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Ännu uti wära tider, dem man med Ml kallar uvp-
lystare finnas månge, fä widsteppelige ålderdoms-dyrkare,
fom anfe alt det nyligare tider är arbetat och ännu dage-
ligen arbetas, på wär hushållnings uvvhielpande, för idel
barnstigheter och hjerne-griller, dem detta tidehwarf fattat
fmak före; Fördenstull kan ickeheller jag, fom här täncker
lämna någon anledning, till hushållningens förbättrande i
min Fosterbygd, af fådane annat förespå mig, än åtlöje.
Fåfängt wore det ock, at här föka wederlägga alla de in-
kast, fom dylike obetäncksamme mennistior framföra; Då
hwarcken ärfarenhet, och den wärckeliga nytta de sielfwe
redan rönt af en förbättrad hushållning, eller få månge
lärde mäns här om utgifne fkrifter kunnat wärcka hos dem
någon öfwertygelfe. Otwungen widgår jag, at detta mit
arbete, hwarcken för hyfsade ord och meningar, eller mogna
tanckar, förtienar loford; Dock, der owälduge domare anse
mit ämne-wal och min afsigt med blidare omdömme, är all
min önskan munnen.

I. H. N.

At med Historiska berättelser gä långt tilbaka uti ål-
derdomen, och med nya färgor bestryka mögliga och bort-
gömda saker, skattas med stal, få wäl för nyttigt, fom ar-
tigt; Men at bygga fina berättelfer på owissa gissningar
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At en stor del, om ei hela Asterbotn ock Finland, uti
de äldsta tider af Lappar blifwit bebodd, tyckes wara så
mycket mera sanningen likmätigt, som, utom öfwerenskom-
melfen emellan Lapska och Finska språket nästan alla häfda-
Tecknare äro härutinnan enige; Men om desfa första in-
byggare warit öfwerlefwor af de 10 fängna Israels släck-
ter, eller ei, och om de giordt allenast en, eller flere flyt-
ningar, lemnas til andras utredande; Om här förr Lap-
parnas ankomst bodt Jättar, eller om de warit et släckte
med dem, det är, och blifwer en sä owiss sak, som det är
onekeligit, att Norden ännu bär många wedermälen af Lap-
parnas fordna mistande på dessa orter; Ty få wäl Swe-
rige, som Finland öfwerflöda af Sochnar, byar och gärdar,
som bära namn af Lapparna, famt berättelser, om deras
lefnadsfätt; Ja på de ställen, fom gräntza närmast til Lapv-
marcken finnas ännu lemningar af deras kojor, eller sä
kallade Katar. Jag tror mig altså hafwa fog at påstå,
det de äldsta Inbyggarena i Gamle Carleby, äfwen warit
Lappar, hwilcka, efterwerlden til betyg, om sina fordna
hemwisten tyckes lemnat här, bland annat, namn ät Renön

Af kärlek för sin fosterjord åligger hwar och en, at pä
alt mögeligt fatt upplysa dess älsta Historier; men at före-
draga älder för wifshet, är att göra sig uti alt mindre
trowärdig, infmyga hos läsaren en skälig misstcmcka, om
hela berättelsens wisshet, samt giöra den helt osmakelig.
At orda litet och blifwa trodd är altsä längt bättre, än at
widlyftigt gisfa, om det, fom är owift, och blifwa hällen
för en ofannings-Man, fom mil förmä andra at tro, det
en qwick inbilning kunnat uvfvinna. Jag haller derföre
rädeligit, att tiga med fädant, fom kunde föras under namn
af gissningar, och allenast, sä mycket görligit är anföra det,
som är ostridigt.

och ogrundade sagor, har längesedan af alle mittre Hävda-
tecknare med största Ml blifwit förkastadt.
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*) Som de fordom wid sitt diurfiinge ei wiste nytia krut och
bössor, sä är klart, att de mast bruka, dels fällor och andra dylika
giller, i synnerhet til de större diurs gripande, dels ock bägar med
järn, eller Träryggar, sädane, som de ännu uti de Norr belägnaste
orter af Österbotn betiena sig utaf, wid fmärre diurs jagt. Af sädane
bägar hafwer sedan det ordet Vägeman, eller Nägeskutt pä Finska
lousi eller lousi mies fatt sitt första urqwiide; Derföre heter än i
dag hos en stor del Finnar: Tulla louselle, eller lousi lukun, räcknas
bland Bägemän, hwilkel fker, dä de blifwa mannade, eller manwuxne,
och pä egen hand kunna föra en bäga.

af sina Renar, och Trullön af den fordom hos dem bekanta
trulldom; Men pä hwad tid wära Lappar ifrän hwar och
en ort, antingen bortflyttadt närmare mot den nu fä kallade
Lappmarcken, eller och ändrat sin hushållning, fynes wara
något fwärare att utreda. Sä mycket wet man, at ännu
för 400 är tilbaka hafwa inbyggarena uti Österbotn, och
de derom-kriug liggande orter, warit uti sin hushällning
föga skilde ifrän wära Lappar; Ty af Kung N^.(MI d.
2:dras, eller BNNXB Förordning, om Prästarättigheternas
utgörande af är 1335 kan inhämtas, at de förnämsta nä-
ringar ännu dä för tiden warit Jagt*) Fiskerier**) och
BoMps-stiötzel. ***)

***) Tama Renar, fom nästan äro alla Lappars följeslagare,
mäste de mycket brukat, sä wäl at sielfwe äta, fom at framskaffa sina
kiörslor med, dock lära de, som troligast synes, ei nytiat deras miölck
til sin föda; emedan det uti hela den näst gränsande Österbottns, eller
Kimi Lappmarck, ei heller är i bruk.

Fast nu för tiden pä dessa orter ei särdeles myckenhet af ren-
mäsa finnes, sä har den likwäl förmodeligen warit här sä ymnig,
som någonsin i Lappmarcken, innan jorden pä annat sätt blifwit för-
ändrad; Dock finnes här pä mänga ställen Renmäfa i största ymnoghet.

**) Pä hwab sätt, och med hurudanna bragder fiskerierna denne
tiden blifwit idkade kan wäl ei med säkerhet sägas; Dock mätte de i
anseende, sä wäl til de här ännu besindteliga fiskrika insiöar och ström-
mar, som ock det sä nära liggande fiskrika hafwet warit ganska ymnoge.
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Höfoingedömes Norra, eller Uhleäborgs Lähns fodra del,
ligger wid Östra stranden af BinuB Lotuicus, eller Norr-
Bottn, gräntsar i Norr til Kelwjä Sochn, i Öster til
Saarijerfwi och Witasaari Sochnar i Tawastland, i Söder
uppe i landet til skatan af Pedersöre, men närmare wid
siöstranden till Cronoby Sochnar, och i Wäster til Norr-
botten; är 2 mil bred, frän Norr till Söder, men 14 mil
läng frän Öster til Wäster.

Landet fördelas uti Stad och Sochn, hwarföre och
denna min bestrifning delar sig uti 2:ne grenar. Sochnen
delas uti Moder-Kyrckolänet, som ligger närmast wed stran-
den, Nederwetil Capel-giäld, som ligger frän Moderkyrckian
i Öster, och Öfwerwetil Capel-giäld, som ligger ännu högre
upp ät landet, äfwen i Öster. Moder-kyrckolänet äter kan
beqwämligen delas i Öjar och Fasta landet: Dock höra de
ftästa öjar, som bebos ej widare under Gamle Carleby, än
hwad PrästerMp angär, men i Civila mäl under Cronoby
Sochn. Är 1608 blefwo dessa öjar, som i synnerhet bestä
af 2:ne stora, Längön och Knifsön, Cronoby Sochen aldeles
tillagde, men 1617 blef af Glorwyrdigste i äminnelse Kong
OVBI. förordnat, at de, hwad Präster och Kyrcka
angär, stola hälla sig til Gamle Carleby, med 40 marckers
plickt för den, fom derä klandra stulle. Utom desfe öjar
märckes här, Renön, som ligger frän Staden i Nordwäst
2 mil, Trullön, som är belägen iV2 mil frän Staden,
mast i samma wäderstreck, och Tanckar, fom ligger i Sud-
wäst 3 mil frän Staden, utan för hwilcka, i fynnerhet
Renön och Tanckar, fommartiden idkas strömmings siste.*)
Nägre fma Mr och klippor finnas här och, dem jag ei
häller nödigt at upnämna.

§2.
Gamle Carleby Sochen är belägen uti Österbotns

*) Jämför Herr Kyrkioherdens Mathesii wackra vis. ttenZra-
pliiea äe Osti-odotnia, pag. 70.
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Staden anlades mil Norr om Carleby Sochne
Kyrcka, pä fodra sidan om en, den tiden segelbar wik, förr
Kocko-lahti, sedermera Kyrcko-siärden, men nu Gamle Car-
leby Stads sund kallad. Wid Stadens anläggande war
denna wik, eller detta sund sä diupt, att de första Stadfens
inbyggare kunde fegla frän sin egen strand, til och ifrän
Stockholm, eller Abo, med fullastade fartyg, utan den rin-
gaste fwärighet, hwarföre ock Herr TunEld, uti sin Ge-
ogr. ***) tillägger denna Stad en god hamn, skönt den nu
brukliga, som ligger mil frän Staden, ei utan största
äfwentyr, fä wäl för stiullöshet, som för grundt watn
kan nyttjas.

6UBI^V Gamle Carleby Stads privilegier ut-
gifne och understrefne, hwaraf den efter ortens förra namn
blef Carleby, men för stilnad frän Ny-Carleby, fom blefsamma tid anlagd. Gamle Carleby kallad; samt undfick til
wapen en liggande tiäru-tunna, pä hwilcken, fä genom bäda
botnarna, som fvrundet en starck laga utslär;*) utan twif-
wel, at dermed beteckna den ymnoghet Tiära, som det om-
kring-liggande landet, til Stadens handels wara kunde för-
ytra, derföre och denna Stad är känd för en starck Tiäru-
handel. **)

§3'
Är 1620 den 7. September, blefwo af Glorw. Kong.

Ristiranda by, fom bestod af 12 hemman, 8 2/3 man-
tal, famt Qwikant eller rättare Kuiwakanti by, bestäende af
2 hemman, 2 mantal, med deras ägor blefwo til Stadens
utrymme anslagne; Men är 1693 blefwo dessa sednare
nämde 2 hemman, som oafhyste, Staden ifräntagne, och
Roteringen underlagde.

***) Ejusd. Geograph. l. c.

*) Se Herr Kyrkioherdens Mathesii t)iik. äs Ostrobotuia.
""*) TunElds Geographie pag. 356.
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Til Stadfens handels utrymme anslogs Pyhäjoki, Ca-
lajoki, Lohteä, Carleby (hwar-under Kelwiä och den tiden
hörde) samt Cronoby sochnar, sä at ingen annan Stad uti
dem handla finge; Bönderna uti dessa sochnar blef stränge-
ligen förbudit, att segla med sina waror til andra orter,
och Fogdarna betagit, at efter manligheten handla med
Bönderna, Stadsboerna til nakdel.

De första Stadsens inbyggare blefwo berörde hemman
äboende Bönder, hwilcka flyttade sig til den för Staden ut-
sedda platsen, ock begynte derstädes idka Stads-Manna nä-
ringar, sä långt deras insicht medgaf, som woro wane, at
föda sig med Landt-manna slögder.

Til Stadsens enstildta sistewattn blefwo Bredwiken,
Engefiärden och Koustarwiken fridlyste; Utom dess fingo
Stadsboerna frihet, at pä Callakari, der allmänt siste är,
Tanckar- ock Trullöö-grunden sista strömming.

Alla dessa 14 hemman, som först blefwo Staden un-
derlagde, woro Skatte, eller äboernas Borde, för hwilken
orsak blifwit försäkrat, at de af Bördeäganderna stulle til
Kronan inlösas; Men som det ännu ei stedt, sä hafwa ä-
gorne, fom Borde jord blifwit fälde och kiövte; Dock, at
enligit Stadfens Privilegier, ingen pä landet boende fär
äga, eller nytia Stadsens jord.

Pä det handtwärck och handaslögder slulle desto bättre
fä rota sig och winna burstap, uti denna nya Stad, blef
dem til fördel, som här handtwärck idka wille, förbudit, det

För sit handels utrymme blef Staden pälagd, at ut-
giöra 10 stycken Ryhe-styttar, eller Bätsmän, men är 1683
kom Staden öfwerens med Kongl. Amiralitetet i Carls-
Crona, at i stället för Karlars skaffande ärligen, uti Freds-
tider till Amiralitetet betala 550, men uti Krigstider 1100
Daler Kopvarmtt.

Carleby Sochne Kyrcka skulle, sä Stads, som Sochne
boerne samfält fä nyttia.
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Dä Staden först anlades, stod Norra Tullhuset mitt
uti det nu sä kallade Stadsens sund; emedan Bönderna,
som sin tiära och öfrige afwet, om winteren stävade til
Tiäruholmen, '/is mil frän Staden belägen, nedförde om
sommaren, dä fartygen lastades, samma waror genom detta
sund; men sedan sundet blef uvgrundat, och denna wäg för
Bönderna obrukbar, flyttades Tullhuset pä Norra sidan om
sundet, med jordägandens tilständ. Ja uvgrundningen har
i detta sund, pä en kort tid sä tiltagit, att der icke för läng
tid fedan största fartyg legat uti tilräckeligit watten öfwer
wintern, finnes nu knavt en watn droppe, när flod-wattnet
utfaller. Siö-Tullen stod och förr pä Puro-kari, men är
uti nyligare tider flyttad pä Röwar-Mret. Nu äro i Sta-
den 4 Tullar. Södra, der Landswägen, fom sträcker sig
efter hela Österbotnista stranden, kommer föder ifrän in i
Staden. Norra, der samma äter gär ut ifrän Staden,
Norr ät. Fä- eller Qwarn-Tullm, derigenom wägen gär
ut ät Stadsens Mullbete och qwarnar, samt Siö-Tullen,
derigenom all siöfart til Staden sker. Tullhusen och Sta-
qwettet underhälles af Tull Societeten allena, emedan Sta-
den ingen del hafwer uti Accifen, dock höra Tullportarna
Staden til.

1668 lemnades Staden tilständ at fä nyttia Bönder-
nas stog til wed-hygge, hwaremot Bönderna stulle fä sista
i Stadsens enstilte siste-watn, hwilcket 1672 blef ytterligare
stadfästadt.

Stadfens inwänare stulle fä besöka fria Marcknader,
sin handel efter ordinantierne inrätta och regulera.

Är 1660 blef Borgerstapet frihet temnat, att wid
Staden, och 1743 at uti Calajocki anlägga Beckbränneri.

nägon handtwärckare, närmare än 4 mil frän Staden, stulle
fä sig nedsättia och handtwärck bruka.

Hr 1643 gjorde Stadsboarne första gängen ansökning,
at fä bygga sig en egen Kyrcka, men emedan dä warande
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Är 1752, dä wärt Finland hade den oskattbara lyckan,
at innom sina gränsor en tid hysa wär nu Aller Nädigste
Negerande Konung, wederfors äfwen Gamle Carleby den
höga näd, att fä fe denne Nordens Skydds-Herre innom
sina portar frän den 20. lulii Kl. 11. efter Middagen,
til den 21. af samma Manad Kl. 7. för Middagen.

Finnarna hafwa uti alla tider warit sin Konung och
sit Fädernes-land fä trogna, at alla de olyckor, som kunnat
pröfwa deras ständachtighet, ei förmätt beweka dem til af
fall. De försträckeligaste Marter och pinsammaste dödar
hafwa aldrig kunnat te sig i fä faselig hamn, at icke falsk-
het och otro emot Öfwerheten altid synts dem längt ohyg-
geligare. Et beröm, som Finnarna af älder med fog til-
kommit. Uti Fäderneslandets almänna olyckor, har detta
Land ofta fatt kännas wid den drygaste delen; och lärer
jag träffa temmeligen rät, om jag sätter wära olyckeliga
Krig, jemte wär grannes otidiga grymhet, som de förnämsta
hinder, för war Finska hushälning. Bewis här pä behöf-
wer jag ei söka annorstädes, än uti denna Gamle Carleby
Stad, hwilcket ock egenteligen hör til mit ämne.

Kyrckoherden Eric Nicolai Galle det wille hindra, nödgades
Staden lemna all sin köpta Kyrckostrud uti Sochnekyrckan,
samt inga andra wilckor, dä änteligen Konung 0^.1i.1, 011-
-BI^VB sluteliga utslag föll den 31 lulii 1654, hwaruti
deras begäran bewiljades. Arbetet pä Kyrckan gick härva
för sig med fä starck drift, at den inom ett är war färdig.

4

Hwar eftertäncksam lärer nog finna sig här uti, af det
jag uti följande wil omorda, denna Stads öden, alt ifrän
des grundnings-tid. Wäl har Gamle Carleby Stad af en-
stilta olyckor mycket lidit, men dock hafwa de almenna och
nyligen nämda warit de känbaraste. Staden är ej stort
öfwer 130 är gammal, men har dock pä fä liten tid warit,
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ei ett, utan flere fwära öden underkastad. Knavt hafwa
des innewänare börjat sin hushälning, förrän ett oblidt öde
deras anslag afsturit.

Är 1664 blef alt det, fom på 44 är kunnat af de ny-
bolade inwänare byggas och famlas, genom wadeld förstört
och i asta lagt. Ei mera än Kyrckan och nägra der om-
kringstäende hus blefwo stönade.

Här afbran den späda telning, som til det omkring
liggande Landets bätnad började uvvgä. Här stannade alla
anläggningar och uträkningar, som syftade pä des upkomst;
och nägra näfnmr fulla med aska war endaste winningen af
all anlagd flit. At på denna asta bygga en ny Stad blef
nu inbyggarenas första omforg.

Staden war förr oordenteligen och oregelbundit bygd,
men nu blef all oordning rättad. Pä dä warande Lands-
hövdingens i Österbotn Herr Didrich Wrangels befalning
indeltes Staden uti 20 quarter, af hwilcka hwart och et
innehölt 10 tomter, eller gärdsrum, som alla woro 35 al.
breda och 55 länga; 4 sädana quarter giöra Stadens bredd,
och 5 längden; 5 gator äro längs med, och 5 twärs öfwer
den famma, hwardera 20 al. breda. Så at Staden är
200 tomter stor; men -fom till Radhus, Ryhoodar, malare-
hus och torg ätgär 3 tomter, famt till Kyrcka och Kyrcko-
gärd, Scholan och des gärd, jemte gatan, som är emellan
dem bada 8 tomter, fä äro ei flera, än 189 öfriga, som
bebos.

Mot slutet af detta ära-hundrade, dä detta sär började
läkas, städan glömmas och hushälningen ä nyo rotas måste
Staden, jemte det omliggande landet åren 1695-96 och 97
ärfara fwärigheten af nästan ohörde oär och misswäxt, som
förorsakades af kölden, i synnerhet de 2 första ären, hwilc-
ken all äker-grödan förrastade, men det 3:dje och sidsta mast
af brist pä utfäde; hwaraf och dessa ären af alla Finnar
kallas än i dag Kolmet isot hälla- eller kato-wuodet, pä
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Mängen nödgades dä med hela sit hushäld lemna sit
hemwist, at söka pä andra orter rädda sit och de sinas lif,
men emedan ingen tilgäng war i hela Landet, mäste ma-
gans knöt med tärar tätas. Hela landet war sä utarmat,
att folck lag hopetals pä gator och wägar, som sä länge
saknat födan, at de den ei mera behöfde. Barnen, som
efter manligheten af sina föräldrar begärde mat, fingo ofta
det täre-blandade fwar: här finnes intet. Ofta kallnade
barnet pä sin Moders arm, och ofta lag et fvädt barn pä
en stelnad moders bröst. Fadren säg sin Son, Son sin
Fader af hunger bort fegna; fpäendes sig famma öde, utan
at den ena kunde hjelpa den andra. Den ofruchtfamma
jorden fick gömma de utfwultna kropparna, och den oblida
luften war uvfyld och fuchtad af de hungrades tärar och
fukningar. Staden war altfä, dels genom fä mängas
död, dels genom de hopetals utflyttade hushäl, fom all sin
ägendom till sit lifs rädning, pä främmande orter utkostat;
dels och genom den dyra födans förskaffande för dem, fom
ännu qware woro, fä utarmad, at den war föga bättre
än öde.

Uti denna Stad dogo det första aret 56, det andra
57, men det tredje 234 personer. En nog dryg utgift för
en fä liten fläck!.

Swänsta de tre stora mifswäxt ären, frän hwilken tid de
lika fonl börjat en ny tideräkning, eller Npocna. De 2
första arens mifswäxt war ej ännu i ständ, at afhända
mängens lif, emedan de förra ärens besvarning till en del
förslog, dock kunde den ohälsosamma och ofta onaturliga
födan, fom nöden ändock twang mängen at förtära, ei an-
nat, än tilstynda döden. De som ändteligen öfwer-lefde
desfa första åren, måste dock, en stor del, följande året af
hunger bort tyna.

Näppeligen woro 13 är derefter förslutne, innan en
fwär pest år 1710 sig här i landet inritade, som ei utan
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Samma är uti September Manad kommo Cosakerne
första gängen til denna Stad, hwilckas framfart war mera
än omennistlig. Alt, i synnerhet mankön, som de öfwer-
kommo, slogs i hiäl. Blott at blifwa fedd af dem, war
et brät, som kostade lifwet. Oskyldigt blod, och döda krop-
par sägs allestädG pä gatorna.

Då blefwo efter befalning, af de hemma warande uti
Februarii mänad alla Stadfens Fartyg och Siö-bodar, med
det uti dem war, nemligen Salt, Lifs förnödenheter och

Krigs-redstaper uvbriinde. Swärt förebod til det päföl-
jcmde.

Efter det bekanta Kyrä-slaget år 1714, började de
krigs-lågor, fom denna tid nog länge brunnit, och lyst öf-
wer hela Norden, närmare nalkas denna ort.

en dryg känning för denna Stad aflopv. Denna fwära
gäst flyttade i hast så mänga til ewigheten, at liken ei
kunde uti den manliga Kyrckogärden begrafwas, utan mäste
man, utom Stadens Fä- eller Quarn-tul utfe en plats,
som med wederbörandes tilständ blef inwigd, af dä warande
Probsten och Kyrckoherden, Herr Mag. Jacob Falander, til
pestlikens begrafning, samt med stenmur omgifwen; Hwaraf
den än i dag kallas pest-Kyrckogärden. Detta är dödde uti
Gamle Carleby Stad, närmare 100 personer.

En Rytmästare af Äbo Läns Cavallerie, Stigman be-
nämd, fom stod wid stora Kauko-bron mil norr om
Staden, den at uvbrimna, och säledes förhindra fiendens
framkomst, ryckte med sit manskap, under västäende mör-
dande til Staden; men när Cosakerne sägo honom ankomma,
upkaftaoe de ett stifte af Stadsens bro, sä at Ryttmästaren
måste taga wägen omkring wiken, under hwilcken tid Co-
sakerne styndaoe sig bort frän Staden, sä at Ryttmästaren
sielf, som först hänt fram, ei fick i hiälstä flera än en, och
föra 2:ne af dem. Efter fä nefligit ryggande, woro de al-
lenast en weka borta, innan de med fördublad grymhet ä-
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Alla, i fynnerhet piltebarn, fom wid lif lemnades,
bortsläpades i slafweri til fienda land. Alla Kreatur bort-
fördes och ihiälflogos; med ett ord denna ort, jemte hela
Finland, utstod alla de fwärigheter, som eld och fwärd, i
en mordist fiendes hand kunna ästadkomma, til ett Lands
ödeläggande. En medfart, fom af en eftertäncksam ei utan
rysning kan vätänckas. Hiertat mä brista, och ögonen
fmälta i tärar, när wara Finnar, med bestörtning omtala
de tider. Ännu dänger hiertat i bröstet pä dem, som warit
äsyna wittnen af detta härjande, när de det i hogtomma.
Mänga af dem, fom halfdöda undsluvvit detta grymhets
owäder, kunna ei, utan tärar omtala de tider. Deras För-
äldrar, Hustrur, Barn, m. m. blefwo mördade, hängde och
lefwande uvbrände. Inga böner woro fä bewekliga, fom
kunde förmä Fienden, at stona det minsta degiande barn,
utan de blefwo i waggan, med fpiut genomrände, på stö-
rar uphängde, och mot knutarne sönderslagne. Flera bära
ännu pä sin kropp märcken efter fiendens mordiska slag,
och med sm siukliga kropp bekräfta fanningen af alt detta.

terkommo. De.dräpo ei allenast alt, det de öfwerkommo,
sä i Staden, som pä Landet, utan piskade, brände, och pä
alt uptänckeligit mordistt sät pinade til döds.

När dessa jämmerfulla lågor, efter 7 är ändtligen
slocknade, och den kära freden äter i lugn och stilhet bragte
et sä mycket förhärjat och stingrat folk, war denna Stads
utseende mera än ömkeligit.

Fienden som uvslagit sit läger pä Stadfens äkrar, in-
qwarterade sina hästar, uti de förnämsta husen i Staden
och pä Landet; de smärre husen blefwo, dels fom wed uv-
brände, dels utsläpade til lägret.

Fä hus, det ena här, det andra där stodo taklösa och
sönderrefna, pä den plats der Staden skulle wara. Nävpli-
gen fans här nägon inbyggare; Ty Vorgerstapet hade sa
mänga som slippa kunde bortflytt, och de, som nödgades
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qware blifwa, hade pä wäld- och pinsamt sätt blifwit slag-
tade. Det Vorgerstavet, fom begifwit sig pä flyckten, hade
til en del, i synnerhet af det ringare, stadnat, dels wid
nägra näringar i Swerige, dels och genom wärfningar
kommit i Krigstienst. Men de fä fom öfrige woro, hade
til sit uppehälle mäst utlagt alt det de pä flyckten med sig
taga kunde.

De fom altfä nu stulle börja uppbygga den ödelagda
Staden, pä des förra med innewänarenas blod bestänckta
asta, woro af fä mänga olyckor utarmade, och nödgades
doch utom sina egna hus kosta pä de almänna byggnaderna,
neml. Räd- Wåg- Matare- och Tull-Husen, m. m. Han-
delen, nästan deras enda näring, war nu föga, eller alsingen.

I hela Finland war dä intet Landtbruk, och inga slög-
der idkades. Städer och byar woro uvbrände, röken stod
ännu nästan uv under himmelen; man hörde ej annat än
ömkelig klagan; diuva suckningar uvfylte ännu skogarna,
och de menniskor, som undsluvvit fiendens mordista händer,
och sökt sin säkerhet i ödemarker, der de bland wildiur trodde
sig wara säkrare än i sina hemwist, började nu småningom
at framkrypa, men hade intet, hwarmed de pä askan af sin
förra möda stulle bo fatta; emedan äkrarna woro i linda,
ängarna stogbewuxna, hästarna til döds körda, all boskap
Matad och upfräten. Ja hela Finland liknade mera en
förbränd öken, än ett bebodt land.

Et och Tiugu är fick. Vorgerstavet fedan obehindradt
bygga och i ständ sätta det, fom förstört war, dä äter en
ny olycka är 1742 den 4 lulii en stor del af deras arbete,
genom en frätande wädeld til rök och asta förbytte: och sä
wida de bästbygde och förnämste husen wedtogos, kan ska-
dan räknas til halfwa Staden.

Huru indräcktig handelen dä kunde wara för wära
Stadsboar, behöfwer jag ei mera omorda.

Samma är mot hösten hitkommo Nysta Husarer, famt
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Den som med eftertancka anser dessa swära och täta
olyckor, mä ei undra, at denna Stads wälständ är ännu
allenast en telning, den man under blidare öden snart wän-
tar i blomma.

Utom alla dessa swära öden har watnet ei heller un-
derlåtit at flere gangor, pä sit sätt, genom Siöstador stöta
pä denne Stads grundwalar, af hwilcka enstilta haft nog
swära känningar. Är 1750 om sommaren omkommo 15
personer, en del af Stadfens förnämsta inwänarne pä en
bät. Flera dylika beklagliga händelser gar jag förbi: Jag
har allenast nämt de swärigheter, som warit för hela Sta-
den mast känbara.

sedermera uti lunii mänad Cosaqwer och Calmucker, hwilcka
fientliga folckstag denna ort, med lika dryg känning, som
det öfriga Landet mäste sig underkasta. Minnet af deras
upförande uti Landet är ännu hos alla sä färskt, at det ei
behöfwer förnyas.

Pä Norra sidan omgifwes Staden af det oftanämbde
Stads-sundet, öfwer hwilckket, den fä kallade Stadsenö-bro,
ligger; men pä de öfrige ställen af äkrar, ängar, hagar
och slätter, som göra des läge liuft och ganska behagligt.
Naturen har ei eftersatt, at här inrätta det, som menist-
liga ögat kan förlusta. Wil man pä gröna ängar och blom-
sterrika parker fe naturens fägring, sä har man söder om
Staden det artigaste tilfälle. Wil man förnöja ögat med

Gamble Carleby Stad N:o 72. Efter ordningen wid
Niksdagarne. Är ännu belägen pä samma ställe, der den
först anlades. Fast icke pä nägon högd, dock pä tort och
sundt rum, i anseende, sä wäl til den nära liggande salt-
siön, utan nägra fiogswuxna Mr, som och de pä landssi-
dan belägne öpna fält, som befrämja luftens ei mindre
snälla, än obehindro.de rörelse.

5
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ästädandet af gröna och stuggrika fält, hwilcka stifta färg
och skugga mot et i smä böljor flytande och sorlande watn,
sä är wid Stadsens Sund det listigaste mönster och aftag
af sådana lustbarheter. Pä Stadsens äkrar kan man se
naturens wärkstad, samt med hwad flit, ifwer och konst den
arbetar pä wärt uppehälle. Pä wästra sidan om Staden
är en utsigt, som wisar hwarje afton, huru fölen med all
sin pragt tyckes uti willa hafwets böljor sig nedbädda. Ja
man kunde föreställa sig detta stora lius af hafsens bru-
sande wägor aldeles blifwa utsläckt. Här tyckes man se
hafwet med styn, de jordiska med de öfwerjordista watnen
förenade, och om wintern hafsifen, med molnena wara fam-
manfrusna; med ett ord; här sinnes ymnogt förräd pä
naturens mästarstycken, och artiga omstiften, fom kunna
mätta mennistliga ögats lystnad.

Till Stadsens prydnad bidrager ei ringa de Publiqwe
byggnader, nemligen Kyrckan, Klockstapeln, Sabol- och Sy-
nodal bygnaden, samt Radhuset.

Jag wil uti följande omorda, sä wäl de förnämsta
prydnader, fom de märkligaste inscrivtioner, eller pästrifter,
fom uti publiqwe hufen pä ätstillige ställen finnas; men
fom jag wet, at en del af mina läsare anfe fädcmt för o-
nödigheter och fäfänga, fä wil jag förut erhindra, at de,
om mitt arbete för öfrigit af dem blir genom ögnat, med

Kyrckan, fom är af träd, stär nästan midt uti Staden,
och är bygd, som i 3:dje §. sagt är ären 1654, och 55,
samt altsä snart 100 är gammal. Är 1695 och 96 blef
2:ne kors utwidgad, emedan den annars war förträng, och
är nu en rätt kors-Kyrka, har uti ändan af wästra korsset
et svitsigt torn, der dock intet rum är för Klockor, hwilket,
säwäl, som hela Kyrkan är med svän-täk, samt wäggarne
med brädslag försedda. Genom mänga och stora fönster,
fom insläppa dagen, är Kyrckan innan til nog lius, samt
för öfrigt pä ätstilligt sätt wäl zirad.
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Simon Fant. Magdalena Erichs dotter.
Jer. 22. v. 29. O Land! Land! Land! hör Herrans ord.
lob. 13: v. 17. Om j det weten, falige ären j, om j det

Ären 1695 och 96 blef här det första Orgel-wärcket
bygt, men under förra siendtligheten, jemte mängt annat
förftördt. Är 1737 och 38 bygdes här äter et nytt och
rätt wackert Orgel-wärck, bestäende af 21 stämmor i Ma-
nual-wärcket, Positivet och Pedalen, 1 Tremulant, 3 Sver-
ventilier, 2 Simmel stiernor och 8 stycken små Klockor, är
wärderat til 18000 Dal. K:mt, utom målningen. Är 1748
blef det af Herr 01. Hedlund omlagat, famt stämman qwin-
tadena ändrad till Bourdun, för 1100 Dal. K:mt. Detta
stöna wärck stär pä läcktaren i wästra korsset, pä hwilcken
stär strifwit:

tälamod och benägenhet kasta ögonen öfwer de rader, fom
handla om fädane i deras tycke onödiga saker, och lata så-
ledes mitt tycke wara oklandrat; hwaruti jag dock hoppas
giöra, hälft nägon läsare til nöijes: *)

I hörnet emellan östra och norra korsset i Kyrkan stär
en wälvrydd Prediko-stol, som är 1657 först är bygd, men
är 1739 fenast mälad och har denna påskrift:

giören.

*) De skäl, som efter mitt tycke förbundit mig, at införa sädana
scriptioner, dä jag mig pätagit at bestrifwa denna ort, äro följande.
1. Böra de, som pä nägot sätt bidragit af sit enskilda föräd, antingen
til Gudshus prydnad, eller pä annat fatt tient det allmänna, ej för-
bigås, utan deras förhällande dem til beröm, och andra til upmuntran
omordas. 2. Nöijer en stor del påskrifter den wördade Ålderdomens
tancke- och sirifwesatt, som af en nygirig och upmärksam ei annat kan
än anses för artigt och nöijsamt. 3. Kan en rad, eller nägra ord,
ofta de man minst trodde, antingen nu, eller i framtider lämna häfda-

tecknare och fornälstare stor uplysnmg.

Gudi til ära hafwer Handels-Mannen Herr Christovher
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Carlbom, med sin k. Maka Madame Anna Warg, pä egen
bekostnad lätit mäla och zira detta orgel-wärck är 1738.

Pä bielcken fram för läcktaren: Är 1738. Under Hans
Kongl. Maj:ts, Wär Allernädigste Konungs och Herres
VNIO den förstas milda Regering är orgel-wärcket här i
Stads Kyrckan förfärdigat, nytt golf i Kyrckan inlagt, samt
Sacristian förbittrad; Tä förtiden warande Landshöfdinge,
Högwälborne Herr Grefwen Carl Frölich; Bistop öfwer Äbo
Stift, Högwördige Herr Jonas Fahlenius; Kyrckoherden
Herr Mag. Carl Gust. Werander; Borg-Mästare Herr Er-
land Nor6n, och Kyrckiowärd Radman Herr Sigfrid Bru-
merus.

Uti denna Kyrcka sinnes ock 5 wackra lius Cronor, af
messing, med följande pästrifter. Pä Kronan framför Al-
taret:

Olof Wendelius. Anna Herman.
Lars Brenner. Maria Herman.

Pä Kronan wid första bänckarne:

Matts Person Kiemmer. Anna Jöns dotter. Anno 1679.

Anno 1688. den 11 Nov. loh. Simonson Rista.
Elisabet Anders dotter Myrich. Daniel Bockmöller. Ma-
gartha Myrich. loh. lohs. Präst. Erasmus Biörckman.
Britha loh. d:tr Präst. Räd och Handels-Mans Sal. loh.
Erichs. Prästs och hans Hustru Lisa Mats dotter Tasts ä-
minnelse af arfwingarna gifwen. Handels-Mannen Sal.

Jacob Carlbom. Mathills Mathesius. Maria Carlbom.

P. M. S. K. C. M. S. K. A. M. S. Swendlin.

loh. I. Präst. Erasmus L. Biörckman. A:o 1688.
d. 17 Febr.

Pä 3:dje Kronan i Choret:

Pä Kronan framför Orgel-Läcktaren:

Pä stora Kronan mitt uti Kyrckan:

I. C. S. H.
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1 Cor. 10: v. 16. Thet brödet, fom wi bryte, är
icke, m. m.

Ef. 1: v. 5. Hela hufwudet är kranckt, hela hiertat
är förfmägtadt.

Utom alt detta är Kyrckan innan til öfwer alt mälad
och wäggarne med wackra Krantzar utzirad, uti hwilka lam-
petiga spräk äro strefne: allenast de bäst träffade mil jag
anföra.

Anders Philip s. Myrichs och hans Hustru Sal. Clara
Matts dotter Tasts äminnelse, gifwen af arfwingarne.

Öfwer dörren til Sacristian, som är norr om östra
korset:

Zach. 6: v. 8. Sij de som norr-ät draga, lata min
anda hwilas i Nordlandena.

1 Cor. 10: v. 16. Wälsignelsens kalk (winet) m. m.
Pä pelaren emot Predikstolen:

Pä fodra sidan om Altaret:

Pä norra sidan:

Flere sädana wackra spräk wil jag utelemna för kort-
hetens stull.

Psalm. 119: v. 35. För mig in pä tina buds stig,
ty jag hafwer lust dertill.

Kom här in du Herrans wälsignade, hwi stär du
här ute.

Pfalm. 119: v. 19. Wändt ifrän mig den falska wä-
gen och un mig din lag.

För jämlikhets stull är Chorets nedre del öfwerstruken

I Torn förstugan:

I förstugan till norra korsfet:

Öfwer Präst-dören i Kyrckan stär:

Hwaremot sedan andra spräk swara
I förstugan öfwer Prästdören:

Lät min gäng wiss wara i tino orde
I förstugan till fodra korsset:
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i äminnelfe Konung OIIBIH.V den andra och
store funderad och med härliga Privilegier benesicerad, men
blef i asta lagd Är 1664, förutan Kyrckan och nägra gär-
dar om henne.

Psalm. 84. Huru liuflige äro tina boningar Herre
Zeebaoth, min själ längtar och trängtar efter tina gärdar.

Gudi til ära och detta Herrans hus til prydnad haf-
wer Sal. Borgmästarens, i Lifstiden Ädel och Högachtad
Herr loh. Westrings efterlenmade Encke-fru Dygdädle Fru
Anna Westring lätit denna södra delen af Kyrckan mäla
och zira är 1739.

och hwit mälad uppä Radmannens Herr Jacob Falanders
och des K. Makas Madame Sophia Freitags bekostnad är
1739.

Pä andra sidan:

Pä bielkan fram uti Kyrckan stär pä ena sidan:
Är 1620 är Staden Gamle Carleby af högst prifelig

Öfwer dören uti södra korsset:

En Silfwer-kcmna af 134^/4 Lods wigt, hwaruvpä
stär: Johan Hebert Enqwist. Ihre Köngl. Maj:ts Zu Sme-
den Wohl bestälte Oberster-Leutenant, unter dass Österbot-
niste Regement, nebst feiner liber Fraun Anna Juliana

wer: I. H. S. D. I. S. A. M. I. D. C. som säges wa-
ra förärt af Sal. Radman Dan. Ahla, och dess Käraste
Märg. Carlbom.

Under den Stormägtiga Herren, Konung O^Hl^ 611-
-BI^.VB Glorwördigst i äminnelfe regemente, blef Kyrckan
i Staden först funderad ach med wäggar och tak först upp-
övad Anno 1655. Pä detta aret tillträdde D:n Ericus
Mathiae Falander, Pastoren, och.Sal. afsomnade den 25
December 1692.

Kyrckans öfriga strud bestar af följande stycken:
En Altar dyna med påskrift E. S. D. R. Anno 1736.
Et Altar kläde af fint Sammet med väfydda bokstäf-
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von Richtern, habe diese Kanne Zu Gottes Ehre Kirchen in
Gamle Carleby verehret. Anno 1683.

En förgyld Silfwer Kalck och Pat6n af 65 Lods wigt
famt en Kalckduk, hwar upvä är fydt: Carolus Johan Fors-
man, Adelgunda Rofenberg. Gamle Carleby Stad Anno
1699.

Klockstapeln stär bredwid Kyrckan uti sielfwa Kyrcko-
plancket, är bygd på det här i orten brukeliga fättet med
späntat och flagga. Uti denna byggnad finnes, utom 3
wälliudande Klockor, ett Urwärck, fom få wäl med slag,
fom wifare tecknar tidens lopp.

En Kostbar Hääf pä hwilken stär Martin Polwiander,
Margaretha Carlbom.

Stora Klockan wäger 10 Skevvund. 10 Lissv. 10
M:kr. Kostar 5162 Dal. 16 öre K:mt. Pä samma Klocka
är striswit: (Gloria in excelsis veo. Ne 16ci,8 llolmiN 6er-
liarät Nejiyr.

Klockorna äro af följande beskaffenhet:

Under Den Stormächtigste Konung ID^NI^ Xll:tes B:de
Regements är, är denna Gamle Carleby Stads Klocka om-
guten, med största delen af Borgerstavets bekostnad är 1705.
Pastor och Probst. Mag. Jacob Falander. Borgmästare
Johan Forssman.

Mitt pä Klockan pä norra sidan:

Pä fodra sidan:
At minna hiertat pä, med bön sin Gud äkalla,,
At fammanropa hielv, när eld will öfwerfalla,
At bada det en själ, frän kroppen tags till Gud,
At Lik i Jorden göms, det tecknas med mitt lind.
Pä nedersta kanten:
Jag ropar öfwer berg, ängar och dalar.
Kommer hit hörer hwad Herren Gud talar.
Den andra, eller medlersta Klockan wäger 3 Skevvund.
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Den 3:die eller minsta Klockan wäger 1 Skevpund 18
Lissp. 10 M:kr. Kostar 962 Dal. 16 öre och har desse
Inscriptioner.

V^lieitHt in rogno li.6gi ?Ii.II)IlltI!0 l.ino, ?ax ?atria,,
?rovineia, 6iuB<^v6 (^udernatori Laroni Mlnolino von I^B-
-86n, ?rsoBuli Npi^opo v. I.aur6!itio 'laniNslin,
?g,Btori NllF. Kioinmor ck 60N8uli (xamls Oarle-
d^6NBi, «loNÄiiiii V^6BtrinF.

?Balm 01.. I^näato vominum in Ovindll.liB, in Ovm-
dali» l)6ii(i llolmiN nio lundodat (^ornarä
Nojior. 1655.

dloria, in exo6lBiB 1)6o, «t in torra pux, lioininidnB
dona voluntaB. 1655.

8 Lissp. 17 M:kr. Kostar 1727 Dal. 8 öre och hafwer
följande påskrifter:

Pä norra sidan:

På öfra kanten

Pä nedre kanten:

lÄoria in 6xc6lBiB voe. ?rior6 ali doBtiduB 6r6pta
I)6C, P3,126 r6Btituta; luBa a AorKarät Nojisr, Nolmiso 1730.

Gudstjensten förrättes af samma Präster uti Stads,
som i Sochne Kyrckan; nembl. Kyrckoherden, 2 Cavellaner
och Mniswrii, som derjemte är?Näa^ogUB in-
torn'or uti Stadsens Schola.

Schol-gärden ligger söder om Kyrckan, uti hwilcken äf-
wen Rector Pädagogiae bor, och stiljes frän Kyrcko-plancket
allenast med en gränd; här är, utom de til Rectoris tienst
bygda rum, Schol- eller Synodal-byggnaden, fom ären
1695. och 96 är bygd, bestämde af Synodal- eller Präst-
Möts-Salen, Schol-Salen med en kammare, samt förstuga.
Byggnaden är hög och ansenlig med dubbelt sväntak och flagga
försedd. Här sinnes och en Klocka, hwilcken förr warit hö-
rande til det urwärk, som frän Sochne-Kyrckan af Ryssarne

Pä södra sidan:
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Synodal-Salen, hwaruti Österbotns Prästerstaps Sy-
nodal-disputationer, merendels ventileras eller granskas,
innan til mälad, har 2:ne Cathedrer, samt bänckar, och in-
nanbyggnad, som ett Academistt läro-hus.

Uti Schol-rummen underwises nu 18. stycken Piltar af
Nector Paedagogia Herr Mag. Eric luwelius, samt under
Paedagogen och Ministerii Adjuncten Herr Mag. loban
Tengström mast uti Chrstendomen, strifwandet och räknan-
det; dock blifwa lärlingar wid dena Schola, ibland äfwen
längre handledda uti Vokwett; i synnerhet hafwer nu wa-
rande Rectoren lagt sig winning om, at fä intrycka hos
denna ungdom, sä smak, som insigt uti Ili Kawralii,
besynnerligen Botaniqwen, eller örta kännil gen.

är 1714, borttogs, men är 1721 blef funnen uti deras
läger pä Stadsens åkrar, samt til Scholan kiöpt 1737, och
efter hon war bräkt, omgöts 1750 med tilökning på tyng-
den; har denna påskrift:

Kyrckoherde Jacob Chydenius, och Borg-MästarenEr-
land Noreen.

Jag kallar barn at känna Gud.
At lära dygd och wisdoms Bud.

Stadsens Radhus står pä norra sidan om torget, som
är en prydelig byggnad och hafwer ett zirligt torn, deruti
en Klocka är, med hwilcken hwarje dag klockan 4 om mor-
gonen och kl. 7 om aftonen, famt defs utom hwarje Räb-
stugu dag ringes. Pä denna Klocka stär af Psalm. 260 i
Psalmßoken hela den 14 wsrsen Om nägot klagomal kom-
mer för tig etc. famt 6at 8i pors at mnuäv.B.
H.NNO 1724.

Rummet, der Magistraten har sitt säte, eller Räd-Sa-
len, är uti andra maningen, ett wäl vrydt och mälat rum,
der ätstilliga wackra minnes-svräk, om rätwisan, finnes pä
wäggarne, dem jag nödgas utelemna.
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3. Carl Jonson, blef Borgmästare 1631, född i Wasa,
har warit student och nägot äldrig wid hitkomsten. Borgm.
i 6 är, och for sedan til Wasa för missämja med Bor-
gerstapet.

2. Knut Hinderson, blef Borgmästare 1625, född i
Gamle Carleby pä Sundhemmanet, har warit student och
auscultant i Äbo. War Borgm. i 5 är, och dödde pä fö-
renämde hemman.

4. Jacob Nielson, blef Borgmästare 1638, tilförene
Lagläsare i Finland, war Borgm. i 2 är, tog afsted och
reste äter til Finland, för ringa inkomsters stull.

1. Eric lonfon, blef Borgm. 1622, war en Bonde-
son ifrän Cronoby, har studerat och warit Banors Laglä-
sare. Borgm. allenast i 2 är, och har Borgerstapet för
defs härdhets stull, uti däwarande swär tid slutit om nat-
ten pä honom genom fenstret med kula, i sängen, som dock
ei honom, eller hans hustru träffat, utan genom Felden,
derföre han tagit afsted, och begifwit sig til fougde söder
ut, som förmenes öfwer Lavvo fochn.

Borgmästare uti thenna Stad hafwa warit följande:

5. Gabriel Liungfun blef Borgmästare 1641, född
pä förberörde Sundhemmanet i Gamle Carleby, war förr
Baners Lagläsare och här Borgmästare i 18 är, blef et är
före sin död afsatt för Borgerstapets owiljas stull.

6. Gabriel Swart, blef borgmästare 1660, war Bansrs
fogde, men sedan Borgmästare i 7 är.

7. löran Zadler, blef Borgmästare 1668, tilförene
Landshöfdingen Grasses Secreterare, war Borgmästare i
4 är, tog sielf afsted härifrän och blef sedan Borgmästare
i Uhleä.

8. Andreas Mathesius, Probstens son i Calajoki, war
Borgmästare i 14 är, samt sedan Häradshöfdinge i Stor
Safwolax och widare i Österbotns norm härad.



26

med döden är 1735.

mästare i 22 är, och dödde i Stockholm 1715.
11. Johan WtVstring, blef Borgmästare 1722, har

studerat i Upsala, war först Radman och Notarius, famt
sedermera Borgmästare i 13 är, afgick här i Gamle Carleby

Borgmästar sysslan i October 1736, och lefwer ännu. *)
Gamle Carleby Stads Stat och aflöningar, kan af

Canselist wid den auctoriserade Estniska Kongl. Reductions
Commissionen, som och sedermera i Stockholm; war Borg-

i Uvfala, war Auditeur wid Wästerbotns Regemente, tilträdde

Martin Kiemmer, mig gunstigt lemnat del af.
Gamle Carleby Stads Aflönings-Stat.

lis son i Wurnst, war Borgm. i 4 är, och blef här död.
10. Carl Forssman, blef Borgmästare 1693; tilförene

följande inhämtas, fom Herr v. Auditeuren och Notarien,

Utgifwen af Glorwördigste i äminnelfe Konung O^NI.
Den IX. Den 8 lulii är 1698.

12. Erland Nor6n, Borgmästare 1736; har studerat

9. Jacob Wilstadius, blef Borgmästare 1688, Consu-

*) Detta angående Vorg-Mästarena, fom och om Stadsens grund-
ntngs friheter och öfriga förmoner, famt öden har Herr Räd- och
Handels°Mannen Jacob Falander mig gunstigt meddelat.

6 Rädmän a3O dal. . . 180^
Notarius 90

Borgmästare 300

Caffeur 33: 10: 16
Stadsfogde tillika Fifcal . 20
Wachtmästare 20
Stads tienare ....10
Adjunctus minist. och Päd.

Til publiqve Byggningar
inferior 66

och Reparationer... 80

Dal. öre S:mt,
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Stadfens del af fak-ören.

Källare Arrende. Handels genanten.
Ryfsbodars hyra. Wäg penningar.

Burstaps penningar.
Tomt ören.

Tionde penningen af dem, som Retiguera sitt Burstav.
11,60t0r ?Nä3AOAiBL är ei uptagen uti föregäende Stat,

Nya Äker och Ängs Taxan.
Muhlebets pengar. Källare Frihet.

Torg och ständ penningar.

slagm:
Gamla äker Taxan.

Til ä andra sidan stäende aflöning äro följande an-

Til Extraord. fäfom pap-
per, bläck, västv:gr, lius
och wed m. m. . . . 20

Summa 819: 10: 16.

Staden är ännu indelt uti qwarter. Gärdar och ga-
tor, efter Landshöfdingen Wrangels inrättning, hwarom uti
4 §. sagt är. Tomterna äro mästedels wälbyggda, skönt
med trähus, i synnerhet hafwa de som efter den fednaste
brand bygt nägot, warit mana om et prydeligt utseende.

stal dock niuta i aflöning af Cronan 20 Dal. Silstmt,
och en tredje-del af tionden i Staden, med diekne pennin-
garne af Gamle Carleby Stad och Sochn.

Sedermera af Stadfens Borgerstav bewiljad Stat,

Dessa löner betalas ärligen af Staden efter Taxeriug.

Organist 120.
Stads Fältskär 35.
4. st. Wacht karlar niuta hwardera

17 Dal. . 68.

Summa 223.

Dal. Silf:mt.
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Mitt witsord härutinnan torde anses som partiskt och
gäfachtigt; men sanningen at säga tror jag, at om främ-
mande, fom äro härom underrättade stulle yttra sig, torde
jag häldre beskyllas före at hafwa svart nägot af dessa mina
Lands-Mäns beröm, som dem dock med fog tilkommit, än
at jag fagt nägot för mycket, hwilket jag och tycker mig
häldre anstär.

Historie, lynn, och belägenhet, fordrar ordningen, at jag
uti följande äfwen nägot ordar, om denna Stads Politie,
Hushällning och näringar. Är 1751 woro uti deuna Stad
179 matlag, utom de ut fattige, och befans folckets talrik-
het efter Stånden, fom följande utdrag af Kyrcko Tabeln

Inbyggarena hafwa allmänt warit kända för ett mun-
tert, frikostigt och en del yppigt lefnadsfätt, stönt de ei nu,
fä alment, som förr med fog för yppighet kunna beskyllas.
Dock är Borgerstapet, i synnerhet när pä Stadsens heder
ankommer, frikostigt och honnet sinnadt.

Sedan jag nu nägot teknat om Gamle Carleby Stads
6

utwifar.

Ridd. och Adel ....1.
Präster och Scholst. ... 3. 2.
Deras Barn 1. 3.

Deras tienste folk ....6. 7.

Ständs Perfoner ....8. 3.
Ständens hederl. bet. . . 4.

Magistrats personer ... 9. 9.
Krämare .27. 32.
Smä Krämare 16. 18.
Deras ungdom öfwer 15 är 17. 16.
Deras barn under 15 är . 14. 20.
Handtwärks folk ....13. 13.

Mank. Qw.k.
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Vorgerstavet, fom med största swärighet kunna nära sig och
Uti denna Stad finnes ganska mänga af det Ringare

Lägrade Qwinfolck.... — 3.
Gammal afst. krigsman .

. 1.

Dito under 15 är. .
. . 106. 151.

Ringare Borgerstavs Barn

Dito under 15 är... . 4. 8.

Dito Bräckeligit
....

— 1.
Skeppare och siöfarit folck . 4. 2.

Deras tienstef. öfwer 15 är. 53. 78

Ringare Borgerstav
. . . 96. 130.

Friskt inhyses folck . . . 3. 4.

Lärgåssar ......5

Kyrcko- och Stads betiente . 7. 5.

öfwer 15 är. . . . . 30. 45.

Summa 428. 550.

Summa 978.

folckets, ei brist, utan öfwerflöd, eller rättare öfwer tienli-

Handlandes fartyg, för lega; men på några månader kan ei,

tienligt folck arbete och föda.
ga näringsfångs falnad, som kunde skaffa, et til arbete

närings-sätt äro inrättade. Dagligen ökes folcket, fä wäl

inkommande tienste folcket, som efter nägra ärs tienst i Sta-
den winna Burstav; men slvgder och för dem timliga nä-
ringar äro Lanbt förwiste och fä ei nägot insteg. En del
af fädant folck fara wäl til Stockholm om fomrarna pä de

ehuru stor legan är, förtienas hela års födan för et hushåll.

böijelse, eller, fom gör det förnämsta, hafwa tilfälle at med

af Stadsens egna barn, som och genom bet ifrän landet

hafwa sin utkomst, af orfak, at de, hwarcken hafwa färdeles

arbete och flögder nära sig, emedan inga för dem tienliga

Sä wäl af detta, fom andra dylika, beklagliga exem-

Här af kommer, at man här med skäl klagar öfwer
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Jag lemnar derföre hwar och en owäldug at oömma,
om ei, i anfende sä wäl til den nära stägtstap, som är e-
mellan Lagfarenheten, och den almänna hushalningen, fom
och at nästan de flästa af dem, fom komma at tiena det
almänna uti rätwifans hand-hafwande, derjemte blifwa sty-
resmän af Städernas Politie, alla de, fom winlägga sig
om Lagfarenheten, äfwen borde förskaffa sig en tilräckelig in-
sicht uti hushalningen, och ei fä förr bekläda nägot ämbete,
innan de aflagt och lemnat werkeliga prof af lika tilräckelig
insicht uti Hushalningen, fom uti Lagfarenheten, emedan dessa
wetenstaver, uti framtiden wid ämbetens beklädande blifwa
dem nästan lika nödiga och almenheten lika nyttiga.

pel, kan man finna, huru högt önsteligt och nyttigt det
wore, at de som sitta i styret af wära Städers Politie och
almänna hushälning, stulle äga en tilräckeligare insicht uti
den ädla och nog länge förgätna hushälnings wetenstapen,
hwar igenom otaliga siukdomar, krämpor och irringar uti
wära Städer kunde häfwas och aldeles förekommas, eme-
dan de, hwilkom öfwer upfyn öfwer Städernas hushälning
är anförtrodd, hwarken kunna weta alla Städers tilständ,
omständigheter, eller pä nägot sätt hinna at lämpa sin ef-
tertancka til hwar och en Stads förkofring för sig sielf.

De prof, fom wid afsteds-tagandet från Lärosäten af
lärlingar uti Lagfarenheten fordras, äro sä wäl uti hushäl-
ningen, som Lagfarenheten ei ännu fädane, fom stulle wifa
deras stickelighet at bekläda nägot embete, der dessa weten-
staver äro nödiga, emedan sädant då ännu af dem ei kan
fordras; utan de röija allenast de grunder, hwarvä en wi-
dare insich kan byggas; derföre borde nägot widare prof af
dem ästas lika wäl uti Hushalningen, som det sker uti
Lagfarenheten, innan de komma til Publiqve systor, och i
synnerhet sättes til styresmän af Politien uti nägon Stad.

At åtskilliga embetsmän uti Riket, böra undergå prof
uti hushäls-wetenstaven håller jag för en högst nyttig stad-
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ga, men för dem, som komma at bekläda Borgmästare sys-
lor uti Städerna och at befatta sig med Städernas Poli-
tie, häller jag det ännu för längt nödigare och nyttigare.

Detta är mitt wälmenta förstag, hwarigenom, efter
mitt tycke, wära Städers hushälning, fnart stulle winna
önstelig förkofring, hwilket jag lemnar under höga weder-
börandes öma och mognare omdömme.

Huru nödigt det är uti et samfund, at weta, hwad
waror hwar och en Lands-ort och Stad kan til en annan
afläta, och drifwa handel med? huru stor en Stads handel
är? och hwad styrka hwarje Stads och orts handel äger?
kunna de bäst oömma, fom äro förordnade til uvsynings-
och styres-män, öfwer handelen i Riket, jemte hwar och en,
som insicht äger uti den allmänna samhäldets hushälning.
Jag tror mig altsä fullgöra min skyldighet, och derjemte
dem en tienst, fom dermed hafwa at umgäs, dä jag lemnar
et utdrag af Gamle Carleby Stads Tull Specialer, hwilket
Tull Iyspectoren Herr Sw. 01. Nordeen mig benäget
meddelat. *)

Som af detta utdrag kan sees sä bestar Stadens mesta
utstepning uti Tiära, Smör, Talg, Bräder och litet wed,
undantagandes Skevshandeln, som nu sä godt, som aldeles
blifwit all, hwarom uti följande mera tänker orda; De öf-
rige här nämde warors, fom, tort köts, och fisks, osts, fläsks,
stins och hudars utstepning är sä ringa, at den ej är wärd
at nämnas, som hwar och en kan af föregående Tull Spe-
cialers utdrag aftaga, dä det, som til Stadens egit behof
ätgär, blir afräknat. När man altfä 'wil nägot när fe
styrckan af Stadens handel, fä lät nu wara, at af desfa
nämda Stadfens förnämsta handels waror intet til Stadens
behof stulle nyttias, som doch onekeligen til en stor del sker.

*) För tidens korthet nödgas jag nu utlemna detta utdrag, til
dess sednare delen af detta mitt arbete lan lomma i dagsliuset.



32

Efter Tabeln, som miste folckets ständ och talrikhet
woro denna Stads större och mindre Krämare, som lärer
wara det samma, som handlande, 43 til antalet; delas nu
denna Summa emellan dessa handlande, sä blir för dem til
mans ei mera än 4,395 Dal. och 20 öres handel. Efter
famma Tabel finnes uti dessa handlandes hus 74 af Man-
kön och 86 af Qwinkön, tilfammans 160 personer, som
med tilräckeligt tienstefolck och betiening, utom föda och klä-
der stola förses, til hwilket alt, jämte det, som til utlagor
och gästning m. m. åtgår^ minsten af 189013 Dal. Kop-
parmynt bör förstå.

Stadens utstepning är 1750 warit denna, efter inköpet.
sä af tiära, smör, talg och bräder, som wed, sä stulle hela

2792 Lissvund Smör a 7 Dal. Lissp. . . 9544.

3610 Tolfter Bräder a 6 Dal. Tolften . 21660.
1803 Famnar med a 4 Dal. famnen . . 4332.

970 Läster tiära a 12 Dal. Tunnan . . 139680.

401 Lissvund Talg a 7 Dal. Lissp.
. . 3807.

Summa 189013.

Skulle dessa penningar uti en fördelachtig handel flere
100 gångor hwälfwa omkring om året, fä kunde med dem
wackert winnas, men fädant gifwes här aldeles intet til-
fälle til; utan när warorna hela aret om, smäningom äro
inköpta, sä säljas de om sommaren i Stockholm, hwilcken
forlön ei utan stor kostnad aflöper, och derifrän hämtas
för ei stort mera än hälften, Salt, Tobak, och Winer, Si-
den- ylle- och Linne-tyger, samt flere Kram waror, hwilcka
waror, fedan efter hand, året om med någon minst för-

Men, sä framt ei minsten kan stiga så högt, at den
blir lika med hufwud Summan, få kan dessa penningar
aldrig wara i stånd at så mycket årligen wäxa, at med
minsten deras 43 handlandes hushäl kunde uppehällas.
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yttras. Om ännu, efter föregäende uträkning hwar och en
af de 43 handlande finge behälla 4395 Dalers handel, sä
finner hwar och en, som det ringaste wet, hwad handel wil
säga, och hwad i en handlandes hushäl ärligen ätgär, at med
de penningars rullance, pä det förutsagda sättet aldrig nä-
gon handlandes hushäl kan af denna handel stä, sä framt
ei andra goda stöder och subsidier det uprätt hälla; Men
hwad stall man säga? och hur stall det gä? dä ei handels-
rörelsen här i Staden sär blifwa fä stor en gäng, emedan
til Stadens förnödenheter af dessa, nu til handel antagne
waror en stor del bör afkortas. Hwem wet ei, at utom
andra fmärre b hof til Fartygs, lagters och Bätars tierande
ätgär en ganska stor del af tieran. Smöret, som detta
sidsta är, synnerligen framför förr warit ymnogt, har pä
längt när ei alt kommit til utstevnings; ty hwad har icke
uti hushållen i Staden hela året om af denna wara ät-
gätt? Med Talgen är lika fä beskaffat. At en stor del
bräder ätgar uti en Stad, sä til byggnader, fom annat Snic-
kare arbete, jämte flere behof, är en ganska begrivelig sak.
Och at en hop wed, blifwit hela winteren öfwer uvbränd uti
Staden, är fä mycket tydligare, som af denna wara ei mera
utskeppas, än sä mycket, som emellan tierutunnorna lägges,
at de ei i Siö-stuvning komma uti Fartyget at rulla. Sedan
nu alt det, som til Stadens behof nyttjas af dessa waror, jemte
den skönt ringa del af handeln, fom det til Stockholm re-
fande Ringare Vorgerstavet drifwer, blifwer af föregäende
uträkning afdragit, fä lärer hwar och en finna sig derwid,
at antingen ingen handlande kan här föda sig, eller måste
en del af dem lefwa blott af namnet, och andra af wärke-
lig handel. Ärfarenheten intygar, at här flera handlandes
hus, som nästan ingen annan slögd idka stä sig, en del
wäl nog; hwaraf tydeligen följer det fednare, nemligen, at
en del äro uvförda pä Tabeln för handlande, eller krämare,
fom doch ei blott med handel kunna nära sig, utan höra
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hälre til den förr omtalte Ringare Borgerstapets Class, och
altsä öka deras antal, som annars äro för mänga, och som
förr är sagt hafwa trängt om födan. Dessa mänga hand-
lande göra altsä inträng uti de fä näringar, fom det Rin-
gare Vorgerstavet kan föda sig af, och derjemte förfördela
med sin handels frihet dem, fom nära sig af werkelig han-
del. Af alt detta, fom fagt är, följer owederfägeligen, at
denna Stads handel är ganska träng och otilräckelig at up-
pehälla sä mänga, som den borde. Wil man nägot spä om
handelns öden i framtiden, och huru tilräckelig den härnäst
kan blifwa,^sä behöfwer man allenast wända eftertankan på
den förnämsta grund til denna handel. Emedan Tiära,
Bräder och nägot med, utgör det förnämsta, och Smöret,
men i fynnerhet Talgen och de öfrige, fä kallade victualie
waror, fedan Stadens förnödenheter afdragas, ei gör stort,
fä blifwa skogens afkastningar nästan den endaste handeln,
och altfä stogen defs grund. Öfwer stogs bristen och dess
omilda medfart klagas i hela Landet omkring Staden, med
fullt fog, hwaraf ei blir fwärt at fluta, huru fast denna
grund är. Skulle priset pä skogarnas afkastning, uti fednare
tider ei sä ansenligen wuxit, och således lockat äfwen de längt
uppe i landet boende at bruka wäld pä skogen, sä stulle re-
dan en tydligare ärfarenhet witnat, huru denna handel, jemte
de närmast för hand belägna skogar lidit undergäng. Jag
kan dock med trygghet säga, at ehuru längt upp ifrän lan-
det det glimmande myntet lockar stogen til denna Stad,
fä kan dock denna handel ei länge bära sig, sä framt ei
försigtigare stogens medfart gör den, skönt något mindre,
dock warachtigare. Stadens handels vlatfer, der äfwen de
handlande bruka lasta sina Fartyg, äro uti Pyhäjoki för
en del, Calajoki, och Lohteå Sochnar, de närmare til Sta-
den liggande, fom Kelfwiä, Gamle Carleby och Cronoby
föra all sin afwel til Staden. Handeln med Landtman
sker bäde med byte och rena penningar; de handlande för-
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sträcka ibland penningar ät Landtman til dess utlagor, och
föra Bok med honom, men fom det ei altid sker, och Bon-
den gerna häller sig fri uti sin handel, som lätteligen kan ste,
dä handeln, som förr är mist, är för träng, fä mär Landt-
man här wid gemenligen wäl, med de handlandes nakdel.
Handtwärkare finnas här fä, de almännaste, som fä wäl uti
antal, fom stöghet de sednaste tider tiltagit; Doch saknas
ännu mänga, som sig en del mer, en del mindre fördelach-
tigt kunde nära, säsom, Guldsmed, Peruqve-makare, Garf-
ware, Fruntimmers Skräddare, Wäfware m. fl. men i syn-
nerhet Fergare, som här ei finnes uti de nästa Städer en
gäng, sä at hela Landet stickar mast alt det de skola haf-
wa nägorlunda wäl fergat och pressat til Stockholm.

Skevs-byggeri hafwer redan länge blifwit brukadt af
denna Stad med fördel, sä at dess tilwäxt och nu warande
wälständ med fog, til stor del der ifrän bör ledas; men
nu hafwer det mist nästan all drägtighet, emedan märket,
som dertil brukas, ei allenast närmast til Staden, utan
mest i hela landet blifwit utödt, sä at det ei närmare än
7. 8. a 10 mil frän siöstranden med möda kan finnas,
och Bonden lärt at stegra priset pä sin skog, hwarföre och
de, som desse senaste ören bygt nägot skepp til salu, föga
pä dem wunnit, tör hända nägot mist.

Nästan alla af denna Stads inbygggare winlägga sig
om äkerbruk, pä Stadsens ägor, som mest bestå af fin sand
och tyckas i anseende dertil wara til åker ei särdeles tien-
lige; doch har i synnerhet Rådmannen Herr Pet. Stenhage,
genom osvard kostnad och flit ådaga lagt, huru äfwen en
til utseendet otienlig jord kan genom tid och kostnad fäs
til bärande, hwilkens hog för äkerbrukets uvhjelpande för-
tienar synnerligt beröm. Uti hushälnings-wetenstapen in-
komna och wittra män, skilja wäl med fog äkerbruket ifrän
Stadsmanna-näringar, men der inga andra timliga nä-
ringar äro inrättade, fä kan ei nekas; at det är bättre at
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bruka äker, än uti lätja lida nöd. En del idka och siste-
rier, i synnerhet Strömmings siste, sä wäl wid Tankar,
som Renön och Callakari; Dessa näringar äro doch ganska
ringa och otilräckeliga.

En Stadsens Källare är här, doch flere smä Krögerier;
inga planteringar. Trä- eller Humle- samt föga Krydd-gärdar;
inga Bergs-Hanteringar, bruk, eller Manufacturer höra til
denna Stad, utan det, som om Beckbrennerit förr är sagt.

När nian anser, at denna Stads förnämsta näring är
handeln, huru den är träng och fnart wäntar sin under-
gäng, fom af det föregäende kan fes, fä lärer ei blifwa
fwärt at sluta, huru nödiga flere näringars inrättningar
äro. Frågan blifwer allenast, hwilka näringar bäst lämpa
sig med ortens natur, stick och läge?

Tobaks-plantering och spinneri är en slögd, som denna
Stad ei stulle falla fwärt i anfeende til den sandiga jord-
män, som finnes på Stadsens ägor; men så länge plan-
teringen ei är i ständ, och inga Tobaks-blad från utländ-
ska orter fä hit skeppas, sä är fäfängt at tänka pä nägot
Spinneri, i anseende til bladens dyrhet, som antingen frän
Stockholm, eller andra orter borde inköpas; Tobaks plan-
teringen är altsä det första, fom bör vätänkas, om denna
näring stal gifwa någon botnad. Tegel-Bruk stulle sä
wida tyckas för denna Stad lämveligt, at af försten kunde
ske siöleoes, och at när til Staden finnes tienlig lera och
fand, men fom detta handtwärck är af de skog ödande, och
skogen dess utom ör för omild medfart ömkan wärd, sä sy-
nes det Landet mindre gagneligit; men nyttigt wore-det,
om Staden brände deraf sä mycket, att den smäningom
kunde uppsätta stenhus i stället för de nu manlige af träd.
Jag lemnar andra at döma, om ej stogen ännu wore och

kunde blifwa tilräckelig härtil, dä den med större svarfam-
het blefwe anwänd til mängt annat, som mera öder.
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Me-Wäfwerier af flere slag wore för denna Stad högst
nyttiga, emedan, i synnerhet pä Stadsens egna ägor finnes
tillfälle, til färstötfel, hwarmed redan förledne höst 1753
en berömlig början är gjord, med ett stäferis inrättande;
Dessutom hafwa, uti det omliggande landet, ei allenast
Herrstaper, utan och en stor del Bönder fattat sä stor smak
för fin ylliga-Spansta-färs stötande, at Landet med tiden
lofwar det Me-wäfweri,'fom här stulle inrättas tillräckelig
och god ull.

Linne-wäfwerier skulle ei ringa bäta denna Stad, i
fynnerhet, om det omliggande Landet med större flit lade
sig winning om at bruka lin- och hamp-sädder, om hwil-
kas trefnad erfarenheten lemnat nog goda prof: Jag stulle
nästan tro, at om än råämnet til sädant wäfweri stulle
hämtas antingen ifrän Sawolax, Tawast-land, Careln, eller
Helsingeland, der man med mera alfwar stöter lin och ham-
pa, sä kunde dock et wäfweri härstädes kunna bära sig.

Täg- eller Rep-slageri är och en flögd, som här med
större alfware borde brukas. Här släs wäl nägot tägwirke,
som Herr Lagm. König vag. 35, 6 tomen af des Lärdoms
öfningar fager, men fom det ei förslär til de Fartygs uv-
taklande, som här bygges, sä kan alla finna, at det ännu
är ganska föga.

Sämst-makeri kan här knavt bära sig, ty tilgängen pä
rä-stin är uti omliggande landet ganska ringa.

Porcellins-bruk kunde i denna Stad med fördel inrät-
tas, emedan man hoppas, at wid nogare granskning äfwen
här i Landet kunde finnas en dertil tienlig lera: men om
ock ingen sädan lera stulle finnas, sä kunde et Porcellins-
bruk icke dess mindre här wara möijeligit, med lika stor
fördel, fom i Stockholm; ty uti Stockholm äro, sä matwa-
ror, som dags wärcken dyrare än här, och rudimaterien
kunde frän Upland hit skaffas, mast för samma pris,
som til Stockholm, dä den i stället för stenar, til bar-last
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uti denna Stads Fartyg i Stockholm intoges, at affättnin-
gen stulle blifwa tilräckelig, är ej heller ingen twifwel, eme-
dan uti Landet dä i stället för Kruk-makare Käril Porcel-
lins kunde, som snyggare och zirligare komma i bruk.

Om et Glas-bruk här komme i ständ, sä är ingen
twifwel, at affättningen blefwe tilräckelig, dä i hela Fin-
land ei mera, än et nyligen anlagt Glas-bruk finnes.

En högst nyttig inrättning wore det, sä för Staden
sielf, fom det omliggande landet, om här anlades, antin-
gen Me- eller Linne-Tryckeri. Dä stulle, om ei mera, ät-
minstone alla de penningar, som frän detta Land för tryck-
lärfter, m. m. ga till Stockholm stanna uti denna Stad.
Vefynnerligit och märckwärdigt är, at Nysfarna, fom an-
nars mycket handla med sina trycklärfter pä gränse orterna,
desfa framfarna ären färdeles begärligen här uvhandlade
en hop Stockholmska trycklärfter och dem med sig hem för-
de; detta gifwer anledning at hoppas en nog ymnig afsätt-
ning pä denna wara, om här sådant tryckeri stulle inrättas.

Herr Lagman König uti defs Lärdoms-öfningars 6
tom, vag. 35 fager, at denna Stad är 1745 fatt Privile-
gier pä en Tapet-Fabriqwe; men beklagligen är ännu til
sådan Fabriqwes inrättande ingen witterlig början eller
anstalt gjord.

Oljestagerier och dertil nödiga planteringars inrätning,
haller jag för en stor möijelighet pä denna ort.

Fiskeriers förbittrade idkande gifwer den fä nära lig-
gande falt-fjön godt tilfälle till; Och synes troligit, at, om
Själ-fistet kunde pä något fördelachtigare fatt anställas, än
det nu sker af fåå Sochnar i Österbotn, och Själarna, om
ei aldeles, ätminstone til en stor del utödas uti Norrbotn,
fä stulle fisterierna deraf hafwa ei ringa fördel, i anfeende
fä wäl til sina bragder, hwilcka af dessa djur sönderslitas,
som och til den stora mängd sist de förtära, hwilcken dä
stulle blifwa besvard.
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Det uti omliggande Landet dageligen, mer och mer
tiltagande Äker-bruket, hwar om uti följande widare stall
handlas, lemnar denna Stad äfwen godt hopp om Svan-
mäls handel i framtiden.

Dessa uti uvvrichtig wälmening af mig förestagna
fät, til förekommande af den brist, som uti denna Stad är
pä tjenliga näringar lemnar och recommenderar jag til
wederbsrandes ömma ompröfwande, och tror at sädana be-
tracktelser ei stulle illa kläda, eller anstä dem, som hafwa
at göra med Stadens hushållning. Mit tycke wil, eller
kan jag ei någon påtruga, utan stall hjertligen fägna mig,
dä antingen dessa, eller andra, kanske tienligare inrättnin-
gar sätter min fosterbygd utom fruchtan för den fara, fom
nu synes hota.

Jag nödgas nu, i anseende til tidens och tilfällighe-
ternas almänt bekanta instränckta tilständ för denna gäng
sluta; men stal dock ei glömma min skyldighet, at med det
första fullfölja det jag mig påtagit.

G. A. K.


