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Exempel pä Mätinijko· åtare fednare tider.
Häradsrättens i Pielisjerfvi Carelens Låhn raniakning
och Dom, gifven i Lexa by år 1699 d. j8 Januarii.
Närvarande Kronobefallningsmannen
riib Andtrjflai och de, (om futo uti Råtten.

E-

Och

framhafdes en afl den Bondes ifrån denna Pielis·
jåfvi Sockn ocb IVaikoby Pähl Tianens Enka, ben:d Mar¬
gita ßernüsdorrer a 45 års al ter, bvilken af Länsmannen
Joh-n Lång b/f ang Joen a t löcj? uti April månad, med fin
fan Carl Påhisfon a v 2 år (den ocb jo772ma vår är pennin
döden afgånen] b.tfva ibjälfl i^it tvånne fina egna barn och dem
uti den då på
flående jvåra hunger itiden , jtmte hennes man ocb
bemalte be η η s jon fort a* dl ocb upätit, bvarefter bon ocb på
fan?ma tid och någon tid dere ter, ungefär en gammbl tnibl
f rån bemalte bEa>ke, under vägen til Jugaby, (kal med den
afiedne fonen äfv η et frammande piltebarn, a 10 år 1 ben\d
Johan Johan cjon Japanen ibjälflagit, j onder fly c kat, (lekt ocb
Hpåtit bvilken beel fajehge och eftertånkelige mijsgerning%
Jom den är b le ven uti de nåfl omliggande ryckt bar, få bar
bokne Lieutnanten F.ric Alholm vid fin kringrefa för re·
(lens updrifvande låtit bem:te Enka gripa] men bon jedermera uti därpå fbljende Ju Ii i
månad kommit under vågen åt
Kexbr lmfke befallningen på flykten, ocb emedlertid (ig i Öft er bott η och Caj ana orterna uppehållit, intil defs bon for le·
den böfl uti Auguili månad til denna Soken ocb lEatkohy
igenkommit, der åfl bon bos Bonden Olof (Jvafka δ ny o af
Länsmannen Långs, til den ända utfkickade Carl Matts lnu·
t

A

pain

♦

if

♦

ραη ar vorden fafltagen och fcdan till Kexholm[kt befäßnmgen blefven infor[kickad, hvarifrån hon nu under fåker väckt
till denne Tings timma ar vorden hit får der] och tilfpordes

huru många barn bon uti den förbigångna dy v a
haft i lifvet. Sv. 3. En fon a 12 8r ben:d Carl; En a η
år benid Påvel; ocb en flicka a 6 år bentd Laflika] fedatt
oprcpades Länsmans Långs emot henne gjerde Relation NB.
åt hon de 2:ne hennes yngre barn hade dodadt, ocb med fin
man
ocb allfl a jon Carl dem upätit; ocb alldenflund alt det¬
ta vore hennes gr annom bekant, få for ni ante s bon, at härut innan går a en fann ocb ljuslig be kännelfe; bvarpå bon begynte bitter ligen gråta, ocb fade: Gud bevare off ifrån den
fvåra hungers nod, fom i de förra åren bafver varit, ocb
med upräckta bänder bad Gud ocb båga Ofverbeten om forlatelfe; ßjutaudes bon för det öfriga (kulden på den afledne
Sonen Cnrly at b an Ja Påve II fom Laßika bade ihjälJlagit,
ocb derjämte tilflod, at bon med fin man, fom då varit fjäk¬
bon i j orftone
tiden

lig ocb bemälte hennes alfa fon, bade de yngre barnen upä¬
tit emedan de ej haft det ringade at tilgå y bvarmed de
kunnat deras hunger (lilla och fläcka, fe dan deras bo/kap och
å fidlyktone hund ocb katta varit tilforene förtärde] ej hel¬
ler bade bon fig kunnat någon undfåttning of fina grannar
bekomma, emedan hemmanet varit enflaka ocb en gammal
mihi ifrån de πäfboende grannar belägir. Hon förmantes ärt
ytterligare, at utfäga fjelfva fann ingen om barnens ibjäl*
fående ecb at bon på hennes döda fon ej (kulle oforjkylt fkjuta (kulden.
Hon J varade fig ej kunna neka, at boj va flickan
Lafitka, med ett (lag i bufvudet med en (lår dödat ] men alt
fladigt påflod, at Sonen Carl bade Poiken Påfvely dock med
hennes ocb hennes mans famtycke med en flö? i bufvudet fä
flagity at ban flraxt blifvit dåd, bvilken de i forflone hade
upätit, och fedan de ej hade mera, at förtära, Jade bon fig
flickan fjelf fedevmera ocb efter få dagars for lopp på åfvanbenämde jätt dödat ocb upätit, men bägge barnens bufvud
,

ock

*sfyr

6$

-ty*

■ocb inelfvor nc 3evgra fvit. Sedan tillfpordés bon, pä (vad fatt
de kbttet antingen med kokande eller (lekande fortärt b'fva.

Sv. at fedan barnen i Jmä ßycken blifvit Jkurna, bofver bon
fiekt Jamma flyc ken i ugnen ocb fälunda dem upåtet. Un¬
der denna hennes bekänneije begynte bon efomnftafi bitterligen
gr dt a, ocb Jade, at deras hungers nod henne ett fädant oråd

tillfkyndaU

JVidare underfbktes om det, fom vid den främmande Poikens Johan Tapanens mördande fig tilldragit b afver, bvilkens Föråldrar ti Iför ene varit allaredan genom döden afgångnej men

b an bos Rn Morfader Sune Pitkäin i bemalte (Fai>

koby haft flt tilbåll, ocb förmantes bon fom tillför ene till ert
utförlig ocb Jann bekårmelje bår ut innan, bvarpå bon bei fri¬
villigt åfven fom tilförene berättade fälunda varit tilgéngit fom folier: At fedan hennes egna barn, fom b en: t år för¬
tärde voro, ocb hennes man derpå ocb blifvit död, bar bon
Λ veckor derefter med fin fon Carl begfvit fig ifrån deras
lemviftat i andra byar fig födan förfioffa, då Poiken Jo¬
han

Tampanen bar ifrån IVaikoby kommit med dem i följe,

farnt fig ärnat til Juga på tiggeri, oab enär de % fjtrdingsväg ifrån by en gångit tilljamman, fade bon fig af en flor hun¬
ger fattat råd med fin fon, at mörda bemälte Poike, ocb till
den ändan gripit bouom om bänder na ocb dem faflbållit, ocb

fedan anbefalt Sonen med yxebammaren fiå honom i nacken,
hvilket han ock gjort hade, få at han ftrax blifvit döder ^
och ändock famma Poike bade henne gråtande ombe dit, at
hon ej ßulle taga lifvet af honom, få fade bon fig likväl det
ej i betänkande tagit, utan bon för fin hungers nöd fit fat¬

upfåt fullfölgdt, ocb honom fedan med yxan fönderflyciat, på flogen eld upgjort, ocb et lårflyckt ftekt, ocb med
forten ätit, famt bvad bfr igt blifvit de fins emellan de It, ocb
tade

med

fig bortJört,

förutan bufvudet ocb inälfverna, fom de i
[kildt
fig ifråu bv arannan ocb foA 2

[kogen lemnat} bvarmed de

ne*

•φ»

<4*
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gångit tilbüka til JVaike med fin andel. Men hon tngit
4 mil längre fram till Sorveus hy deräß han och det
medbnfde kottet fiek och ätit hade.

nen

fin väg

Sedan Rätten fåledes denna Enk an til en få utf'hr lig
grundlig hekännelfe ohtinerade, lief faken med Nembdens
omrößande fluten til följande

och

Sentens.
Aldenflund Enkan Margareta

Bertillsdotter med fin fri*
villige vtfago bekant och tilßJdt, det bon icke allenaft tillfkyndat fin älfta Son Car fl at den yngre hennes fon Påfvel
med et /lag i hufvudet af en β or döda och dräpa, utan ock,
hon

fjelf några dagar der efter på lika Jätt det andra Rt eget
pigobarn hentd Laßi ka Rfvet afhändt, och dem je dermer a fönder[lyckat, deras kött Rekt och tillika med hennes man, och
bem:te den älfta Sonen af färegifven hungersnöd förtärdt och
ätit, efter hvilken en fä fafe lig och vederftyggelig för lfvad
gerning, hon ock än yttermera 2 vecket der ej ter låtit merbemälte Rn fon et flammade piltebarn Johan Tapar. en bemd
under vägen emellan Waike och Juga byar, mor da och ibi diflå, bvilkens bänder bon imellertid faft hållit och fåledes effe¬
ktive i famma mord coopererat; Ty dämdes bemite Margare¬
ta Bertillsdotter tfter det 1 och 2 Cap. i
Hbgmb. LL. at mifta Iifvet och brännas; bvilkct den Hbglofl, Kongl. Ηofrättt
nådiga och bögrättvifa omdöme i ödmjukhet bemftällese Ailum ut

fupra

På Härads'Rättens

vägnar

Carl Frese.

(Lo S.)

Håradshofding *)«.
K. Carf
Feedum· hoc

Anthropophagie crimeit ne «juidem recentiorr arvo jn
efl: (vide Differtntionem Prafidt Lagerbring dr
tämbrogopbogis), Adhue recentiu* exemplum prebuit opilia io Ttauriiv

fenropa inauriitum

,

•efyp
K,

C/9KL (1. JI:s

Wav

"φ"

Bref til Feltrnarfchalken Christer

KegélsToIf Andachter dat. Ljungby
April 1678.

Horn
d. 6
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om

Synnerliga ynnefi Sfc. Troman. £rc. Aldenftund Wi

fårnimme buruledes uti Riga åe 12 Andacbter Kegel ii nyli¬
gen [kola vara tryckte, ocb därttti något fiunes, fom utan
tvifvcl boi Mufcboviten anfåtehgt maße vara, derf&re och
eburuväl Wi icke tvifla, at jf den om[org dragandes varder,
at fådant forfeende matte tidigt andras · Itkrtrel ocb emedan
Wi confiderere huru litteligen Mufcbowiten antager alla tilfållen til offen fion, ocb får den[kull i fall den [kulle finna
något uppa en eller annan Ofs un aer bår ig ort af trycket publicercty [om bonovi toucher a kunde, fådant ibland cauffas
belli emot Ofs fått a „
Ty år Wår nådiga vilja ocb befallning ,
at

gie, qui non f;«ne coaöus, fed cppetita horrendo ejusmodi cibi
du&us, tnultos homine» necavit & cocncdir, atque anno 1772 ea pro.
pter fuplico adfeétus eft. Aliud in libro Danico Finmorkfe Magazin
ved Carl Pontoppioan, (Hafnia» 1790) reperi, ubi in literis Prafeöi
Finmark!* d. 22 Junii 177ο, fequentia leguntur p. 31g- feg bar hervei ikkc vein uttdlade Deras Huygreflige Excelence underdanigß, at in*
beråtte, at ttiig fraa LandsbSvdingtn i Umeå er inlopen et brev, me i
begitring, at lade underfrige nåije omftendightderne angående en Lap
Qluf Oluffsfen Walle , fom Jkal hnve oppeboldet fig et anrs tid i V/a·
tcb paa reifen derifra* til Sverigyfkal paa feilet bave begått
grutligt mard paa tvtnde af fine barn, det ene ρ aar gammelt og
det andre 5, bvilke han feden bogt og opfpiß.
Bernåhe Finlap er nu
arreßtret i Sverig, og der under förhör, (kal bave föregivet, at det
år (ket af nåd og for at förekomma at då af hunger , butiker pu be.
gieret at nöijere uplyjes. Anglus quidarn vir probas nec illirmrus
pro cetto
mihi rerulit, fceleftam quandam familiam in Scotia, ad
initium proximi faeculi in devio tugurio habitantem„ ritarn raptis infnntibu* luftinuiflfe» fed deprehenfam & punirtm, exeepta
poella,
ringer,
et

cni

ob

teneram

iuplicium,

cum

ztatem

adulta

£cebift perpetraier..

poena tunc

dein

t

defidtrio

remifla fnit. Sed nec evafie
infandc hu jus dspis,. iden»

Φ
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alla de exemplar af bemalte bok, fom i
Riga tryckte avo%
andras uti den pajfagcn, fom for Ryffin
anßbtehg dr,
ocb at til den anda alla de cxemplaria, fom kunna vara utaf

matte

gifne med det forderligafle indrages.

Härmed Wi Eder ÖV.

CAROLUS.

(Efcer

en affkrifr gjordoch
feffor Lid6n.)

Utiir

bevitnad af framledne Pro-

Dornprobften Doktor Djurbergs Beßrifning 6f1
Helfingeland.

ver

det

§. XIII. Et Er ende kan jag icke annat än fårtdlja om
fuåra Satans raferi, fom yppades forft i Öilerdalarne ocb

Bobus^ Lån, Jedan fVeflerdalarne, Helfingeland, Geflvikeland,

rå mänga,
gudfruktiga menifkor får trulldom och förbund

Ångermanland,

buaribland

med Satan af omyndige,
ock ibland af nägra, fom

vit, fom (kulle

1673, z^74> *675·

»/> or£ tieäriga barn, ja vivel
til flere är kommit) anklagade blif-

t be om nåtterne borttagas ocb til Bläkulla
pä bvarjehanda tingefl fåras, med bvad mera fom fades. Td
gick fä til, at får utan bvad i Dalarne handlades, tberéfter
anflältts 5 Commisftoner, *0 i Geßrikeland, t ben andra i Hel·
finge land ocb t ben tredje i Ångermanland, ocb baftade man
i Geflrik ocb Ångermanland få vida tbermed,at efter barns
ber ättelfe , tben aock merendels tvungen var, många menni·
/fror f/Z dåden dömdes och maße fatta Itfvet til. Men i Hel·
fingeland var Gud fä nådig, at eburuväl tn Jädan rdnfakning
anda It es, fkedde likväl i tben Commisfion genom Pr&fidentens
Wälborne Herr Schering Rofenhanes, or^ *0 fZ/rr
Afjeffirs f&rfiktigbet, at ingen dåmdes får tben Jak,faftätt alt
bade et farligt utfeende af t be exempel, Jom fpor des frän tbe
nåβ liggande landen. Ju längre detta päftod,
fvår are tbet
blef, ocb flere be(kyltes; få at omftder barnen begynte Jåga9
-

att

69
att

Herr av

term.
τρλυ

;

Commijfarier tillika til Blåkulla fårdes

om

vät·

Tå efter letades bvar tro, tålamod ocb ftåndagtigbet
ocb tänkte jag tbeffa orter fnart avfattas efter t ber

merendels år

enfaldigt folk. IT'ifle ej eller någon af Pråat påfinna. Dock af fårfigtiga män, fa
väl i Coommisfionen närvarandes befinnande, Jom vid L/pjala
ocb Stockholms lärdas betänkande
blef tbetta Satans ovä*
fende hindrat och omfider fiillat. 7å barnen tilßodo ocb bekjånde fielfkräfande, at the ofanning t alt bade5 ocb then ene eftsr
den andre berättat. Hos en del kunde nian förnimma, at tbe i
fomnen bade fådant fig for e (l åIt ocb afmålat, ocb at de ej an·
nat inbillat
fig än fara ut genom väggar ocb taken uti ßy>
ocb til et rum tber en fådan fbrfamhng fke fkal. Efter tben·
na handel vart en hård ocb
dyr tid i landet> få at en tunna
fpiMvemål intil 20 d:r kofiade. Sedermera infbli år 1676
kriget med Dannemark.
fierna

något råd,

qui fariro

judicum zelo fe oppofuerunt
Upfnlienfis. JuiTerst Rex, ut
Theologi & Juris ConfuLti Upfalicnfct & Bolmienfes dicerenr, quid de
magis natu: a & adeufationibus iftis fentirenr. Plereque »ero refponfa ejus·
funt naturs, ut memoris an&orum coufulere ndeatur3qui illa fupprimat. Exfhmt cum Brunneri hac de re fententit in Colleélione
Palmfkoldiano; hsc vero teilatur Brunnerum virura fuifle probum ät
fxculo fuo fuperiorein. Nemo tarnen plura, eontulir ad abolendas
iftas inquifitiones qaam Sacellanua in Dalecarlia nomine Norrmnraus
qui cum piurimo» reos ad capitis pcenam comiratus esfer, locum
habaerat, multorum innccentiam explorandi. Nonnulli docuerunt
parum referre, an innoxii plefterentur, modo ne qua faga fupli-

*) Inter piuciifimos

,

cxcoque

eminet Martmus Brunntrus Theol.

Prof.

ciuna evadereu

CORRIGENDA.
P. 56 lineo ultima, pto 1686 lege 1685. Ρ. f7 1. 5. pro 6 Febr. lege
Febr. p. 58 b 2.1, pro CALC lege CARL. P. 59 1. 2.2 bore lege bugre·
Pag. 60 lin. 2 g Jkntten. lege /katter. P. -62 lin, 17 Palmfchålåionus Itge
II

Balmfkåldianis.

Ί HESES

RESPON DENTIS.
I.

Dura neceiiitas omnis fere, qui ab humano genere
fa£lus ii t in artibus progreflus, primus fons & ftimulus
fuiiTe videtur.
II.
tum

Expoliendis inventis & ornandis alii
deinceps dederunt.

ftimuli impe*

III.
Gens fiiveftris & barbara vitse
ii coa&a mutat.

fuum genus non ni-

IV.
non

Feros & barboros culrioribus
credimus.
V.

gentibus feliciores fuiffe

Si enim multa incommoda, quar nos premunr minus
fentiant, aiiis ramen usque rörte longe gravionbus ob·
noxii funt doloribus.
VI.
Nec

gentium

probiores eile conftat, licet multa cultiorum
vina

ignorent.

VII.

Adeo bona malis mixra & compenfata Deus voluit,
ut difficile fit pro certo affirmare, quo tempore öl quibus
in locis genere genus felieisiimum humanurn iuerit,
Vill.
Videtur
1770,

pora

proximi faeculi pars, ab a. 1720 ad
Europaeis gentibus in genere, inter feliciifima terntarnen

fuiiTe, iuorum licet

non expers
IX.

maloruin.

Eft vero in fatis, ut aevum quo ad magnam porentiam & opulentiam pervenerit civitas, id plerumque pro·
xime praecurrat, quo omnia in pejus ruetc inciptanr.

