tillbob denne KyrFa »id Nykarnes

framfart härstädes tid efter annan ofwerstädt är är 1714 inwä-
narena ännu i godt minne, dä Ryffarne wid anFomsten Mats»masso bagen om »Sten, bobo fa wäl til genom granaters Fa-
stande fä tornet i branb, hwilFet bock genom Folb och neberbörd
mHlyckades, fäsom ock fä egendomen henne beröfwab, HwilFet
jämwäl otwifwelaFfigt genom något ©wenfft parrie, mellan-

komst, emeban bekant är, det från ©torkyro stag flyktiga ©wen,
sia KcigsfolFet fattat stånd i Gamle Carkby,ännu icke gickför
sig ( » ); Utan brogo be sig samma dag mot aftonen seban Ja-
cobsstad pä 2:ne gårdar när ock KyrFan blifwit i asta lagb, ha-
stigt («) til NyCarleby, hwarifrän be äter togabe foder ut,
hwarom wibare i 6 §. ©amma är ben 7 Aug. eller dagen
for 4:be Bönedageu, när Ryf)arnes äterFomst bekant blifwit,

ned-

"ifwerensstämmigt berättade, sig sett hela Kyrkogarden och den därwid
"kringliggande nägden öfwerhölgt, «l de ej annat fögo, anat Swen»"starne dem pä tros sidor omringat, hwarpa de flydde häliftän och'lcmnade Klockorne.

Slutet ar t2l,«llikt, sant ar det Kyrkogarden remnat, hwarefter som
<t dite syntes ännn pä ;o talet, men «r nu genom grafgräfningar ochgräswärtcnigengrodt, del war första aren af »5 alns djuplek och lita bledd
»id jordytan; at detta genom tjallfall kommit, är troligast, men ej
genom spöken eller upständne döda, hwilken tanke allmogen harstädes,
i synnerhet de äldre ej wilja g« ifrän; ingen af de ännu lefwinde har
jag funnit som detta sett, utan btropa de sig pä sine förfadersberättelse af hwilke en del som fångar warit närwarande.

(i) Se DaH. lVoräkciS Hist. ifwer K. «Hll Xll. 2 Del. 18. Cap. §§.
59. 6;. 64. jfr. 5. 6.

(Ic) Gansta «lalv«r« h»d: de warit wid afresan, emedan nägre hwilke
wid öfre luckan i klockstapeln fullo och spisade, under det de gafwo att
pa om nägre Swenste w»ro i »egden, lämnat därstädes pa et bräde ba»
de mat och möj-or, samt utan at gä ned utfor trapporne efter taket
fom e> är «f synnerlig högd, kastat sig pä underliggande marken, vch
med de öfrige tagit fi»kten, samt blifwit til Älvkarleby aminne af satallade spolen tfterfölgdr: »ten pä Klockorne i synnerhet de» minstas
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nedtogos af en del allmoge de sme större Klockorne, och blef-»o på styckeskälkar til ©Futnäs bragne, h»arest de sattes på
Borgmästarens Wendelii ©Fepp at til ©werige öfwerforas,
ietla Fartyg strandade pä et grunb, Mangrunbet Fallat, »ib
Gässtaret, en mil utanför ElfFarleby i Upland; pä betta grund
upsattes Klockorne at ferwaras (l). Den minsta Klockan biet
den 30 samma månab om natten af fastor Telijn meb 2me
drängars tilhielp alle församlingens ledamöter owitterligt, ned-
grafwen på ef berörbe Wendello tillhörigt åFerstycfe toto Wä-
stersunds hemman, HwilFet samma natt för större säkerhet Räg-
fabbes(m), en bel af Korkans strub tog denne Pastor med sig
til Bogdeä, hwilken wib frebsstufet förfamlingen äterstältes.
$ Augusti månads siut begonte Rystarne åter wifa sig, men
fedan General Armsell efter Rådets besiut i Stockholm bragit
sig til ©wenffa sidan gafs all ting R»starne til stöttings; ioa. M.Mabs borfan stöfiabcs Korkan, och alt bet öfwerFom-m s kunbe borttogs. ©e ?:ne ofwannämbe Klockor blefwo är
«72) af Hanbelsmannen iJacobsftad Anders Storman älerhäm-

tabe

öro t'l hälften afhuggne, och djupa yrhugg i den största ses ännu. E-
huru broll detze dock gjorde sig med aftejan, hade de dock hunnit !<?««
li«i2 Kyrkan, borttaga tiustronorne, Skruden, förstöra olgwerkel
igenomögna en del grafwar och kistor i hwilko, de förmente sig finna
nägot undangömt!. s<i at ej under! Git war»t om inwanarena harstädes
wid återkomsten til Korkan, när de blefwo de öpnade graswarne, »ch
»psiagne samt updr.gne likk sterne »varje, tr»dde det de döde behagat
st'ga np, af hw Itet hela det kringlupne ryktet om de dödas upstän-
de se härstades lör hafwa fin uplinnelje; 5»m2 cmm cicicil lun«l«.

ly Märkellgt Zr at Rrharne eom. plMdrat häromkrma, hwilke ock kv«»
nr wisls warit pa denne lille ö uppe, ej b''fwit dem w rse, oaniedt
de med litet granris ofwan pä marken warit öfwerläckle, wid siöstlanden.

(«', Hwilket jag inhämtat «f ?»a«i l«l»M» handstrift, t Kyrkans styra
Vibel «»«» fölwar^d.
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tade(n). Den tredje upgrofs frän bet ställe ben blifwit nedsatt,
©eban benne tid hafwa inga märkeliga andringar, hwad Kyr-
kan och bes egendom beträffar förefallit.

L.appajerwi förra Capellkyrka är näst MobcrkyrFan den
äldsta har i SoFnen, den upbygbes är 1636 af trä, wib wä-
sira andan af bet stora Lapptraffet, på en då ännu Frmgfiu-
ten holme, 8 mil ifrån MoberFyrkan, i samma proportion som
Moderkyrkan meb torn, war 32 alnar läng och is dito bred,
inwigbes_af bäwaranbe Probsten kortelio,' 1661 t!ef ben fil-
ökt och förbäffrab, 1566 mälab af en J®b. Svart.

©åsom förfallen od) manstötf blef ben förlebit är för 0-
duglig til wioare rsparation, förklarad/ i bes ställe upfttttes
en ny Korskorka, hwars langb är 45 alnar, och bredd 18
dito med Sakristia bakom Altaret. t Ibland des Kpr*
Fostrud marker man en Kalk, af ungefärligen 60 lods wigt,
hwilken wib förra Kyrkans upbygnad ifrån Moderkyrkan blif-
wit hifstanft, och formens wara lika gammal med den i i:sta
§. omnämnde, hmilFen ben liknar, föreställande på sidorna
Christi Pinos Historia. Utom des kunna anmärkas 2:neKyr-
kan tilhörige Liuskronor meb en omgång %Vipor af Me!)mg.
Des förre Klockstapel blef för 30 år nedrifwen, dä ben nu
»aranbe upsattes, ibland bes 2.-ne Klockor är den större af
2 ©Feppund och 13 Litzp. wigt gUffll af Gerhard K4eijer i
Stockholm 172? (o). Den mindres wigt är obekant, pröfwas

dock
<» Härw d stal ock efter hans egen och andr«s beixttelse nägot sinner-

ligt timat, han war aldrig i tanka, blolt för deras äterförscl stul gif»
wa sis in pä et ja honom obekant och med klippor upsylt watn oun-
jett han d.rom blifwit anlitt och med hederi-g wed rgallaeig försäkrad;
men en stark storm dref honom under pästä.nde siömörker fra dej) rälla
fiirled, ossadd til sidan af dit grund Klockorne stodo uppä; hwilketnödgade honom taga dem dadan; efter lycklg an» och återkomst fränStockholm, hemkom han nied dem i ««z. manad.

(0) är: ln uläm l»Hss2jeiv, filt, sum 2 e«l«lä<, tvlcijci lutoie Il.e»
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dock »ara ii ©Feppund. Guten af Master sorgen putenson
i
e Stockholm 1652, hwilket af bes ena sida inhämtas, en Larar pä ben arbra guten. För ben förre sta! en Klocka warit,

fem wib Nytzarnes hitFomst 1714 blifwit i et tärr undangömt,
hwilken sedermera ej Funnat igenfinnas.

Ksse CapellFyrFa blef 1700 fom et Bönebus upbygt 2me
mil från ModerFyrkcu wib Esse elf på en höglandt ort, of 22
alnars längd famt 14 dito bredd; stal 1714 af Carl Xll \\m
bet be§ warelse i Lender fatt genom en ingiswen bonestrift Ca-
sellfrihet, som dock ef werFstältes, for Probsten Ce«lii döds-
fall stull i Stockholm under Riksdagen 1714, hwillen beror,
de resolution om händer hade, och efter del) död ej igenfann.
1736 undsingo be pä ny anhållanKung Priedric« resolution och
tilständ, at få enfftt Präst; Kyrkan blef mal inwigb af Prob-
sten Degerman reban 1732, men habe Interims Präst til 1736.Utom z:ne Ljuskronor, ben förre af 2me omgångar pipor,' den
mindre af en, förtienar des FyrFostrud ingen upmättfamhct, 2;ne
lika stora Klockor, äro här, af obekant wiFt.(p)

Alajerwi CapellFyrFa upbygbes är i7si 11 mil i S. o. fri
Moderkorkan, wib wastra kanten af Alajerwi fräst på en sand-
hed, Capellfriheten utfick* samma är, des längd ar s6 alnar

L od)

tzio llolmi» 2NNU 1727. kiillelico I. Bvcc. Qolli.
821r.,z>2 ttcn. tvlZj. l>2l. V. v. ksilc.

Nccm. 'Vill-, l'. öi ?. Lcic» k«nr. §2c. 62m. ziu,2!in, Ofcoq»

5) Den enas pästrift sr: Denne Klocka är Esse kapell i Pedcrsöle Sok»
«ch Osterbotn tiihör g, vch köpt af des h dtllig- rch jörstäud ge Dan»
nemln; Dä warande Probst rch Kyrkoherde i Ptdersöre Sokn och s»
«c)bltt2<l, Herr XI. 4»>il«« l)c^«:rm,n, Htlr tVl2cl>«u«
ci"'r«l,l, Kplctowärd !ri« l>»sv3„ (hwillet namn dock utstlapat sinnes)
Euten i Stockholm 1746.PL c»e>, andre: Denne Klocka ar kept til nya Capellkplls
»7jl, för 600Dal. K:mt. Cuttn af 2cii.2l<i tvwj« i StvcMm.
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och bredden 15 dito, Tornets hogd 52 alnar, och KorFans a?,
i tornet ses ben Klocka KorFan är filhorig, af 3-ne ©Feppunds
wiFt(q). LjusFronor och någon märlelig KyrF»egendom finnes
för öfrigt icke.

iLwljerwi CapellFyrFa blef blef är 1753 på en hög backe
»id Norrsiön eller Ewiierwi trast, Knifwila Kängas Fållad,
upbygd af trä i Forebygbnai/ 40 alnar läng, i O. och W.
samt 36 dito i S. och N. 1759 upbygdes Klockstapel , 1761
blef hon inwigb af nuwarande Probsten M. Gabriel Alpegren,
den 26 juli! samt Fållad Llilabeln. Kyrkogården omrinqas af
en anfenlig stenmur, i fyrFant. Utom KKckorne den större af
3 ©Fcppuub od) 2 marFers wiFt. Den mindre af ii ©Fep-
pund (r) streFommer ingen märFelig des egendom.

%k Lappajerwi KorFas byggnad ; nyttjades en holme Nu-
misari Fållad, i Ewijerwi träff, at begrafwa liF på; grafstal-
len Funna därstädes ännu beses.

§. s.
(«l) l)?der: AeZn2n« fricieiicc» ksilcc,,,» öc ploc2ncc!«

l2liv äl,«u6 D„. vsH. j. Lrc>V2 l o, l>l»p»l. se ?211. in öl ?e»
«l«lsc>i« vcZcIM3N, v. ?att. l.ilu»vi» se 8««!l2n«,
jcrvcns 17t!um2 l»«c c2n>s>2N2 lul2 si remplo <lcssil>2»
t 2est. 2NN<I Outen af llel»!2r<z Mcijci i Stockholm.
pädesandrnsjda: ()uc>l Nieul l>2:t »oc2l 2i?l>i<>scl2te tuccllum

ke6i<jt2 tot vetdi Buuilul Vci ,«ol«

k»l«el öl 2a K>f»ol z>enl!cnl» tl2«ire <<Uc2t.
lvl.

lt) PH de» fiörrt: v«l,ll icsv Yr Nt p«x 82n»Vlne l„cc» lc»eli«.
VO5 lV>l«V««tel 2cie VoC2le Ocui^s,

Pä des ttndra slda: llikcnte lliliscopo votl. cllrvl» kn«!«ico
?2lt«lc <l2l,iic!« öl

Pä Ven mindre: Den som hörer han,säge kom, och den som törster
han lomme, och den där wil han tage Liftens watn för intet. Up»
fcnb. Bot. 22: 17.Pä den audre: För Ewijerwi CapeH uplöpt »759 da W23. el«l,rlel
>lj>t2r«» »ar Kprtoherdl. Af««l»«<i Mcijcl i St»ckt)plm,



79
§. 5.

Om Församlingarnes Lärare.
t3U flutet af Kung Gustavs regering, blef en Pastor hit för-/U ordnad, af efter ©fändernes beflut i Westerås, på tu*

fherstt sätt förwalfa gubsfiensten (§. i.).
(

Denne fastor,
medhielpare blef efter detz död best efterträdare, ufwerkabe
frihet för sine 2:ne söner at wara Capelianer härstädes <*), Ef-
ter hwilFen tib ane wib Moderkyrkan underhållit*. $r 1638
fick Lappajerwi boerne Capellfrihet och särstilt Präst ; wib Ja-
cobsftads fundation, tilöktes Kyrkobefjeningen meb en ©okne-
AdjunK, hwilken tillika töar poedazog i berörbe ©fad. Esse
Capell fick sin särstilfe Lärare 1736, samt Ala- och Ewijerwi
Capeller 1762.

PrebiFanterne wid Moderkyrkan ansägos åt 1754 wara
vfwerftöbige, hwarföre ©tabsens inwänare jämte ©oFneboerne
wib Moberkyrkan hos Hans Mai t i underdånighet anhöll© , fä
anbre Capellanz systan wib Moberkyrkan afstaffab, HwilFet wäl
blef afflagif, icke bes mindre funno de bock ufwäg år 175? fe-
dan ©tadsboarne albeles och ©oFneboarne fil en bel affagt sig
Finff Gubstjensts hållanbe i KyrF»rne, blifwa frän ©oFne-
Adjunflens underhällanbe befriade, samt blefwo i bes ställe lof-
Zifne få efter behag unbersiöbja pastoris Adjun^r.

Den förste hit förorbnade Lutherste Kyrkoherde stal hetat
Nl.col.KU8, en ©menst. Detz mebhjelpare och efterträdare »ar

2. rteivxio Jacobsson, pastor 1657, bog 1683.
De5 2:ne siner j«han och Knut blefwo efter (jons puvrtan för Cgfel»

l»n« härstädes förklarade.
k 2 Hans

(») Dock sä at den ene af dem jämte de prästerliga förrättningarne för»
rattade KlockaleWan, hwilke» i seua,re tider dlifwit en annan perM
updragen.
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Falls Hustru hette .Catharina ,. Eric $ngefmans eller 8urss!ll, en förmo-

sen och namnkunnig BondeS tuffer från llhmea, den älsta och första af
it ? fnfkon SWfi.lat', feni til Ostetbotn ankommit, ifrån hwilke de för-
nämste ftmt största delen of Ve nu i Osterbotn »varande PrZste Familie*
leda sin härkomst, som inhämtas af bet Släktregister öfwcr Osterbotn in,
«an kort tros mkomma genom imUf, Denne Catharina tiente hos Hans
fordel! den äldre, Befallningsinan öfwer Norra Osterbotn (Ijrctlfen
bodde nära intil Soknekyrkan. på Nynäs backen, där ännu mit*» fim>
na bchs) fom Nyckelpiga, När Paftor Henrie fäste fin »pitiartfanchet pä
henne.

3) Eric Johansson Tenalenfls, född i Uttala ©oFtt,
Studerade i Upfala', CapkllÄn härstädes isFi. KyrFoherde 1584.dog 1600, Han har unbcrstrifwit Qecretum l_fpsZi,enle.

D«nne fOg til fufiftt Magdalena ( syster (il omnämnde Catharina,
af t)N)ilfen hon bl fwit hitkullad, och stal han genom Befe kommit til fa»
ftaratetj denne räkna* för (Stamfader ti! Sandsunds hemmans Zbrer/bwiltet han Mandlar sig af en barnlös Bonde Enka, bördebrefwct ps
»etta hemman finnes ännu, samt at miderskrifwit af Kung Sigismund,

De§ arafstcn ses i ssboret i Seknetyrkan med följande öfwerstr-st,
härunder ligger begrafwen den bedcrlige gudftuttige och »élärde Man
Herr Eric johansfon i-e!,!>!cn<;5. fordom Faftor i Pcdcrsöre, hwilkens Dl®ud nadcliglN hugswale och affernnade han den 24 majl 1600.

4) Knut ttrwLlcssoiv, andre l'2ltorn5 son' Fom fil pgs
ftorätstj år 1600, sedan han en tid förut warit (Mellan, dog
1621 pä St. Olofs dag.

Denne stal warit Mag fträrneS VI2! Och Läiirentifi tze förste CwaNge»
liste lärares Difcipei i ©roerfge,' hwarföre han ock hållit sin son i ©träng:,
tias ©chola, fom af beh grafstrift inhämtas kon, war }$ ar härstädest«pe.!2n. Hans Hustru war lucia Hatis r«>r<!e!li den yngics, en ganska
förmögen BefFlningsmans dotter, med hwilken han hade 11 barn, iblanv
yw''lka iol»2n tog SöJoffaferens namn rollie!! , samt nämnde sig sedermera
korre!tt!5. Hans son Knut stal lefwat i 7 RegeMers tid, bejs hustru Ann,
mx »äg. kcln Qisi, P-Noicn, l Uhmca dotter, samt NjUreBierncs syftet1
DM bwitfe i Un. Afk, Diipur, ät UIimoZ. s. 30.

s) Magnus Matsson Gammal, wat förut Capellan,
sedermera föregående Paftorn» måg och eftemädare 1622. Dog
»636 ben 9 Febr.,
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De§ fader war född på Gammall») i Nyland, htoaraf namnet togs.

Det} farfader mor jacob 5cep'<-,-, Kung jotan »i. Skeppare, hwilfen
sedermera blef Borgrnäsiare i $bo> alla hans 4 blöder woro tillika rr«-

fiofiti och kättare, i Osterbotn. Hatts hustru hette Margareta lcnut5dotter,som fick efter dep dåd, lottar ttcnric »tennet i Cronoby til äkta.
6) Mag. Ejucus IVtA-rniH Lotlinleniiz, sedermera Forte-

Hus Fållad, unbficF Kongl. FullmaFt pä Pebersore Paliorac ben
26 April 1636. ©09 pä RiFsbagen i Stockholm den 26
Junii i6sO.

Han har Studerat wid Strängnäs Qymtiiåam. blifwit maMer i Up<
fala, fornt warit Kea»r sedermera wid Nbo Gyrona/uim; omsider Knifo»herde häffiäbeé famt General Probst öswer Norra Osterbotn! blef af etfall genom isen, på en soknerefa 1649 förkyld, hwilket stal förorsakat de§
död; ligger i Stockholms Storkyrka begrafwen, som af des likpredikan
Fan inhämtas. Hans hustru Brita Hansdotter fick genom nådig sfrifwelse
Of den >; juiii 1650 af Hennes Mailt Drottning ChnNina i sit oförsirg»
de til (land, och under hennes barns omyndige år, frihet på deras ssat<tehcmman, Kiwilös från alla Krono utstylder. m. m. Hans fader war
bonde på Bonds hemman i Merpurmo by.

De påföljande 9 Kyrkoherdar och Probstar, «ro l första delen indrag»
«e, p. ,6, 17, utelemnas för kortheten (kull hårfläta, ehuru et och
annat därwib kunde tilläggas. Ibland dem finnes m. a. rec«u5 införd/
fom dock aldrig warit här utan i Gamla 6arlel>>', hwilken irring härrör»de af et opåliteligt rnanulcripr. Om Prof. Sven Vezeliuz i v. 5tjell!M,nlA«
l,»2 littuata. p. 46. Och ©». »ibliolh. 2B. 5 <1. p. 271.

Ibtnnb Capellanerne hafwa följande warit wib ModerFyrFan.
1) Johannes, 2:dta Parrorng son,

t
Capellan 1558, hade an-

nu betänFande wid at gifta sig, dog därföre 1580 ogift.
2) Knut 2:dra Paftörns son, Capell. 1570, sedermera Pa*

flor 1600 har Mdecstrifwit decreturn l^plalienle.
3) Lricus Johannes Tenalenfis, Cap. 1581. Paftorär 1584

härstädes.
4) Jacob Sigfridsfen LorZoenlls, en Prov. Pwbsts son.

Capel!. 1585. unberstref Dekret. Upsa i. samt blef första KprFo,
herde i dl>c»rieb/ är 1607. bog 1625.

.t 3 !sM»?
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s) Klggnr» lVlathi» Gammal, Capell. l6or. sedermera

P,ftor Härstäbes 1622.
6) ifac z:bfe P2ft«rn« son, Capell. 1607, Fallabe sig efter

sin Morfaber sursill, bobbe pä Sanbsnnbs hemman od) dog 1628.
7) Carl» 4:be Paftörns son, Carisll. 1623, sedermera P2»

Kor Härstäbes 1654.
8) Eric, <3:te Capelianens son, efterlrabbe sin fader 1628,

dog 1651.'
9) Petter l.undinu5, Klockare son Härstäbes, Capell. 1655

06) bog 1670.
12. Mag. Joleph lVlathelius, Probsten lVt«thelli son frän

CalajoFi, blef Capell. 1671, sedermera Probst »ch KorFoherde i
CalajoFi 1685.

Il) Johan Lriclon 'lavaft, Abolanuinge, den 8:de Capell.
efterträbare och mäg, Cap. härstädes 1652, sedermera KyrFoher<
de i PyhäioFi i6zr.

13) Jacob >Veftiynthlus, z.de Paft. son, Cap. 1632, fe*
dan Paftor i Gamle Carleby 1694, dog 1722.

13) »ans Preutx io:de P«ft. son, Capell. härstädtzs iöls.
dsg 1.690.

14) Johan Rivell, Capell. 1690, dog 1695.
,5) Johan VsndeliVs, Cape». 1695. sedermera Kyrkoher-

de i Chriftin» stab och Lappsierd 1713, bog pä sivgten i Ma-
riaefred 1719.

16) Mag, Eric r,nt, ben l2:te Cape!!, mäg, Capell. 1696.
Kyrkcherbe härstäbes 1719.

17) Lilas Telijn, Regemente Paftor wib et Sachsistt
Regemente, blef i?!; Gapeli. härstädes, bog 1734 den 19 Maij.

18) Laurentius tIalleniuz i2.fe Paftornz mäg, blef Ca-
pellan härstäbes 1721, bog 1737.

Dej? fader i.a«. 9 de capell. m3«, roar målare, som genom mänge
fast ej träffade stycken hos nuwarande sotnens alImo#e gjort sig ihogfemmett.

19) l3uft»v Granroth, CZpell. Mag.Bengt, Granroths son
frän
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frän Weä, 17.de Cap?ll. mäg, war först dej} HdjunK, sedan
def) efferträbare 1735, dog 1755 ben 19 April.

20) Zacharias Dahl Borgareson frÅn Wasa, Capellan
1738. dog 1754.

War först Arukipredikant wid Tyko Bruk i Finland, fcoan 5 3r
ColUga wid Wasa Tmial zck°>l,; roar i poéiie synnerligen inkommen.

21) Mag. Michael I/ichovius, Cap. 1755, dog 1756 i April.
Wfll* primus wid mag. Promotion i Mw 17J9. förordnad I4Paft.Ul

AJjunit och mäg 1740, v. t,Nor 17-51, förestod pafters syplan under ledig»
heten »752, 5} och 1754.

22) änders Lange Capell. 1756, dog 1765 i April.
War först sin fwarfaders Kyrkoherden Wikars /chunK i Malax, fe*

dermera Pedagog och Sotne Adjunkt HärstälJd ifrån 1736 til ,756.
13) v. Pasorn Mag. Gabr. Holmudd, blef Capellan här-

städes ,758; hwilken syfla han til innewarande tid, med sonner-
ligit beröm förwaltat.

24) Vacanr.
Capellanerne wid Lappajemi Capell.

i) Piaorius en Mätares son frän NyCarleKy stal blifwit
Hit förorbnad 1638, blifwit Fort bärpä rörd til sina sinnen samt
återfört) til sin födstostab.

2) Johannes l.aUrentil Eifevius född på LastfblF hemman
i Esse Capell, war pedagog i NyCarleby 1635, Capellan
härstäbes 1642, i hans tib arbrann förra Prästegärben, upbyg-
des febermera wid Piätilä uvben bär ben nu är, benne stal wa-
tit Capellan härstädes nägot öftver 40 är.

Lars Essevius eftertrabbe sin fader och dog 1721 ben 2$
Jan. 764 är gammal, stal för älder och sillFbom stull i flutet
af sin lefnab mast förrättat Gudstjensten pä Prästegärben.

4) Petter Pelander Bonbeson frän gamleCarleby och Pe-
lo gärd; Negements Paftor meb K. Carl XI! fullmaFt af åt
1702, sängen förd frän Puleava fil 8iberien, friFallad äferFom
han til Ritet 1722, förorbnad af CorMorio til detta Capell,

til<



84
til des bättre lagenhet for Honom ffule yppas, dog han härstädes
i stor fattigdom är 1724 och estet sig lemnabe mänga barn.

f) Samuel 8'lmaim efterträdde honom til Wan och äk-
tenskapet, utfick fullmakt af ben 23 Mani', 1725, bog ben 25
Maj» 1739 pä sit 56 älbers är. War föbd i RuoFolax, Präst-
wigb 1727 blef hitFallab frän Witafari reban 1717.

6) Thomas Wl!l<m?in biff förorbnad til sin företrädares
Adjunä 1732, och Prästwigb af Q5rfFop 'lammelin i Kelwiä,
fick fullmaFt til sacellanlet den 22 Aoz. 1737. v. Paftor 1752.
dog ben 5 Jan. 1758.

7) Ilac I.aguz ben förres mig och efterträdare, har sedan
1762 med upboggelse förwaltat fyllan.

Capellaner wib Esse Capell.
Hett Jacob Dllmg Probsten Dagermans AdjunÄ och I3:be

Pastorn, mäg, war interim, PrediFanf härstäbes fil är 1736,
dä Batalionz PrebiFanten wib Österboms Regemente omnämn-
de Probfts Oegermanz mäg

i) Herr Abraham Achreniug blef ordinerad til Capellan
därstädes , hwilken sedermera blef Kyrkoherde i Nousis SoFn
i Abo Län,

2) ©ej? efferträbare är den nu tvärande Capell. bärfiädes
M«h,u5 Chorxus, som sedan 1741förestätt denna församling.

Capellaner wid Alajerwi c»pelf.
3) AdjunKue 8acell. i Lappajerwi Guftav Pelznder pre-

dikade Sön- och Hogfibsbagarne härstädes är 1751 estet det
KyrFan war npsatt, bog samma är.

2) Ad). Sac, i Lappaj.Johan 8arman sin företrädares 5ue>
eellor Malrimonii Fom hit och upttg Prästebordet 1753, dog
den 6 Febr. 1755.

3) Ad). Minift. i Lappas. Anders Vrennmarcle, sine före-trädares 8u«ell. Matr. hit ftrordnad 1755, dog 1761.
4)0lzu»
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4) Olaus Roth den nuwaränbe och i:ssa Cap«lf. härstä-des, utfick sin fullmaFt 1762. är jämwäl alla be föregåendes

Soeceff. Matr.
Capellaner wid EwijerWi Capell.

©en nuwarande Capell, Johan Cuhlherg biff först ordi-
nerad til sin Swärfaders A. Strömers AdjunK i Qrawais,
sedan Adj. Paft. i Pedersöre, 1754. interims Präst Härstäbes1760. Capell. 1762.

§. 6.

Om Soknens öden och fiente-liga infall.
Fienfeliga infall och miffwäxt, sedan säd fil föda begynte

nyttjas, har denne SoFn sä wäl som öfriga delen af benne Pro.
viril ofta sa) warit unberFastad, bet förra har härrört af bes
öpna läge för nastgränsanbe folFstag, b. t senare mast af inbyg-
zarenas oFunnighet, ringa drift och släta huchällnmZ; 2:ne hus-wudorsaFer til inwänarenas ringa antal i delte widsträckta Lanbsort.

At förbigå smärre olyckor och folköbanbe omstänbigheter;
war en gansta smiftosam och böbanbe siukdom härstäbes sä wälsom i hela Swerige mycket gängbar 1359 under namn af Di-
ccrdodm, hlvilFen bortryckte 4 af landets inwänare. 1496 ut-
viwabes af Tarfariste hit in swarmande folkstag, som kommit
i de siste århundrade under namn af Ryssar oärhörde grymhe-
ter(b). Sä stöflabes af dem landet aren 1496 1517 och if89-

M utan
(.2) Om dej; förre iden, se 2 «?. ; §.
(b) v»!. Sw. R. Hist. i 7. 19 c2p. IQ § l». B<B. Af llagobref ilprät»

ta e af norra landets dä »varande inwänore finner man del) stridbara
män blifwit swZra pinte, anten stekte wid salta eld, eller hufwude»
jMem tag hoplrpckie, til des ögonen utbrustit, eller nafwne u^sturne
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utan at deffe ssröfwande partier hade assiFt fcehäffa; men blott
efter OsterlänbjFt sätt ödelägga de intagne orter. 1597 ©tu/
pade i twistigheferne emellan Kung 8,gismunds eller 5lemming«
fa och Hertig Carl, partier i bet sä Fallabe KlubbeFriget of-
wer llQoc> Manliga Osterbotningar (c) för lanbet en obotelig
staba. ©e swära mitzwaxt ören 1600,1679,1695 96 , 97,
lwingabe en ansenlig mockenhet solF, anten giswa sig frän denne
ert, eller genom otienlig föda söFa sit uppehälle, ssukna och
do (d>. Til Wiborgs unbsättning utgick är 170» en ansenlig
mängd folk, anförde af Länsman och SoFnefFrifware. En päst
zratierade 1710, mast wid ssöFanterne; bet hunger och fint?-
dom pä en tid ej Funnat uträtta, wärFstälte en Tprannist
fiende ifrän 1714 til 1721. (e)

Ar
,ch tling träden i skogarne wrdne, at inslfworne ntlupit,' deras Min,
«»r uphängde, signe, spenarne afssnrne och omsider genomstungne, bar-
nen anten med stafrar och spjut genomtladdl Fth genomsiulne,. eller
i hus instängde och upbrände.

(c) v. l. !. c. 7. 3. B. 2. «s. 17. §. 44.
(<y Pä de 3:ne sist anförde Zren, st».l hälften af österbyns lnwanare

ter, ante» flyttat til Swenste sidan, eller genom de af spis uv»
tomnc siiitdomar omkommit: är 1695 stal is legat hela sommaren ös»»er i Skälegarden, det päfZliande stal en frostnatt i ,i'l,o förtärt gro»
dan, da reban spavmäl hitsöldcs frän andre sidan em Wibolg, med o,
lt<ael'g kostnad > bulk, klosjsd halm rch dö stols inwänarena warit
twungne betjena <»q af til föda, en man blef, utom firre, wist w,l>
lspplar funnen död med söndertuggat l)i i »unnen, z.die aret h«r wäl
ej warit m'jj»irt, men hwarken tiltl»td« sts folket, eller hade de nä-
got at utta.

(«) Ester en Motad ställning wid Nopo bp i Eforkyro Sokn, hwaleff»ängen lantman ti'siöt sine igon, fi,tt«de den Swenste Krigsmalten ej
siänd förrän i Gcmlc c?l'cbv, hwarfölc lärdas iilragore i demessan»
ligan'de orterne anten intego stoacrne, <amt nnder snnger och kild l
tiskpior och stogswisten aswämcde fil öde, ess r blefwo ef d n paföl»
jonde fievden npfn«rplde, »eddnagne eller t!> fänga tagne, til Ptdels»sre Modertyrka enlände fiendens förtropp, dagen efterlör widdage» (se 4de §.), af hwilte en det log wage» tit den när»
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Sr »742 blef wäl äter landet af Ryffarne, besynnerligen

8erv',fFe, MoldavifFe och Clngerffe ttularer vfwerswemmat, men
efter Kuserliga ordres genom General liinderman för alt of-

M 2 wer-

där intil liggande j^cobzft,^, som utom nägre ålderstigne qwinspersoner
folt stod öde. sedan de dädan tagit nagre igenfnndne tettlar, samtz:ne kärror »or So'neklockorne och tyrkostruden, itändes Borgmästalens

hus, hwarpa alla de andre utom Tydstens, Rödgarden och Krrkan af»brunns: sedan stöstades och itändes Prodstegärden> Sokne'yrkan stulletärpä i asta läggas, men först h>oij«2l. de stogo därföre med en stock
«p mindre jarndören; hwar pä den qwarlemnade tgtndomen botttogs
hwarom i omrörde 4. §. en annan del af denne Ryste Föttropp b>gaf
sia nvföre Esse elf, i tanke at besök, Lappajcrwi, til hwilken ort ««nggre är förut af dem fangen man, ifrän Gunilifolt gärd i Esse fful,
le dem leds«gi, men blefwo emot förmodan af nägre och 50raste bön»
der w.d berörde gärd onottagne, hwilket twingade dem andra sit be»
slut och wända »«: ridde för de Swenste wägade de sig ej längre
mot norden tozode därföre fiber ut, sedan de bejökt Bredorholmen ochEhewein til hufwudlagret. I böljan af lvl2ttil manod aftogade Rys,same i »:ne s2«iel> ifrsn landet, lnf»nr«i«l efter sjöstranden genom Vi,».
Km», C2»2ll«i« genom lopp», Ruiwefi, Tafwastthus 0. s.w. Se c»:,
««,?.!!,.K. c 2tl Kl. bestr. »d. ,8 «,. §§. Swcnstt l2««<lel,ei för»lades efter deras afresa uti Gamle «l2rlel?x och Pyhäioti,
tnklircliel uti Lr2l>eK2<l, hwartfter sommartiden »ar fredlig, »ch sa«»
telige eworblefne landsfolket intsgo och nyttjade sine ägor; men i oa».
l»er manad behagade fienden efter siökanten bädt land och siöwag, med
förnyad grymhet återkomma, underlade sig landet til Gamle
»ch sedan Swenstarne genom Norrbotn aftogat, hela Osttlbotn, Nu i»
hjelslogs Zter en myckenhet folk af de som kunde i stogarne öfwerlsm»»as, de yngre af mankönet fördes mist fängne fta» landet.

Uärtiden upfölde de sig gansta barbar lstt mot iuwänarcna, hwottil»e dock fielfwe mycket warit wällande, « det de i den af dem intagne
Logen swara pinte och af dag» tog» de Ryhar be ifwerlommo och lun,
»e fölrasta, hwarmed de ej annat uträttade, än «t be öfrige, sedan de
»m sine landsmäns medfart blifwit underrättade, ilter t»go sig före ef»
ter sin uråldriga plägsed steka folk, samt sedan deras rygghud lupit «f
hettan i skorpa, pista dem in til restenen, sä blefwo z:«e oskyldige män
ibland andre wid langwatnet, hir i Soknen nära intil sine stogswiste»
ömklige» «f da«l tagne, hwarlil ännu ssyua »itnen gifwas, som me»
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ftjérwåib befriat. Ifrän hwilFen tib man under en mild och
fridalffande Afwerhef, egentligen fått hugna fig af en lins
fred, och rönt den högstas synnerliga wälsignelse, til inmana-
renas stora förkofting i Gudaläran, Folkökningen sch Landt-
fiöt,'elen.

§. 7.

Om näringsfången,Inbyggarenas
böjelser och seder.

Som öfre och nedre SoFnens inwänare af färikilfe fett*
stag hörstamma, sä äro de i lefnadssätten wida åtftilbe. Te
förre om hwilFas h-tFomst t Cap. 2 §. p. 49. ordat är, föda
sig af stogsbruF' oFunnige om äFerbruFares falla lefnab, mättes
lige i sine behof ssäpa be i sin fwett på en tib wäliusten ännu
hos dem icke wunnit burstap, af jFogen sin föba.
M Tjärubränneri deras egenteliga näringsfång och förtryck/
jämte något stepswecks hygge, brädfZZning, fifFe och fweb*
jande äro de medel, genom hwilFa behe forffaffa sig sin
tarfiiga utkomst. Efter bet folFet hos bem ket, behofwen
tiltaga, ffogen förswinner, genom brand och hygge ket swärig-
heterne och inwänarena finna meb det trägnast arbete näppe-
ligen sit bageliaa uppehälle. Lanbtmannen härstäbes, sedan han
tneb otrolig möda, wär, sommar 06) höstetid hunnit filreba nä-
gon(3) tjära, afföres ben til nästgränsande Stad, ifrän 6 til

12 Mil
synnerlig rörelse päminna sig detze swära En hop Ryssar
ssal ock denne t'd omkommit pä swag is i Lappajetwi trast mot Wm>-
dala b», tttvilke af de OwcnM kunnat hjelpas, men ej stelt. DetiMöll.,i-.oe aret blefwo dock desje gwmhcter genom Ryste <3cn«2liccc««
stränga /'ä»!»nade, "ch de öfwcrblcfne inwänare mot wijj afgfftsom no slv.lri stf«fs föresättande stl-apl stulle ullcmnas, tilläte, nyt.
tia hcmlNllnsbrnk utan Ryprnei synnetliga fölssng; hwilket warade til
sredssiutet är l72i<

(«) Förmöljen »r den Bonde/ hwille» bar «t astgta zc>, 40 Tunnor,
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12 mil afjtand ester obanab wäg i mänga la§, Mntettid; för
ben kopsFllling, handlanden därstädes behagar honom bestä, np-
töper han i Sawo- och TawastlänbjFa orterne ifrän bet hem-
ort lila aflägsne, den spcmmal, han farfwar öfwer aret, at
underhålla sig och de sina med; däraf folier at stabomannen afhonom ipal har sin rikcliaa inkomst, Sawolänningen bliftverför wiiisten fful ur-muntrad uptaga ny »ord od) förbättra den
gamla , men denne förstör »betänkt sin ssog och sätter sig fluteli-
gen ur stånd med alt sit arbete winna sig födan. Gansta be*
qwäm!:Ze lägen med god äkcrjord förfedde, ocuitlvera Parker,
Zrönssande siatmarker, mullrika älfs- och insiöstränder famt o-
ffattbava tätt, hwilFd omgifwa des kyffen (som i följande delar

ola för allmänhetens ögon å baga läggas) hafwa ei warit
mäktige fä des hog til äFerbruF, ängs och boffapsjFotsel bogb,
uptagen aker/ord ffulle i hans listtid, ej gifwa ben aftast-
ning bet arbete förtjenf, bes efterFommande Funde litet belöna
honon, barföre i grafwen, af Stadeboerne skulle han dä hafwa
ingen inkomst, ej heller de af honom, til äkerörnke-ts i ständ fät-
lande ffulle fordras ansenligt förlag, m m. jämte en öm tan*
Fe om des förfäders bruk, hwilFa nöden lärt, när ssi.'g war
ymnigt at tilgä, Uptaga detta närings hafwa förorsakat
detta och dylika förwända fankesä t hos thonom; wiljans fel är,
at ej lesnadssäftet förändras, hwarföre Ofwerhetens åtgärd har
tarsivas; forstänbets, af ei de af honom öfiige födojätten för-
bättras, hwarföre exempel fordras; det förra wil han icke, detsenare förstär han icke; han tror sig wara född for sig, utan at
wara siyldig lemna esterFommanberne bet hans förfaber lemnat
honom, än mindre arbeta for nägon dem tilftptande fordel.

Til sederne är han stlmfelige landets Finssa inwänare liF;
ibog od) arbetsam, meb litet fornöZb, laffrogen od) wälmenan-

5JC3 de/
genom hwilken näring efter nogare uträkning han lan fyltjeno «till3
öre om dagen.
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de, Nvär men upriFtig, i sin gudadvrFan andäktig, safter dock
stort roärbe på wil)e namnsbagars firande (b), famt warit fFrocksch wibffeppelser mycket tilgifwen. (c)

Ne-
(l,) E 3brukades har en tid tilbaka, och til äfwentyrs pä ställen ännu

aldrig fpinnos Tis» »ch Torsdags awällar, pä «e. oios, dag stulle aldrig
hö sias, c2tl,2lin« dag stulle et Far slaktas och ätas i fähuset, pä all»
Helgone dags afton stulle mat nödwändigt lämnas bä bordet <ö>' K»c»
lle och Helgonens ritning, »ch i Badstugan cwastar och watn i döltri»
den för fähusen stulle korsas för trollen hastafton m. m.

<c) Sä talas här allmänt om wilje som kunnat tjusa ormar, kalla np
björnar wintertid ur sit hide, för at ssado folk. Om Sawobocr, som p»
grästenshällar rest ifwer lappajcrwi lräst, hela 2.n« milen, i brist afdät, om trollkäringar som kunna flyga, af hwilka en föl en tid Mat»ifrän luften blifwit nedstuten, med fiere dylita orimlighlttr.

Harwid tan jag ej underlåta nämna följande synnerliga händelse son»
aldeles otwifwelatlig, hwilken <<g wäl wet af en del fritänlte lösare
med Ztlöje genomögnas, men som den »erkeligeu handt, »fgansta man-
ga witnen jämte mig tan bewitnas, har jag ej underlåta tnnnat den
allmänheten föredraga, wäl wetandt bet t» del war tlds mindre efter»,
tänlsamt föll leda alla förefallande omständigheter af naturliga orsaker»ch werkningar, lika j«m »«n i det Päfwiste tidehwalfwet trödbe de
fiäste warit ifwernatullige: Mannistan lan sällan hälla mcdelwägen: De»
Ondes werkningar nekas ej af nsgo» ratt Christen och förnuftig

Har i Toknen, Alajerwi Capell, Cmejoki by pä Saul» hemman wer»
kade en ande, fom af Finnarne lallades, »764 och i början a§
»765 pä et besynnerligit sätt. Michclsmäfttiden vcgynte berörde gärd<
innehafware nattetid höra et owanligt buller pä mellantaket, binkarne
och golfwet uti det rum de bodde, utan at wid efterseende kun»»
finna någon som det filorsatade, bulrtt bestod i härdart och dusare slag
samt krafsande som efter starka klor; detta buller tiltog mer och mer at
folket omsider Thomasmätz» natten blefwo twungne lämna sine sängar
och begifwa sig i et armast rum, i hwilket, sedan de intagit sine hwilo»
ställen, singarne nedbrits som med handkraft, och folket twungne pH
bankarne i ständig fruktan afwänta den följande dagens upgäende, ifta»
denne tid warade sädan och dplil or» til »eckan för första Sindage» i
Fasta», anden flyttade sig emellan de »vm folket tid efter annan intogo.
Ut undwika andre j«mw«l ojäfaktige witnens intygande til det synner»
liga och swära tilständ denne gärd träffat «ti, »il j«g för widlvftighe-
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Nedre SoFneboarne, MoberFyrFo och Esse Capells forsaMlings ledamöter, äro nsgre Finste undantagne, hwilFe genom

Men hit inFommit, alle Swenste, foba sig af äFerbruF, Angs-
Slogs * och Boffapsstotsel samt fn?e i ffärgärbcn; genom sit
äFerbruF erhålla be bock sällan ben Sparmål, til deras un-
derhäll öswer året åtgår; en myckenhet Föpes ärligen af dem
ifrä de sobre SoFnarne, Worö, Kyro, Laihela od) Ilmola,
hwilFas invånare fäFert icke besitta sä härliga och til äFer
tjenlige ställen som bese, men nyttja ock icke sä mänga äFer-
bruFet sörhinberlige näringsfång. I sin boskaps od) änglfölsel
äro be wäl idoge, men nyttja afkastningen mast til egit behof.
Hastar hafwa hos dem Fommit i besynnerligt wärde, hwar-

före
ten stull blott hafwa Mande anmärkt: pä en resa hit upfile wid flu-
tet af kcl,ru2r> Manad, war jag i berörde gärd och hus, samt i flcre
främmande mäns narwaru, hwilke denne tid gårdsfolket til ttöst, »frän
de kringliggande gäldar och byar tourwishitkommo, säg ej utan fala til-
siandet härstädes enligt med tringlupne berättclset, hwilke »cg mal hört,
men aldrig ttodl, fn mera detta ftamfarande undctsöktes, des mera fants

göromal, pä långt ne're, kunna tilagnas någon männista fä b«g som
nattetid hördes dä och dä slag, p i wihe stässen i huset, ulan at nägon syntes
w!d tilfällen fingo gärdsfolket, i synnerhet barnen slag i ansiktet eller p»
troppen, utan at weta hwarifrän, ftägle man hwad klockan nore. siogs
sä mänga siag pä golfwet, den ungesällisen war, da och dä set man til
sig det man begälte flän nägot annat ställe af lummct, utanat kunna se
nägon son, det framförde, men wäl huru bet bcgälta anten kastades eller
tom enom til hands genom luften, grus kastades ofta flän en ugn, ntan at
»an säg nägon som det kastade. men wäl hwar det togs, o. s. w, Pä men-
nistor knnde Vetta framfarande minst lämpas, häl lsntee en förmäga föl»
ställning och insikt, som ingen dödelig fan tilkomma; mellcntaket och stur»
takel lojjodes en morgon uti et fähus af en kraft fo« tyckteswerka pä äiir»
»e, men ncbfl:ptcs, efter hwlkas rubbning ännu matten kunna beses, stng
och gny hördes ,H witze Men utan at nägou därsyntes, och genom slag
yppades pä tilfläg:n märgel s aldel. m. «.

Detta och dnlikt kan af fl re hurersdc personer bekräftas, och föreföll det
»isjeaf de cfläasne h.'r folken ej ft-mmande, nämnande
b»n»m ftm detta werlad» lör en du» ande, och de i garden»ärande barnet»
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före ock här ses be bästa, nästan i hela länet, be byalag femäga filräckelig ifog, idka tjärubränneri: be Soknen igenomlo-
pande floder hafwa gifwit alla wid bem boende, i synnerhet
Esse Capells inbyggare anledning, at upräffa Sägqwarnar,
Hmt ifrän ofre delen nedstötta en ansenlig mängd stockar, dem
(aga och til Stadsboerne med ansenlig minst förytfra; SFeps-
hyggeri ibFa i fynnerFet SFärebyggarena mer än be borde, i
anseende til den stog de

e
hafn)a at tilgä; igenom deste närings-

säng hafwa des ibFare »al Fommit til ansenlig wälmäga, isyn-
nerhet blifwit af de kringliggande orters innewänare utmärkteför sine sirlige och mventisule gärds och husbugnader, men å-
kerbruFet liber och wanffötes, fFogcn förswinner od) ödelägga,
yppighet och öfwerflöb tiltager, fom hos otz äro yne fö.Fre fö-relöpare i fall ei äubring fler, til en! omsider annalkande nod
och fattigdom; 2X't är ock en wanststsel och förakt, fFnf-wer en wiffer penna (d) af den wälsignelse et land åt be*
gäfwat med, när det dem ej rätt nyttjar, fyndigt är
at genom okunnighet och wäroslösbet lämna största
delen bäraf at andre til efterrommandernas städa och
färders.

Hwad
woro mera lädde för en dit ankommen resande, au des;e besynnerliga stag.
Af ingom blef denne werkande ande s«dd, men »vid wijje tilfällcn af stcre pä«
tagen. spec,i!2l« begrep om denne händelse kan af alla de där warit närwa»
rande inhämtas, och mcd ecd, om sä päfordras stulle, bestyrkas.

Til siut »vil ,ag införa fäsom nägot owanligt följande händelse, 1761ben lV)». föddes wid Ewijerwi församling et dödt piltcdarn med 2:ne huf»wnden, dtt ena war pä sit rätta ställe med hals, det andra wid högra axeln,
i stället för högra armen, bägge hufwuden woro «f allmän fioxlet, i alt
med ögon, mun, näsa och här hwar annan lika: i öfrigt war dcc et annat
barn likt, en tong undantagen wid ryggens siut af en fingers längd, mennägot tjockare.

(H)scn«2l l.ieuc«, l"ammencl.och Ridd. Friherre Btecnl>««>,
Tal wid l.'i3.'s. afiägg. wid Kongl. Sw. Wet. den 25 j«u. 1752.,.;,4.
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# Htt>ab detze SoFnens Inwänare fil sinnelag och upPretnde

beträffar, äro de i allmänhet fFarpsinnige, muntre, arbetfam-
bk/ i synnerhet til handastögder benägne; om sin walmäga och
anseenbe nrycket ömme, bock sällan af tanka pä efterFommcm-berne, ef fel hos de stäste Osterlänningar; de fatta stort wär-
de pä en ärbar barna upfostran; äro hoflige men upmärFsam-

me; til FroppsstyrFan starke, i.arbete härdabe; i Guda-
läran fäste; mot Öfwerhcten trogne; «

sins emellan enige.

Snde pä Andra Delcrl»

Til Herr RESPONDENTEN.
Högwällärde Herre.

c>!'l at betyga Min Hem/ fä min wänffap/ fotn.& t följe däruf min werkelga fägnad/ öfwer M
Min Hf«e är sinnad; at förswara fr lärde arbete;
har jag bordt Wrimbelft lhctönssa Min Herre/ til
at taga fa lyckcllga som wifia steg pä Psurnaflcfl;
Där Min Herre för fin nedlagda filt och lytteliga
snille bliswcr wardigt delönt. Fortfar cmifcimlfc
at hysa tvanltö wänstap/ föl

Sin

trogne »in och Z3mi«Fe
fjenare

PEHR GABRIEL KALM.



Clarissimo &Doctissimo
PRAESIDI ac AUCTORI,

Nec non
Eruditissmo RESPONDENTI

Dothnia perdo&is multum lastens Alumnis!
Grataque jucundum Bothnia funde melos!

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

Lcliizlerunr veteres; ur multi eiTore laborant:
Seepeque dormitat Bongius iple Pater.

Hinc opus uc labor eft falfis difcernere vera,
Scribere & annales Bothnia prifca Tuos.

Enltuit ftudio tamen Aspegrenius ifto;
Sic Patrik laudes promovet iple luN.

Gratulor eximium, Fratrum clariflinia biga,
Qqod peperit vobis yeftra Sophia decus.

Bothnia quod vobis tribuit, v 03 redditis W;
Et per vo2 cunas eonlpicir ipfa fuas.

Sic apptaudere vo/«/t
B. SV.
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