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widlyftigt orda om orsaken, som förmätt mig at utgifwa detta
ringa arbete, dä jag är sinnad at afliigga mit andra Academifia
Snilleprof kan sä mycket billigare ansees för onödigt, som icke allenastW^ uti Academista, utan ock andra wittre mäns arbeten, tydeligen blifwit

Hs Mt, om den förmon och nytta, som et land och rike tilflyter af des un-
-5» derliggande Landskapers, Soknars och Städers noga kännedom. Wär
' upplysta tid, dä de flästas tänkesätt, i synnerhet i Oeconomie och de

delar, hwaruppä den sig grundar, blifwit ändrade, är sä öfwertygad om denna
sak, at wär Höga och Nädiga Öfwerhet, tillika med de yppersta och om wärt Fä-
derneö lands wälfärds befrämjande pä det högsta sorgfälligt Män spara ingen
omkostnad och möda til detta ändamåls erhällande. Deha stora och priswärda
efterdömen, pä mängfalt sätt stjedda upmuntringar, en ädel drift och begärelse,
at pä nägot sätt kunna tjena Fäderneslandet, samt en naturlig kjärlek til Fo-
sterbygden, hafwa derföre jemwäl, i wär tid, förmätt mänga af den Acade-
mista ungdomen, at bestrifwa de Städer och Sotnar, ifrän hwilcka de leda sin
härkomst. Detta har äfwen warit driffiäderen til närwarande arbetes utgif-
wande. Min födsto-Orts Ekenäs Stads belägenhet, äldre och nyare öden,
hushällning och andra nägon uppmärcksamhet wärda omständigheter, har jag
härutinnlln, sä mycket som någonsin af Stadsens Privilegier, Handlingar, Kyrcko
Vöcker, andras benägna munteliga och skrifteliga underrättelser, samt egen erfa-

retchet,

Företal.
I. G. N.
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renhet, för mig möjeligit warit at bekomma nägon tilförlitelig underrättelseom, sökt wälment, änfljönt med matta färgor, aMWra. Gynna A. L.
färe.) detta ringa och omogna arbete, samt ursächta des uphofsman, i fall han,
i brist af sä tilriickeliga och trowärdiga underrättelser, som han sig önskat qaa,
men ingalunda af upsät eller wärdslöshet, uti nägra mal, antingen felat, eller
icke altid lämnat sä omständelig kunskap och berättelse om förekommande saker,som du gärna ästundat erhälla.

/HM-Staden Ekenäs (som nu förtiden är den 78. i ordningen ibland SweavM rikes Städer,) är belägen i Nylands Lands-Höfdingedöme, Raseborgs wästra
Härad och Pojo Sokn, ongefär under 60, gr. 10. m. Pol. högd och

52/4 grad eller 23. tids min. long. öster om Upsala Observatorium, efter
1747 ars Special Charta öfwer Swerige, (som Nathkinatum VoeenZ och
Astrono. Observatören Herr Mag. loh. lustander mig gunstigt förstiindigat.)
pä en torr och livstig samt,litet afhällig och aftäng udde wid saltsjön, tvär-
andes des afständ ifrän Abo 14. mil, ifrän Helsingfors 11. mil och ifrän
stora landswägen, som löper emellan Abo och Helsingfors I'/^ mil. Hwadsjelfwa stället i allmänhet angär, pä hwilket Staden är anlagd, sä lär af
det, som framdeles skal anföras, nog kunna aftagas, at belägenheten 'inga-
lunda warit den sämsta för en Stad, i synnerhet sä länge de mänga Järn-
bruk och Masugnar, som nu i form af en half cirkel pä 2, 2^/, och 3 mils
distance omgifwa- Staden, ej woro anlagde; ty det synes ej allenast Oro-
ligt, utan kan ock af Brukens Privilegier bewisas (a) at ätmmftone
de stäste af deha blifwit senare inrättade, än Staden anlagd. Och at jag nu
ftraxt i början mätte nägot nämna om denna Stads första anläggning,
sä mäste jag tilstä, at man hwarcken af nu beftnteliga Stadsens Privilegier
och Handlingar, ej heller annorstädes ifrän kunnat förskaffa sig nägon säker un-
derrättelse om antingen tiden när detta stjedt, eller af hwem och pä hwilHyts
ägor den egenteligen blifwit anlagd. Det gifwes wäl lösa berättelsers at
pä dm tomten, hwarest än finnes lämningar efter källare och hwilken
uti 1696. ars Charta öfwer Staden kallas Herregärds tomten, skolat bodt
en Herre, och at den samme haft berustade Säteris Rusthället Ladugarden
kallat under sig, men sedan Staden wardt anlagd, och fölgachteligen der ej

s 1.

(») Se Michael Grubs Disft. Nistoriealp äslmoMonLm oMoinarnm in wseuo
PrmcipSiw Einlanäia. sistsng, i Abo 1748. under Högw. Herr Biskopen MenimnderS
Prsssid. utgifwen, Cap. 3. Z. 5 seg. q.
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mera heqwiimligen kunde hällas Ladugärd, har den samme blifwit flyttad til det
ställe, hwarest den ännu finnes, neml. et litet stycke utom Tullporten. En
del säga ock, at innan Ekenäs undfick Stads Privilegier, skolat der bodt fiskare,
som i läng tid medelst fiskeri uppehällit sig, och at Staden först af Grefwe-
ligll Lejonhufwudsta Familien är anlagd; hwilcken Grefwe haft sin egen amt-
man som warit bäde Domare och Executor, sä länge Staden war under Ra-
seborgs Grefskap, hwarunder äfwen östra och Wästra Raseborgs Härader dä
legat och gjordt Dagswärcken jemte andra Kronans utskylder, säsom ock sjelf
öjminstone esomoftast bodt i Staden, samt der emellan pä Äten
Högwälborne Herr Cancellie Rädet och Riddaren A. A. von Stiernman har
uti höggunstig strifwelse til mig af den 22. April innewarande är yttrat sig
om denna mening i följande ord: Aldrig, är Ekenäs Stad anlagd och fun-
derad af den Grefl. Lejonhufwudsta Ätten: det intyga nogsamt Sta-
dens äldre Privilegier, utgifna af fordna Swea Konungar! men at
denna Ätt, sedan de fingo Raseborg til Grefwestap, (b) ' kunnat
strött och förbättrat denna Stadens wilckor, det är ganska troligit. Andra
pästä igen, at Ekenäs af begynnelsen warit allenast en bytes hamn för Ly-
beckare och Rewels boar, samt deruppä 'blifwit en Plats för dehas Handels
expediter. Men jag lemnar deha berättelser nti sit wärde och förfogar
mig at i korthet anföra Stadsens undfängna Privilegier och Resolutioner.

Glorwördig i åminnelse Konung Gustaf I. har, sä wida bekant är,
gMit Ekenäs de första Stads Privilegier uti sit öpna Bref, daterat Stock-
holms Slott d. 15. veeeuibriL vomiui 1546. Af följande innehäld:Mj

(b) Räsehorg hafwer länge och fordom warit et anseenligit och starclt Swerigcs Kronos
Slott, hwilket i 15:de seoulo haft sina egna Höfwidsmän. Högwälbome Herr Cancellie
Rädet Ol. von Dalin, säger uti sin höggunstiga strifwelse til mig af den 34. Maij
1760. at Ekenäs har altid hört under gamla Raseborgs sörläning och Grefskap. Med
denna förläning hänger igen pä följande sätt tilsamman. Rils-Marstm Carl Knutsonblef 1441. härmed förärad. Derpa lär den blifwit lämnad ät Riksföreståndaren Eric
Arelson Tott 1457. men kom äter under Konung Carl Knutson i dch olycka 1465. Der-
efter fick Rils-Rädet Sten Ericsson Lejonhufwud den samma den 5. October 1568. af
Kömng Johan den III. til Grefskap. (Se A. O. Rhytzelii SviagotK: Aluuita p. 151.
oH följande) I Assessor 6ir868 Chrönika om Konung Johan den III. p. 8.
ftär: I Krönings Högtiden (som firades den 10. Iulii 1569.) begäfwade Konung Johan
den III. Fm Ebba (Lilhehök) Herr Sten Ericssons (Lejonhufwud) efterlätne Husfru,
med Grefwinne titel til Raseborg, efter Hennes Herre, genom hastigt franfall, det wiil-
förtjente Arenamn icke nä lmlde. Se äfwen Tunclds Inledning til Geograph. öfwerSwerige P. 398. Sedermera har Raseborg, warit den Lejonhufwudsta Familims Grefstap
tils Reductton under Carl XI. stiedde; dä det blef anslagit til Ofwerste Boställe för
Nylands och Tawastehus Lims Dragoner. Efter det gamla Kongl. och sedan Grefweligtt
Slott, är lcke nu mera iifrigit, än allmast nägra grushögar och ströpliga minnes märken.
Uti förenämde höggunstiga bref yttrar äfwen Högwälborne Herr Cancellie Rädet von
Dalin sig säledes: förmodeligm är Ladugarden under Grefstapstideit anlagd.
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Wij Gustafs medt GUDtz näde Swerigis Götis och Wendis «. Konung
„Göre witterligit: At Wij aff Wär synnerlig gunst och näde, haffwe yndt
„och giffwidt, som Wij ock nu medt thetta Wärdt öpne Bref, ynne och gisswe
„wäre trogne Indersäther, som byggie och boo ydi Eckenäss (otz och Swe-
„rigis Crono til en läglig och behagelig tid) Stadts Friheter och privilegier,
„att the lijke som andre wäre Borgare och Köpstadts-Man flere stedtz, her i
„Riket, mage och skole bruke theris hanttering, handell och wandell, her inri-
„kis til. Stockholm och andre wäre Köpstäder, medt hwadt som helst warur
„her aff Rikit at före förbudit är eller framdelis förbjudes kan, och bruke seg-
„latz, och driffwe theras Köpenskap utrikis, medt the Warur, som löse och
„medtgiffne are, eller bliffwe tunne, och elljest ydi alle motto hälle sich effter~som wärtt Kongl. Mandat, som Wij haffwe ytgä latid, om sädane KöP-
„mans handell, klarligen förmälder och uttrycker, Sä at the ingelunde (som
„sagt är) skole yttrikis skippe, eller före til köps nägon dccl, som förbudit
„är, eljer ware kan, som är alle ätende och feete warur, Spannemall, Humble
„och annedt eehwadt thy helst ware kunde «. Hwarföre bjude Wj wäre
„Fougther och Befallningsmän: Tästigeste alle andre, som för wäre skuld wele
„och skole göre och lathe, at the förbe.de wäre Inderfäther och Borgare yhdi
„Ekenäs her emot intedt hinder, platz eller förfong göre skole, sä länge ivi
„them sädant Gunsteligen essterlatendes warde. Och haffwe sammelunde ta^-
„get och anamedt förb. wäre Indersäther ydi Ekenäss, som wi ock nu medt
„thy wärt öpne Breff tage och aname them och alt thy them tilhörer, som är/
„Hustru, Barn, Legofolck, Gods och Ägodelar, rörligit och orörligijt M
„wärt Kongl. hägn, frijd, förswar och bestyddan, för alt öffwerwäld, ostal
„och oförrettan. Ther sich hwar ock en essterrette haffwer. Och thes til yt-
„termere witze, lathe wi wetterligen hangis wärtt Kongl:e secret. för then Breff„som giffwit och skriffwit är pä wärtt Kongelige Slott ek.

Härwid har jag ej bordt förbigä at tilkänna gifwa Cancellie Rädets och
Riddarens Högwälborne Herr Anders Anton von Stiernmans mening om denna
Stads första anläggning, den Han, nti höggunstig strifwelse til mig af den
6. Novemb. 1759. täckts anföra. Bemalte Herre säger sig oförgripeligen tro, at sä
wida Ekenäs inbyggare uti dessa första Stads Privilegier af Konung Gustaf I.
dem gifna intet kallas Borgare, utan ware trogne Undersätare som bygga
och bo uti Ekenäs, at Staden af Högstbemälte Konung nägot förut är
blifwen anlagd. Uppä dessa anförda Privilegier har Staden sedermera flereresor fädt stadfästelse, säsom af Konnng Johan 111. är 1569. den 30 lunii
Sigismund ar 1594. den 22. Martii; Konung Gustav Adolph är 1614.
den 7. Man. Samma är och dag fick Staden jemwäl byn Björknäs af twä
gärdar, then ena öde och then andra besuten til utrymme och mulbete mot
wederbörlig afgift till Kronan. Konung Gustav Adolph förböd ock strän-

geligen
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geligen är 1616. den 4. Martti Stockholmiska Kiöpmans drängar och an-
dra at sista Ekenäs för när; sammaledes förböds sä wäl de, som Kiöp-
män ifrän Revat och Äbo, at under nägon prskwxt drifwa Landskiöp här-
omkring; äfwen tilstaddes för det oändeliga Landskiöp, som bäde lösa Köp-
män och allahanda ständspersoner drifwa i Finland, at alt det Kjöpmanna
gods, som nägon Ekenäs Borgare kan bestä at Landskjöp drifwes med, antin-
gen det är fremmande gods, eller inlänskaKjöpmanna Warur, dä skal tridin-
gen höra honom til och andra 2:ne delarnaStaden. Til slut förmanas
härutinnan Borgmästare och Rad, at förordna i Staden allahanda nödtorf-
tiga embetsmän, säsom Skräddare, Skomakare, Stinnare, Klen och Grof-
smeder, Snickare, Swarfware, Guldsmeder, Bakare, Kjöttmänglare, Slachtare,
Mänglare, ?c.

Är 1627. den 14. Februarii fick Staden Privilegium pä Marckncid. (c)
Uti Regeringens Resolution af är 1636. den 19. lulii förböds igen Fands-
kjöp, som i synnnerhet af Jacob Walle, hwilten hwar Kjöpman i Abo och
ägare till Antskog bruk, föröfwades. LandsHöfdingen- befaltes at undersöka
hwarföre Fougderne förött utlagorne pä Bircknas by; samt Hwarföre Anders
Nilsson afhändt them theras marcknads bref och sisteri.

Är 1640. den 25. Febr. fick Staden förmedling pä deras Contributioner
pä Tu ars tid, neml. 1640. och 1641. til Tjugu daler Silfwer mt, sä at
Staden under den tiden skulle betala allenast Trettijo daler samma mynt.
'Ar 1642. den 25. Febr. Förböd igen Drottning Christina det Lands-

kiöp, som wid Swarteä Bruk, Antskog och Karis Landsbro brukat blifwit.
Dä blef och Staden än widare nädigst förundt den nyligen nämda förmedlin-gen -Pä aren 1642. och 1643. Äfwen blef Staden wid detta tilfälle nädigst
förundt tredje delen af Accisen som der faller 1:0 af all slacht til husbehof
och salu; 2:0 af alt det som brygges til Krögerier och husbehof; 3:0 af bak-
ugns penningarne och batares wetopenning. Med dessa penningar skulle
Stadens Byggningar inrättas och nödiga tarfwor stoppas. Sä at, när ej
allenast detta, utan ock Stadens andra intrader af tomt ören, rättigheter af
af ständ eller ställen som fremmande uti deras Marcknader gifwa, jemwäl in-
komsten af Stadsens wäg, äkrar, teppor och mulbete, med mera, tagas i acht,
förmentes det Borgmästare och Rad med flera Stadsens betjente, skulle derafhafwa et richtigt uppehälle. Denna tid finner man äfwen Stadsens Inwä-
nare hafwa underdänigst anhällit at fä med 3. eller 2. Skutor segla Utom-
lands pä Tyska platzer, säsom Narfwen, Riga och Refwel, och at de, uti

Drott-
(c) Högwälborne Herr Cancellie Rädet och Ridd. von Stiermnan har höggunstigt lämnat

mig härom följande underrättelse: UK 1627 ars registratur pag. 58. är infört följan-
de rubric: Bref för Ekenäs stad, At Karislöija och Storalöija Marcknader, skola transpor-
teras Pä Ekenäs.
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Drottning Christina Resolntion, af Riksens Förmyndare gifwen den 2. T)ec.
1^43. wises till den Ordning, hwilken med Riks-Rads Rade blifwft förfat-

tad; Och torde här förstas Drottning Christina Förordning om Städernas
seglation dat. Stockholm den 20. Now. 1636.

Uti Drottning Christina Förordning af den 31. October. 1650. tiM-
tes hwarje Stad i Riket, och fölgachteligen äfwen Ekenäs, att hafwa sina wiha
utridare, som skulle efterslä alt olaga Landsköp, (d) Detta tillätes äfwen uti
Resolution Pä Städernas allmänna beswär af den 13. lulii 1719. §.1. Herr
Arwid Ericsson (Stalarm) til Lindö och Pryts, Krigs Hfwerste och StätW-
lare i Stor-Furstendömmet Finland, gaf ut et Bref, daterat Ekenäs den 10.
Now. Anno 1598. mot Landskiöp emot Ekenäs Stads Priwilegier. Äfwen
gaf Gref Gustav Adolph (Lejonhufwud) ut Fullmacht dat. Raseborg den 5.
April 1646. til Tullens erläggande, samt Godsets conftscerande för thestysom seglade Stapelstaden förbi. Högwälbemälte Grefwe gaf äfwen är 1651.
den 1. Juli Staden Ekenäs, den Han kallar wär Stad, Fullmagt och be-
fallning, at confiscera all den del hwarmed Landskiöp drifwes emot Stadens
Privilegier, (e)

Uti Drottning Hedwig Eleonora Resolution pä Ekenäs Stads andragne
beswär, daterat Stockholm den 1. Sept. 1664. confirmeras 1:0 Stadsens
Privilegier, 2:0 tillätes intet, för särdeles Ml och considerationer, then han-
del som 1614. i Kiöphandels Ordinantiens andra punct stall wara efterläten,
dock förmenes icke resa till Refwel. 3:0 Efter Staden till trediedelen, jeytte

Prästegärdarna war afbrunnen, och säledes en stor del Borgerstap flyt
derifrän: ty bewiljades att Staden pä tre ars tid niuter frihet pä alla bygg-
nings Materialer. 4:0 Berättes at Lojo Marknad, som fyra mil ifrän Sta-
den hälles, hafwer tillförene hört Honom enstylt till, och warit i Staden hällen
men förmedelst en Stadsens Förmans practiker är ifrän Staden Abatienerat
och til Äbo förundt, hwarföre Äbo Stad öfwer samma Marcknad borde framte
Kongl.it Bref, eljest ma Marcknaden till Staden Ekenäs igen förläggas. 5:0
Tillätes Fiskerier. 6:0 Förmäles at Lands-Höfdingen förwägrat siette delen af
Accisen, som till Statens aflöning warit förundt; Men Hans Kongl. MaW
bestutit, at Staden skulle niuta Accisen och deremot hälla Stadsens Staket
wid magt.

Af Drottning Hedwig Eleonoreo Resolution af är 1672. den 12. De-
cemb. öfwer Ekenäs Stads beswärs puncter anmärckes allenast, at Marckna?
den wid midfastan skall intet hällas i Lojo, utan i Ekenäs och at Brukshan-
delen och annat Landskiöp strängeligen förböds. Är. 1676

(d) Strandridaren har denna tiden blifwit lönad med 25. Daler Kopp:mt om aret. Se Eke-
näs Stads Dombok af är 1662. .

(e) Af Stadsens Domböcker, insände till Kongl. HofMtten i Abo, ses at jemwäl fleras wanr
i grund af desta Förordningar, blifwit af Tullbetjeningen hiirstädes confiscerade.
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Är 1676. den 15. April confirmerade Konung Carl Xl:te Ekenäs Stads

wälfängne Privilegier, friheter och Resolutioner, at obehindrat njuta och behälla
eftsr theras rätta innehall och förstänv, sä wida the icke löpa emot Handels-
Ordinantie.n af är 1617 eller andra futtdamentale Riksens Lag och stadgar. Äf
Konung Carl Xl:tes Resolution pä andragne beswär dat. Stockholm d. 11.
Now. 1680. Anmärckes, at här igen förbjudes det Bruken i iilgen mätto,
mätte prejudicera Staden med förbuden handel. Man ser ock här, at Sta-
deL gjordt ansökning at fä sygga wäg hwarpä brukens järn skulle wiigaS emot
iöägpenningars erläggande; och at fä wid Baresund bygga en wäg för det
ifrän Ingo utgär, samt at de borde saken i Kongl. Cammar Collegio cmgifwa,
och der, pä Kongl. Maij:ts nädiga behag afhämta behörig Resol. som med
det de underdänigast begära, är och kan nyttigt och giörligast wara. Stadeit
gjorde och nu ansökning om tillstånd at fä segla utomlands men förgäfwes.
Likaledes blef Staden tilldömd den delen af Accis och Bakugns penningar,
sön: dem ifrän är 1678. lvar fikhällen.

Är 1686. d. 9. Now. bekom Staden igen Konung Carl Xl:tes Ressl.
pä andragne beswär; Sammaledes är 1693 d. 18. Novemb. och 1697. d. 23.
Decemb.

Konung Friedrich har aenom Resolution af d. 14. Decemb. 1723. wi-
dåre stadfäst denne Stads Stadsrätt samt dä äfwen förundt den samnw
ättg frihets är, til des upprättelse igen, efter öfwerständen fientlHhet; undee
hwilken tld Staden för alla contributioner, bakugns, boskaps och Mantals-
penningar samt bätsmans häll och husbehofs Accisens erläggande förfkontes/
Men Port Tullen med Salu Tobaks och Tapprians Accisen upboros fuller
af wederbörande betjente; Men sedan fördeltes penningarna efter handen, un-
der Lands-Höfdingens inseende, dem emellan, som i anseende till den ledncr
städan mast behöfde understöd til byggnaders fortsättjande. Man ser ock af
denna Förordning, at Staden gjordt ansökning om seglation pä Rewel mere
afstogs och förböds wid förlust af Stadsrätt. Äfwenledes förböds Allmoges
deromkring at fara nägorstädes innom Riket med waror, med mindre dö
VWis ifrän nästa Stads Magistrat anskaffa, at samma waror äro deraS
egen<afwel.

1724. d. 23. Jan. fick Staden igen Konung Friedrichs Resolution pH
lmdragna beswär, hwaraf fes at Borgerstapet äter giort ansökning om segla-
tion til Rewel, men kunde ej tillätas för flere orsaker, i synnerhet, sä wida
Ekenäs ansägs för en Upstad. Sammaledes 1728. d. 11. Jan. dä det
äfwen blef förklaradt, at förnämda frihets är borde taga sin. början med a?
1724. och upphöra wid flutet af är 1731. Nu förböds ock, af samma grundsom 1724. seglation til Rewel. Den tid, som af Resolutions 5. §. sees, har
ock Staden sökt fä bewista Mats-Mäho Marcknaden wid Pickala bro r

Siundo
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Siundo Sokn, men blifwit remitteradt til Kongl. Commerce Collegii afgöran-
de; och af Resolution öfwer Ekenäs Stads andragna beswär wid 1731.ars Riksdag, gifwen Stockholm 1734. d. 25. Octob. §. 3. ses, at redan
1725. derom blifwit ansökning gjordt, men af Kongl. Commission i Finland,
uti Resol. af d. 5. Sept. 1725. blifwit afstagit, och Helsingfors och Borgo
tilägnad; som ock nu 1734. derom ansöktes, men afstogs af samma grund,
som Commission det gjorde. Af Kongl. Maij:ts Nädiga Resol. uppä Allmo-
gens af Raseborgs östra och wästra Härader i Nyland wid 1731. ars
Riksdag andragne beswär, gifwen Stockholm i Radkammaren d. 27. Öctob.
1732. §. 39. ses, at ock Allmogen anhällit det Ekenäs Stads Borgare,
mätte äfwen som Helsingfors Stad fritt fä handla wid denna wid Pickala
bro hällna marknad; Men afstogs ock nu af samma grund, som Commission
det gjorde 1725. neml. sä wida de ät Helsingfors Stad förundte och wid
Commisfionen uppwiste fordna Privilegier af är 1584. samt 1594. förkla-
radt bemalte Helsingfors' och Borgo Städer, til denna Marcknad wara
berättigade.

1732. d. 11. Jan. fick Staden igen Resolution pä andragne beswär:
widare af är 1734. d. 25. Octob. hwaruti Staden först anförer ätstilligt,
säsom tjenande til hämmande af Landsftöp, och Lands-Höfdingen i Orten fe-
dan pälägges, at hälla allvarsam hand öfwer, at de mänga utkomna klara
och tydeliga Förordninger emot Landskiöp, noga efterlefwas, ät Borgerstapet
ej ma skie nägot förfäng. Staden blef ock nu bewiljad en Marcknad, som
tager sin början den 25. Febr. eller Matsmähodagen, och pästär i 8. dagar,.i
stället för Midfasto Marcknaden, som enligt Kongl. Resol. af. är 1672.
ifrän Lojo bort til Ekenäs flyttas; men nu blifwer oförändradt. Äfwen för-
undtes denna Stad nu i näder sitt eget Post-Contoir, hivarwid Post-Mästa-
ren stulle muta all wid Ekenäs stad fallande porto til lön, hwilken porto
upbäres efter Helsingfors Post-Tara; dock bör Post-Mästaren af denna
sin lön arkgen underhälla en Karl och häst til Postens förande fram och till-
bakas emellan Staden och nästa Postgärd pä stora Ordinarie Postwiigen.

Attermera har Staden erhällit Resol. pä andragne beswär af är 1738.
den. 14. Decemb. At denna Stad sä wäl som andra Städer efter sidsta
Rysta wälde, ätniöt wissa frihets är, men dock under samma tid pä wist
sätt giorde Kronan det estade förskottet, kan inhämtas af et Rädstugu
Mttens Protocoll, hällit i Ekenäs Stad den 20. Maij 1745.

1750 den 4. lunii fick staden tillstand at 3 '/^ mil härifrän uti Ka-
rls Sokn och Byn Kyrckstad inrätta en köping och der städes hälla öpp-
na bodar med Specerier, kläden, salt och Saltströmming, samt andre för
Landt boerne tjenlige och nödige waror, och deremot äter upkiöpa, hwad
Allmogen kan hafwa at föryttra. Af Resol. pä andragne beswär den 11.Now.

1680.
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Itterst wil man ock här nämna, at ätminstone en stor del af den Fri-
Herrliga Banerska Ätten skrifwit sig til Ekenäs, och at äfwen Herr Riks-
Rädet Gustav Baner 1597. den 3. Maij härifrän skrifwit et bref til sin
Broder Herr Riks- Rädet Sten Baner. Se Herr Cancellie Rädet och
Ridd. Stiernmans Swea och Götha Höfdinga- Minne, s. 26. 46. 274. 309.
330. och Bilagorna til Jon. Werwings Historier om Kon. Sigismund och
Carl IX s. 192. 210. Men man har ej kunnat fä nägon tilförlitelig un-
derrättelse om nägon af nämda Familie warit nägonsin radande öfwer Sta-
den eller ej.

i6BO. A 10. ses, at Lands-Höfdingen dä redan blifwit befalt at undersöka
huru wida det wille skicka sig at hälla öpna bodar wid före nämde Kyrk-
stads By.

Äfwen sä undfick Staden 1751. den 16. lulii Res. pä underdänigst
giord anhällan, at fä ujuta wägare penningar af Bruks Patrcmerne för det

Järn de utstippa, säsom nödige till Stadsens aftöning, m. m. hwaruti deras
begäran afstogs, alloenstund denna Stad ej kan ansees för nägon Bergs-Stad.

1752. den 29. Imm blefwo Älänningarna förbudna at taga wedlafter
pä östra sidan om Hangeudd, denna Stad til förfång och mehn. Widare 1752.
den 23. Dctobris, dä Staden i synnerhet anförde beswär öfwer olaga handel,som Bruks- ägarne och Krono- betjente skola föröfwa.

°' At denna Stad fatt flera Kongl. Resolutioner, än nu finnes ibland
des Handlingar, och hwilckas innehall härtits korteligen blifwit anförd, är
otwifwelachtigt; i synnerhet nämner Högwälborne Herr Cancellie Rädet 01.
K" Dalin i sitt förnämda til mig aftämnade höggunstiga strifwelse följande,som härstädes ej äro til sängs, neml. Regeringens bref af den 26. Martii
1633. til dä warande Gouverneuren öfwer hela Finland, sedermera Greswe och

Riks Amiral Herr Gabriel Bengtsson Oxenstierna angäende Ekenäs, och Reso-
lutioners af den 29. Martii 1647. den 8. Nov. 1650. och den 11 Nov.
1682.

Hwad Stadsens Namn angär, sä lär ingen kunna twifla, at icke Sta-
den af detz Inewänare, som sä wäl här, som annorstädes i Nylandska stiäre-gärden ifrän Xll:te hundrade talet warit Swenskar (f) blifwit nämt Ekenäs,
af de här pä udden dä förtiden warande Ekar. Ty at pä denna ort
tilförene warit tilgäng Pä Ekar, kan man finna deras, emedan Pä Gullöö
Säteries Rusthäls marek, i synnerhet pä ängen, som är en liten fierndels

mil

(f) Bese Herr Mag. lleur. vinx. Ds llslLmgkorgia, Ptu_>t. Pr. §. I.

§.2.
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MO belägen ifrän Staden, än wiira Ekar til tämmeligt antal, ehuru störst
delen af dem nu mera äro af älder förstämde. Pä Ramsholmen, som hörer
under den nära wid Staden belägna Ladugarden, hafwer ock tilförene wärt
nog Ekar, ehuru de nn äro dels nederhugne, dels af hög älder förrutnade.Ja, gammalt fotck hafwa berättat, at Eteswbbar jemwäl funnits pä Kyrckio-
gärden i Staden. Af denna orsak tyckes jemwäl Staden hafwa bekommit en
Ck, til sit wapen, som ses sä wäl af des äldre som nyare Sigill, och af
hwilcka det nyare i synnerhet föreställer Stadsens näringssätt; Och derföre har
äfwen Herr Hos- Auditeuren Eric Tuneld (i sin Inledning til Geograpbien
öftver Swer. R.) kallat Ekenäs pä Latin: Hvsreuum ?6niuBula, samt BiZfr_-
äuB ?orBiuB, som härstädes war Kyrckio- Herde mot början af förra se-
culo, ifrän Grekiskan kallat Staden Dryopolis, och sig sjelf ?HBwr6iu
Vr^opolitanuiu (g). Högwälborne Cancellie Rädet och Riddaren Herr And,
AKt. vott Stiernman, har utur Stats Secreterarens och Cancellie Rädets Herr
Olof Hermelins Hecatompolis Sweonum, hwars orginal finnes uti Hans
»vidlyftiga och utwalda Bibliotek, utflrifwit och mig höggunstigt meddelat
följande werser öfwer Ekenäs Stad, hwilcka i lita mätto bekräfta det som
anfört är:

Ilsag pOZtyvkW Lviouum wrrHg tsnuere eoloni,
H^vttreo potior Mm katiB apta Biun.

Hvod multo vi^uit, vioinum rodoro lituB,
dNC priBl:i terwr oriZo mci.

H.Bt proeul HBtK^onuW p6lHguB ms äiviäit arvi3,
M6OB portuB V6ld6rg.t unäg. BaU.

Nlogvio Bum Lvsäa,: loeo lsä äioor. .
I^xnlat & patrio liuFVl». V6tu3ta »010.

Eljest finnes, säsom redan tillförene nämt är, öfwer Staden en Charta,
författad af S. Broterus 1696. som dock är mycket illa medfaren. Nu för
tiden är Staden bebygd säsom följer; neml. här finnes 119. bygda gärdar,
hwarpä alla husen äro af träd, och en del af dem rödfärgada, samt af dessa
endast twenne Byggningär twä wäningar höga. Midt i förra seculo finner
man Staden warit indelt i 4. qwarter (h); men som man ingen nndaxe un-
derrätelse äger, huru med denna delning warit beskaffat, ty har den förme-
dels Magistratens forgfällighet nyligen igen blifwit fördelt i 4 qwarter, nem-

Kgen östra, Wästra Södra och Norra samt gatorna äfwen sina wissa namn
tillagade.

<g) Bese Forsii strefna Anmärckningar til K. Gustav Adolphs Swensta Bibel, som än finness Elentis.
<h) Bese gamli» Kyrckio räkenskaps bcku.
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tillagde. Torget och gatorne äro wäl ej ftenlagde, men behöfwa det icke hal-
ter fä nödwändigt, emedan grunden i sig sjelf är eljest nog fast och afhällig,
och de merendels hällas genom fopande rena. Torgets storlek är i langdyn
65. och bredden 68 alnar. Gatorna äro till antalet 17. utom nägra smä
gränder, hwilka äfwen alla wittna om fordna tiders mindre sorgfällighet om
regelbundit byggnads sätt. Stadsens längd är ifrän Herr Auditeuren Wahl-
bergs grind til stranden längs med Kungs och stora Kyrckio gatorna 1070.
Alnar, och bredden ifrän Tullporten längs med Trägärds och Rädstugu ga-
torna 723. alnar. Emedan Husen i senare tider äro nog wäl bygde, och
Magistraten nu mera jemwäl gjort den författning at inga nya Hus stöta
täckas med takwed, ej heller nya Badstugor byggas utan spis och pipa; des
Utom som sagt är, en del Hus redan finnes rödmälade, och man hoppas det
samma äfwen om de öfriga framdeles, gatorna äfwen äro torra och .rena, .sä
kan man med fog säga at Staden äger et nog behageligit utseende. I syn-
Mthet ser Staden mot hösten, dä humblan begynner mogna, ut som en TM-
gärd, hwilket ät siösidan gifwer en angenäm prospect. Sä kan en äfwen ifrän
Staden hela sommaren igenom fe Bruks Fartygen, som innehafwa laster PrFischers, Antskog, Billnäs och SwartK Bruk, passera här förbi; At jag ej
heller ma förtiga, det de gent emo Staden midt öfwer siön liggande LeO-
wald, Trollböle, Wästerby famt Österby Hemmans härliga äkrar och gröna
rDvahor, tillika med Ladugärdsägorua, giöra rätt et wackert utseende.

Staketet, som omgifwer Staden pä landsidan,är förfwarligt, och ster
des byggande samt wid magthällande nu mera pä Tull-Societetens bekästmd,
K wida Staden nu förtiden äger ingen del i Accisen; ehuru, som i H. 1. an-
fördes, man finner, at Staden i förra seculo njutit Accisen, och deremot Mrit
skyldig Hälla Staketet wid magt; jemwäl sedermera flera gängor gjort ansökning,
at äterwinna samma förmon, men förgäfwes.

TRAI wela nu förfoga otz at nägot närmare tala om Stadsens piMca
Hus, hwar ibland förekommer i förstone Kyrckau. Denna är belägen
mast midt uti eller litet närmare till wästra delen af Staden. När

början med deh byggande stiedt, tan man i brist af Kyrckioräkningar och andra
documenter, ej med witzhet säga, dock föregifwa en del gamla män efter den
sägen de fatt, at arbetet ej dä strar, när det blef begynt, kunnat fullbordsis,
för mellankommande krig med Polen. Att Kyrkan, som är af sten och hwAfd
med bräder, blifwit om icke hel och hällen, dock til största delen uppbygd af
framledne Riks-Rädet, Fält- Marskalken och Lagman öfwer tijo Härads Lag-
sagu Grefwe Guft. Adolph Lejonhufwud, tan inhämtas sä af änny tef-

wanoe

§.3
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wande gamla mäns berättelse, hwilka de M af fina föräldrar, som ock af
de twenne wapn, som sittja utan för stora Kyrkiodören, hwareft orden sä
lyda: Gustavus Adolphus Lejonhufwud, Grefwe till Rasborg och Falkensten,
Sweriges Rikes Rad 1653. Strax här bredwid stär andra wapnet med deha
orden: Christina Chatarina De la Gardie Grefwinna til Rasborg och Fal-
kensten 1653. När den samma blifwit färdig kan nägot när, slutas af det
tal fom Grefwens Hoppman Holt pä Radstugan den 6. April 1666. och
hwilket finnes i Stadsens Dombok, sä lydande: Det I wele käfta pä den
gamla Kyrckie farstugan det kurmen i käfta pä den nya stentyrckan; jag
wil med Grefwens dagswärken lata föra gruset derut, och'l ma taga bänk-
karna utur gamla Kyrckian och sättja i den nya, sä kan man lata nu straxt
predika derinne; När GUD wil Hans Exxell. unga Grefwen hitkommer, sä
läter Han wäl förfärdiga det som felas pä Henne. Högwälbemälte Grefwe,
fom afsomnade i Rautis i Ahala.Sotn är 1656.den 29. Now. stall äfwen
och a nyo lätit uppbygga Ersta Kyrcka uti Westergiötland, samt med stiöna
torn och tatmälning bepryda säsom ock i sit förnämda är uppsatte Testamente
Wrordnat och anslagit medel til Ekenäs Stads Kyrckas reparation och besir-
pWg, säsom Högw. Herr Cancel. Rad. och Ridd. von Stiernman Uti,hög-
Munstig strifwelse mig underrättadt. Besagde Kyrcka är annars täckt med spän-
"tak, ägande äfwen et stentorn af 103. fots högd til rostet- och 17 V2
fots bredd och längd innom muren. I Kyrcko- Rädet den 10. Febr. 1760.
projecterades till nytt Kyrckiotorns byggande, hälst som innanwärtet af detta
skall wara tämmeligen förfallit. Kyrckans storlek är som följ.er: neml.
längden 109. fotsbredden 48 fot, alt innom muren, och högden til högsta
hwalfwet 30. fot. Deruti äro 5. pelare a ömse sidor om stora gängen, och 5. Mm
ftä pä hwardera sidan af Kyrckan fasta i muren. Uti henne fwnes 5. fönster, pä
-fodra, 2 pä östra och 3. pä norra sidan, samt et i tornet, äfwen pä södra sidan.
Altar-taflan som är mastadelen af Ek, har tilförene warit rätt wacker, med
bilder utsirad; Men är uv mera tämmelig gammal; Den föreställer an-
nors Marie bebodelse, Frälsarens födelse och dop, samt Hans lidände
och den heliga Nattwardens insticktelse. Uti förra Rysta tiden är den
nog illa medfaren, och äfwen et stycke nederst af taflan borttagit, hwilc-
ket dock sedermera igen^är reparerat. Chorbalken är mälad 1673. och Häf-
wer följande inscriptioner; neml. emot Manfolkssidan spräken af Psab 147:
12, 13, 14. emot Qwinfolcks-sidan, af Psal. 122: 3, 4. och yfwm för
stora, ingängen. til Choret af Psal. 121: 8. I Choret finnes ock en M-
tllre, sä wäl a manfolcks som qwinnfolcks sidan, hwilcken blef mäladi 1734.
Predikstolen är af furu, wäl uthuggen, mälad och med 9. stycken infatta bilder
beprydd. Pä öfwersta delen af den. famma, fom hänger wid pelaren, finnes
dessa orden: Margaretha Ekrot, fordom Prohstinna i Karis Ntiseby. Capel-

länen
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länen härstäoes Herr Nils Stigelius har 1697. köpt för 40. Daler en
gammal Predikstol ifrän Ekenäs Församling och stänckt den til Pufula Ea-
pel i Lojo. Til denna nysnämde Predikstols beprydande äro 1630. ser styc-
ken bilder köpte. Twenne ljuskronor sinnes här: den större, som bestar af
16. armar och en flächter örn öfwerst, är köpt med Kyrckans medel, och
äger ingen inscription; men pä den mindre, som har 6. armar, finnes föl-
jande: Denna Ljuskrona är stänckt af Daniel Hielmerus, är 1730. d. 25. Dec.

Inga gamla Muneke Mäheböcker, eller andra älderdomsmärcken finnes
i denna Kyrckg ej heller nägra andra märckeliga omständigheter i des räkne-
eller Historie-böcker anteknade. Sacristian som äger ett fönster pä norra
sidan, är 22 fot läng, 16V_ fot bred och til mellantaket I_V_ fot hög. 1755
Vygdes Källaren under Sacristian och 1756. förwarades den med galler och
läs. I Kyrckan finnes allenast en murad graf, dock utan grafsten, allenast
med bräder täckt, uti hwilken V. Lagman Elias Streng är begrafwen 1693.
som dä betalt för inlösen i grafwen 36. daler kovp:mtt Pä Kyrckiogärden
är äfwen en murad graf, med et litet hus päbygt.

Man wet ej, at Kyrckan, sedan den blef bygd, har warit underkastad
nägon eldswäda eller andra särdeles swära öden. 1693. den 18. Nov. har
Hans Kongl. Maij:t Carl XI. pä giord ansökning, förärt til des reparation
och betäckning 600. daler kopp:mt. 1724. gjordes äfwen ansökning om nägon un-
derstöd til Kyrckan, men kunde ej, i anseende til Rikets dä warande medellösa
tillstand, erhållas; säsom ock 1672. derom redan blifwit ansökt, men icke bewiljat.

1750. den 2. Octob. förundte Hans Maij.t allernädigst en Collect öf-wer hela Riket til Kyrckans reparation, och bestego sig dä Collecterna til 2510.
daler 15^/2 öre Kopp:mt; nemligen.

Ifrän Stokholms Stad
ifrän Upsala Stift
ifrän Ao stift

, ifrän Carlstads st.ifrän Borgo st. -

ifrän Giöteborgs st.ifrän Calmare st. -

ifrän Strengnäs st.
iftän Hernösands st. -

ifrän Lindtivpings st.ifrän Weriö st.ifrän Lunds st.
ifrän Scara st.

Daler. öre.
- 191. 3.

386. 3.
- 274. .3.

119. 13.
- 85. 19.

222. 7.
- 57. 9.

138.18V.
- 180.

- 207.
- 140. 5.

372. 13.
-136. 18.

Summa. 2510.15^2-
-1694.

Sunnm<la. 2510.15V_.
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1694. förärade äfwen Kfwersten M. Ribbing 12, Mfter Mbräder tflKyrckans täckande. 1?51. blef hon til rorswärcket och andre felachngheter an-
semligen botad. 1757. giordes en ny förstuga för södra Kyrckiodören. 1758.
byggdes en ny Läcktare i wästra ändan af Kyrckan och bänkarna ändrades
jemwäl i den samma. I Kyrckiotoruet finnes et Urwärk, med stagkläcka,'Dr

hwilcket 1732. blef betalt 250. dal. Kopp.mt, emedan det förra war sä förfallit,
qt allenyst nägra delar eller hjul deraf woro qpar (i). Säijaren til förra
Nrwercket är.uppsatt är 1663. Likaledes hänga här i toryet twenne Mackor.M den större sta, a ena sidan, dessa orden: Omguten är 1757. med Ekenäs
Stads Kyrckas bekostnad af loh. Fahlsten, och 5 den andra sidan följande:

Denna omgjutning kastade 407. daler 2. öre Kapp:mt. Omkring Kyrckio-
gärden är trä-planck, sä när som pä et litet stycke, hwilket bestar af stenwall.
17H3. dä flyckten skiedde till Stockholm för Rysta infallet, blef aMen Grc-
lans Skrud öfwerförd och 1721. i Novemb. äterhemtad.

Af hennes skrud miirckes i synnerhet följande, neml. Communion
-lev, som är förgyld utan och innan, med dessa ord pästrefne: Manderscheidt
Blcmckenhjelm und Russensten Oreve Zu Rasborck A:o 1613. förmenes Mra
stänckt af Grefwe Lejonhufwud. (k) Pä oblats asken stö bokstäfwerna 5. Z.. -

O. N. 1693. Den samma Mges wara förärad af Herr General Nioren
Ribbtng 1693. (l) Pä Pateen Kr ritat et Lymb med en segerfana pö ryg-
gen, och följande mening deromkring med munckestil: Dci X
portis X p^eokitg. X muuäi.

Föran denna, hartils omtalta Kyrcka Mf uppbygd, har et litek -stycke
Häriftän wari en nog gammalt af trä; äldrigt folck weta im utnämna Mllet
hwar den statt. Mera Har jag mig ej om den samma bokant än at 16?Hhaf-
wa liken ännu blifwit begrafne sä wäl i gamla soch nya Kyrckan.

Föran

Mitt ljud det kallar nu/
Ach! kommen dä tillhopa/

Lät mig bland döda ting/
Ej orsak fä at ropa

Til Gud och n»jtna om/
Er tröghet til at gä

Dit I af Herrans ord
All glädje kurmen fä.

(i) Bese Kyrckans inwentarium af är 1726.
(l) Bese Kyrckans inwentarium af 1726.
(l) Se nyssnämde inwentarium.
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Föran jag gar längre at tala om denna Stads Prästerskap, är nödigt
at förut nämna nägot om Pojo Sotns combination med Ekenäs. Af
Konung Carl Resol. pä Ekenäs Stads andragne beswär, dat.
den 11. Nov. 1680. §. 7. finner man at Staden dä redan gjordt ansök-
ning derom, at Pojo ftäregärd skulle förordnas til StadH Kyrckan, at
der hälla sin Gudstjenst, och at saten dä blifwit remitterad til Lands-Höfdin-
gen och <,

Biskopen at derom disponera. Af Konungens Bref till Consisto-
rium i Äbo af den 6. Juli 1694. ses widare, at Consistorium aret tilförene
eller 1693. uti Majo och lulio genom strifwelser underdänigst påmint, at i
förmägo af nyhnämde Resolut, af den 11. Nov. 1680. mätte uti närmare
undersökning och öfwcrwägandc tagas, om icke några närgriwsande byar
kunde läggas ifrän Karis och Pojo socknar under Ekenäs Kyrcka, til des sä
mycket bättre conservation, och at Ekenäs sedan kunde föreses med en Pa-
stor lita med Pojo, dä resolverat blef: at Consistorium lika med Lands-Höf-
dingen skulle fodersammast anställa undersökning huru detta bäst och beqwäm-
ligast stnlle lata sig giöra. Sedan finnes af Konungens Bref til Lands-
Höfdingen af den 5 Jan. 1695. At ransakningen härom blifwit öfwerskcckad,
dä ock, enligt detta, och Konungens til Consistorium, af samma dag och är,
afsända Bref och befallning, Pojo Sokn blef combinerad med Stads Försam-
lingen, och äfwen de Hemman, af Pojo Sokns Skäregärd och andra lägen-
heter, som Staden sä när äro belägne, at de mast alla Prcdikodagar hafwasin Kyrctiogäng i Staden, blefwo lagde under Stads-Kyrckan bäde til deras
Kyrckiogäng, sä wäl som Kyrckans underhällande. Föran detta stiedde, restePozo^ Präster hivar tredje Söndag til Skären at förrätta Gudstjenst derstädes,
hwilken Holts pä Engholms Säteri. I niimde Konunga Bref til Lands-Höfdin-gen stär ock med klara ord, at den ämnade Pastoren öfwer Staden och Soknen,
kunde hafwa sitt Hemwist i Stadm, och Pojo considereras som et annex;
hwarför man äfwen Mligen kan säga, at Pojo. Sokns deputerade, utan til-
räckelig grund, wid et Kyrckiomöte, i Ekenäs den 9. lunii 1756. sökt be-
strida detta.

Enligt Konungens Bref til Consistorium af o. 17. lunii 1695. ät-
njuter Pastor i Ekenäs och Pojo de 50. tun. Spanmäl, som Pastor i Ekenäs
för combination ägt. Detta är widare stadfäst uti Konungens Bref til Con-
sistorium af den 9. April 1696. hwaruti äfwen Capellanen, som, efter föranförde Konunga-bref af den 5. Jan. 1695. tillika är Pcdagogus wid Sko-
lan tilägnas den äkcr och äng, som Pastoren, för än combination stieddeägde. Säsom ock uttryckligen förmäles, at den förordnade Kyrckio-Herden,
neml. Benedictus Macrolander, fom tilförene war Pastor uti Pojo Präste-gärd in til des Staden, i hwilcken inga Pastoris hus dä för tiden woro sä-dane, som nödwändige för Honom synes, skulle tunna uppsättja och sedan

2 >
. wid
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wid magt hälla. Hwaraf igen klarligen kan inhämtas ut Pastoren, sä snårig
tjenliga hus för honom i Ekenäs blifwa upbygde bör bo i Ekenäs och ej i!
Pojo, som hartils skiedt; hwarifrän Han gemenligen hwar tredje Söndag rest
til Staden at Predika, dä andra Capellanen, hwilken ständigt bor i staden,
derstädes de andra 2:ne Söndagarna förrättadt Gudstjensten, som här altid
stier Pä Swenska. Nu förtiden hålles i Staden ottesäng allenast de 3. storasHögtidsdagarna och Passions tiden, men ingen Aftonsäng; dock har åtminsto-1
ne här i förra seculo äfwen blifwit Aftonsäng hällen, som kan inhämtas af et -
Protocoll hällit sammastädes den 17. Sept. 1642. !

De omtalte 50. tunnor spanmäl tyckas under förra Rysta wäldet och j
nägon tid derpä warit till Kronan indragne, emedan man finner af Resolutio-^nerne a^ ar 1723. och 1724. öfwer de beswär som Allmogen af Naseborgs
Öst. och Wäst. Härader samt Kyrckio-Herden och Ekenäs Borgerskap un-
derdänigst andraga lätit, det ansökning blifwit gjord, at de samma igen
mätte i näder ät dä warande Kyrckio-Herden blifwa förundte.

För de 31. Hemman af Pojo Skäregärd som äro anstagne under Ete^näs Kyrcka betalas ifrän Pojo 2. tun. och 21. kapp. räg i winsäd til Sta^
den, enligt Consistorii Ecclesiastici i Abo utstag af d. 7. Now. 1700. A«
3. §. i Resol. pä Borgerskapets i Ekenäs beswär, af d. 11. Jan 1728. ses
at de gjort ansökning, det witza. Hemman af Karis Sokn, i följe af Kong^
Mdij:ts d. 5. Jan. 1695 stiedde bifal päLands-Höfdingens, sedermera KongU
Rädets Grefwe Carl Bondes förslag mätte päläggas, at jemte Borgerstapl
underhälla Stads Kyrckiobyggnaden, emedan de der skola hafwa sin ordinäre

Kyrckiogäng, och säledes befrias ifrän Kyrckiobyggnaden i Karis Sokn, hwarpii .
resolwerades, at Lands- Höfdingen borde derom undersöka, och sedan med si
utlätande, jemte Consistorii betänckande inkomma. Och dä wid 1731 ars Riks
dag derom widare i underdånighet pämintes, bestöts uti 6. §. .i Resol. p,
Ekenäs Stads andragna beswär, gifwen d. 25. Octob 1734 at- det skull
blifwa wid Kongl. brefwet af d. 5. Jan. 1695. och säledes ej allenast de redm
anförde Hemman af Pojo Skäregärd, utan ock de omsökte Hemman af Karii
Sokn under Stadsens Kyrka bäde til sin ordinarie Kyrckiogäng, sa wäl soi^Kyrckans underhällande bibehällas, emedan de ej kunna beswäras mer än Po
et ställe. Äfwen finnes af 36. §. i Resol. uppä Raseborgs Ö. och W. Hn
rades enskilte beswär, gifwen d. 20. Nov. 1728. At Pojo Sokns Inwänarl.
begärt det Ekenäs Stads Borgerskap mätte sjelfwa hälla Stads-Kyrkan, ock
wid Sokneboerne deras Sokne Kyrcka; dä man egt sak blef remitterad til
wederbörande, at deröfwer med sitt betänkande inkomma. Och dä de wid 1731.
ars Riksdag widare här uppä yrkande, blef uti 44. §. i Resol. pä Rase-
borgs K. och W. Häraders beswär, gifwen d. 27. Octob. 1732. fastställt,
at det häruti skulle förblifwa wid Kongl. Maij:ts nädiga bref af d. 5. Jan

1695.
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1695. Widare kan man icke heller obemält lämna, det Borgerskapet genom
underdänig ansökning begärt, at Stads-Församblingen mätte efter Probstens
Gabr. Keppleri död, fä sin egen särskilte Kyrckio-Herde, och säledes skiljas
iftän Pojo Lands-Försambling. Hwarupftä Hans Kongl. Maijtt den
24. lunii 1753. resolwerat, sedan wederbörande hörde blifwit, och Kyrcko-
stämma härom i Pojo d. 23. och i Ekenäs d. 25. Martii 1752 hållits, at
Pojo och Ekenäs skulle blifwa combinerade efter förra wanligheten, emedan de
särskildt ej skulle förmä uppehålla sin Kyrckio- Herde.

Emedan hwarcken wid Ekenäs Kyrcka, eller i Radstugan finnes nägra
documenter, som nämna om hwilcka här warit Pastores sä har man haft
ganska swärt at häri fä nägon tillräckelig efterrättelse, hälst som man ej kun-
nat fä tillgäng til sädane handlingar, som derom torde finnas i Consistorie
Eccles. De Kyrckio-Herdar, fom man dock fatt reda pä och hafwa warit
uti Ekenäs sedan reformations tiden, äro följande: Mag. Sigfridus Aronus
Forsius, 1613. (m) Arwid, 1642. Mag. loh. Bahn, 1650. Henricus Pet-
reij, 1660. Hinricsson, 1663. Matthias Simonis, 1679.

Efter
(m) Om denne märckelige och nog bekante Mannen, wil jag här anföra det masta och för-

nämsta som mig om Honom kunnat blifwa bekant. Sigfrid Aronus Forsius i^iimo I^-
lauäioug som han sig i sine ?i-oFiio_ti<:i3 kallar, är född i Helsingfors, dock
wet jag ej säga hwilket är. Huru och hwarest han i sin första ungdom studerat är mig
ock obekant. Tillika mcd Herr Professor Hieronymus Birckholter blef han 1600. af K.
Carl IX:de förstickad til Lappmareken, at undersöka den ortens naturliga beskaffenhet och be-
lägenhet, da Han färdades ända til ijshafwet, samt upptcknade siere orters Longiwde och

. Latitude, efter de Instrumenter Han dä kunde hafwa. Se Schefferi Lappon. p. 13. och
.15. Om hans utländske resor med Grefwe Gust. Horn til Kcmckas, sedermeraFält-Marflalck
vch General Gouwernmr öfwer Pommeren, hwilckens Hofmästare,och Informator han war,
stiedt förr eller efter dmna tiden, kan jag ej med wisshet säga. Ar 1603. blef han Physices
och Astronomices Professor wid Kongl. Acad. i Upsala. Hans spådom om Konung Carl
IX:des olyckliga fälttag i Lifland, som aldelcs träfiat in tyckes hafwa stiedt 1605. för hwil-ken (spådom) han wäl pä Konungens befallning blef satt i fängelse, och pinter vä striickc-

' bänken, men dock lösgifweu efter Konungens hemkomst. Om denna spådom talas uti en
Prof.. Elfwii berättelse, uppsatt är 1706. den han stolat fatt af Pastoren i Irstad Herr Gö-
ran Schcffer, en man af 73. ars ålder, och hwilken berättelse jag i Manuscriftt äger, sa
lydande: När Konung Carl IX:de fullkomligen hade satt sig "i sinnet, at resa til Liffland,
at det intaga med "krig, har händt, at aftonen före Konungens afresa "hade denna Astro-logi piga warit ute pä garden eller gatan nägot sent pä aftonen, och blifwit warse et be-
synnerligt Hiinmels-tekn, det hon strax wid sin inkomst förkunnade sin Husbonde, scm
"strax pä stunden gick ut, at bese; dä han som en färdig Astrologus strax kunde fatta hwad
"utgång skulle föyll pä Konungens föresätta resa, gick altsä dagen efter, som war Konun-
gens resedag, förut kl. 8. om morgonen trl Slättet begärandes audience, at han matte fä
"tala nägra ord med Konungen för än han afrcste; dä Konungen gaf honom tilständ at in-
komma. När han nu war inkommen, hafwer han twifwels utan först hälsat, och derpä
"sagt: Eders Maijtt, som jag hörer, hafwer fuller fatt sig en resa före till Liffland, den jag
"wil önska blefwe lycklig: Men som jag i aftons af et Himmels-tekn förmärkt, wil jag
"önsta, at Eders Maijtt wille ännu förändra sitt uppsåt, och sätta denna resa tillbaka; ty
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Efter är 1695. hafwa i Pojo och Ekenäs tilsammans warit följandet
"1:0 Benedictus Macrolander. 2:o Gabr. Kepplerus och 3:o Herr Sigfrid
IngMan, hwilcken undsick Kongl. Maij.ts Fullmakt d. 9. Nov. 1758. och som
med Mycken nit och ömhet nu förestär denna Man.

Af
"om Eders Maijtt ansätter resan och Listands inbyggare med Krig antastar, sä blifwer hela.
-"Eders Maijtts Krigsmagt afflagen, hästen under Eders Maijtt fluten, at Eders Maijtt
"mäste til fot sedan salwcra sig med flykten, och en stor lycka stal EderS Maijtt hafwa,
'"om Eders Maijtt undslippcr med lifwet. Dä Konungen swarat, som Han alltid warit ha-
"stig och häftig: Nu kommer äter du Späman, och nägot nytt förebringar; dä Astrologns
"swarat: Det är fullcr nytt, mm sådant nytt som lärer hafwa wist eftertryck och wiirkan
"med sig. Da stulle konungen fwarat: Jag refer likwäl ästad: Men dig stall jag rättnu
"hafwa ut at sträckas, och det stal du fa se haswa wärckan: Din fpädom aktar jag intet.
"Hwarpä Konungen befallt honom hafwas ut pä sträckbänken, och låtit honom nägot sträckas,
"dock icke till döds :c. Huru wida detta allt är sant lämnar jag derhän. 1608. blef han

Mllthematicus eller Astronomus Regius och tillika Kyrckio-Herde wid Niddarholms Kyrka i
Stockholm. 1610. eller 1611. war han anklagad, sam stulle han warit deltagande eller ät»
minstone wetat af den anstalt, som Finnarna, wid denna tiden, af Konung Sigismund
upphitsade, gjorde til et upror emot Konung,.Carl IX:de, hwarför han blef fängslad, och
andra gängen illa pä sträckebänken plägad i Örebro men pä Riksdagen i Nykiöping för
oskyldig erkänd och lösgifwen. Se Messenii Scond. illust. T. 10 p. 39. och senare delen
af Werwings Hist. om Kon. Sigismund och Carl IX. s. 221. 1613. blef Han Kyrckio i
Herde i Ekenäs Stad, hwilcket sålunda sciges hafwa stiedt at han stal blifwit benädad med
tillstånd, at begära hwad beställning han ästundade da han stall utbedit sig det minsta Pa-
storat i Niket. Och som Ekenäs dä war ledigt, ty har han dcrnppä, af Konung Gustav
Adolph erhållit fullmagt, tillika med en donation af 50. tunnor Spanmäl ärligen, hwilken
donation Pastores i Etenäs sedermera, sä förr som efter combmations tiden 1695. åtnjutit. ,

Och som han gaf ut flera strifter af hwilka de ftcfta i synnerhet innehöllo prNäictionsg,
z)rc>zi_c>Btici., eller förut-fägelser im tillkommande ting, (Skolandes ock de mätte hans Al-
manackor träffat in med wederlckn) sa lät han äfwen 1619. trycka hos lgn, Meuter i
Stockholm i 4:to Den stora proFiwsticg, til det ar Christi 1619. med flit uträknat och!
judicerat af naturliga orsaker och de gamla Astrologers förfarenhet. Hwaruti han stall pa!
otilbörligit sätt utropat och justificerat en Bonde eller Djelnm Jörn,., som utgifwit sig för
en stor Prophct, samt sagt sig intet annat tala och strifwa än det Ängeln cngaf; hwar-
före han pä K. Gust. Adolphs befallning af d. 6. Jan. 1619. mäste begifwa sig til Upsala,.
At in för Dom-Capitlet derstädes undergå ransakning och afwänta dom efter sit förhållande.
Harpa ingaf han til nämde Consistorium, nndcr d. 19. Maij, en widlyftig förklaring Pä z
Latin om sin _^.Btr«l«gi^ ?li^Bic»ZiiaWili,, NktsoroloZig., l)Kir«mlUltiH >
ek nodili ills. Oliiiuia. Men bekom icke destomindre, d. 5. lunii, samma är, Dom°Capit-
lets dum, hwaruti «x B.ZL 8:x, ?a,tru_m NedesiN Oouciliorum, leZum Oivilium H:!
(^ÄnonicNrum, Ba,uorum<^v6 Nt_KllieoruM tsBtimomiB tatilita,» ek Odiro»
luautiZs bewiscs, samt til slut underställes Hans Kongl. Maijtts godtfinnandc, om icke For<
sivs borde ifrän Präste-änibetet sättas, tills han med nägon uppenbar strift af trycket ut- i
gängen, stulle fördömma och förkasta sina olideliga superstistioner, och giöra dem fyllest, som
han förargat hafwer. Strax harpa, eller ock under det rcmsakningen påstod, gaf han in e«!
annan kortare strift pä Swensta, hwarnti han til en del ändrar och återkallar sin förra'
mening, hwilken strift, efter den ej är fä mycket widlyftig jag här har welat införa; och
lyder fom följer: »lieversnäigZime vme NpiBcc>i>L <K voB »Rsvei-sMi H (!!la-

risZimi
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Af Capellaner för 1695. wet man endast en wid namn Matthias, sont
warit här wid patz 1666.

Efter 1695. hafwa följande warit Capellaner i Ekenäs, neml. 1:o Nils
Jacobsson Stigelius. 2:o Abr. Palander 3:o Jacob Sicwonius, som i 27.
är församblingen och Peedag. med oförtrutcn ftit förcstädt, men är nu mera,
sedan är 1738. Kyrckio-Herde i Karis Sokn. 4:o Sigfrid Ingman och 5:o
Mag. Petter Ring, som dödde d. 3. Maij 1758. efter hwilcken denna sysla
ännu är obesatt.

Utom

riLLimi vmi l)a,z>itular6B. Alldcnstund at Eders Ährewyrdigliet och Eders Wyrdigheter
„mine rationes öswerscdt hafwa, med hwilla jag Astrologiam, såsom alla Höglärde Astro-
logi och Mine I'i-LLC6ptoreB äslenä^rat hafwer, sä widt hon syntes kunna defcnderas;
„Och jag icke binder Gud och Mennistans fria wilja til Stjernorues wärckande, utan be-
„känner..at Gud hela naturen förändra och fri wiljan henne böija och undgä tan. Och
),Eders Ahrew. och Eders Wyrd:r af nägra ?a,trilm3 och BMoäiB hafwa bcwisat
»lo^i^m wara äainnelat sä sträfwar icke jag thercmot, damnerar och försakar henne i the
„ting the henne dcnnnera. men icke totHiitsr. Ty ock mängc höge nostri 86-
-„euli efterläta ined rätta det ock Eders Ähr. och Eders Wyrd:r giöra, Sticrnornas wärc-
„kande i wäderleken, säsom ock temperamenterna i lefwande och wäxande ting, ja ock.i the
„nedre elementer. Ty kunna the temperamenterna afficiera och böija til nägot, dock icke twinga
„eller drifwa mennistan emot sin wilja, thet jag allt i minne före ratiouiduz bestått haf-„wer. The som jag i mine ?r«Zu«Btio3, brukat hafwer, äro icke mine egne. af„mig sielfwan nptanckte eller upfundnc Uran the äro af Höglärde Natiisinatio^ och för-
„träffeliga 3,Btronoiui3 i stora böcker sammanfattade och af alla _.3trol«F__.B och pla,ctica,ii-
„tidu.B brukade och au i dag brukade warda. Ty förhoppas mig, at the ingen förargat
»hafwa, as them, som wäl mena. Thertil med uppehålla Forsteliga Personer och förnämliga
„städer sina ?ii^>icoB och i Tystland. Mtivitetsr hafwer jag icke mänga
„Mllt, utan nagce fä, halst nu i the fyra ähr, för nöd stull, ther jag intet uppehälle haft»hafwer. . Ålder och slutdom som jag dragas med, förmenar mig härefter thenna konst och
„hennes Mäicia, at bruka. Hwad (Hilii-omantil», anlangar, sä hafwer jag wäl Höglärde
„Mäus regler och utCyduingar pä alla linicrs signatur i händerne löstt, dock henne icke fyn-
„ncrligcn brukat, utan ta jag i Örebro fatt fangen, besökte mig Hennes Maijtts Drott-
ningens Jungfrur och Pigor, och af warknnsamhet sande mig mat och penningar, och bodö
„mig at jag theras händer besee wille, thet jag ta giordc, efter som jag, af thet jag förr
„i ungdomen läsit hade, minnas kunde. Och thet alt til nödhjelp. Til thet trcdie, hwad„thcn Boiiden mcdkommer, sa hafwer jag honom aldrig sedt, utan mänga the med honom
„talat hafwa, med undersamhet mig om honom mycket berättat, theröfwer jag ock som en
„männistia mig förundrat hafwer, och fördenskull om honom altsä skrifwit; af hwars anda
„han drifwes ina Gud weta. Ty dömmer jag honom icke til en Prophet, han ma sielf
„weta, för hwad han sig utgifwer. Til beslut hwad andra beskyllningar cingär, sä kan jag
„til them icke swara, medan Guds egen klara Son hans helga Prophcter och Apostlar och
„andra fromme Chriftne, icke hafwa warit för them oanfächtade, dock jag icke med them sä-
„fom en bräcklig mennistia är tillitnandc. Och Frälsermannen wil icke ens til sine för-„witelser swara, förutan til thet läran angick; ty förundrar jag mig icke sa högt theröfwer,
„medan thet i werlden intet är nytt, utan the som i iniuistsrio vsri at odtis aro maste
„prot'oBBic)n6m sådant ofta förwänta, och jag i alla mina dagar hafwer thet Gud bättre!
„yv3,Bi llito yvoäain warit illa utfått för hemliga hatare och förföljare, som mig eländiga

„mennistia



22

Utom den wanliga Kyrckio- betjeningen, äro af församblingcns äldsta
Sex stycken Kyrckiones Föreständare, som hafwa til at se sä wäl om in-
tomsterne som utgifterne wid byggnader och reparationer.

Sluteligen wil man i denna §. nämna, at här i Staden af äloer
warit en PRdagogie, hwaruti Stads Capellanen, sedan 1695. som redan an-
fördt är, informerar oisciplarne uti deras Christendom, Latinska språket, skrif-
wande och räknande med mera. När denna Peodagogie blifwit inrättad, kan

man,

„mennistia hos Höga öfwerheten, sä okristel., obarmhertel. och wrängwisligen ofta angifwit
„hafwa, om thet jag aldrig tänkt eller nägon tid omdrömt hade, för hwilket jag ock, thet„jag utan tårar icke lan säija, mycket ondt lidit och altid hafwer warit misstänckt. Af sä-
„dane obarmhertiga mennistor förnimmer jag mig ock nu wara upförd för trapporne. Then
»Högste Himmelste Domaren emellan them ock mig döme. Gud then Heliga Anda, som
„alla bedröfwade kan trösta, förläne mig ett godt tålamod i Jesu Cristo Amen. Eders
„ährewyrdighet och Eders Wyrdigheter beder jag tunsteligen the wille säsom Guds män med
„ett Christligt medlidande thenna min förklaring uptaga och til thet bästa uttyda. Eders
»Arewyrdighets, Eders Wyrdigheters Altid tjenstwillige BisstriäuB För öfrigt
är mig obekant, om han wiirckel. blifwit til en tid afsatt ifrän fyslan eller ej. Jag tror
at han härefter igenkommit till sitt lilla Pastorat i Ekenäs, samt förblifwit der till sindöd, som stal timat 1637. dä han warit i Helsingfors. Under den tiden han war i Eke-
näs, har han icke heller, som af det anförda äfwen redan til en del kan. ses, åsidosatt sinaLtuäia utan wissa tider hivar winter och sommar legat hela nätterna öfwer
ute pä mareken och gjort sina obserwationer, hafwandes en Lappmudd pa sig, samt en stor
bok liggande pä bröstet. I denna belägenhet har han jemwäl en gäng warit i fara at
blifwa ihjiilstuten af en förbi resande man, hwilken mente att det warit et spöke. Ibland
andra hans spädomar, wil jag här enkannerligen nämna 2:ne. Det säges at Han gjort
sig Allmanackll för egen räkning. Uti den samma har han ett är, för en dag utfördt starck
storm. När denna dagen inföll, och ett Bröllop dä stulle hällas pä Sälwik/som är beliigit
en half mil ifrän Ekenäs, stal han ehuru wädret om morgonen warit wackert och stilla,
att förekomma all olycka, warnat gästerna, som ifrän Staden stulle resa til Bröllopet, at
sätta sig öswer siön til Österby stranden, och sedan ga Landwägen, emedan en stark storm
den dagen stulle infalla. Men som de förachtat detta, och lika fullt begifwit sig med en
stor wällastad dät att fara siöwägen, sä hafwa ej de hunnit, längre än halfwa wägen fram,
dä stormen begynte, och dem fä hastigt ansatte, att bäten strax med watn blef uppfylld och
de allasammaus omtommo. Kyrckio-Herden sielf, som äfwen war buden til Bröllopet, satte
sig twers öfwer siön, red landwägen och kom lyckeligen fram. Til et minnesmärke öfwer
deuna händelse, stal pä Siilwiks landet wid stranden, gent emot der folket drunknade, ett
kors af träd blifwit upprest. Herr Kyrckio-Herden Ingmcm och flera hafwa i sin ungdom
än sedt detta korset sta der. Sammaledes stall han 6. weckor förut spädt sin dödsdag och
timma. Han stall da warit förrest til en annan Kyrckio-Herde, inte längt ifrän Ekenäs,som legat illa siuk. Sedan de talat nägot med hivar annan, har den sinka, som förut
förklarat sig wara mycket nögd at stiljas hädan, om Gud sä will, bedit Forsius, den han
trodt wara fä färdig i all tina, at han ock detta weta stulle, at han wille säga honom, om
han den gängen stulle dö. Da Forsius stall swarat: Efter jag hörer, at i aren nögd med
Guds wilja, sä wil jag säga eder, at i morgon denna tiden är Eder tid, hwilken war kl.
2. e. m. och i morgon 6. weckor til är min tid wid samma stunden. Bägge spådomarna
säges hafwa träffat in. Uti Törnewalla Kyrckiowägg, i Kstergiötlcmd stall han hafwa lätit

inmura
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man, i brist af underrättelser, ej säga. Skol-huset är en stuga af trä, nu
nog förfallen, belägen pä södra sidan af Kyrckan, allenast en gata emellan.
Ungdomens antal har här i senare tider warit som följer, neml. 1730. woro
de 97. st. 1740. 70. st. 1750. 64. st. 1759. 45. st. och denna termin 50. st.

Hwilcka här för 1695. warit Pedagoger finnes ingen närmare under-
rättelse öm, än at Matthias warit Skolmästare wid pass 1672. Bened.
Achander 1678. I. Drytzenius 1691. och N. Stigelius 1693. som sedan
äfwen blef Capellan. Sedermera hafwa Capellanerna i Staden warit det.
Wid sisthälne Episcoftale wisitation i Ekenäs, blef jag genom utdrag af
Consistorii Eccles. i Äbo Protocoll, Mit d. 3. Maij 1758. constituerad til
dä warande Capellanens och Pedagogens numera Kyrckio- Herdens Herr^ Sig-
frid Ingmans Substitutus Pedagogi; sä wida thet ta befants för Capellanen
aldeles odrägeligt wara, at jemte Capellans ämbetet tillika bestrida Pssdagogi
systan derstädes. Och har äfwen Magistraten den 27. Maij i detta är, lätit
bref afgä til Consistorium, om Skolans skiljande ifrän Capellans systan, och
at Skol-Läraren kunde wara Präst tillika och Predika Aftonsängerna.

/2^tadsens Rädstugll, som är af trä, ligger wid norra sidan af Torget
och bestar allenast af en wäning, med et litet Torn bepryd. Längden

af Huset

§.4.

inmura nägra gamla skrifter och penningar, som en gammal man stal berättat för Probsten
M. Laurino der sammastädes. Hwilka skrifter han annors lätit af trycket utgä, utom dem
Herr Prof. Schcfferus uti sin Bvseia Littsrata, p. 68. anför, wore jag nog willig at här
wid handen gifwa, sä wida jag hafwer om händer sädana handlingar derest en hop nam-
nes, säsom ock Forsii förnämda widlyftiga inlaga till Consistorium i Upsala, jemte
Consistorii dom; Likaledes innehällct af hwart Capitel uti Forsii Swensta Physica, den han
i 9. böcker 1611. sammanstrifwit, och om hwilckens befordrande til trycket, sä wäl K. Gust.
Adolphs Bref af d. 7. lunii 1626. som ock Drott. Christina Bref af d. 24 Martii 1652.
dem jag sammaledes har i afflrift, afgätt til Professores i Upfala, at de den samma mätte
censurera, hälft wid det senare tillfället Antiqwarien loh. Henricsson Axehjelm wille lata
den samma trycka, men som detta blefwe för widlyftigt, ty nödgas jag för denna gängen
lämna. Det will man dock än nämna, at han uti sit fängelse öfwersatt Psalmen N:o 286.
Sorgen för glädjen gar :c. Den han dock fä ändrat, at initial bokstäfwerna pä werserna
utgiöra hans namn BiZli_äuB hwarföre han mast tillägga den sidsta wersen, som
ej finnes i Tyskan, och jemwäl strifwit Ps. N:o 207. Stär up af synd med allo flit :c.
Den han sä sammansatt, at initial bolstäfwerne af werserne utgjorde hans namn BiZki-i-
-äng: dock hafwa fomlige af dessa initia! bo.tstäswer gädt ut, uär Ps. af Boethio rättades.
Se Högmareks Psalmopaeogr. s. 64. 86. 147. I Ekenäs finnes ock än K. Gnst. Adolphs
Swensta Bibel, upfyld med Forsti wackra annotationer, mast pä Swensta och några ställen
pä Latin, säsom ock hans Minerographia tryckt i Stockholm 1643.. Herr Hof-Rädet ochBibliothecarien i Hessen-Cassel loh. Arckcnholtz. har uti 4:de Tornen af des Historia om
Drottning Christina ätstilligt anfördt til Forsii försmår mot Prof. Michaelis i Göttingen.
Itterst har jag ock bordt nämna, at de här äberopade Skrifter äro mig beniigit meddelta
af Stud. Herr Eric Forsius, HeILMZt.
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as Huset är 27. bredden 13^- och höjden 13 V, alnar, stenfoten pä
södra sidan som ungefär giör 2. alnar, inberäknad. Den bestar af I.Sal och2. Kamrar utom förstugan. Salen är sjelfwa Radhuset, den ena kamma-
ren förmak, och den andra är ej än färdig, men lärer med det första göras
till Archiv. Stenfoten tillika med nägot af wäggarna.utgiör StadsensQwarnhus, eller det rum hwarest Borgerskapet hafwa sina handqwarnar. När
denna Rådstuga blifwit bygd kan jag ej säga. Dess öden äro mig ock
obekanta; men sä wida den war nog gammal och förfallen, ja sä godt som
aldrig aldcles förfärdigad, blef den 1756. anseenligen reparerad, Fönsterluf-
terna större gjorda, nya Fönster och Dörrar med paster och ramar insatte,
samt wäggar, gälfwet och taket innan och utan förbättrade, säsom ock med för-nämde torn och en anseenlig hög trappa mot torget försedd, hwilken alt til-
lika med Kakelugnen i et rum kom at kosta närmare 3090. daler kopft:mt.

I Rädstugau förwaras Stadsens Fana, som förmenes wara förärdaf Herr LandsHöfdingen Stierncrantz. Den föreställer 3. simmande Laxar,
2:ne i gult och 1. i rödt fält; nederst står ärtalet 1711.

Hwilcka här i Staden för är 1695. warit Borgmästare har man
swärt at säga, dock wil jag anföra dem, som för mig giörligit warit, att
fä nägon underrättelse om, neml.

1:0 Girmund Matsson blef Borgmästare 1623.
2:0 Erich Wulff 1639.
3:0 Mats Simonhon 1642. hwilken 1645 blef afsatt för begängit hor,

sedan Assessoren Herr Magnus Nolambius ifrän Kongl. Hof-Rätten i Abo
nysnämde är d. 29. och 30. lanuarii undersökning i Ekenäs öfwer samma
Borgmästare hållit.

4:0 Pähr Piihrtzon blefßorgmästare 1645.
5:0 Johan Anderhon 1657. .

6:0 Hans I. Borgman, 1678. som tilförene war Gref Lejonhufwuds
Besättningsman.

7:0 Johan Behm har 1683. g. 29. Sept. med dessa orden „Con. in
Et." attesterat Borgerstapets bewillning, at betala Båtsmans penningar ärli-
gen, samt en och annan gäng undcrstrifwit Stadsens Dombok säsom Borg-
mästare: men annan underrättelse har man ej derom at han härstädes warit
ordentlig Borgmästare.

8:0 Erich Djurman blef Borgmästare 1688. hwilken war den sidsta för
combinations tiden.

Af Stadsens Domböcker finner man, att Rädstugu-Rätt i Staden pä
det sättet denna tiden blifwit hällen, at i Rätten suttit Grefwens Hoppman,
en Lagläsare, Borgmästaren och sex, ibland ätta, Radman, jemte Stads-Skrif-
waren. Och hafwa äfwen Borgmästare och Rad, samma tid, wid arets slut,

under-
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MderkastM deras giöromäl Borgerstapets bepröfning, om de dermed funno
sig nögda eller ej.

Uti Bref til Lands-Höfdingen af d. 5. Jan. 1695. behagade Hans
Kongl. Maij:t uppä Lands-Höfdingens underdåniga förstag giöra med Magr-
straten härstädes följande författning; neml. en Cämners rätt blef förordnad
i Staden, bestämdes af en Cämner och 2.ne bisittiare. alla af Stadsens Bor-
gare. Dctze borde uptaga, rausaka och afdöma alla Ciwile twistigheter, samt
execution dcröfwer anställa, sä wida ej laga wad emellaukomme. Dessutom
borde Härads-Höfdingen i orten, 3*.ne gängor om aret, sv ofta han tingtade
i Häradet, wid forbiresande, säsom en Ordinarie Borgmästare, hälla Rädftugu
dagar i Staden, och dä adjungera sig sä mänga beskedeliga nan af Byrger-
fkapet, som till en fullsutten Ritt fordrades, samt dä uptaga och afdöma alla
lagwadda-sasom ock högmals-saker. Däwarande Lands-Höfdingen Grefwe Carl
Bonde char ock genom bref til Härads-Höfdingen under d. 10. Febr. 1695.
föranstaltat om warckställigheten häraf.

Enligt Konungens Reglemente af d. 18. Sept. 1696. huru Stadsmed-
len och penningarne i Ekenäs borde disponeras och förestås, finner man at
Magistrats Personerna blifwit följande Stat anslagen; nemligen.

Til äfwanänmde aflöningar och publiqve byggningar skulle ifrän Staden
medel pä följande sätt insamlas, neml. Tomte-TeppeDomare-Ständ- och Bur-
staps-penningar, samt Sakören. För nämde utgifter och inkomster borde Cas-seuren, efter det denna Instruction widare föreskrifwer, giöra redo.

Ifrän denna tid hafwa följande Härad s-Hösdingar, (sä wida bekant är,)
härstädes förrättat Borgmästare syflan. 1:0 Jonas Berger, som 1719. blef
adlad och kallad Lostierna, hwilken ock derefter blef Assessor, och sedermera
Hofrätts-Räd i Äbo Hof-Rätt. 2:0 Crie Adlercreutz. 3:0 Anders LansLUs,
4:0 och sidst Herr Nils Lostierna.

Igenom Resol. af d. 21. Febr. 1752. pä Ekenäs Stads ansökning, blef
Staden bewiljad egen Borgmästare sedan den utfäst sig at löna honom med
150. Daler S:mt, dä Cämnärs systan alldeles skulle upphöra, Casseuren lö-

nas-

Härads-Höfdingen - -

Cämnären - - - -

2:ne deh Bisittiare -

1. Stadstjenare - - -

Til lack, påver, bläck, postpenningar, samt
ordinarie expenser - -

Til publiqve byggningar - -

Dul. S:mt.
40

- - - Z0
2(7

- - 5
wed och ljns med ertra-

- - - - 4 <

6

Summa. 105.dat.
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.nas med 20. Daler Silfwerm.t, och de öfriga Rädstugu-Rättens Ledamöwr
tjena utan Lön. Borgerskapet funno sig sä mycket mera föranlätna, at giöra
denna ansökning, som Staden anseenligen kom at lida i brist af en sädan här
ständigt boende Styresman, som wid alla tilfällen skulle genom goda rad, för-
stag, inrättningar och inseende befrämja Stadsens bästa ock tiltagande wälmäga.
Blef säledes Gabriel Kepplcrus genom Kongl. Fullmagt af d. 11. Dec. 1752.
den förstn särstilte Borgmästaren härstädes i nyare tider. Under hans tid blef
Staden försedd med det nyare Sigillet, i stället för det gamla, hwilcket senare
wäl än finnes i behäll, men dock icke brukas. Nu warande Borgmästaren är
Herr Eric Miltopeus, hwilcken genom flera nyttiga inrättningar och god ord-
nings widmagthällande ej litet bidragit til Stadsens uphjelpande och wälgäng.
Hans Fullmagt är daterat den 22. Februarii 1755.

Borgerskapet taxeras efter wanligheten medelst tomte-teppe-domare- och
Burstaps penningar, hwaraf sedan Borgmästaren och Casseuren lönas. Här
äro ock nu förtiden 4. Radman, hwilka skiftewis presidera i Accis-Rätten, 1.
Stads-Fiscal och 2. Stadstjenare. Dä Borgerskapet här i Staden skola wo-
tera antingen till Borgmästare eller Radman, skier det af hwar ock en för
sig, utan at witza deputerade dertil utsees. Men skulle wid nägot tilfälle, nä-
got när blifwa lika röster, sä jemkas de i den händelsen efter hwars och ens
ntskylder, fä att derigenom urskilt blifwer, hwilken ftästa rösterna bekommer.

I öfrigt anmärckes, at nya Tullhuset blef 1759. om sommaren bygdt
af Borgaren Anders Österman, hwarföre han af Resftective Herrar General
Tull-Arrende Societetens Fullmägtige bekom 516 daler 21Vg öre S:mt. Andra
publiqve Hus, säsom Magaziner eller Förrads-hus, wäg, Mätare och Slach-
tarehus Hospital eller Fattighus, Barnhus, Tuchthus, Lazaret eller Sjukhus,
finnes här icke.

§. 5.

/^Wad denna Stads öde ifrän äldre tider angär, sä mäste jag tillstä at jag
ej efter önskan knunat pä nägot sätt blifwa om de samma tilräckeligen

<^ underrättad, ehuru högt jag dock lagt mig winning derom. At den fatt
kännas wid allmänna Landsplägor, säsom piiste-tider, mitzwäxt ock hungers är,
samt krigens tunga och Fiendens wäldsamheter, och at deh upphjelpande eller
tiltagande i handel och stor ej litet genom dylika omständigheter blifwit för-
hindrat, är en sak som ingen lärer kunna neka. Twenne resor wet man at
Staden afbrunnit, ätminstone den ena gängen till mera än twä tredjedelar,
och den andra til tredjedelen jemte bägge Prästegärdarna (n). Huru mycket
sädana olyckor äro wällande til en Stads aftagande, och än mera förhindra
deh i början stadda tillväxt är allom bekant. Under förra Ryska öfwerwäl-

det,
(n) Se för anförda Resolut, af d. 1. Sept. 1664.1. g.
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det, som begynts 1713. i lulii manad och stöts 1721 samma tid, hafwa ma- !

stadelen Stadsens Inwänare warit pä ftyckten i Swerige, dä de haft med sig !
Kyrckans och Stadsens handlingar och andra tilhörigheter, samt derstädes för- s
tärt sin masta egendom. Nägra fä hushall och gammalt folck wouo allenast s
härstädes qwar, hwilka nog ftngo kännas wid den tunga, hela landet dä all- h
mänt beswärades med. Helt noga kan man nu mera ej gifwa wid handen
huru denna Stad dä betungades med utlagor och inqwarteringar :c. En man
wid namn Johan Lohm berättes under denna tiden härifrän allenast blifwit ji
utskrifwen til Soldat. Hwar sommar stal en hop ryskt Krigsfolck camperat
utan för Staden, pä den sä kallade Ladugärds Campen. Dä har ock sällan il
i Staden bliwit Gudstjenst hällen, utan Capellanen i Pojo wid namn Henric !
Colliander har dä och dä förrättat densamma härstädes, tils änteligen mot l,
stutet Prästmannen Abraham Palander styttadt hit och ständigt betjent Inne- »■

wänarne med Prästerliga giöromäl. En del af de äldsta dera orten säga, at ?

alt in til är 1715. har i staden statt pä det stället, som kallas Slots-backen,
en byggning af sten, 2:ne wäningar hög, bestäendes af 2:ne stora salar och
10. kamrar a hwardera flygeln, sä i nedra som öfra wämäningen, hwilken
tilhört den förnämda Grefweliga Lejonhufwudsta Familien, men sagde är blif-
wit af Rytzen i grund förstörd pä det sättet att bielkarna, spirorna och grofwa I
bräderna, blefwo til flättar anwände, murarne alldeles förderfwade och det öf- is
riga plötstigen upbrändt. Lämningar af murar och kallrar finnes och än pä !^
detta ställe. En del wela dock föregifwa at här fordom statt et Slott hwilc- j'
tets rudera deha wore. Man bör ock anmärcka, at et litet stycke nedanföre i i j
Staden ligger den förnämda Herregärds tomten.

Utom alt detta kan jemwäl af Resol. pä Prästerskapets af Abo Stift j.I
enstylte beswär, gifwen Stockh. d. 24. Seftt- 1723. 7. §. klarligen ses, at
Staden under denna tiden mäste blifwit mer än illa medfaren, emedan orden
der lyda: Att Pastor i Pojo jemwäl drager försorg om Församblingen i den 1
aldeles förstörda Staden Ekenäs. Hwad den sidsta Rysta tiden beträffar, hwil-
ken som bekant är 1742. om hösten tog sin början, och stöts 1743. öm som-
maren, sä reste jemwäl en del af Stadsens Inwänare 1742. öfwer till Stock- z
Holm, i mening at förblifwa derstädes under den tiden Rytzen wore i landet,
men kommo dock mast alla igen tillhakas samma höst, undantagandes 3:ne hus- /.
häll, hwileka först efter erhällen fred äterkommo. Ehuruwäl denna fiendtlig- i
heten icke fä länge warade, hafwa likwäl Borgerskapet haft ganska stort twäng, -
med starka inqwarteringar, skjutser, rodder och wakthällningar, hwilket man >
med flera exempel kunde besanna, om man ej wille undwika widlyftighet.

Enär derföre dylika swärigheter, utom annat, som framdeles stall anfö- !
ras, öfwerwägas, sä lär ej underligit förefalla, hwarföre denne Stad, härtills
fwärligen kunnat komma och bringas till önstelig wälmagt. Genom fartygs

förlo-
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man i denna §. är sinnad att tala om Folkets af och tilltagande här-H^) städes, will man förut anföra nägct, som beqwämligen pä detta ställe
kan omröras. Denna stad kan fägna sig af de förmoner som pä mänga

ställen saknas. Säsom belägen pä et tort ställe äger den en sund och hälso-sam lufl, och derjemte 3:ne goda springkällor, utom brunnar pä de fliista
tomter, uti hwilta finnes nog godt watten. Wid pass 300. famnar ifränstaketet är, pä den sa kallade Prästeängen, en Surbrun af flere ädror, hwil-ken Herr Rcgements Fältskären I. Brosell 1753 pröfwat och för godt ansedt,
dä han ock fielf om wären tillika med 3:ne andra först började nyttja dess
watn, och fant det nog tienligt och godt, änskiönt nägot swagt. Sedermera
hafwa ärligen en hop folck, förnämare och sämre, nyttiat här sin bruns-Cur,
och det med god nytta. I denna sommar har Handelsmannen härstädes HerrGottlieb Kessner uftpä Herr Borgmästarens uppmuntran och inrädande gatt
i förskott, och lätit bygga hus öfwer Surbrunnen, samt försedt den med flera
Commoditeter, till allmän tjenst, hwarföre han efter handen skall fä sin betal-
ning af de inkomster, som här wid Surbrun kunna inflyta.

I denna Stad har ock i några och 30. är warit Fältstärer, men dock
ej Apothek, hwilket ej litet hindrar den goda wärckan Fältskären, som äfwen
betjenar de kringliggande bruken och landet, annors skulle kunna åstadkomma.
Ty hwarcken kan han hafwa sä mycket Medicamenter i förräd,.som kan for-
dras, icke heller kuuna de alltid, i den hast som borde, ifrän Abo eller Hel-
singfors förskaffas. Man skulle förmodeligen hälla före, at en Apothekare här-
städes torde finna om ej bättre, dock sä wäl sin utkomst som i Tawastehus,
hwarest likwäl finnes Apothek. Det wore således önskeligt, at jemwäl nägon
sädan här wille sätta sig neder.

Inga synnerliga sjukdomar, wet man här i Staden mer än pä andra
ställen, hwarcken i äldre eller senare tider, hafwa grasserat; Men allmänna
sjukor och landsplägor har den ej mindre fatt kännas wid än andra orter i
Finland. Uti fattig aren 1695. 96 och 97 hafwa af Stads och Lands-För-
sambliugarna en myckenhet folk blifwit döda. I synnerhet hafwa 112. perso-
ner det sista aret 1697. undergädt detta öde; ja, den 19. April samma är äro
-wid östnorra kanten om Kyrckan 23. st. Lik blefne jordade (o).

Wste-aret 1710. hafwa jemwäl ofelbart mänga ifrän dödligheten blifwit
flyttade, sä af Stads- som Landsförsamblingen, ehuru Kyrckioboken ej nämner
flera än 88 personer, hwilket sä mycket mindre kan wara richtigt, som gam-

Se gamla Kyrchy rälenstaps-bolen. ~

förlorande tid efter annan har Staden och nägot lidit. Dock har man orsak
at tacka Gud, at den ätminstone dessa senare aren ej blifwit med särdeles olyc-
kor hemsökt.

§. 6.
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matt folck an weta namngifwa personer, hwilka Pästetiden här i Staden dödt,
dch dock ej finnas i Kyrckio-boken antecknade. Man tror ej utan anledning,
att äfwen uti fattigaren flera afsomnat, än enligt den samma nämde blifwit;
hälft som de ifrän Städer och Soknarne i Abo stift till Consistorium ingifne
förtekningar gifwa wid handen, at frän Michaeli 1696. til Midsommaren 1697.
i Ekenäs och Pojo Församblingar blifwit döde 442. personer.

Jag skulle här gärna införa en tasta öswer födda och döda ifrän detta
seculi början til denna tid, men som Kyrkio-boken härutinncm är mycket oftä-
litelig och oMräckelig, dä nödgas jag gä detta förbi, och altsä ätnöija mig at
här endast fä antema dem för de sidst förflutna 21. är, neml. ifrän 17M
til och med 1759.

Stads - Församblingen. >! Lands - Församblingen.

Hrtal Födde. Alrtal Födde.
Manlön. Qwinkön. Mankön. Qwinkön.

1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759

10
6

10
7

13
4

13
8
8
8
6

11

. 9
- 13
- 6
- 2
- 5
- 11
- 13
- 13
- 13
- 11
- 14
- 12

1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752

- 7
- 12
- 6
- 6
- 8
- 14
- 17
- 12
- 11
- 18
. 3

- 11
- 11
- 6
- 7
- 10
- 5
- 19
- 10
- 8
- 9
- 8
- 12
- 13
- 14
- 3
- 14
- 12
- 3
- 12
- 9
- 9

20
7

10
11
14
10

- 5
- 3
«. 11
- 12

- 15
- 13
- 14
- 7

«j
- 8
- 11
- 12
- 11

1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759

. 16
- 7
- 10
- 12
- 20

7
14
20 < 5 - 15

Sum. 217. 199. Sum. 243. 216.
416. 419.

Summa Summar. 875. Hwao
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Hwad de döda sä af Stads som Lands Församblingen widkommer, sä
är det än swärare att fä nägon redig underrättelse om. Jag mäste säledes
anföra en tasta öfwer begge Församblingarna tillsammans, hwaruti jemwäl
ätskilnaden pä könet ej är alldeles pälitelig, sä wida i Kyrckioboken icke alltid
blifwit utfört wid barns begrafwande, anten de warit gätzar eller flickor.

Stads och Lands-Församblingen.

(a) Under deha 21. är finner man at i Staden allena blifwit födde 416.
och pä Landet 459. personer, tillsammans 875. Men deremot äro med dö-

den afgängne i begge Församblingarna 732. personer, hwilket gier wid han-
den, at folckets antal här mäste wara i tilltagande.

(d) Säsom i begge Församblingarna blifwit födde, Mankön 460, och
Qwinkön 415. sä hafwer ock af det förra könet 374. och af det senare 358.
blifwit döde; hwaraf ses,huru den wise Skaparen bibehäller proportion emellan
begge könen.

(e) Sedan freden stöts med Ryhland 1721 hafwa här ej warit nägra
grofwa misgerningsmän och delinqwenter, säsom man icke heller tillförene för-
spordt nägot sädant.

(a) Folket är annors nog friskt och lefwa jemwäl mastadelen till täm-
melig hög älder.

Nu för-

Anmiirckningar öfwer föregående tastor.

Hrtal »da. Hrtal Dc>da.
Mankön. Qwinkön. Mankön. Qwinkön.

1739 21
26'13l
19
16
18
11
15
18

20
25
14
24
11

1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759

19
13
21
21
17
22
11
23
17

18
21
17
12
11
19
18
24
15
12

1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748

16
7

18
11
17
28

15 20
1749 18 Sum. 374. 358.

Summa Summar. 732.
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jag kommer at omröra Stadsens Handel, wil jag först korteligen
HY bestrifwa des Hamn och beskaffenheten af sjön, som här under ligger.

Ordinaira hamnen ligger pä södra sidan under Staden, är 7. a 8. fot
djup och öppen allenast för full wästlig wind pä mil. Här ligga masta
Stadsens Fartyg öfwer winteren. Pä N. W. sidan är ock en liten bucht in
ifrän farwatnet, 8 a 9 fot djup, hwarest äfwen nägra fartyg kunna conserve-
ras wid pälar. Lastade fartyg kunna ligga mil i S. W. ifrän Staden,
under Gullöö landet, pä 12. a 16. fot djupt watn, och god hamn. Men
stora Skepp kunna til 20. a 24. fot lastas i full W. V^ mil härifrän, och
sedan segla ut til siös wid Twäremynde, fom ligger i S. W. 2. mil ifrän
Staden, rent och lotzmans farwatn. Farwatnet ifrän Helsingfors til Stock-
holm innom stärs, gar 2. mil när Staden, ut wid hafsbandet. Eljest gar
ock ifrän Staden et annat farwatn, inra eller djupleden kalladt, fom lastade'fartyg kunna löpa österut, och komma sedan pä det nämda farwatnet wid
Baresunds Tull 3^2 mil härifrän. Deh utom gar ännu en bätled emellan
Degerön och fasta landet til Baresund, som är en mil närmare, men äger
under Söderby gärd ej mera än IV_ fot watn, och ibland än mindre. V2mil
ifrän Staden i S. W. är et trängt och djupt sund, Odensjö-sundet kal-
ladt, hwarigenom all segelfart gar til och widare förbi Staden, öfwer den sä
kallade Ekenäs bancken, hwarest äro knvppa 10. fot watn, dock med blöt botn,
men sedan bancken Fr Passerad, är nog djupt längs med en fiärd, I^/4 mil
läng i N. W. til Äminnc eller Skurubro, wid SwartK och Fischers Lastage
platzer. Detta Odensjö - sund har ock blifwit kalladt Munckesund, som för-menes stiedt deraf, at en stor stenrösja derstädes warit upstaplad med et hufwndöfwanpä.

At Eke-

Nu förtiden äro här i Staden.

§. 7.

Mantals - flrefne Pers. Oskrefne Pers.
Wiirdar
Värdinnor
Söner -

Döttrar -

Drängar
Pigor -

126.
115.
23.
29.

,42.
40.

Gamla Mans Pers. -

Gamla Qwins Pers.
Gätzar under 15. är
Flickor under 15. är

29.
51.

112.
103.

Summa. 295.
Summa. 375.

mma Summar. 670.
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At Ekenäs Stad i förstone och jemwäl sedermera i läng tid warit en
Stapelstad, och säledes idkat utrikes handel, är ostridigt af det fom utur Stad-sens Privilegier i 1. §. anfördt är. Uti K. 61181^V Handelsoch Seglations ordning, dat. Örebro d. 10. Febr. 1614. tillätes jentwälEke-
näs Stads Borgerskap uttryckligen at segla utländes med egna fartyg eller
skepp. Detta skier ock uti Handels ordination af d. 12. October 1617. Hurusamma handel blifwit idkad och med hwad fördel för Staden och det Allmänna,
Han man ej säga; säsom man icke heller wet, hwarföre eller när den blifwitinskränckt och förbuden, mer än det i 1. §. omrördt är. Dock finner man at
Ledan 1562. d, 26. April Handeln pä Narfwa, blifwit af Konung NKI6 XIV
förbuden, för mitzförständ med Mufchowiten.

Beträffande Stadsens handel nu förtiden, sa finnes här et fartyg bygdt
Pä krawel förledne »sommars, och tacklat til Brigantin, samt dehutom 19. sku-
tor, alla med klinck byggnad, bestäendes as 30. 35. 40. a 45. lästers drägt.
Med deha fartyg seglas mast pä Stockholm, dock gä äfwen en del wid tillfäl?
len> under hwarjehanda frachter, bäde för andra Städer, och jemwäl för Järn-
bruken til malmhämtning ifrän Swerige, dä de det behöfwa. Til Stockholm
öfwerföres wed, den Borgaren först far efter til den bonden, med hwilcken han
derom kommit bfwerens, och sedan seglar han äter til Staden at erlägga Lattdt-
Tullen för besagde wed. Widare öfwerskeppas humbla, lefwcmde bostap, in-
saltat kött, rägmjöl, och nägot litet victualie waror, .hwilcka dock här i Staden
äro ganska swära at bekomma, jemwäl ofta til husbehof. Jag wil härwid
bifoga et utdrag, för 3:ne är öfwer de förnämsta waror, som ifrän Ekenäs
blifwit förpahade til Stockholm, nemligcn. .

B^4 tun. räg, 68V2 spilträ rägmiöl, 95. tun. falt-kött, 82. lispund smör>
68. lisp. talg, 42-V4 lisp. humbla, 20. lisp. tort kött, 14. par elghorn, 7. st.
testings oxar, 36. st. kor. 2. st. stutar, 1. st. kalf, 21. st. far, 5 st. sämre
hästar, 3. st. »beredda kohudar, 10. st. dit. stuthudar, 2 st. dit. kalfstin, 620.
st. hönsägg, 42. alnar ylletyg, 249. alnar walmar, 379. famnar wed, 50. st.
större bielctar, 59. st. mindre spärrar, 130. st. större dito, 125. st. brynstenar,
Z. st. planekstockar n. ■

79. läster bränkohl, 20. tun. räg, 4. tun. omalit malt, 1"/Z2 tun. rena
nötter, 447^2 spilträ rägmjöl, 111. tun. salt-kött, 80. lisp. smör, 10. lisp.
lim, 6^2 lisp. salt-fläsk, 4V2 lisp. tort kött, 9^ lisp. ralg, 20^ lisp. gam.
koppar, 593^4 lisp. humbla, 3^ lisp. tort fläsk, 52. lisp. näfwer, 4. testings
oxar, 31. st. kor, 1. st. qwiga, 12. st. stutar, 2 st. tjurar, 2. st. kalfwar, 15.

st. sär,

Är 1757.

Är 1758.
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st. ftr, 1. st. wärckhäft, 25. st. brynstenar, 46^ tiog hönsägg, 1. st. oberedd
kohud, 3. st. dito stuthubar, 3. st. dito kalfskin, 28. alnar ylletyg, 48. alnar
sihnre lärft, 4. alnar bättre dito, 2156^ famnar wed, 176. st. spärrar, 132.
st. dito mindre, 5 st. pnmpstockar, 150. st. änkla bräder, «.

Är 1759.
_ 237. Spilträ rägmiöl, 44. tun. salt-kött, «/« tun. hafwergryn, 70'/«,

ll)> smör, 2'/^ lisp. talg, V 2lisp. ost, 1134^ lisp. hnmbla. 2V2 lisp. tort^
Mt, 4^/2 lisp. salt fläsk, 2 lisp.bastrep, 4. lisp. ohäcklat lin, 10. lisp. lim, 26. st.
tor, 6 st.'keftings oxar, 2 st. kalfwar 3. st. stutar, 16. st. sär, 12. st. kycklingar,
1. st. gas, Vg tunna nötter, 2. st. hästar, 2. st. etghudar, 10. st. oberedda
ftuthudnr, 2. st. kohudar, 42. st. hönsägg, 1817. famnar wed, 1. lah biörck-
wircke, 9.. st. bielckar, a. 19. alnar, 56. st. dito mindre, 208. st. spärrar, 167.
st. tinNner-stockar, 4. ft.pumpswckar, 103. dubbla läckter, 3. kappor lingon.
-'. Iftän Stockholm hämtas till salu, salt, tobak, inrikes tillwär.ck«de
ylletyger, allahanda stags kram- och bod«waror, hwarpä här dock är mycket
liten afsättning, emedan Landtmannen sielf deriftän hämtar eller genom
sina grannar läter hämta, hwad han behöfwer. Handelen med Allmogen
är säledes här i Staden mycket ringa, ty den stannar ock desutom mastadels
med sina waror uti de häromkring liggande Bruken, hwarest de dem tutlfrie
fäxchälja och sedan upkiöpa derstädes hwad de tarfwa. Den förnänrsta
handels rörelse Med bonden skier altsä med nägon humbla, skutwed,, slacht-^
Creatur och spanmäl, mast tibegit bchof. Stadfens BoraerstaP biwift». ge-
ment. 8. Niarcknads och bytes plattzer; och i Staden hälles 2:ne Marckna-
der, Mnl. d. 25. Febr. och d. 24. Augusti. I Almanackan stär wäl, at i
Ekenäs äfwen skal hällas Marcknad d. 25. Martii, men detta skier intet.

Här äro 8. sädane Handlande, som hafwa kram-bodar, samt inalles
83. anteknade för Botgare. Pä. Lands-sidan af Staden'finnes Tullhus, men
ej ,emot sjön, utan bätarna sätta i land wid the omkring Staden waran-
de bryggor, samt der erlägga Tullen och blifwa visiterade. Här kan ock
nämnas, at sedan Landtmanna handelen wid sidsta Riksdagen, i följe afHongl. Maij:ts Nödiga Resol. af den 3. Martii 1747. igen blef inskränkt,
sä constituerades af Magistraten här i Staden d. 14. Sept. 1757. en
Handelsman och en Borgare til at wara utridare och beflagsmiin öfwer
all olaga handel häromkring, tils witza personer dertilkunde utses och förordnas.

wi säledes anfördt» Hwad om denna Stads handel warit at anmärcka,
!»M tyckes ordningen nu fordra, at wi jemwäl nägot orda om des öfriga

3 närings-

§. 8.
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näringsfäng. De ägor som hora under Staden äro mycket suäfwa.och
magra; men hafwa dock för är 1614. dä den, fom sagt är, fick Björcknäs til
utryumie och mulbete, warit mycket trängre. För nämde Björcknäs hem-mans ägor betalas ifrän Staden til Kronan i ärlig ränta 13. dat. 28.
öre S:mt. Af Resol. pä Ekenäs Stads beswär, gifwen d. 23. Decemb.
1697. §. 2. fes, at de giordt ansökning at stippa denna ränta, men kunde
ej winna sin önstan. Borgerstapets äkerteppor utgiöra tilsammans Nlöd Präste-
gärbs äkren ongefärligen nägot öfwer 20. tunnors land, mast sandig jordmän,
hwaraf händer, at när heta somrar infalla, säden förtosckas, eller som här> sä-ges blifwer stentagen. Dock har man erfarit, at äkren här ibland glfwjt
til 16:de kornet. Lands-Höfdingen Herr Grefwe Gust. Gyllmborg för-
böd igenom utstag, dat. Helsingfors d. 7. Maij 1754. At ingen af Stadsens
inwänare, wid 50. dal. S:mts wite, far antingen hälla eller uptaga äkertepe
por a Björcknäs allmänna betesmarek. En del af Inwänarena hafwa 1. ellet
2. kor, dem de med mycken swärighet om winteren framföda, emedan bon-
den här ej gärna säljer hö, och under Staden sinnes inga-ängars
äger Cllpellan och Pedagogen en äng hwaraf, när mäyorlunda höwaxt är,
msamlas, utom röwas, til 40. goda korgar hö. Mulbetet är fnäft och swagt,
at större delen beta sina Kreatur för lega, pä andras närmast til Staden
gränsande ägor. Stadsens tilständiga skog är allenast tallbuskar, hwarafingen -kan betjena sig, utan nödgas de sielfwa för Målning hemköra den wed
de hafwa nödig til brandset.

Inga Fabriqver eller dit hörande wärck hafwa Borgerskapet hav 'sör-
mätt inrätta, deras stätta rörelse skull. Icke heller äga de del uti nägra
sädssne wärck; Men garnspinning och wäfnader idkas med mycken flit af Bor-
gerskapets hustrur och barn, samt andra Inwänare i Staden, hwaraf de
ftdan förfärdiga lärfter, ylletyger och buldan. Här finnes nu förtiden
följande Handtwiirckare, som dock ej inrättadt egit strä eller ämbete ehuru
de deha aren sig tilökt, neml. 1. Gullsmed, 1. Glasmästare, 2. Snickare, 1.
Swarfware, 1. Sadelmakare, 1. Krukomakare, 1. Semskmakare, 1. Garf-
Ware, 4. Klensmeder, 5. Skräddare. 6. Skomakare, 4. Linwäfware, 2. Mur-
Mästare, 3. Byggmästare, 4. Timmermän och 1. Tunnbindare. Dehe Handt-
Wärckare syhelsättes nog med arbete, dels af Stadsens Inwänare, dels oMfrättLandet; ja, en del hafwa jemwäl stögde ämnen utaf andra Städer. Des-
utom äro här 4. Win-minuterare, 19. Bryggare, och Borgare tillika, 5.
Krögare, 1. Gästgifware, 7. Landt-formän, 13. Sjö-formän, 1. Bagare,
och 1. Slachtare. Eljest idka ock Borgerskapet nog flitigt fiskeri, bäde til egit
behof och salu. I förra tider har i synnerhet Stadsens näring bestät i fiskeri,ss at de äfwen skeppat fisk utomlands. Men sä wida des egit fistewätn
nn mera är sä godt som intet, skier det mast för betalning eller landslott Ade öck-
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de omkring liggande hemmans watn, och det med allahanda fistebragder, sä-som not, nät, krokar, tt. fängandes pä detta sätt, gäddor, braxen, abborrar,
mörter n. Nägra begynte äfwen förledne höstas at bruka Hetr Ofwer-
Hnspectoren Grieses ftskesätt med krot och längref; Men sä wida detta stiedde
mycket sent, kan män ej än säga, huru wida de kunna rätta konsten. En
del äro jemwäl interesserade med Stäreboarne i strömmings siste, hwilcket
dock pä denna orten sällan är fördelachtigt. Winternot bruka de likaledes.
Wr nägra är sedan gjordes ätstilliga försök med tobaks planteringar, men
Utan särdeles framgäng, hwarföre dermed nu mera aldeles afstanyat.. Orsa-
ken torde warit dels jordmonen, som fordrade mycken giödning, dels ock brist i
kundstapen om denna plantas rätta handtering. Ingen lin eller hampesädd
finnes här, ci heller tyckes jordmanen dertil wara tjenlig. Icke heller äro här
ännu nägra triigärdar af wärde. Dock. har en och annan pä sin tomt litet
Ws-krydder til husbehof, och nägra fruchtbärcmde äppleträn i senare aren
Mnteradel-'Humblegävdar gifwes här nästan pä hwarft tomtp nWa
hafwa äfweN begynt dertil anwända sina äkerteppor. . Denna handtering lH-
M^ ock wärckeligen härstädes mödan, ty Borgerskapet ser sig af fine
humblegärdar njuta om aret iftän 6. til 12. lispund humbla, och den sä god,
at den altid med M haft namn af den bästa, i anseende til des märckeliga
kraft och styreka; hwarföre den äfwen i Stockholm betalas til det högsta pris.
?.'!i«- . Sättet att här i Staden sköta sä humblegärden, som hnmblan, är med
fä ord följande: L)m wären, sä snart jorden är fri för tjäla, Mes platzen
pal med mull, brukas, Mnsas ifrän ogräs, famt gjödes hälft med far giödsel,
Dnt^.i brist deraf med wälbrunnett boskaps giödning. Derpä upkastas med
späda fohrar af et godt qwarters djnp, och eN-hnlf aln ifrän tftvarandra, der-
uti Wttertls nedsättes, äfwen V 2aln frän hwarandra, samt sä, at utslaget
wiindes upät. Mullen kastas sedan wäl öfwer rötterna och landet giöntz helsUtt. Widare.risas det til en V2. alns tjoklek med godt granris, och sä stö-chKMed smala granstörar, til 1. aln emellan hwarje stäng. Det första aretgler humblegärden ej synnerligen, men det andra bättre, och sedan det tredje,fiettze, samt MättM är derefter är den i fnllkommeligit ständ, allenast at den
i de första 3. a 4. aren bör ärligen granrisas; Men sedan kan den wara hul-chn Med hwart annat M Giödfet behöfwer den sedermera sällan, bock när
man pröfwar at det fordras, bör ost stle om höften bch strax tnnt utbredas,
samt risas nästa wär, at förtaga ogräsets tilwäxt. När humblegärden blif-wer Mycket gammal, och säledes rötterna förmycket ött sig, sä at refwarna pä

tzwarje stäng blifwa för mänga, och den fölgachteligen gifwer fuller en mycken-
hekMf koppor, men. helt smä och kraftlöse, dä borttagas en del rötter, medtMIM, om behagas,-en ny humblegärd kan anläggas, och sä blifwer den igen
likaMfsm ny. Nägra säga at humblegärden bör sälunda til rötterna minskas

hwart



36

hwart tredje är, annars mognar humblan ej pH en gäng, utan nägra röttetsom slutit djupare ned komma senare up och til mognad. De mena äfwen at
ju äldre humblegärden blir, desto gröfre blifwer humblaN. famt senare mogen.
Sedan humblan i rattan tid är af pläckad, torekas den först i wädretzHchderpä rätt wäl i badstugan, hwarest intet bör finnas rök, samt ytterst inpD»
las och förwaras uti dertil giorda stora och täta fat eller tunnor. En del
tro, at orsaken, hwarföre Ekenäs humbla skattas för en den bästch är til en
deljsielfwa jordmonen, fom är nog sand blandad med stenig grund nndn;före-
gifwandes, at den i lerblandad jordmon ej trifs sä wäl, eller blifwer sä Mrck.

angär de inkomster, som af denna Stad antingen til Kronan, eller
H) Staden fielf tilflyta, sä hafwa den fenares är 1695. ej stigitGM MW

93. dal. S:mt. Huru stora de förut warit, HOe nlan ej Mt^rvättelse om.
Itu förtiden är härmed fäledes bestaffat. Krono utstylderne hafwa deha stMrearen M sig til emellan 900. a 1000. dal. S:mt om aret, ntom CollectH
Spinhus afgifter af Krogar, samt flera stags medel. Men Stadsens mkoM
ster äro owitza, och ongefär 300. dal. S:mt ärligen, emedan man ej kan räkna
det som Borgerskapet til nödiga behof mäste taxeras före. Til at än näP--
mare lämna underrättelse om inkomsterna här i Staden, wil jag häiMMn
särskilt införa en förtekning öfwer influtne Tull- och AcciSmedel för nägra
är>'neml. är 1734. har influtit.

§9.

Härwid bör anmärckas, at under 3:dje Classen jemwill är inberäknad
iMomsten af qwarnarna under Radstugan.

Tull och Accis
Fierde parten

Hr 1757. Dal. S:mt.
680.W«/«-
-194.12^

Summa 784.25.
Hr 1708.

lma ,?«_, vi*. ,^°
:- <V^. 20. ,

Daler
Tull-i Staden -

Wid Lojo Marcknads-platz
Och i Accis

214.fM/«.
- 64/^/«.

148. 31V«.
, ,^»^^>^ .„ Summa 427. 3'/«.
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Här äro ock inberäknade de. medel, som kunnat inflyta wid de smä marck-
näderna,..som Stads-boarne biwista..Alf gammalt har denna Stad utgiordt til Kronan 4 Bätsmän, men se-

. HG "'hans Kongl. Maij:t genom nädig Resol. dat. Kongs-öhr d. 18. FM
1681. lämnadt Städerna tilständ, at ärligen betala en wih summa pennin-
M. för hwar man de tilförene giordt, fä hafwer jemwäl denna Stad, entigit
M bewillning, hat. Ekenäs d. 29. Sept. 1683. ifrän den tiden betalt ärligen
för hwqr. ordHMie' bätsmän 55. bal. Kopp:mt i fredstider, och uti tilstötcmde
Ktigs-tlder dubbelt, staden har wäl flera resor, i anseende til sina snäfwa
wAckpr, allerunderdänigst anhällit antingen om förstoning uti bMmäns häl?laUr, Mr^ ock om antalets förminskning, men ej kunnat winna sin ansökning
A,). Och finner man >at 1679 hafwa BorUrstaPet, dä be mast utbetala 450^
oG°Hpp:mt ärligen i bätsmänsMNinMr, blifwit sä utarmade, at en del öf-
werMwit sin borgeliga näring, hwarföre här ock dä en tid woro cGenast 40.

M Mtalet.

/^RM i föregäende är afhandladt, hwad sä wäl til denna Stads kännedom
t >3^.-l gemen hörer, säsom yck hurudan deh handels rörelse, och öfrigä na-^

rtltgssätt äro, samt hwad Kronan och Staden derigenom winner, wil
> jag nu Mmch i enfaldighet uptäcka min oförgripeliga tancka och mening derom^

hwch härlW. för nemligast legat, denna Stadsens tiltagande i hwarjehanda
rörelser och walmäga, i wägen. Första orsaken bör billigt sökas, uti de om-
kring denna Stad belägna mänga lembruk, hwilcka omgifwa den samma pä

. WMe sätt: Fagerwijk 2^2 mil i Ö. ifrän Staden, SwartK 3. mil i O.
N.D. Billnäs I'/. mil i N.^O. til O. Fischers 2. och Antskog 2^. mil i

? N. O.
<P) Se Reftl. pä skenas Stads andragne beswär af b. 11. M. IWO. d. 9. Nov. 16t!6.

' 18. Nov. 1693. och d. 23. Decemb. 1697.

§.10.

, Tull och Accis
Fterde partett -

Tull'vch Accis .
FierVe parten

Hr 1758.

Hr 1759.

Daler S:mt,
- - 885. 31/,.

- 155. I'/,.
Summa 1040. 4^

-. - 799. 10.
- 137.

Summa 926. 14^>
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N. O. Koftis 3. mil i N. Skogby masugn I^4 mil i W. til S. Kulla mas-
ugn är raserad. Ingen liirer kunna neka, at sä mtzngy, pä denna
tiga Bruk, jemwäl dä, när privilegier och rättigheter noga efterlefwaH mycket
bidraga til de swärighetcr, denna Stads Borgerskap sär kännas wid, emedan
masta de waror, som annors til Staden stulle ankomma, och sedan med Me-del, pä andra orter kunde föryttnls,> nu upgä til Brukens förnödenheter och
widmagthällcmde. Men säsom man detta ej wil pätala, sä hoppak man dock
herrinnan ej - afwika ifrän sanningen, at man tror det Bruken hnlqmtring,
ibland torde hafwa fträkt sin handel längre än de bordt giöra, hwilcket ej litet
Pndradt denna Stadsens upkomst. Det är naturligt, at Landtmannen häldrestannar wid Bruken., och der försäljer sina waror tnllfrie, samt upköver. hwad
hän behöfwer, Mt han det katt tch far, än ut han skulle resa en längre, wäg
til Staden. Sammalunda är ock Wästgiötharnes handel, pä denna trattM af
Nyland, som ligger nägot afliigsen ifrän andra Städer, och hwarest de sig sä-
ledes i synnerhet uppehälla, denna Stad ej til ringa olägenhet; hälft de bär
oöisiterade resa omkring och föryttra sina wnror, dä den: ej swärt fssrefalltr,
at äfwen ibland förse Landtmannen med andra n^t/ än hafwa lof
ttt sälja. Dernäst kommer här i öfwerwägande dcii starcka boudehandel, ftlM

det allmänna, ittan i syntterhet deima Stad til mera lidande e3öv
Drre förfäng, af KyrMätt, Sjnndo, Ingo, PoM Karis och Tenqla Soknar,
föröfwas, än man kan bestrifwa; i ty deha Sokttctts fiutor ej allenast öfwer-
föra en myckenhet wed. fom de sietfwa tör hända tit en stor del upköjia, utM
ock under namn af egen afwel, det masta pund och tynnaregM, fM^be) sä
ttti fina egna, som äfwanföre uppe i landet belägna soknat. khM'samman-
HMta, och det- tilsä ftorqoanM, at pä en ftutä kyn^lMt-^fwer lOOAde
pund humbla och 100:de tun. mjöl, m. m. giörandes icke -allttmst fäledeHjsö^
fäng den handel och rörelse Staden tilkommer, hwarigenom ock Kronan mister
den Tull för warorna annors borde erläggas, om de först til Staden fördes
och sedan härifrän til Stockholm, utan.ock ,pk. det fättet, at de lM äterreHmm hemorten ofelbart haftva med sig en myckenhet wnror, som^e^upköpt N
M sielfwa, dels ät dem med hwilcka de hattdladt, dels ock 5t Min som stm
Mtor hafwa medsändt. Hwilcken deras widt ntsträkta handel,, wäl giördeha
sWägare til förmögna och capitnlister, men derjemte tilfogttt^ej MenastMnna
Gtads Borgerskap en oboteltg skada, utan giör ock at LvndtmanNn Mringen
M sädana orter kommer sä godt som helt och hällit at stanna-a?, sty Wr
och Kngfkiötfelen sä atdeles äsidofättes; at mangen för sin handel stul Mttr
nödgas resa up i landet och köpa sig nödigt lifsuppehälle. Hwaraf dgf-Mdte-
ligetl leder sit ursprung', at Stadsens Inwänare blifwit twungne, nt ckera, tyr
hända, än läftigit eller med Stadsnmnnanäringarne öfwerens kommande är,
gripa til äkerbrttket och Werier. Ty nöden har ingen fag. Hwarföre-när

. hWden
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bonden Blygare, mäste Borgaren söla föda och draga sig fram mcv
Landtmanna handteriugars skötande, och säledes blifwa bonde.

Til slut wil jag i denna tz. anföra ett Utdrag af Blockhusudds Tull-
Specialer, öfwer de waror, som ifrän Sjundo, Ingo, Karis, Pojo och Tenala
Soknar äro iftän och med d. 4. til och med d. 9. Octob. 1757. inkomne M
Stockholm, til at derigenom bestyrka, det jag äfwanföre anfördt (q); nemligeck
701ifamnar wed, 2146. lisp. humbla. 101 V2' tun. salt kött, 254V, sMM
rHMjöl, 103. lisp: smör, 3. lisp. talg, 103. kapp. nötter, 214. st. spärrar V»
W björkwwk, 1920. st. ägg, 21. st. kor, 6. st. oxar, 6. st. kalflvar, 13. M
kycklingar, 1. st. tiäder, 5. st. häftar, 11. lisp. ullgarn, 220. alnar ylletyg och
likftrr. 1. lisp. 12. marcker älgshorn, 1. st. älgshud, V4tun. salta gäddor?
2^/2. parw hö, 5. si. hudar, 90. st. bielkar, V 2tjog halm, 7. st. gäh/ 6. ft^
hjerpar, H. st. srre, 16. st. fär^ IV2 tun. far-kött, tun. bönor, 1. st. lamb>

HshU far jag ock oförgripeligen uti wiilme-ning yttra mina enfaldiga tankarI^ om det, som wore mycket tjenande dels till föruämde förhinders och swä^
righeters afhjelpanbe, dels ock til Stadens märkeliga förlofring t handel

och wälmagt. Att blandning af Lands och Stads Hanbteringar hafwa de fwä-
raste päfölgder med sig, det är en. af alla förnuftigt tänkande och wälmmtst
erkänd sanning. En dylik blandning förorsakar, att ej allenast Landtmannen^
egen handteriug lider; ty dä bonden tillika skall wara handlande, är lät at finnahvru mycken tid han har öfriH, at aNwända pä äkerbruket, le. fom dock är af
den wigt och beskassenhet, att det fordrar all den tid, omhugsan och eftertancks,som och det käckaste och slugaste hufwud kan äga, om det stal rätt stötas; Mn
ock Stadsmanna näringen tynar af, hela landet blir wanmäktigt, och det all-
männa kommer ansenligcn at lida. Se Herr Commerse Rädet Norden-Cranzes(Backmanssons) arkana Nconomie och Commerc. Cap. 7. p. 157. Ej myM
annörledes föryäller det sig om Bruken utom sin tillhöriga handtering, jemwG
tillwälla sig Stadsmanna näringen och deri gripa widare om sig än de borde.

Wr nödiga öfwerhet har wäl ifrän äldre tider tillbaka, flera resor för-
budit bet skadeliga landsköp, som bruken, bönderna och andra olagligen ösloa»(Se §. 1. och jemför desutom Herr Cancellie Rädet och Riddaren von Stiern-
mans, Commerce Politie och Oeconomie Handlingar, famt Herr Pehr EnwM
Johanssons afhandling om Landsköp, utgifwen i Upsala 1755. under herr Pro-
ftss. Berchs inseende,) samt wifligen stadgat: At bönder mätte blifwa bönder,
och achta theras äker,äng, sisleri och annat sädant, och kiöpman bruka seglat-

zet och

§. 11.

(q) Detta utdrag iir mig benäget medbelabt af Radmannen Herr Carl Hultman i ElMä^,
hwillen sjelf förnämnde är, det samma extraheradt.
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zet och then näring som them borde, säsom orden uti Mmtdatet sm BöndtV«
nas seglation i Finland, dat. Wadstena Slott d. 9 Augusti 1552. lyda. Men
sä har dock härmed gatt, säsom med nägra andra hälsosamma förordningar
tzwilka fuller uti sig sielfwa äro ganska goda, men swärligen och sällan, ät-
minstone til alla delar, efterlefwas. Wore säledes för min födelse ort Elenäs
Stad i synnerhet mer än fördelaktigt om 1:0 ej allenast Wästgötarm kymme
Mder närmare upsicht, att föröfwa sin handel, ulan ock om den ofta öfwer-
klagade Brukens, men i synnerhet Landtmannens handel häromkring tillbör*
ligen kunde inskränkas, förebyggas och til Staden flyttas, fä att bonden^wmme
M föryttra sina waror derstädes, och Borgaren deremot finge förefe honom
med det han behöfwer sig tilhandla. Til att wiuna detta skulle ej litet bi-»
dmga, om Allmogen, enligt Kongl. Resol. af dm 14 Dec. 1723. ,Me tM
Mas, at ej fara nägorstädes inom Met med waror, föran den bewis iftäll
nästa Stads Magistrat sig anskaffat, at samma waror äro deras egen afwel;
och om alla~ de. waror, som med Brukens fartyg til Stockholm öfwerföras
och dock ej äro Bruks tilwarkningar^ säsom wed, spanmäl, mjöl, humblst> les-
wckttde boskap och Victualier, ej sä aldeles fritt flMe fä VfMsteppas, efter dtzt
päftäende, som Borgerskapet redan en gäng gjort, hwilket ses af Kongl. Resol.
af. tz. 23. Octob. 1752. 2:0 wore wäl om Staden kunde erhälla nägon platz
M?dett af Höga Öfwerheten 1750. bewiljade köpingens inrättande, wid Kyrcka
stad i' Karis Sokn, 3 V 4mil härifrän, ty dä skulle Borgerffaftet komma i
Oögon handel med Landtmannen, hwilcket härtills warit sä godt söm omöije-

Mgt, för de redan anförda orsakers skull. Men bäst wore
är, all olaglig landthandel helt och hällit kunde förehyggas. 3:0 SoM Sta-
den äger mycket trängt utrymme sä til mulbete, som andra nyttiga planterin-
gars anläggande, och jcmwäl till nödiga tomter innom staketet, fä stulle mänga
swärigheter aldeles afhjelpas, om man kunde erhälla, at det wid Stadsens
Tullport belägna Krono Säteris Rusthället Ladugarden kalladt, hwilckets ägor
intager en del af Staden, efter betz rätta wärde finge af Staden inlösas.
Härigenom skulle Borgerstapets handel, rörelfe och andra närings sätt, ansen^
ligen befordras, samt Kronans och Stadsens inkomster formeras, i synnerhet
dä man derjemte 4:0 öfwerwägär, at ej allenast, som förmält är, i den hän-

. delfett utrymme gäfwes till nyttiga planteringars anläggande och trägärds sköt-
selns bättre drifwande, än härtills stiedt, utan äfwen tillfälle til Ochässeris
inrättning säsom ock tegelbruk dä beqwämligen kunde anläggas, och Innewänä<
rena här efter handen begynna at bygga stenhus, sig sjelf til nytta, Staben
til prydnad och skogen till besparing. Dehutom ock 5:0 kunde spinnande, strumpe-
stickande, och allahanda wäfnader, hwartill Inwänarne annors äro bögda, äf-
wen härstädes til större högd och fullkomlighet drifwas, samt säledes Stad-
sens wälgäng jemwäl härigenom i sin mon framhjelpas. Dä kunde ock Bor-

gerskapet
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geMpet Mg Bgot mera boskap, och i följe deras wara bättre i ftönb, qt
giM den Gtaden tillhöriga sandjorden fet, dä den blefwe tjenlig till de utwM
Wc tobals Plantager, och ätstilliga andra för Fabriqverna nyttiga tvä^em

Hpjlcka MaMfaeturer och Handtwärckerier här för öfrigit med ftörsw
hätnchl lunde och borde inrättas, det lämnar jag androm at döma, fulleligen
Hfwextygad, at, om allenast det som upprichtigt och utan at angripa nägon,
sMt aldraminsK Nt tMa pä Privilegier, eller andra Kongl. Stadgar och Fötz-
Mningar, allsördt är, blefwe tillbörligen ändradt och wärckstäldt, däalt M
pftiga lättsiligen och af sig sielf stulle följa, samt ändteligen min tära Foster«
bygd; Ekenäs, näst Guhs wälsignelse, sä fägna sig af blidare öden och större
Mmäga, än hartils kummt erhällas. .

'

stut wil jag än nägot orda dels om nägra omständigheter som hiir-
H^, tils ej blifwit omnämde, dels ock om sielfwa inbyggarena igemen. Stad^sens politie grundar sig Pä de i Ma mal utkomna lagar, och tänPllK
jemwäl efter omständigheterna til hwad i andra städer är brukeligit. Städim
häller sin egen Riksdags-Man. När angelägna mal förefalla at samteliga Bor-
Mskapet bör wara tilstädes wid rädplägningen a wih dag, blifwer det til-
Mnna gifwit a Predikostolen. Taxeringar förrättas i närwaro af Magistra-
ten, Stadsens äldsta och edfworne Taxerings Män. När nya hus flola byg«
gch»,..anmäles sädant först hos Magistraten, som äger att tillse om och hury
sädant til Stadsens bästa och prydnad ma blifwa giordt. Bönedagarna blifwa
dagen förut genom trummefiag förkunnade. Brandsyn förrättas i början afMaij manad, af en Radman, nägra stickeliga Borgare, Timmermän och 5Um?
mästare. Ingen förfatning är hartils gjord med Brandwakt; icke heller MW
tjstyliga redskap at brukas wid yppande eldswädor. Uti Staden hälles ej of>
tare watt, än marcknads tiden, dä wakthällningen skier af Borgerfkapet, wid
Rädftugan. Skulle nägon under denna tiden föröfwa stagsmäl m. m. blifwer
han straz: Arresterad, dagen derpä lagsökt och plichtfäld; men wid andra tillfäl-
len förwaras den brotstige i private hus, emedan inga fängelserum här finnas.Borgerskapet är wid paraderingar efter nummer indelt i et Compagnie med
öfwer och under Officerare til fot, i wanlig uniform, öfwer och under gewiir,
fana, och wacker samt stor mehings trumma. Stadsens Fattige njuta under-
häll af de penningar, fom till den ändan samlas wid Bröllop, och Barnadop,
eller annors wid hwarjehanda tillfällen dem förares. Annors äga de fritt at
til Högtiden gä omkring och famla hwad gifmilda hjertan dem tilldela.

Som nägot synnerljgit far jag anföra en här än lefwande blind man
4 wid

Z. 12.
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wid namn Samuel Grönlund. Denna är en bonde Son iftän TenalaSbkttj
född 1712. Pä sitt 6:te. är miste han uti swära koppor sä aldeles fw syn, alt
han iftän den tiden lchvat helt blind; Men har deremot af Skaparen blifwitbeyäfwad n«d sä mycket bättre känsla Medelst denna sin Nnfla och brukad
eftertancka började han pä sitt 16:de älders är handtera yxa, säg sch höDG
Vch gjorde smäningoin ät bönderna et och annat smätt, fast grofb arbete af trck
Sedan öfwade han sig mera häri, pä det fättet, att han om nätterna lag och
öswcrlade huru det eller det skulle giöras, utmärckandes säbant i sinn tankar,
«M derefter han hade tillfälle att komma öfwer nägot som han fick taglt uti
och i känna pä, samt fräga.Hwad det war, och war til det nytjades. Han
gynte alltsä äfwen giöra dörrar, fönsterramar, stolar kistor och stäp; och när
detta blef hos Herskaperne häromkring kunnigt, tog en och annan af dem ho-
Nom till sig at arbeta det han kunde. Han förfärdigade dä bland annat en
stor del af snickare arbetet pä de träbyggningar, som General Licutenanten
Herr Baron Lars Äkerhjelm pä Raseborg lätit uppsättia, under deh warelse i
Nyland. Och som han
tätas, och känna ätskilligt med händerna, sä öftvade han W widare at mch
krus sch fogningar giöra allehanda snickare arbete, säsom pulpeter, bureaux,
m^ M. aldeles af samma godhet, som en annan Snickare dem förfärdigar. Dä
MM sedermera Preusiska Fältmarskalcken Keit är 1743. reste Minn Ekenäsj
wille han att denne Samuel skulle giöra honom följe til S. Petersborg; men
sym delwc wägrade, tog Fältmarskalcken af houoM et stl)cke arbete, bestäende
uti en Fruntimmers nattyqsläda, til at wisa Ryska Keijsarinnan Wi»n W
rarete, emedan den war gjord af en blind Snickare. Det är sannerligen
undrauswärdt at han genom känslan med händerna kan skilja ät de wanliga
träsiagen säsom tall, gran, björck, ahl, äppelträ ask, m. m. och säga 0m bräM
är hwit eller hafwer bläa ränder uti sig, som böra afhöflas eller borthuggas)
säsom ock at han tan hugga jemt med yxa tätt wid handen eller singratna
hwarmed han häller uti trädet dä likwäl den, som ser derpä, ej annat kan
föreställa sig, än at han skall hugga af handen eller fingrarna. Som en mär-
kelig händelse kan ock det anföras, at Stads-Fiscalen härstädes Anders Re-
wallins blef 1756. natten emot d. 22. lulii dä han lag uti en bät, wid Rak-
näs, 1. mil ifrän Staden, med 2:ne andra personer under et tält, altttttt af
askan ihjälslagen, utan att de andra pä nägot sätt blefwo stadde.

Inbyggarena gä här snygt klädda isynnerhet om helg och högtibs-dagär;
dock utan at wcla yfwas med nägon fäfäng kläde pracht. Forna tiders alwar-
samhet, i denna delen tycks litwäl, sä här som annorstädes, hos en del wara
något förgäten. Det wälförtjcnta loford kan man dock ej betaga dem, att de
hwar och en i sitt ständ, äro nog flitiga och trägna i sina giöromäl. Sina
barn npfostrn de anständigt sätt. Utom nödig underrättelse i deras Chri-

stendvm,
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stendom, blifwa flickebarnen underwisahe i spinnande, syende, wiifwande och
andra för deras kön nödHa och anstäNdM tzushällssyflor. Gätze barn blifwa
dels borgare och handelsmän efter sina fäder dels M de sig pä studier och
andra ctblla lefnads sätt, alt efter hwars och ens böijelse och föräldrarnas
rad sch wilckor; ja en del utwälja ock andra landtmannanäringar tit fin föbo-
krök. I allmänhet är folket här sedigt, höfligt och emot resande och främ-
cka»^ benägit att herbergera och hjelpa hwar och en efter rad och ämne.

GUDI Allena Ähra!

Min Käraste Bror.

Dig ock nu hända stal som lärda för har hänt.
PH I'm(ii högt, du snart för dygd och wett stal lönas,
Och af AlinervN hand med Lager-Krantseu tronas!

Du som sä wiirdigt har Din ungdoms tid anwiint.
Ifrän ?ÄruaBBSn rm det goda loford höres,

Sä wäl i forna dar', som ock i dag bes sätt;
Fsr Öfwerheten sjelf tilfiille at bestäda
Des brister, och i tid, hur' de stal hiifwaS, rida.
För all din möda, flit, och lsstnad tack dig göres,

HHÄr Du härmed, Min Bror, en listig mätning gifwit
"( Pä Elntis Stad och dä tillika wisat nätt,
Des öden och des stick: Hur den sin handel drifwlt

NIONNB äsu 22 1760.

NKIO 5011ä5l LNRON^I.

Min Käraste
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med gllMnt Me Du, MW Vro», ftMgifwex et icke mindre wackfH An nyttigt a»b,je
H) »V Wir Yödflo-W och dewti afflildrqx dess lilge, lynne, Hl»delD.fövwoner, befiaWchtt

och riirelfe; har i«s tillika erMlt et behaZeligit tilMe »t wisa «t ofsrgabt ehuru,;g»
wederyMe »f ben Msfte hMderlM Mel, hwawf mit iura röres Mer din förl«f««n och lyckZ.
3y fial nigon, wid sädant tilfälle, bli intagm af fägnad, mä det billigt wara dm, ssm icke
allenast gmom blods-banden dertjl iir förbunden, utan som ock har at tacka dig för Mön. tid
hafd «m wärdnab och hachOWg si M KfinchtanM <ZM
Cleniis," hwilckens wälgäng du härmed egenteligm päsyftadt, lärer icke heller förglllmnö at si»
dant i rattan tid wärckeligen yrlilnua. At sitz Wgit Himmelm wille anse dit och
<Du, Mn Bror, winna Dit siingtadj! mäl, famt ftledes Md det första fä insamla, androm til
nöje och Dig till wtllgäng, den störd, jom en oförtruten. flit och rm dygd fina wiku/n lofwar,
llr alt hwad i enfaldighet och uprichtigt ilnstaS af

LtoolcdolN ä. IS 1760. /
Din trognaste Bxor.

Min KiitDe Bror. '


