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CAP, I.

Om Jemthnd i gemen.
§. i

Detta år en uti Vàfter-Norrland belägen Sve¬riges Provints, til hvars landamåren ftöta Norr-
Jka Fjällen, Ångermanland, Medelpad och f/er-
je-dalen; bief, i förmago af den i Brömfebro

1645- flutne Fredshandel, och Konung Chriftian IV. Ces-
fions-Bref dat, g Sept. famma ar, iernte några andra or¬
ter, efter många omfkiften, Sveriges Krona fulieligen å-
ter tilårkåndt, fåfom det ock af Skaparen Ijef år, til grån-
fe - fkilnad ifrå Norrige, förfedt med höga fjåll och berg,
famt likaiom med murar omlkantfadt. Af då regerande
Drottning Chriftina, famt de följande Glorvördigfte Sve¬
riges Konungar, blefvo landets inbyggare i nådigt hågn
uptagne och med Privilegier benådade, hafvande ock Ko¬
nung Carl XII. uti ett Bref förklarat invånarena för Sven-
{kar, eller att de /kulle bli/va lika anfedde med gamle
Sven[kar, eller Jâdana, foin åro {ödde i Sverige. Dat,
Kungsöhr d. 3 Febr, 1699.

A 2 §.2.
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§. 2. Jemtiand (kal efter Snorre Sturlefons intygan,

medelft Kon. Harald Hârfagers omforg, med inbyggare
varaförökt, iäfom han (Tom I. p.Qy.) formaler: Den
riden blefvo flora Ide länder bebygda, Da bygdes femt-
land och Helfingeland, hvilka bagge voro dock tiljorena af
Hordmannerna nugot med folk befatte. Efter åtfkiiligas
mening fkal det hafva fitt namn af Grefve Anundfon af
Sparabo i Trundhem, Kiettil femte, hvilken lefde i K.
Ôflen Illrâdas tid, och för defs Tyranni nödgades draga
ifrån Norrige, tagandes fig före (med de andre, fom for
omfagde orfak,-med honom förrymdt) detta landet vi¬
dare bebygga. Eljeft tyckes det ock, fom åfven afledne
Kyrkoherden Mag. Sparrman anmärker afi hafva bekom¬
mit fitt namn af des låge och lynde, at det år ett femnt
land, och år det i fielfva vårket, Fjållen famt några an¬
dra högar och backar undantagande, i anfeende til det
bergige Norrfka och andre angråntfande landsorter, långt
jemnare och flåtare.

§. 3. Landet år i fig fielf, lå mycket man af Skapa¬
rens mildhet la långt i Norden förvänta kan, ett godt och
fruktbart land. Detta ville D. Påder Clauffon, redan i
fin tid uti defs Norriges Befkr. att intyga : Det år et godt
Kornland, och de hal)a mycken bo/kap, och hafva flor
hjelp af vildt, fynnerligen Algs-och Rens-djur. Dock
mäfte man tililå, att denna fifla förmånen nu nog faknas.
Landtmannens måfla utlåde beflår i Korn, Arter, och
på flarka landet år ock Råg-fådet någorlunda enhälligt
kommit i bruk: af några lå idkas jåmvål Hvete-Jåning,
hvilka fådes-flag i goda är, åro af lika godhet fom i de
andra Landsorter, lå att det fina inbyggare, når Vin,
Sa!t,dLin, och en del Fifk-varor ifrån andra orter inhäm¬
tas, vål nåra kan. Utaf utiådet lemnar Kornet 8 til 9,

och
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och Rågen iç à 16 kornet b). I mifsvåxt tid lida invåna-
rena mehn, iåfom 1742, hvilket hade några mattande år
förrut, famt i6gç med några derpå följande, då laden til
ftörre delen af köld förfkåmdes, lå att de målte håmta
låd ifrå Norrige, Upland, Ångermanland, Medelpad m. m.
I hvilka år en Ror del nödgades gripa til onaturlig fpis,
lâfom Furubark m. m. De vid Fjållen och kanterna af
landet belågneByar tåla ganlka litet, och hånder ej lål-
lan, att de af köld flor fkada lida. Landet år vidftråckt,
med Sjöar, Ålfvar, flora Skogar och obebodda platfer
mångftådes upfyldt, att det ånnu mycket kan cultiveras
och upbrukas, i lynnerhet der tjenlig åkerjord och ut¬
väg til flått år til finnande. Större fkogs-trakter och flått-
marker , Kronan tilhörige, brukas mångftådes för Afrad,
Hemmanen til underftöd och Ayrko. Nybyggen hafva
ock nu begynt vunna mina Landsmåns tycke, lå att de
hår och der upråttas. En förordnad Skogs-Afvittrings-
Commifllon, at riktigt afdela By-ågorna, och att det öf-
verflodiga, font tjenligit år, må lemnas Nybyggare til
upodlings, tog 1755 fin början i Ragunda, och år der ån¬
nu lyflelfatt,

§, 4. Jemtland hörer under Våfter-Norrlands Lands-
höfdinge-döme, och til Kyrko - våfendet under Hernö-
fands Stift, fedanSuperintendentie der 1648 blef inrättad,
och de Norrlåndlke orterne, för vida belågenheten fkull,
ifrån Upfala Archiebifkops-döme aflkildes. Til landets
förfvar hålles ett Regemente Infanterie, och ett Compa¬
gnie til Håll, fom tiïfôrene hört til Kongl. Lif-Regemen-
tet, men flår nu under Ôfverftens vid Infanterie befål.
Ett Fåftningsvårk Cronftaä kalladt, blef 1710 på Fröfön
anlagt. Der år ock en berömlig Trivial-Schola af Glor-

A 3 vör-
b) Herr öfverften och Riddaren Baron Haftfer fådde på Kungsgården

% ftrukne tunnor, och fick 72 i fullt mål igen, flög - Såd (fraå
Råg desutom).
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vôrdigft i åminnelfe Kon. Carl XI. 1674 inrättad, hvareft
til ungdomens undervifning åro 1 RecHor och 3 Colleger,
hvilka utomTertialen njuta fin lôn utur Rôdons och Of¬
ferdals Kyrko - herberge.

Landet har en Håradshöfdinge gemenfamt med Här¬
jedalen, men utgör aliénait ett Fôgderie. Des vapn är
en Ålg i blått tålt, med en Varg för ftrupen och Falk el¬
ler Örn på ryggen. Håruti befinnes, efter filta Problte-
Tabellen Mankön 8068. Qvink. 9696. S:a 17764 fiålar,
773411 Mantal, fördelta i 194? Rökar, 12 Paltorater,
2:ne ordinaire Problterier och 41 Kyrkor eller Soknar,
hvilkas Ledamöter åro på fomlige Hållen något vida af-
Iågne ifrån Kyrkorne, och plåga de i följande ordning

I — J

Mantal. Rökar.

Ragunda - 4» FY IOO

Rålfund - 4^ n I28
Brunflo - IO6 44 264
Sunne - 124 44 242
Berg - 48 yF 142
Owiken - 9? U 223
Undersåker - 42xll IfO
Offerdal - 79 Tl 207
Rödön - 8 ItH 193
Lith - 61til 146
Hammerdal - 41 T! I34
Föllinge , tilfôrene en Lith tilhörig Annexa,

men 1746 tilflagen Kyrkoherden vid Lapp Ec-
elefiaftique - vârket, och utgör det 12 Paftoratet,
beftäeude af - - - 3 rl '4

Summa 77 3 Fl i *943*)
Af

*) Rökarne for Skatte och Kronohemmans Äboer âro dock ärlig för¬
ändring underkaftade, fä at denna Summa endaft angår är 1757,

6
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Af deffe Mantal åro

Skattehemman - - 651 III
Krono - - 122?H

Af defle Mantal år Ordinarie Råntan årligen ftåndig
til 24.976 dal 12 or. 4 pr. S:mt, hvilken Summa ôkes, få
fnart något Nybygge blir Methodice fkattlagt, eller nå¬
got redan fkattlagt Hemman åtager fig ôkefkatt, fom i-
bland åfven hånder.

Utom ofvanbemålte Ordinarie Råntor, utgå åfven
följande y neml. for Silf;mynt.

Afradsland utom Hemmanen - 415* 2 22
Lapp-Råntan - - - 8f - -
Krono - Fifkerier - - - 174 24 -

TilöktRånta - - - f - -

Summa 679 26 22

Således göra alla ordinarie Råntor tilhopa 25656 dl. 7 o.
2 p:r S:mt, fom efter Jordeboken utgått förledit år#
Hvarfôrutan Kronan njutit följande :

Bofkaps-penningar - - 364 8 18
Handtvårkares gärnings - oren - 10
Mantals-penningar - - 1172 24
Lagmans och Håradshofdings-Råntan 1222 10
Krono Sak-oren. NB. fom på förflag uptages 70
Charta Sigillatse medel, åfven på förflag 360
Krigsmanshus-medel - - 8 21
Slottsbygnads-medel - - - 124520
Rikfens Stånders Bevilnirig - 7258 19 f
Lön och Betalnings afgift - - 3148 13 8

14960 20 7

De Råntor fom begripas under bem:te 14960:20. 7»
åro for år 1757 uptagne, och råtta fig efter Bofkapens,

Fol-
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Folkets famt de pliktfåldas myckenhet, undantagandes
Krigsmanshus-medlen, fom år Centenalen af Landt-Be-
tjeningens löningar j och altfå det öfriga af denna Sum¬
man forånderligit.

§. Att detta land genom Academifka prof måtte
befkrifvas, låfom icke allenaft de ôfrige landsorter i Stif¬
tet, utan ock ftörre delen af andra landlkaper i värt k»
Fädernesland ågt den fôrmonen, hafver varit och år in-
vånarenas högeliga åftundan. Det år likväl intet mera
hårom utkommit, ån hvad afledne Kyrkoherden Mag.
Joh. Sparrman i fm Differt. De Fatis jemtitz. Mag. Jon.
Renhorn De Lapide in vaile virenti. H:r Nordholm Om
Jemt lands Djurfånge, och min Bror Om femtlands Af-
radsland, i dagsljufet framgifvit. Så hafver åfven Herr
Dodt. Hagftröm, i fin Refe - befkrifning, under namn af
ffemtlands Känning, derom ätfkilligt märkvärdigt anfört.
Genom Guds nådiga bi/tånd, har alt derföre jag vågat
låtta min ohyffade fjäder på papperet, att härmed göra
en enfaldig begynnelfe; och fom åmnet år för en nog
vidlyftigt, nu til början allenaft utvalt min upfoftrings-
ort, Rådåns Paftorat eller Tings-lag i fynnerhet, och der-
til håldre nyttjat modersmålet för menige Allmogens
fkull, och flere andre, fom främmande Språk ej åro måg-
tige, i det otvifveaktiga hopp, att mine vårde Landsman,
efter handen, detta Landets befkrifning fullfölja, famt i
den vördfamma tilförfikt, att den Gunftige Låfaren mitt
välmenta förfök ej illa anfe, utan benaget enfaldigheten
täckes öfverfkyla,

CAP. II.

Om Rôdons Paftorat eller Tings-lag i gemen.
u Om Rodån (Råden, Rådene) kan hafva fit namn

af Ô med förefatt Röd , antingen af Rödja eller Råd (quaCi
infu-
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infula rubra ), emedan til åfventyrs vid des förfta beto¬
ning funnits någon Röd ftrand eller ort, år för efterverl-
den en uti ovifshets mörker fördold fak ; men af Ö tyc¬kes Rodons Sokn i fynnerhet kunna med någon iåkerhetnåmnas; emedan, likafom den angråntfande Fröfon årmed vatn af Storfiön aldeles kringfluten, få omgifver ockbemålte Sjö någon del af Rôdôn, görande tillika med
Halden, det, famt en del af Annexan Nålkott, åt Norra(idan i fynnerhet fäfom en half-öf

§. 2. Rôdons Paftorat åger 3 Annexer til Moder-kyr¬kan, neml. Nåfliott, AJpås och Abs, om hvilka man ne-
danföre fårödlt tänker handla. Des gråntfor åro i N.
Offerdals och Fbllinge Skogar, åt S. Sunne Paflorat, påV» fidan ftoter det til Altfen, och emot Ô. åro Kyrkasoch Brunflo Soknar, lå att hela Tings-laget utgör vidpafs 12 quadrat mils innehåll. Den måfl: rådande jordmå¬
nen år Klapper-och Ler-jord, dock finnes åfven på åt-fkiliiga ftållen Svart-mylla, Sand - Gjås- och Mo-jord*Utfådet beflår hår, fom eljeft i landet, af Hvete, Råg,men måfl Korn, Arter, Hafra och Hampa. Lin år ock
förfökt, dock ej med lårdeles lycka. Men långre up tlandet, låfom Kall i Undersåker, fås det med fördel»Trän och växter måftedels lika hår fom annorflådes i or¬
ten, nemligen TalL Gran m. m. fom vidare kunna fes af
Do&. Hagftröms jfemtl. Känning p. 40. m. Att ock Sibe-
rifka Arter-Trån hår af frön upvåxa, år förfökt, faftde ej ånnu lemnat ågaren någon nytta. En Bi-flock år
ock denna Vinter upkommen, fom år den förfle och en-
dafte i landet ; men huruvida den dårftådes vil trifvas, årånnu mig okunnigt. Bågge defla förfök har min k. Fa¬der låtit göra»

Uti defle 4 Soknar åro 67 Byar, hvilka på 10 år el¬ler feclan 1747 Kongl. Förorda om Hemmans Klyfning
B ut-
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utkom, rêkna nu til 20 Rökar mera, là at uti ofvàn-
nämnde Byar befinnes 193 Hemmans Âboer eller Rökar.
Utaf lift upråttade Tabell heftiger lig folkets antal til 1771,
med fmâ och ftora. Folket kommer har til medelmåttig
ålder, och en del lefva til 80 à go år. På de 16 år jag
med mine Föräldrar varit i Päftoratet, åro 698 blifvit
födde, 201 par vigde, fco döde. Och altlå på den tiden
66 flera födde, ån nu i Moder-Förfamlingen perfoner
befinnes, ocd 96 döde mera, ån nu i Åhs åro lefvande.
Ty utaf lifta Tabell - fortekningen voro i Radon 632, Nå-
fkott 260 , Afpås 266 och Abs 404. En lådan fnar om¬
växling år med ofs dödelige.

§. 3. Defs Sokne-Sigill, fom i aftryck, på TituI-
bladet af detta lilla arbetet vidhäftat finnes, år en Vädur,
med öfverikrift: Rudoens Tinglag,

CAP. Iii
Om Rôdons Sohn.

§. i. Rodbn, fom med vatn Iikafom innom 2:ne ar¬
mar omfamnas, beftår af 35 hela Mantal, fordelte i 7^
Rökar: det ligger 20 mil i N.V. ifrån des nåftaStad Sunds¬
vall , vid pafs 40 mil i N. ifrån Landshöfdinge -låtet Gef-
le, ^7 i famma våderftrek från Stockholm, år beläget nå-
ftan midt i landet, på en behagelig och något höglänt
ort, iå at derifrå, vid klar väderlek, med blotta ögon
kunna fes 10 omkring Storfiön varande Kyrkor. I S. och
S. S. V. ligger denna Sokn ut vid den nyttiga och landet
prydande Storfion. Åt Ô. fkiljer et FÅrje-Sund Rödön i-
fran Fröfön, Rodbns - Sundet kallat, fom närmare åt N.
O. faller in i en liten Fjärd, vid namn Ahs-fibn, då det
med hela Storfiön fitt utlopp hafver, i et Sund, vid den
4 mil ifrån Kyrkan i N< belägne ftora Byn Krokom, af
hvilken det Krokoms - Sundet heter: öfver detta har väl

öfver-
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ôfverfarten tiifôrene fkedt med Fårja och Båt, men nu
tilåmnas Landsvåg ôfver ifrån den i N. V« frå Fårje- Sun¬
det nyligen bygde Bro af 490 alnars långd, Detta ut¬
lopp okas fedan med flygltigare hrömmande, hvilket i en
god 4 mils afhand frå fieifva Sundet gör en Fårfs, His-
mo Får(fen, uti hvilken åro 1 ö%-och 13 à 14 Mibl qvar-
nar. Dennes häftiga fall ôfver brant och henig land-
mån hindrar, jemte den långre ut varande Ragunda Fårs¬
fen , och några andra ölägenheter, at man ej från Jemt-
land kan komma fioledes til hafvet, dit likvål Storfion ge¬
nom Indal och Sundsvall uti Medelpad fitt utlopp hafver.
I N. gråntfar Rodön til des Annexe Afpås , då dervid ta-
ges en linea i Ô. och V från ytterfta Byn i Rôdôn His-
mon, och den fôrha i Afpås Bole, blir ett Nås af en god
~ mils bredd. I N. V. hôter den til Annexan Nåfkott.

§. 2. I medelpunden af denna Sokn eller half-b år
någon brijft på Skog; men i N. och i fynnerhet N-V. år
den for en del inbyggare tilråckelig. I S och utan för
Kyrkan åro måh bårdvalls - (Lågde)fått, fomlige frukt-
bårande, andre åter nog fkarpa, famt litet myr-fått.
Jordmånen år i denna, fom de andre detta Tings-lagets
Soknar, nog fkiljäktig : på åtfkillige hållen Sand- och Mo-
jord, på andra åter, fah iållfynt, Svartmylla, dock på
de flehe Ler - och Klapper-jord*

3. Inga lårdeles Fifke-vatn finnas hår, förutan
Storfion och Krokoms S\îvenfom har befynnerlig fet och
fikon Filk, i fynnerhet Harr och Lax-bring ; men några
Kjårnor (infioar), af hvilka Backe och Fåla Kjårnen å-
ro de hôrha och fornåmha, plåga undertiden löna mö¬
dan for Fifkare. Den minha af defle år Igel-Kjårnen,
fom fått namn af defs enfamma invånare, neml. Iglar c).

B 2 Ån¬
ej Defle åro af 2:11e (lag: dels de vanlige Ig lar, hvilka gemene man,

och en del andra, bruka för Tand - och annan Led-värk, fvagt
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Andre Kjarnor finnas ock ; men fom de ej åro fårdeles
nyttbare, torde man dem utan vidare befkrifning få för¬
bigå»

CAP. IV.
Om Nåjkott Sokn,

§♦ i. Najkott, på Danfka tiden, Nåsgaadt, Nàsgatu
eller Nåsgata, få kallat emedan Soknen ligger på et flört
Näs af ålfvar och fioar måfladels omgifvit, derigenom
ftora Landsvågen eller gatan löper ifrå Rödön upföre.
Soknen flöter intil Offerdals, Altfens, Rôdons famt Afp-
ås gråntfor. Til denna Sokn hörer 12 Mantal, fördelte
i 92 Rökar, fom i Danfka tiden, och Kon. Fredrich II:s
Reformations Inftrument af d. 24 Dec beflod alle-
nafl af 8 Gårdar och 20 Åboer eller Bönder. Af denna
lilla Sokn utgår, förutan den extra-ordinarie Ranta 377
dal. 28 öre Silf:mt.

§. 2. Uti fiôn Nalden, fom flråcker fig alt up til Of¬
ferdal ii mil i längden, kan iås någon Fifk, famt iNâld-
Bâcken litet Harr om Våren, och i Aen Vaplan genom
byggning och tenor om Höften. I Ytteran hafva dock

King-
hufvud m. m. pä det fåttet, att de Juhii eller Julii månader, då
ganika varm och lugn väderlek år, fatta fig ned vid Kårnens brådd,
©ch, om de vilja draga blodet ifrå hnfvudet nedåt, hälla de foten
Uti vatnet, hvarpä de fäfta fig genom ett ej juft vidrigt bitande på
det finka ftället, och utfuga blöden tils de blifva fullftinne, ©eh
måfte fåledes dermed uphöra. Vilja de nyttja defle fine förmente
läkare för andra krämpor, fåfom Rygg-eller Armvårk, bak i hal¬
fen för Flufs i hufvudet, ögon eller öron, få hämtas de i ljuflig
väderlek fakta med ett fpö, och förvaras uti ett med vatn upfyllt
Glas-eller Ler-kårille, dä de beqvåmligen hemma brukas kunna.
Bloden efter deras fugande tros ej förr, än vid Solenes nedergång,
afftadna, derföre de hälft brukas efter middagen eller emot afto¬
nen; dels Haß-Iglar, hvilka nåftan aldrig uphöra att utfiiga blo¬
det, och bli ändå ej ftinna, ty bloden berättast immerfort rinna ut
genorti dem.
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Kingfta och obne Aboer, med några ifrån Altfen, ett Af-
rads Fifke gemenfamt, hvareft fångas Sik om Höften,
der han, vid Allhelgona tid, då upgår, och fångas alle-
naft med ett, tvårs ôfver Aen, på grundt vatn, lagt nåt,
hvarpå han fedan drifvres, famt med ljuftring. Flera märk¬
värdiga fifkevatn åro ej til denna Sokn, förutan MaJJtlie-
Kjårnorna, fom ock åro någorlunda fifklige.

§. 3 Uti bemålte Ytterå ålf, af ungefår 120 alnars
bredd, fom löper i Storftön utur Altfens fiön, anlades
förft af en Bonde ifrå Kingfta en liten Hammar-fmedja,
i hvilken han fmidde Spik endaft af myr-jern, Nu hö-
rer den Guftafsbergs Kopparvårk til, fom der anfenlig
koftnad nedlagt )på en ny, med Kongh Bergs - Collegii
Privilegio, inrättad Smedja af 2 Spik- och en Råck-ham-
mare. En Tullqvarn med tu par ftenar ifrå Norrige an¬
lades 1750, fom år den forfta och endafte af fådan bygg¬
nad och inrättning i landet : i tull gifves 1, kappa på tunnan.
En gammal Såg-qvarn år ock der, fom 1752 förbättrades.

§. 4. Vid denna Ytterå Alf blefvo 1756 tvånne vid
hvarannan liggande Surbrunnar uptåkte , och förledne
Sommar utteknade fig, medelft upjåfning och upfprun-
gen ånga, åfven den tredje i ftranden ftrax ofvanföre,
och når man dar gråfde, fprungo ftarka ådrar up af fam-
ma vatn, med blå hinna ofvanpå. De tvånne förre pröf-
vades af Regements-Fåltfkåren i orten, och befants der-
på följande prof: Med Spirit. Vi&r, fkedde ingen förän¬
dring, hvarken til fårg, fmak eller lukt. Likaledes med
Solut. Sulph. fublim. och Aqv. Cal. viv. led det ej eller nå¬
gon förändring. Når Solut. Saccar. Saturn, flögs i vat-
net, lâ blef det vaftlaktigt. Med fönderftötta Gallåplen
blandat, fick det en fvartaktig fårg. Utaf Succ. Heliotr.
blef en^vacker hög röd fårg. Med Syrup. Viol. en fkön
grön fårg, och når Solut. Sulph, med Syrup. Viol. fam-

B 3 man-
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manflogs deruti, <â bief det helt mörkgrönt. Ifrå Rödö
Probftegård och andra orter hafver den ene med nytto,
i bagge deffe förflutne Somrar, blifvit brukad,

CAP. V.
Om Afpås Sohl.

§. i. Afpås lilla och behageliga Sokn gråntfar i S, til
Rödön, i N. möta Offerdals och Fôllinge fkogar, ât Ô.
ftöter den til Lith och i V. til Nåfkott. Hela Soknen ut¬
gör aliénait 12 hela Mantal, fom åro delta i 35 Rökar. Or¬
ten ligger val til pâ en långlig högd och bred rygg, fom
flupar bade pâ N. och S. fidan, der ftörre delen af Sok¬
nen år lågrad, och år pä tvånne fidor med vatn omgif-
ven af Krokoms - och Långe - Ålfvar, Hånger med Rod¬
ons landet tilhopa genom ett Nås (C. III. §, O, och i
V. med Offerdal och cn By i Nåfkott vid namn Nordan-
ålfven.

■§. 2. Stora vidden i N til Lundfiön beftår af Skog,
Ängs- och Myr -flått famt betesmark för inbyggarena:
varande der ock f Afradsland. Uti Långan, en bred Ålf,
en dryg mil ifrån Kyrkan, blef 1749 och derpä följande
Sommar, en läng Bro af 164 famnars långd upbygd,
famt uti Nåfver-jibn åro Afrads-fifken, fom dock i fenare
tiden aftagit. Uti fiftnåmde fiö, fom år 14 fierdings våg
lång, finnes 8 Bags Fifk, neml. Lax-bringa Gadda, Ab»
bor, Id, Harr, Sik, Laka och Mort. Samma flags Fifk
fkal ock finnas uti en långre i Ô. Lill fion kallad, genom
hvilken Nåfver-ån löper, och faller uti Långan f mil N.
om Byn Nåfet , och den fenare långre ut i Krokoms Ålf¬
ven , fom då af Liths Sokn begynner kallas Liths ålfven.
1 Längan åro nyligen Mjölqvarne-hus anlagde; men i
Nåfver-ån åro både Qvarnar och Såg bygde : der blef ock
för några år fedan ett ftålle til Spik-hammars anläggande
utfedt,fom dock ånnu ej kommit til vårkftållighet.

CAP.
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CAP. VI.

Om Åhs
§. i. Den fierde til Rodön hörande Förfamling år

Åhs ; des gråntfor åro i S. Storfiön, åt N. Ôds - Farß'en
och Liths - ålfixen, i Ô. til Sokne-fkilnaden emellan
Kyrkås, Brunfio och Åhs, famttil ett Undroms Byemån
i Rodön tilhörigt Fäbod - och flåtte - gods. Soknen år på
tvånne fidor med vatn omgifven, på den S. af Storfiön
och N, med Krokoms ålfven.

§. 2. Omkring Åhs Kyrka, fom ganfka högt år be¬
lägen , famt åt S., åro allenaft fkarpa Lågdar lutande til
Storfiön. Norr om Kyrkan år en mager Skog och flor
Myra med Bleke-bottn, på hvilken några få flått-Ryc¬
ken åro. Längre i N. fins en rymlig trakt af Myr-flått,
och någorlunda goda Skogs-holmar, beilående af Gran,
Tall och Björk. I Ô. Tall-mo och några Myror. I V.
Gran-och litet Tall-fkog. Denna Soknens Invånare ä-
ro ej många, fom fielfva åga Timmer-lkog, utan måfle
undertiden anlita Nifsås ågor. Uti denna Sokn åro 24
Mantal, fom fördelas i ^2 Rökar,

§. 3. Af Fifke-vatn åro i Åhs följande, neml. 2:ne
fiöar, Tygfiöar kallade, hvilka hafva öpning uti hvaran-
dra, medelfl en liten fmal båck. Botnen beffär utafBle¬
ke och åro de mycket grunda, i fynnerhet den öftra, un¬
dantagande några fmå djup af 2 à 3 famnars vidd. Vid
S. landet ut vid fiökanten åro 2.*ne Kåilor, fom fållan fry-
fa: den ena i fynnerhet, år hel rund à 4 alnars diameter:
med långa fammanbundna flänger hafva åtfkillige förfokt
at måta djupet, men ej kunnat träffa botn. Omkring
denna famlar fig Fifken, fmi Gäddor, men mkfrLake,
fårdeles Höfle-tiden, når ifen år nyfs lagd, då man, fom
allmånt bekant år, med yx-hammare eller klubba den

döf-
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dôfvar, och ftrax derpâ genom ôpning på ifen uptager :
hvadan ock detta Fifke - låttet heter ßa Lake. Om Hö¬
ften når ifen år klar brukas detta Fifket, och faft man
ftundom vid dagsljufet på detta fåttet kan fånga Fifk ; få
idkas det med mera fördel nattetid, då man brukar ett få
kal ladt Eld-ljus af 4 eller 5 alnars långd, tillagat af fon-
derfpiltrad torr ved och med vidjor fammanbunden, hvii-
ket Fifkaren bår på, eller under armen. I April fångas
hår Lakar i Tenor. Defsutan åro tvånne Kjårnor, Land-
fom-och Backe -Kjårnen, tilfôrene aldeles fifklofe; men
X751 hämtade H:r Adjutanten Örbom ungefår en kanna
Åbbor-råmm ifrå Tygfiön, hvilken planterades i defte
omnämnde Kjårnor : och fick han förleden Sommar der-
ftådes någorlunda til husbehof Abbor af en tvår hands
bredd. Det tredje Fifke - ftållet år Ods Far[fen, hvareft,
utom långref for annan Fifk, Harr fångas genom ett be-
fynnerligit mete, neml att, ej fom brukeligit år, kroken
hålles under vatnet, utan, fedan Mafken låfom i lyckor
år förd up efter kroken, att des udd år vål bar (pä det
Fifken i fitt fprang fnarare kan faftna ), hålles den litet
öfver vattubrynet, dä Fifken hoppar up efter betet, och
blir fåledes faftnande. Dock år til märkande, att detta
fifkeri ej tager lag annor tid, ån emellan Solenes neder-
och upgång, ifrå Midfömmars - tiden några veckor.

CAP. VII.

Om Narings-medlen,
§. i. Ett Mantal, fom efter ortens fkattlåggnings-

method beftår af 6 tunneland årligt utfåde, och dere-
mot fv^arande ågor 1 Skog och mark, har måftadels en
quadrat mils ågor, och ftundom deröfver, men nåp-
nåppeligen 8 tunnors årligit utfåde; hvilket dock låtte-
ligen fkulle kunna ökas, utan at Landtmannen behof-

de
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de frukta for fkattens fôrhôgning , om allenaft inbyg¬
garnes antal hunne tilvåxa.

§. 2. Deras Bofkaps - kreatur åro Häftar à 3 til 4 pä
Mantalet, måft Vallackar och Sto, och lâledes vid pâfs
280 i hela Paftoratet, fom i det antalet underhållas, måft
for deras kôrflor til afiågne Skogs-Lador och Fäbo-land,
jemte Åkerbruket. Far hallas måft af det Svenlka flaget,
men icke til ftörre antal, ån at ullen förflår til husbehof;
hos några finnes dock af Engelfk art. 'Getter och Svin
hällas åfven til egen nödtorft. Antalet af Koer i Tings¬
laget år vid pafs 1200, förutan Oxar, ung bofkap, famt
hvad Ryttare, Djagoner och inhyres folk kunna hafva»
På hvar Ko råknar Landtmannen i.Lifp. Smör öfver Som¬
maren , i fynnerhet når de åro i Få-bodar, förutan Oft
och det få kallade Måft-Smör (Doöl. Hagftröms JemtL
Kånn. p. 92.), hvarutaf han en del anvånder til eget hus¬
behof, men det öfriga bortlåljer.

§. 3. Utom uthufen beftår gemenligen Bondens
Manngård af följande hus, neml.Kök eller hvardags-famt
en Gåft-ftufva gent emot hvarandra, med Förftufva emel¬
lan, uti hvilken [plågar vara en liten Kammare, Kåjva
kallad* Litet ifrå eller bredevid deffe rum har han ock
en Sång-ftufva för främmande, hvilka med de ofrige hu-
fen åro tåkta med bråder, tak-ved och tålningar, ( fom
tilredas af tjocka ftockar i 2 à 3 delar fönderklyfde) med
Nåfver och Granbark inunder på Mann- och Ladugården,
men de öfrige måft med Granbark allena. Nu begynnes
ock' af några brukas Tårf-tak, fom mycket bidrager til
Skogens befparing.

§. 4. Landtmannen åter 4, och i Andetiden y gån¬
ger om dagen, neml. Frukoft, då han får et ftycke Smör,
Olt, Flåfk, eller något annat låfvel och bröd, bakat af
ren - och flög - Såd, eller Korn och Årter blandadt. Och
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når Brånvin fants, tiidelades åfven en Sup deraf. Till
Margonmål (Unduhn) och Middag kokas Kött-Gryn-
och Mjölk-låppor, famt en på mårgfull ben och Gryn
kokad Vålling ( ben-vålling ) $ men når mjölk vankar,
utgör den gemenligen den ena måltiden. AJtonvarden>
fom endatt i Andetiden fås, hettar utaf ett ittyeke bröd
och något båttre dricka; dock måtte åfven Brånvinet,
i fynnerhet Vår-anden, i förra tiden vara med. Om
aftonen kokas gemenligen Gröt af Kornmjöl, förutan
Loger-och andra Högtidsdags-aftnar. Bröllopen hål¬
les nu vidare ej långa , utan flutas Tisdags aftonen,
når de begynts, fom gemenligen fker, Söndagen» På
ett Bröllop åtgår, utom annat, emellan 4 och 8 tun¬
nor Såd, alt fom antalet af Gåfterna år til» Grajolen
göras icke eller mycket kottfamma, utan varda Barare
med nårmafte flågten, efter råd och ånme, undfägna¬
de. Sina Slåp-klåder, beftående mått utaf Vallmar,
famt Ylle, Lin-och Hamp-blårs våfnad , tilreda de
fielfve; det öfriga köpes af de Handlande vid Markna¬
der eller eljeft vid tiliålle ; dock begynna nu en del
våfva finare Vallmar, fom fedan fårgas i Sundsvall el¬
ler annorftådes, och brukas til heders - klåder.

§.5. De djur fom hår finnas åro: Bjbrn, Varg,
Kaj, Båfver och Utter; doch åro de tvånne fiftnåm-
de mera fållfynte, Alg, m. m. hvaraf fångas ej alla år
lika. For 6 årtilbaka, vankades 1^ tionde bogar, och
altlå det året 15 Älgar, men federmera nog aftagit.
Sattet til deife djiirens fångande år af framl. Hr. Nord-
horn, uti defs Difp. Om jemtlands Djurfånge, tilråcke-
ligen befkrifvit,

§. 6. Tings-lagets utfkylder i ordinarie Rånta, fom
går til Militien, beftå i efterföljande titlar : Landsfkildy
Silfverfkatt, Skjutsjårds -penningar och Frobfletull : och

göra
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göra utî Rôdons Tîngs-lag årligen 2581 dal 17 ôr. S:mt.
De extra - ordinarie utgifter, fom i Landt-Rånteriet in¬
flyta, beftiga t. ex. för 1756, til 1627 dal. r. o. 10 p:r,
år 1757 til 1373 dal. 7 o. 6 p:r famma mynt.

§. 7. Til deffe utfkylders utgörande, och annan
nödtorft , bidrager Åkerbruket och Bofkaps - lkôtfelen
det måfta; dernåft Fogel-och Djur - fånge, hvartil Afp-
& Sokn åger i fynnerhet båfta tilfålle , för defs ftora
Skogar. Hårvid behöfver jag dock lä mycket mindre
vara mångordig, fom H:r Doét. Hagflröm, uti fin Jemt-
lands Kånn., låclant tilråckeligen befkrifvit. Norrlka
handelen, fom hår nog allmänt idkas, påftäs vål un-
derhjelpa något, men med hvad fördel den kan brukas,
år ånnu obevift.

§. 8. Gamla minnes-mårken och märkvärdigheter
förtjente hår lit rum, att anföras, låfom om den un-
derjordilka Hålan i Afpås, Tibrands högen i Rödön,
med mera ; men fom tiden hindrar mig derifrån, lä
vil jag aliénait nåmna, hvad en för 8 år tilbaka afled*
Soknebo berättat, at neml. i hans barna-år ej funnits
mer, ån tvånne Brånvins - pannor i Tings-laget : et be¬
vis derpä, at den drycken den tiden varit lika lå o-
kånd, fom den nu blifvit allmån.

§. 9. Ytterft och til flut vil jag dock hår bifogä
en liten anmärkning, huru på en kort tid Varorna hår
i landet hafva ftigit. För 50 och 4© år tilbaka köptes
t. ex. en Hjerpe för 3 öre, Orre 8 o., Kader 12 o., en
Ko 9 dal., i, Lifp. Smör 2 Caroliner, 41, f à 6 dal., et
Kalffldn 8 a 9 öre, alt Kopp:mt. En Gård och Hem¬
man köptes efter des godhet för 30 til 100 plåtar. Yt¬
tra Nygården i Afpås, ett godt Hemman, låldes 40 år
fedan för 24, och året derefter til 2y plåtar. Arbeta*
rena voro billige i lin betalning, o. f. v. Men fedan

C 2 Myn-
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Myntet blifvit uphögt, och Mynteknen kommo, be-
gynte prifet på varorna fmåningom okas: lårdeles fe-
dan Krigsfolket 17^ gick härigenom til Norrige, och
följande året tilbaka, har hår i många mål ej varit fig
likt. Nu på några är har dyrheten mer tiltagit, att en
Hjerpe koflat 16 öre, Orren 1. dal., ett par Kadrar 3
dal. Dock nu förledit år, och något förrut, fätts for
båttre pris. Smöret, fom 1743 låldes i Sundsvall för 8
dal. fteg 174^ til 12 dal. i Hammerdal, hvarvid det ock
fedan måft förblifvit. En Ko til 30 dal., 1. tunna Korn
ökades i det allmänt fvåra året 17^6 til 30 och 36 dal,,
i flora Ivart-året 1har den dock ej koflat mer ån

18 à 20 dal.; fammaledes åro ock nu arbetare dyra,
få at Landtmannen nödgas klaga öfver en be-

fvårlig och koflfam hushållning.

ÄNDE.
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