
Berättelse om det sä kallade Klubbe-
kriget, hällit iIlmola Sokn iÖsterbot-
ten ör. 1597. (*).

Kyr» älf hafwa twinne namnkune
3/?M niga fältstag sig tilldragit, nemligen

<j^^ iätorkyro sokn ar 1714 den 19 ?e-
bruarii slaget emellan Rysta pH

Finsta ärme6n och Klubbe-kriget i uti
Konung 8itzi8lnu»clz tid ar 1597. Det först-
nämnde ar fierestads bestrifwit (""); men om
Klubbe-kriget lär ingen ordentelig bestrisning
wara utkommen. Jag wjll derföre sä mycket
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(«") Derom finnes ock en omsiändelig bestris-
ningideZe Tidningar förHr 177b w.1och 2«.
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dttom berätta, som jag hört af mine Förfader
och gammalt folk. Första drisfiädern till delta
bullret larer wal warir den dä befarade Keli.
xion8-förändringen,idet att äi^izmunä äler
wille införa Pafwista Kelizion, hwilket warsa wal Ostcrbottningarne som hela Swerige c-
mot. Men härtill kom en annan tryckande
ordsak, hwarmed, sä wida jag fatt kunffap der-
om, sä hänger tillsammans. Dä
lnin^ blifwir af Konung 8iZizmunä, under desi
tvistande i kolen, furordnad till (-enei^L^uu.
verneur öfwcr Finland, bestallte han en stor
myckenhet af Polsic cav<,I!elie i Landet, hwil-
ket Allmogen masie underhälla och som dcvföre
hos Bönderne allt omkring blefwo inqwartera-
de pa husmans kast: men som Polackarne icke
warit waue sä swag spisning, som vonden
här ilandet kunde ästadkomma sa beqynte de
att med wäld taga af Bönderne det bästa som
fanns iderasi wisthus, och dä deras förrad,
som icke eller kunde wara sä stort, snart blif-
wit allt, dem mcd hugg och siag öfwerfalla.
Hos Oiflcerarne hafwa Klagomålen intet ut-
rättat, och nar de förFältherren beswarat sig
ifwer sitt lidande, hafwa de jämwal blifwit
afwiste och besatte att gifwa Krigsmäuuerne
hwad de behöfoe. Under! sådant twang hafwa
de widare sökt bestydd hos öfwerheten och för-
denfiull affärdat en Bonde ifrån 8turk>ro wid
namn I^uttu siöleds till LtocKKuIm, men dar
war da ingen Konung, och Hertig Cm-i samt
Riks-Raden hade betanckande wid att stötasig
med l^lemnlinF, si'm ei eller hörde under dem.
klluttu måste således ga dar af och au iftän det
ena stallet till dm andra, hwarigenom med
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hans äterresa dragits ut till »vintern: d<? omsi-
der Herrarne ledsnar wid hans langsamma
klagan, haf>.ve de befall honom att rcsa dem
och därjämte sagl, att om någon brukade wald
em»' dem, skulle dc betala likt med lika. Han
tog dnpa bemät genom Wcster-
botlen, och dä han kommit till sina Landsman
i'IV»l-ne3, som tält med honom samma spräk,
och som astmwade samma förlovning bar han
först ofwcrcalt dem till npreomng, hwarcfter se-
dan deste begifwit sig pä wagen, liafwa andra
efterhandcn solen ifrän soken sammanfogat sig
med dcm, 06) jagat bort Polackarne hwar de
kommit oflver dem. Imedlertid reste k^nttu
l)cin och bragle till upresning Vbllderna i södra
Ost^rboltcn, som togo till Anförarne en wid
namn Ml,'ifrän Ilmola; men Stathällaren pH
Korsidolm har sirart med
Polackarne kommit ofwer dem, slagit dem och
fatt Ma till fäng^i, hwilken han latir^phanga
wid Kyrka. Under detta hafwa Norr-
byggarne tågar längre fram, och da

fatt knnsiap om deras ankomst,
har han ined en hop Polacker mött dem wid
<3. (^ln-Icdy och dar kommit med dem ien
traffni>'g, dwarwid Böndcrne drifwitPolackarne
till rygga och sedan han
mist sin bast, med plats undkommit i skogen,
nien kart derpä blifwit af Soderbyggarnl', som
tidigt erbä^Iit underrättelse sa wal om stridens
förlopp som om sina meddrödcrs annalkande,
tagen till sanga och öfwersandtill Swerige. Se-
dan hafwa både de norre och sodrebdnderne sam-
manrotat sig, i assigt att dm tjaga Polackarne n-
tur hela Finland. Nar nu siemminz satt

):( 2 weta



« ) 63 l«
Mtassdant bsierbottniste Böndernessbrebafrvan-de, har han dragit tillsammans sitt Krigsfolk,
bestäende af Polackar samt äbn-och
Ningar som höllo med honom/ och tKgat emot
dem. Vöndernehafwa dä lagrat sig i Ilmol,
sokn ps pgvola hemmans äker, litec nedanför
Kurika Capell, dar de sörstansat sig; hwariill
ock belägenheten warit tjenlig, ty samma ställe
ar as naturen omgifwit mcd djupa graftrar
ech dertill med än pä norra sidan. Sedan
slemmmF lätit rceoFnoscera' Böndernas ställ-
ning, har han fattat siänd pä stogen
och lätit därstädes upkasta en ssanS, som ännu
kallaS stanS. Darifrän har han ge-
korn älstilllga sändebud lälit förmana Bönder,
na att afstä ifrän sitt företagande och lsswat
dem tillgift för ssdant brott, om de med godo
willel gifwa sig; men bönderne trodde honomintet, halst sä länge han både Polackarne hos
sig, hwilkas fiard och öfwermod de med sin
kåda lärt känna; hwarföre han mcd sitt man-
kap rykt närmare till deras lager, och dä lian

»ett, att han ei kunnat angripa dem ideras förs
kansmngar, som af naturen woro bcfästade,
)ar han wid tiulik?, dragit sig hswcr a,, vä

norra sidan, och där inal-elierat »ned största
delen af sitt folk lägret förbi längre nedal, sä-som han welat gä och stöfla deras bemwist,
hwarmcd han ock torde haft alfware: härigenom
haswa de oforfarne Vönderneblifwit föranlämeatt
bfwergifwa sina fördelaroch genast styndasig efter
honom med hela sin magt,hwilket dä5lemminFmärkt, har han siran ställt sittKrigs folk i ord-
ning och med en del gätt emot dem samt lätiten
annan del falla dem isidan; de illabewapnade
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bönder,som ei hast andra gewar an Spik-klub«
bor, hwaraf Kriget ock har sätt sitt namn,
hafwa dä blifwit pä kirtola hemmans äker
nedergjorde, dch de som pä fiygten begifwit sig
norr ut i stogen, hafwa pä en siatt mäse
sirart nedan för 8ÄNliavus»ri blifwit af (?3V3!.
leriet kringrande och ihjalsiagne, sa att fa und-
stuppil. Är 1727 i manad war jag och
besåg deras grafwar, dwilka Bonden a berörde
hemman Llic ?irta, som dä war nägot oflver
7c> är gammal, för mig upwiste,hwarjemte ban
berattade mig hwad han om denna slc?qming
hört as sina förfader och i simnerhct af sin Fa»-sar, som dä den stett, redan warit sä gammal
att han kunnat minnas de darwid fölcsallunde
omständigheter. Han lade ock dertill att nar
dä warande äboen pä pirtul-, gäro, sett huru
trassningen begunt asiöpa, bar dan lupit bem
och kladt sig i qwinfolks kläder, emedan det
warit wittei-ligt cttr de ei mgllizcrerat qwinfolk,
hwalpä efter sluten nKiol, Polackarne befallt
honom säsom en qwinna elda badstugu ät dem
hwilket han ock gjordt, samt warmi ät dem
wattenm, m. ty det har warit wintertid; men
under det de woro ibadstugan hafwa de we-
lat bedrifwa otukt med honom,och dä de derwid
erfarit alt han warit mans person, baswa de
drapit honom Förenämnde är woro ifrän klub-
bekriget fdrstutne 13a är, och dä fnnnos uti en
graf pä Sandäsen sirart ofwan för pirtolg äker
en myckenhet menniffjo huswudffallar, jäm-
te andra ben, endast betackte med watza, som
lupit ofwer dem, hwilka dock ännu woro däide
och oförrutnade: gransiogcn siar wäl tätt om-
kring grafwen/ men ur graswen war in:e: :?äd
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npwurit. Bonden sade att den war ganska
djnp, men lag willc ej ftrsöka det, ei eller o-
roa den stora bcnbop?!'. Twä a^dta grafwar
ej länqt der ifrån wijt." b.?u nug ock, men de
woro bfw<!'lwlgde ined och jag wille ej
widarc widröra dcm, att jag :^e>.- lil^g''asc
wande bfwcirygadc mig att där rc? funnos den.
Deras grafivar, som biisivit ncdbuggue pä flyg-
ten nedan för Sandberget, berättade han siola
liqg^ pä cn lilvn ff»)gol)^lme, belägen pä en
siat »näzie cn ficidedels mil iftcin gcndcn, c«m-
knl>a. l'will'ö,l,som i forna tider warit nn>>
döi>ao Kr»ppar aldeles dfwcrtacks, ett stängsel
af timmar warit npfördt att rj boskaps treatu-
ten matte slippa du; men som ban han ock sa-
de, at samma mase stal wara sa sank, at in-
gen k^n komina torrstodd till holmen, sä wille
jag ej gä dit, man w.lnde rm nied bonomhem
igen och .nuckliadehano berättelse. Scdan ?ic,n-
minF säledes of^er!runnit Bönderna,hafwabans
medhallare med stöflande farit omkring i Öster-
botten, och deriflän till byte bortfört hwad de
kunnat dfwerkomma, som dem anstått.

Saga. (*)
D3 Gndarnc wille göra menniffjor, ffapade

de först stålar, scdan fötter, händer, öron,na-
s»'r, mnunar, ögon m. in. Hwardera Könets
Lemmar woro gjorde efter ett wist allmänt

):( mätt.
(") Anledningen ar tagen «v ttili.
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'ni3tt.Karlarnas större 06) Qwmfolkens mindre.
Alltsammans kastades ien omatelig korg, ochSjälarne undfingo befallning att tillagna sig
hwar en kropp pä en fiardedels timas tid.
Dä bles en stor oreda. Fruntimmer togo i
bradstan näsor, händer, m. m som woro äm-
nade ät manspersoner; en inan rakade fä i ett
qwinfolks brost, och som han icke wiste hwad
han stulle göra dermed, sci kastade han det
öfwer axlarne och deras blefwo puckelryggiKe;
till en mans kropp togo somlige ett <In)inno«
den och deraf äro h.^lte mennistjor komne; nä«
gre som falt Frunnmmer^. dgnrgropar, singo
mans ögon, som för att deri kunna rymmas,
wasic klämmas ibop, och dcraf blefwo närsyn-
te. Sa snart den af Gudarne fdre<krifne ti-
den lvar all, gick bwar och en nr korgen och
började betrackla sig; dä blef man warse, att
de ftäste hade mljinigit sia, nien det kunde ez
andras mer. Glldarne tilläto allenast männer-
na att leta up qwinnor,som tagit lemmar,hwilka
dem bort tillkomma, ock förena sig mcd de sam-
ma, sä att af bägges kroppar stulle blinva blott
en. De männer som lefwa igodt fölstånd n:ed
sina hnstrnr, aro sadane som hos dem igenfun-
nit lemmar horande till deras kroppar. De
Makar som ej kunna förlikas sins imellan, aro
äter de som ej träffat hos hwarandra luvad
dcm felats; lnvad under dä om de gä och sö-
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Afssrift.
U^»l,3n med Guds nsde Sweriges, Göthes
I och Wandes Alf-furste. War sm,nerli«
ga gunst och nådiga wilja tilförende! Hr wär
gunstigil wi!ja och begäran, kära Fru Ncbdla,
atIeder samt med eder käre barn och Jung-
fru Er hiit förfogs den andre dag Iuhl,go-
landes eder lustig och lättsinnig med andre
war kjare Herr Faders och ware trogne un-
dersätare, som iiuj hijt gunsieligen hafwe lätit
kalla. Edrr hörsamhet ithen måtto wilje wij
gunsteligen betänka. Ed«r Gud befallandes.
Vatum Xbo den. 22 December 1556.

Utanffrifc :
Ost Hlstelige Erlig och Wälbördig Fru Ueb-

bl» til <H.uich2! gunsteligen.

Nyheter.

den 23. sistl. äpr. är Wld
llgu8j5rvi l^gpell i Sokll Hr. öigtz.

kavorin genom döden afga:,gen.
Den 28 isamme mänad l^ar H.

callemicuni harstäd»'s pä underdånigt förstag till
den ledige plutellion upfördti>:sta rum-
met Lecretergi-en wid de» "a Kongl.
Hr. klszitter och i2:
dra rummet seei-eterai-en wid Kongl.
eni l^sglÄ Hr. l>'l.v<3^«.k.


