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KONGL, MAJ:TS
och Rikets HÖGTBETRODDE MAN

GENERAL MAJOR och ÖFWERSTE wid Artilleris
Regementet , samt RIDDARE af Kongu

Swlrds-Orden,

HÖGtVÄLBORNE HERRE

Hrr AUGUSTIN
EHRENSWÄRD,

NÅDIGE HERRE.

HWart wi hålft wånda wåra ögon, få förekom-
ma ofs ftora och handgripeiiga prof af för-

wandling och förgånglighet. Stader med deras
mänga omlkiften åro ej. de minfta obeftåndighete-
nes uttolkare. Hwareft tiiförene de ftörfta Stader
prunckat i fin härliga prakt och glimmande pryd-
nad, där finnes marken nu med åklrens runor be-
tåckt wara helt öde och tom. Twärtemot, hwar-
eft förut wiida trån och wåiluktande blomfter öf-
wertåkte jorden, hwareft man kunde förnöja fi-
na öron med åtfkiiliga fåglars låten, hwilka i de
rufkande löfvven behageligen föngo, där fer man
nu de faftafte murar och fåkrafte borgar uprefas.

NkUge Herre! wi behöfwa icke til denne fat-
fens bewis åberopa ofs en Tyrm, en Carthago, en
Birca, en .Sigtuna. Wärt Heljmgfors öfwertygar ofs
hårom. Deife obyffade blad afikiidra famma äm-
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ne, hwilka, (Mom en fpåd telning af en fwag och
faftiös rot, med ftörfta wördnad nedlägges för Nå-
dige Herr Generalens fötter, at dar afbida fkårm
och prydnad. Min ringhet har wäl welat fielf-
mant förbinda mig, at framträda för Wögwälborm
Herr Generalens högt uplyfta ögon med deflé matta
målningar; dock har den ftora Nåd, hwarmed Hög*
tvälhorne Btrr Generalen ej allenaft upiifwat och be-
ftrålat mitt förra arbete i detta ämne, utan jåm-
wål lemnat mig fådane anmärkningar om fåftnings
bygnaden, fom gjordt denna fenare läroipån mera
diger, warit den driffiåder, fom formädt mig til
en dylik nog driftig förefats fullbordande. Hela
Sivea-Rikes, men i fynnerhet min ftdelje orts up.
komft och tilwåxt, har altid legat Nådige tlerr Ge-
neralen på åct ömmafte om hjertat, fa at Hvgfral*
borne Herr Generalens Höga Namn med ftörfta fkjål
år riftadt uti odödlighetenes marmorftod; dåxföre
fmickrar jag mig ock med det hopp, at deile fed-
nare penfeidrag af de uti famme min fciterfoygd
förekommande mårkwårdigheter få förnöja fig med
famma wård och befkydd. HimmeUn förmcre Hhg*
*walborm Herr Generalens krafter, at frilk. och nöj-
famt kunna uthärda med de wiktiga goremäl, fom
Hogvsälbome Herr Generalen åro anförtrodde; och
late den dagen förft för wår fednare efterwerld
upgå, då Svidiot nödgas fakna en få grundfafl pela*
re för Defs wålfårdL Framhärdar til grafwen

HÖGWÅLBORNE HERR; GENERALENS

_m„er_in6ifr juV.zftc xyér\afc
HENRIC FORSIUS.



KONGL. MAJ.TS
TRO-MAN och BISKOP öfwer Borgo Stift,

DEN fiÖGIVÖRDIGSTE HERREN,

Herr ])ogt. J''tQ>'llfcfå
NYLÄNDER.

MIN HÖGGUNSTIGSTE BEFORDRARE*

AT af Bhgtvbriigfle Herr Bifkoppu Widibefömde
Namn låna glänts och zirlighet til et omo-

get fnilles » alfter, år wål mycket. wågat. Jag
har dock håldre welat betjena mig af detta, gifna
tilfålle, ån at aldeles efterlåta min fynnerliga plikt,.
At derföre Hogwårdigfle EJerr Bijkopen icke oblidt
uptager denna min" djerfhet, utan anfer med et
benågit anlete deffe magra blad, och låter dem ut-
tolka den innerliga wördnad jag hyfer och til
fwarta mullen hyfa (kal för Hogwordigfle Herr Bi-
jkopen , år hwad jag allerödmjukaft anhåller om.
Min fpåda tunga och vaklande fläder äro för fwa-
ga, at rått afmåla Hogwordigfle Herr Bifköpens ftora
nitålfkan emot Gud och Hans forfamling, och oför-
falfkada finne för hela fäderneslandet, famt dm
ömma befordran och befkydd, fom nyttige we-
tenfkaper ock deras idkare altid ågt under Hogypdr*
digfte^Héw Mlkopens fkugga; derföre temnar jag.

'x.iv&gy*. f>jij:^ det-



detta göremål åt dem, hwilka med båttre ord för-
må -utföra detta wiktiga åmne. Det wil jag alle-
naft nämna, at Hogwördigfle Herr Bifkopens ömma
förforg för dem, fom älfka witterlek, och höra
under Hogwordigfle Herr Bi]köpens faderliga wårcj,
har långt för detta få intagit allas hjertan hos den
ftuderande ungdomen af Borgo ftift, at dp man-
grant tåfla med hwarannan om den ftora förmån,
at på alt uptånckeligit fått wifa deras kårlek och
wördnad för Hogwordigfle Herr Bijkopen. Förun-
nar Hoppordigfl e Herr Bifköpen mig härefter et
litet rum bland Hogwordigfle Herr Bifkopens cli-
enter, få har min trängtan hunnit fit mål och
min lycka årnådt fin högd. Jag fkal deremot, al-
drig underlåta, at fånda trägna ;fuckar til 'Allmak-
ten för Hogwordigfle Herr Bifkopens och Defl Högt-
förnäma Eamilies beftåndiga fåilhet och grönfkande^:
wålmåga» Framlefwer med oafiåtelig wördnad

HÖGWÖRDIGSTE HERR DOGTORENS
OCH BISKOPENS

"'"" _i^-_o'J_apil-ii'f?t' />
HENRIC FORSIUS-



BORGMÄSTARE
och R A J)

l STAPEL- STADEN HELSINGFORS,
Så ock Stadfens

ÄLDSTE och HANDLANDE,
Tillika med de öfriga af det Hederwårda

BORGERSKAPET,

EÖ-T, Miné Herrar, Gynnare och Stadsm^n, war»
der denna ringa pappersgåfwa , til et weder-

måle af nain högaktning och kårlek för Eder, wål-
ment upoffrad, med trogen önfkan , at Pörfymn
wille tildela Eder aöfköns fållhet, och rikeiigen
wålfigna alla Edra anflag. Således önfkar mera
tipriktigt .ån widlöftigt

Bm Ädle och Högtårade MAGISTRATENS,
Samt

Det Hederwårda BORGERSKAPETS

édmjukaftc oclt -lorfamfte tjenare
HENRIC FORSIUS.



HÖ6LÄRDE Heki- CANDIOÄT,

AT befkrifwa en ftad eller ort, är få nyttigt, fom an*-
gelägit. Oeconomien, på hwilken et fair.hälles wäl
fig grundar, leder härifrån fin märkeliga t-lwä-.t„

Den allmänna hushållningen gör ju med den enfKilta et kär-
ligt möte, i thy, at den förras högd beräknas efter den fed«
nares flor och trefnad, fåfom deremot ufelhet och elände
wid den entVilca, är et öfwertygande prof af förwirring
och mörcker uti den allmänna hushålningen. Skal förden-
fi al et land hinna det mål i wälmåga, fom en annors ej o-
blid natur det famma förelagt, böra defs allmänna förfat-
ningar'vvara efter hwarje orts enfkilta natur lämpade, ocfo
de"bind.tr, hwilka et få hälföfamt ändamål här 'eller där
i wägen ligga, hwart för fig förft uptackas och ur wä-
gen rödias. Til alt fådant bidraga, ibland alt annat, or-
ters och (låders omftändeliga och riktiga befkrifningar gan-
fka mycket. En ftad til fit läge, lynne, art, förmåner,
politie, med mera, aftagen, uptäcker i det famma fin an-
gelägenhet, och lämnar den ftyrande makten tilfälle, at ta-
ga de matt och fteg, igenom hwilka en önfkad förbät-
tring ftår at -vinnas. Man fer ju här, hwad med tidig
hjelp bör botas eller underftcdias, fåfom ock, hwad ige-
nom någon tid fens längd icke kan lkadas eller föiwärras;,
Här gifwes förfiag til nya inrättningar ,> och medel före?
ilas, huru de til ortens båtnad lämpeligaft kfnna anftäl-
las. Här wrf.-s nödvändigheten af ogrundade plagfederé
affkaffandef få framt man icke wil gå in uti en obeka-
gelig ärfarenhet af fkadan, fom tidfens längd änteUgen}
af lig föder.. På denna grund fota fig Hogä ofwerbetens
för flike ämnens utarbetande tid efter annan afgifne upmun-
tringår. Detta ar föremålet til wittre och af det allmänna
högtförtiente mäns päyrkan» Driffiädern för min Herre til
närwarande wacloa arbete är ock inpen annan. Såfom nyt-
tan häraf, fom fagt är, är ftor; få gör ock min Herre



lig icke ringa af. det allmänna förcjent, fom härmed fyllo,
fat fin . flit, och Helfingfors, hwiikens fromma min Herre
härmed i fynnerhet fyftat på, lärer i finom tid wefa fådant
at ärkjänna uti li.lfwa vvärcket och gierningen. Grundelig
lärdom i hwarjehsnda wetenfkaper och en oförfalfkad dygd
finnas hos min Herre lyekeligen förente. Ju fällfyntarcde
äro, hos hwiicka deffe cwänne ting träffat förening; defs
ftörre orfak hade jsg, at til min Herres wälförtienta lof-
ord fådant här utföra; men fom dygdens art och natur fö*
rer det rred fig, at hon bäft lyfer i (it egit lius, och ic-
ke, i andras lånta färgor* få wore det en tilragfen driftig-
het hos mig» at wilja likfom ftora defs egna lagar, och
dermed oroa min Herre uti fin lyckeliga befittning. Så
mycket wil jag endaftfäga, at det fägnar mig tillika med
fiere af min Herres Landsmän, det wi fe wår fordra wit-
_re For/tus i min Herre på et utmårckt fatt förnyas, och
at jag med dem upriktigt önfkar, det min Herre måtte
fnaf t få inbärga den (körd, fom dygden fina wånner lof-
war, dermed ock min glädie (kal ärnä fin wärkeliga full-
bordan.

ERIC HÖÖK.
Hel-ingforlealis,

*- J*' K
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TORE T AL.

I flutet af år 'ifjfo. öfwerlämnädc jag til allmåtv
granfkning uti et Academifk fniljes-prof på Latinfka
"fpraket, det mäfta, fom hörde til JHetfingfors Stapel* fad*
Antiquittter, biflorie, lynne och betagenhet medmera»
Då bfefwo ock i flutet af famma arbete några i åen

lärda werlden få bekante fom af det Allmänna hbgfl fér-
tjente och lyflre mån upraKnade» hwilka ifrån denna mitt
hembygd leda fit urfprung. At fulfölja mitt wid famma
tilfälle giorda löfte tänker j*ag nu, med Gudsb/elpl omorda
det focn hör til Stadens pclitte, busbaäning och näringar,
fa-mt fynnerliga öden och fdrfvart-verk, Mine Stadsmäns
och wänners enhälliga åftundan har förmådt mig, at låta
denne delen framträda i SWenfk-dregt. Den torde wäl for-
draden mera öfwad hand, mera prålande färgor, bättre fma-
kande och prunkande orda-lag, än min, fwaga penfel och
wacklande fläder gitta åftadkommaj men jag tröftar mig
dock derwid, at en Benägen Vifare uttyder alt til det bä-
fta. Tidens korthet, otilräckeliga a«fter och documenter,
famt et bemödande om mera tyde.ig enfaldighet, än utsira-
de ord, hafva giordt detta arbete mindre fmakeli|it' än
det annors kunnat blifwa.

H §.XL
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§. XI.

Omordar Lands-Cancelliet och Contoiret, famt de
Landshöfdingar, fom hår hafwa warit.

DE under Lands - Cancelliet och Contoiret hörande giöre-
mål, famt de har befinteliga a<fter och documenter,
åro förut uti långliga tider expedierte och förwarade

uti framledne Råd-och Handelsmannen Ruuks hus, fom ä-
ro belagne på öftra fidan af forget, ftraxt in wid ktocK-
itapelen. Men i förledne höftas flyttades Cancelliet, och i
början af detta år, Contoiret, til den näft härwid åt föder
gräntzande och af Landshofdingen bebodda tomten, hwareft
näftledne fommars rilräckeliga rum af ften blefwo upbyg-
da, och de förra behörigen reparerade. Trenne rum höra
få wäl til Cancelliet fom Contoiret-, och de öfriga bebos af
Landshofdingen och Defs ftat. Utom denne i Staden före-
kommande bygnaden har Landshofdingen fin ladugård f ir
från Nya, men | mil ifrån Gamle-ftaden, kallad VPiks-
laiugXrd. Utåt de här befinteliga acler och documenter
inhemtar man, at Tavafl-oc\\ hy-land i fordna tider äro
hwardera beftyrda af fina färfKifra Landshöfdingar. Så finnes
ock, at än år 1641, har förwaltningen öfwer Tavaftland wa-
rit ombetrodt Arvid Horn, och Nyland har Reinhold
Medtstache adminiftrerat famma år." Häraf fluter jag,
at fedan ftaden efter de(T flyttning något kommit i ftånd,
har wårdnaden om begge deffe Land.Kaper blifwit an-
förtrod den här refiderande Landshofdingen, hälft de följan-
de föra namn af Landshöfdingar, både öfwer Ny -och Ta-
vaftland.

Följande Herrar hafwa här warit Landshöfdingar'.
Reinhold Medtstache. 1641. o«h de följande år.
Jacob Classon Uqla. 1644.
Eric Andersson Oxe, blef här Landsh>oJrdinge istf4

d, *♦
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d. 8. Martii; men år its/a. d. if. Nov. flyttad til Lands*
bof dinge"'*ämbetet i Coporie, Jama och Ivanogorods lähn. (4)

Friherre Ernst Johan Creutz. Sedan år 16/flu d,
If. Noy. Men år 1666. d. 13, Febr. Landboj'dinge i Åbo
Lähn, Ar i66y. d. 6*. Jun. Landsh. i Weflmanland, och år
1574» Riksråd ocb Praefident i Åbo HofrUru (A)

Uddo Ödla, 1666. d. 13, Febr. (r) Följande år an-
länt l\\ Helfingfors* fåfom documenterne på Cancelliet det
Utwifa.

Axel Ståhlarm, fick fullmacht härpå år 1668. d. 10.
Aug. Flyttad därifrån år 1678. d. 4, Martii til Landshof»
dinge öfwer Öftergotland, och år 1687. d. ao, Jan. förord-
nad til KongU Rad famt Fraefident i Götba Hofrätt, Samma
år d. 10. Dec. giord til Fri Herre och Grefve på en gång. {d)

Fri Herre Axel Rosenhane, 1678- d. 4. Martii (e)
Denne Herren är i fynnerhet namkunnig för fin ftora friko-
ftighet emot Helftngforfka Förfamlingen, hwarföre ock Hans
Namn för flere fKäncker är efomoftaft, Honom til et få
wärdigt fom odödeligit minne, antecknat i Förfamlingens
Kyrkoböcker,

Jonas Klingstedt, i6Bf. d. 3. Martii. Flyttades
1687. d. 4. Aug, til Landsh. i Cronoborgs Lähn; men fick
famma år fel på Sin fyn, och nödgades derföre begiara
affned. (/)

Grefve Arvid Horn, år 1.688.
Grefve Carl Bonde, är 1699. En wärd Fader til

twenne wärda Söner, hwilka jag haft äran at omröra i min
Diff. förra del p, ri. & ra.
-* Mårten Lindehielm, år 169J. d. a.6. Aug. flyttades
derifrån til Landsh. i Jönköp. Lähn 1695. d. 24. Julii. (g)

H a Öfwer-

(a) Canc. Råd. von STILRNMANS Höfdinga "minne. p. 317. (b) 1. c.
p. 185- (OL. c. p. 71. (d) L. c. p. 234. (O L- c- P- 234- <QL. c
P- 341- Cg) L. c. 555.
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Öfwerfte Joran Maidel, Vice Landsb. åf l6<ft]
Abraham Ckonhiort, år 1099,
Fri Herre Johaj. Creutz år 1704.
Baron Petter Stierncrantz Trädde til denna war*

d.gheten ftraxt efter flychten är 1722.
Grefje Axel Eric Gyllenstierna. år 173g.
Orro Reinhold Ladau, vices 1746".
Grefve Gustaf Samuel Gyllenborg. Sedan Han för-

ut beftridt åcfKilliga hederliga fyllor, och warit Lagman,
blef Han omfider förordnad til Landshöfdwge öfwer Ny»
och Tavaft*Land, hwilket Ämbete Han med ftörfta nit för-
waleade til år 17^6. då Han _1. 13. Sept, härftädes lemna-
de detta jordifka, 61. år gammal.

Herr Anders Johan Nordenskiöld, Riddare af Kongl.
Maj:ts Swärds orden och Wetenfkaps Academiens medlem,
har nu nyligen tilträdt detta höga Ämbete, och förwaltar
det til Sic ftörfta beröm, Landets wälgång och allés fägnad.
Den Högfie uppehälle i långliga tider Denne HögWaiborne
Herrens krafter, fom dageligen med nöje låter dem täras
til Allmänhetens wäl, ■".

Den nuwarände Lands-Cammareraren är Herr Tonas
Carlstedt , och Lands S^retera/en Herr Salomon Sti-
cheus. Herrar, hwilka förtjena aimänt loford.

§. XII.
Befkrifwer Stadens Rådftugu och des Styresman.

o.

AR i7a.cS. blef Stadens Radfltfga k nyo apbygd på norra
fidan af-torget, fedan den förra är 1713. af wåra e-
gna wid Rfjfarttas fien.eliga ankoroft blef i en afkehop

förwandlad. Den beftår af 2. wäningar med et högt och
zirligt torn, doch utan klocka den, hwilket å nyo förled-
ne Sommars uptimrades. I den öfre wåningrn äro a:ne
ftora Salar, jemte en kammare och forftuga* Uti den ena

Salen
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Salen hålles Påd/litgu» och i den andre ådunwtrj»t9tt* I
den nedre förekomma utom en forftuga 4. ftycken bodor,
dem de Handlande fig tilhyra til deras wahrors utfalning-
Stadens LavaUerte ftanaar och Infanterie fanan, icm ibland
förwares hår pä Riaftugan, doch nu maftadekn hos Rytt-
jmåftaren Herr Rådman Zacbris Govoius, och Capitain wid
Infanterie Herr Rådman Job. Gu/i. Bock, beflå af hwit taft,
med H:fors Stads wapn uti, hwars beikrifning är lämnadt
i förra delen p. 26.

Utaf i6f3» års löningsftat finner man, at här fordom
warit 2. Borgndftare, en Kimnere, 6. Rådmän och en Nota*
tuu. Men I6<j6. års löningsftat och Kongt. Maj-.ts RefoU
på Stadens enfkylta befwär af den 11. Jan 1728* wifar, at
detta antal fåledts är förminfkar, at Staden federmera ägt
alhnaft en Bor^maftare och 4. Radmän. Nu mera tea. här
ock blifwa en Pohtie Borgmäftare med 200. Dal. Srmt lön
af StadscafTan. Walförrättningen fkal fkie d. 2.. inftundan*
de Maji. Alt fedan år 1712. bar här wäl warit é. Rådmän*
men de 2.*ne yngfta tjtna för mindre lön. Jnwånarena fågo
dock gierna, at antalet af dem åter fkulle blifwa allenaft 4»,
hwiikwn omftändighet är undtrftäldt Hans Maj.es Allernådig-
fle godtfinnande. Utom dtffe ar här jämwäl nu en Praefes i
Kamnersrhtie», en Stans Setreterare, en RÅajlugu " och en
Kdmners Notatius. \. Caffeur. 1. Ft/cal. I, Stads Fougde. 4,
Stads tjendre och 2:ne upfyningtwän. 1 grund af Kongt, Makts
d. 6» Julii 17/?.. gifne allemädigfte refolution har framledne
Ltndth. Herr Grefve Gyllenborg, genom fKrifvelfe ril Ma*
giftraten d. 28. Nov. 17^3. förordnadt om Magtftrats-per»
fonernas aflöning fälunda: Borjjniftate lon til 700. Daf, Szmt.,
Kimners PraefidU 200. 4. Äldre Rådmänt lyo. för hwar,
mäft indelt. 2:ne yngfta Radman 200. bwarthera, fåwida
de ej hafwa indelning. Den mindre betjeningen hal fina
löner i proportion efter deras ämbeten och giöremål»

Hf Berg*



60
Borgmäftare hafwa härftädes warit följande:

Henric Carflen. Michel Zacbriffon. Anders Larfjon. Petter
Orländer. Johan Larffon.

Henric Tammelin. Blef efter fit afträde behedrat med As*
fejjors namn och wärdighet. Han lefde fin öfriga ålderdoms
tid, på fit Landtgods uti Lo/o Sochn i Nyland, där har.
ock för några år affomnade.

Abraham Wetter. Denne Herren war i fin tid rätt myc-
ket älfkad af Stadens Inwånare, efter han på alt fått fökt
befordra deras häfta.'

Olof Biäeniu* Renhorn. War ganfka kort tid Borgmä-
ftare härftädes. Är nu för tiden Commiffarie och Borgmäftare
i Arboga. En Herre fom för Cit patriotifka finne allmänt är
bekant. Han war ock afRikfens Hogl. Ständer ombetrodd, at
wara Aclor wid ranfakningen öfwer de, i det uti Stockholm
förledit år tiiamnade uproret, deltagande Herrar.

Henric Job. For(lten> Flyttade härifrån til Stockholm ,
och federmera närdt fig där med handel.

Den nuwarande är Herr Henric PJpping, bwilken Ifff*
erhöldt denne fysila, och den med färdeles beröm föreftår
til Stadens fynnerliga fromma och förmån.

Efter framledne Borgm. Wetters död, och flere refor fe-
dermera, då Borgmäftare * (ysftzn warit ledig, har då waran-
de Radman, men numera Kämners Praefes, Herr Lars Srreng
föreftådt med allas nöje detta ämbete. En Herre, bwilken för
fin höga ålder och många tjenfter bör af alla älfKas och
hedras.

Borgmiftarena tiro wäl förnemligaft utwalde til Riksdags-
män, dock har ibland, efter omftändigheterne, ock någon
Radman, eller annan pålitelig man, blifwif härtil anordnad.

Följande berömligeHerrar bekläda nu för tidenRådmans -ämbeten: Carl Hafjelgren. Johan Guftaf Bock. Nils Burtz. Pet-
ter Greveiius. Thomas Anton Clayhils. Den fiette dog förledit år ,
och fyllan är än obefatt. Utom
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Utom de nu redan nämde 2me rätter, är barock nylige»

inrättadt en KongL Slätts-rätt, hwaruti Landshofdingen prae*
(iderar med bitittare få wäl af tnilitien fom Magifirats perfoner.
Här afgiöres iådane mål, fom för de brotzligas fKilda
tilftånd, hwarken i kämners- eller, krigsrätten kunna affiicas»
Uti Accis- rätten, fom här ock hålles, praefiderar enafßåd-
männerne.

§. XIII.
Handlar om Stadens hushållning och politie.

INrättningarne wid Städerne borde wäl wara fådane,atman
där ejj finge fe- några med råg, korn, eller hafra befådde
å-trar, utan, näft tilräckeligit mullbete, borde harope-och

lin-fåning, humle-gårdar, Färgerie-och Tobaks -plantagier,
jemte- kofteliga Rrydd-och Trägårdar bepryda Stadens fäte
och parker. Men få wida wåre Stads Inwånare ej än full*
kommligen blifwit öfwertygade om nyttan, fördelen och an-
ftändigheten häraf, få lärer man ej få fnart wid alla Städer
få förnöja fina ögon med flike anftalter, Mäftadelen af de
under denne Stad hörande åker-rappar befås uti flutet af
Augufti*med råg, och i flutet af Maii-månad, efter nya
ftylen, med korn. Jordmän beftår til mäftadelen af fand,
något fwartmylla, men ganfka litet lera, och wore följach-
teligen nog beqwämlig til Tobaks»plantering, hwilket jäm-
wäl Herr Handelsman och Tratfeuren ByftrQm med mycken
framgång förfpordt, uti de 2*.ne åkrar, hwilka han til den-
ne i lig fielf mindre nödiga, men darjemte nu för tiden o-
umbärliga örtens fortplantering upofTrar. Det wore önf__e-
ligit, at andra wille efterfölja hans fotfpår, anten på detta
fatt, eller med någon annan ännu fördelachtigare inrättning,
då hade ingen mera fog at kalla dem för Stads-bönder,
utan föl* patriotifke Stads-borgare och Inwånare. Pä några
näft til Staden liggande åkrar bar man ock i deffe tiderfad t

Köks-
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Köks-krydder med en färdeles framgång. En inrättning,
fom få wål förnöjt mångas ögon, fom ock förordlakat hos
Stadfens inwånare många gröna, frifKa och hälfofammarätter.
Inga betydande fruchtbärande Apel-Päron-Plommon-eller
Rersbårs -Trän finnas bär an. En del af Inwånarena har
ock låtit fina åkrar ligga X 1/nda, då de på dem årligen
Xlagit hö, emedan de för höets dyrhet härpå orten funnit
bättre uträkning härwid.

Mäft af alla flags wanliga Handtwärkare finnes wäl
här i ftaden, då jag alienaft undantager Tengiutare, Bildt*
huggare, Sämfk-Hiul-Handfk-Tapet -och kamb-makars, med
pågre få andre, hwilka nog med fördel kunde bär idka dt
handtwärk ; Men inga manufafturer äro än har i gång,
lorutan den ena härwarande Tobaksfabriquen , fiwareft docic
ei tilwäthes få mycket tobak, fom \Staden afgår, utan för-
<krifwa fig en del af de Handlande denne wahran ifrån an-
dre orter och Städer, hwadan de och mena fig få bättre
tobak, ehuru det doch torde wara owift; ty man har fig
bekant, at mången utfåldt wårtfabriques tobak för Hollandfkt,
få at man ock af detta exemplet fer hwad inbillningen giör.
Til bewis därpå, at en anfenlig hop, få wäl tobaks blad,
fom ock fpunnen tobak, årligen inhämtas infrån andre or-
ter, wil jag här införa det jag anmärkt af Tullfpecialerne.
År I7f4* äro 389 tö Lifp, Tobaksblader inhämtade. I-
frätt Stockholm är famma år införde 6984 Lifp. fmal-30»
dito tjock-tobak 73, dito Cardufer. Ifrån Åbo >33. Lifp.
fmaU d:o Tjock 310. £, Cardufer 14.4 Lifp. Ifrån Borga
24.1 Lifp. fmal. ifrån Malmö 6* i Lifp. tjock. Krull ?♦
Lifp. Ifrån Wishy 4. .i| Lifp. tjock tobak. Cardufer 4-Lifp.
Äfweti få är År I7yy. en anfenlig hop tobak och Cardufer
inhämtade., hwilket jag dock, at undwika widlöftigbet, ej
wil anföra.

Tegelbruk jaro här näftan öfwerftödigt redan inrättade,
"■ "— . " ro __.

la at
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få at man l_an på en miJ kring denne Stad nu räkna ofwer
12» ftycken. Denne inrättning wore nog nyttig för wår
Stad , l fynnerhet få länge Faftningsbygnaden påftår, få
framt wåra förfäder welat förwara^ofs en bättre feog, och
om man än wifte, eller wille, fom Engelsman, betjena fig af
träns ff_atoT, qwiftar och rötter famt ormbunkar bärtil. Då
kunde man fäkert giöra fin uträkning, at i framtiden få
continuera med tegelbränneriet, men annors lära de i läng-
den icke bära fig, oro man med den wårdslöshet handterar
<sen ädlafte af wåra fi.atter, fxogen, fom det än geraenli*
gen och beklagligen ftier, då allenaft den fläta delen af
graden tages härril, och qwiftarne, med mera, lämnes i ftto-
gen at där förrotna.

Et Pipbruk giordes här början med för par år fedan,
och har man låtit redan förfärdiga en ftor del pipor, hwil-
ka wäl äro goda til detta behof, faft de ej hafwa den
waraktighet, fom de ifrån Sverige hemtade; efter den bär-
til brukeliga och här mil ifrån ftaden fundna bruna leran
Kr tämmelig grof. Dock har ingen än fkaftat fig fullkomli-
ga privilegier härpå. Herr Handelsman Psbr Sunn bekom
wål i föråras privilegium, at inrätta et ordenteligit pipbruK
til bwita pipor,, men har ej ännu hunnit bringa det i verk-
ftällighet.

Kalkften är bår ock funnen i To/o, en fjerdedels mil
ifrån Staden, bwaraf man förledit år brände 2:ne ugnar god
leakk, fom dock ej warit tilräckeligit til Cronans ock Sta-
dens behof, utan måfte man än köpa den mäfta kaiken ut-
af Gottlänningen , få at på åren 17*74. och ff, äro ifrån Gott*
land inkomne 124^ läfter kals. Wore önfkeligit, at man
rätt wifte hushålla med denna näring» få kunde den wäl
rikta fin upfinnarei

Repfidgeriet är bär 1 tämmeligit godt ftånd, hälft myc-
ket togwärk behöfwes dels för stadens, men i fynnerhet för

I Cro-
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Cronans ock de ,fidfarandes räkning, hwiicka nu flitigare be»
föka denne ort än förr. De a:ne härwarande Rep)lagars
lära ofelbart befanna detta. ,

Skepsbyggeri hafwer af Stadfens inwånare i fordna tider,
jämvväl til egit behof, något blifwit brukadt, och i defle,
fenare åren äro här någon del af mindre fartyg, lädior, fmä
pråmar och chalouper bygda för Cronans räkning; men fKO*
gen, fom härigenom mycket blifwit tilgripen, lofwar häref-
ter ej få ftora fördelar.

Färg - och Tryckeriet war wäl i några år uti godt ftånd.
i Gammeijlaten\ men efter den då warande färgarens död,
fom timade. for några år fedan, har det råkat i wanhäfd.
Det wore önfKeligit, at någon forftåndig Färgare wille med
det förfta fatta fig.här ned, då han fäkert ej ffcuile ångra
fu köp. hälft färgeriet i Borgo ock är uti mindre gode ftånd,
och faledes ingen Färgare närmare finnes, an 2i| mil häri-
från i Åh, dit, eller til Srorkholm , folket med nog befwär
måfte fända fina tyg at färgas och tryckas»

Strömmasf.Jke idkas här af en ftor del inwånare, hwil-
ket några år, i fordna tider, i fynnerhet, har temmeligen
wäl betalt deras befwär. 3_ne refor om året äro de lycke-
ligafte och märckeligafte denne fi-Kens fänge härftädes med
notar, neml. forft om vvåren wid isgängen, fedan om foro-
maren höbergnings tiden ungefär, och iidft lent om höften,
då de mall fä imå Stroming, dem de här kalla Waffbuk,
hwilka uti f naken öfwergå de andra. Nu för tiden få de
frnapt få mycket Stroming fom Stadens inwånare fielfwa be-
böfwa, dels ti! egit uppehälle, dels til föryttrande åt Krigs-
folket, faft mindre kanna de något utf__eppa af den. Kimi»
to och Pargas bönder ärfatta dock denne onft, hwilka efom-
oftaft anlända hit til Staden, men i fynnerhet til Sveaborg,
med fina rikt laftale ftrömings båtar.

De andre här i Fmfka - fcären allmänt bekante £f_.ilag
lins
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finnas bär ock, faft ej i någon myckenhet. I fordna tider
hafwer Lax-fanget warit rätr lyckeligit i Gamleftads forfTen,
hwarom widlöftigare är nerrndt, och med bewis befäftat,
uti förra delen af denna difputation p. 175 men n» för tiden
är den bär mycket fälifynt. Nejonogon fins i det ftället
ymnogt i denne forfs. Rätt fällan bar man här iädi någon
Stör. Jag mins ej, at de fångat här mer än y.ne. En fidfta
Ryfka tiden, och 2me i framledne forrmars. Den ena af
dem wog 6, den andra 8 i:pd. lEfho fkären hafwa de
ock förledit år träffat denne fifk. Cammalt folk på orten
minnas dock flere, och wil ja med allo påftå, at det ej bety-
der godt, när denr\e fifk bedrar wåra fkärgårdar med fit
befök. Allmänt beklages här, at fifkefänget nu för tiden
intet ar få fördelaktigt fom i fordna dagar. Hördes ej den-
ne klagan jämwäl ifrån andre fkärgårdar, få torde jag haf-
wa fiörfta fog, at tiifkrifwa det mykna fkiutandet ock berg-
fprängningen, at fifken här på orten är riu mera fälifynt
än tilförene.

De widtöpna fält, fom här i kring denna Staden finnes,
och det bär wanliga bullret genom fkiutande och berg-
fprängningen, lofwa ej åt willa diur och foglar något fä-
kert tilhäll. Dock infinna fig wargame om wintértiden i-
bland nog ymnogt på wåra parker. Ja for några år tilba-
ka funno de här i ftaden en warg uti en brunn, fom mifs-
tagit fig uti fit lopp. Biörn bar ock ibland, faft rätt fällan,
wågatfig rämmeligen nära in til Staden. De fom hafwa luft
at roa fig med jagt och diurfäng, kunna, dä de refa något
ifrån Staden, anten til lands eller fiös, träffa några fådana
diur och foglar, fom ålmant finnas på deffe Finfka orter.
Til denne fannings beftyrkande, och til ét bewis, at
ti.fors boarne jämwäl kunna mätta fin Jeckra fmak med
willebråd , wil jag efter Tullfpecialernes anledning nemna
ät åren 1754. och yf, äro införde och förtullade" ioc. ftyc-
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ken Harar , 77, Tjädrar , 223. Orrar , 391. Hjerpar , 24»
Änder, 54. Kramsfoglar. Men tör hända många äfwen in-
kommit, med hwiikas uptekning Tullbetjenterne ej blifwit
befwärade.

Bofkapsfkotfeln är bär wäl få ftor, fom den uti en Stad
bör wara; ty en del af inwånarena hafwa 2:ne ja 3:ne Kor,
och äfwen få många Häftar*, undantagandes Gkfigifware och
de fom äga Tegelbruk, hwilka wäl kunna och böra hålla
flere af de fiftnemnde Creatur. Deffutom äga de ock Honsy
Gafi, Kalkoner, Swin, men ganfka fparfamt Bockar och Getter.
Sielfwa mullbecet är nog tort och magert, fen det bäfta för
de här anlagde Tegelbruk är inkrechtadt.

Til Sädesmalmng är Staden förfedd med ?. ftycken
Wader - och 2:ne Wattu-qWamar i Gamme/ftad, hwilka fift-
nämnde Herr Rådman Burtz nu fådc under fin difpofition^
at fri et anrätta der g. ftenar emot fkjälig arrende.

Då jag komnit ac orda om Gammelftad, kan jag ej
underlåta, ac något nemna om Hofpitalet fom där förekom-
mer, Wid 1642. års Riksdag hafwa nya filfors Stads full-
mechrige och Herredagsmän anhållit om et Hofpitals inrät-
tande därftädes, ac möta den dä gångbara (jetelfkan, luvars
inrättning dem ej allehaft blef förfäkrad, utan ock ftraxt
därpå wärkftält. Här hafwa tid etter annan federmera wa-
rit ibland mindre, ibland flere perfoner. Til ac defto bät-
tre befordra de fiukas ewiga wälfärd, är en fiälaherde dem
förft i iednare tider i fynnerhet worden anordnad, änfkiönt
derom redan är i6?4» bl=f anhållit, hwilket kan fes af
Kongl. Maj\ts refol. dat. d, 7, Aug. nysr-emde år.

Til at bibehålla i Staden fäker tilgång på behöriga
matwaror och drycker, äro här anordnade HÖnare, FifK.-
Kopare, Trafteurer och KaUaremaflare , utom en myckenhet
Krogare. Ett af fter» upbygel wackert Brygghus beläget nä-
ra in tij Fäfaingen lUricas*kgrg, fom \ förledit är blef fär-
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digt, lcfwar Staden tilräckeliga wåta waror, och dem af
bäfta fort, hälft en i fin konft förfaren Bryggare härwid
brukas. Defsutom är det kållwatnet, fom wid detta Brygg*
bujet fins, et ibland de bäfta * fom här är at tilgå, då jag^
undantager den pä Kampen warande källan, hwilken för
fin rena fmak redan i ftere år recommenderat fig. Åtmin-
fione äro ganfka få af Stadens brunnar, fom komma upp.
emot den. Inga Surbrunnar äro ännu innom Stadens grän^
tzor upfundna, dock gifwes här fpår därtil.

De i Stader brukeliga Brandtoachter äro här inrättade
ig. til antalet, hwilka med wanligt fiungande gifwa kloc*
kan tilkänna om nätterne. Branaredfviap, fåfom (prutor, fte*
gar, tyatuambare, IrandliroKar, m. m. äro här uti fin full-
komliga ordning. I fynnerhet har den flora ftrutan, fom
Staden för någon tid fedan köpt, och hwilken af ftere per*
foner bör handteras'och köras, wid flere tilfäilen wift en
märkelig nytta. För än denna inrättning giordes, bruka-
des i kiockftapelens torn en nafWachtare, fom med tytande
gaf timmcrna om natten tilkänna ; men nu mera är den
befunnen wara mindre nödio.

§. XIV.
Omrörer handelen.

Såfom en Stapel-Ilad brukar H:fors handel få wäl på
ut - fom iniändfka ktifter. Alt fedan år 1748. hafwa de hand-
lande härftädes ägt et fkgpp kallad General Gouverneur von
Rosen, efter Hans Excellence Riks-Rade Grefwe Gustaf
Fkiedric von Rosen, hwilket fitepp f. refor feglät ifrån
Hfors til Spanien, och derifrån hemtat falt, winer, Citroner
och andre wanlige confiturer, emot ditförda bräder och
plankor; men i förledit år natten emot den 26. .Aug. 'fthtift*
dade famme fkep med hela defs laddning wid Qjfel, H\fors
Handlande til en ftor fkada, hälft en ftor del af det war
eaffecurerat» Nu för tiden äga de intet mer än hälften af
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et annnat fkep, kallad Augustin Ehrenswärd, efter war
Lyftre General Major och Riddare Herr Ehrenswärd, hwil-
"ket nu gjör förfta refan på Spanien. Utom detta äga ock
de Handlande härftädes några Jagter och Hukare, fom gå
|)å Frankrike och Spanien, med hwilka de mäft hämta winer
och andre confiturer emot ditförda bräder och tiära» Ibland
fegla deflfe för frakt på utländfka kufter. Men for öfrigit
äga de ej tilräckeliga fmå fartyg at drifwa fin inländfka
handel, utan nödgas ofta betala nog dryg fracht åt andre.
ILhuruwäl de fåledes fielfwa lätit hämta falt ifrån Spanien,
har det dock ej wark tilräckeligit til Stadens och det om-
kringliggande landets behof, utan måfte de förfkrifwa fam-
fna wara ifrån Stockholm årligen, un<?lerftundom och ifrån
Åbo. År 17^4.aro ifrån Stockholm hämtade 12JO. och ifrån
Afo JO. tunnor falt. År ijtf. 252. d:o ifrån Stockholm. Af
detta finner man, at Hiforfka utländfka handel ej ännu hun-
nit komma på den fot, fora den borde wara. Til ftörre öf-
wertygelie wil jag lemria den B. L. en förteckning , tagen
af Tullfpecialerne, på det focker och de winej, fom uti
*2:ne års tid äro hämtade ifrån Stockholm och Åbo '4 hwilka
dock H:fors boarne, fåfom ägande ftapel-frihet, kunde kö-
pa ifrån förfta hand. At förtiga annat kram, fom uti en
ftor myckenhet jämwäl köpes ifrån andra och tredie hand.
"ar och orti . Wincr - Kannor.
h\ra tas.
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Af detta utdrag kan den B. L. icke jallénäft märka,: at
ännu mycket felas uti H\forJka bandelens wälftånd, utan jäm-
y/ä\ finna, hwad fördelar det nyligen af wår Höga Qflvt-rhet
utgifna priswärda förbud angående wiffa 'öfwerflöds warors
införfel, i framtiden wårder tilfkyndanc^es v\art k. fädernes-
land} ty nar fä mycket af dtffe waror årligen fortares i en
få liten Srad, hwad {kal då icke åfgå och confurr.er2s öfwer
hela riket? Tänk, M. L. om härtil än Ikulle* läggas (let,
iom H:fors Handlande fielfwa forfkrifwir ifrån utrikes orter,
få fkulle fumman blifwa flere refor flörre. Bör man icke
häpna wid åtanKan af et få flört afwerflöd? kunna då de
händer antekna nfgot nyttigt i deras calender, fom icke
willigt och nögt upikrifws den dag, på hwiiken få fkadan-
de öfwerflod blifvit ifrån SXveriges grånfor landförwift?

De ofri ga köpmanna waror, fom förnämligaft hämtas par
gångor cm året ifrån stoiih. mäft ned främandes farfyg, inlö-
fes til ftörfta delen med redbara pengar; efter de landtpro*
dufter, hwilka bit inkomma, mäftadelen förtäras af den mycken-
het, fom här nu finnes. Retour waror upköpes jåmwäl bär af
Kronan, få at de denne tid ej färdeles kunna utfkeppas, hwilket
hvar och en närmar^e kan fe afhosftJj. 1 ullfptciaiern 'extiaA»
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Utaf detta extraä finnes 1:0, at ganfka litet bär xxU
fkeppas af inkomne landt-produäer. .2:0 At ej alle perfediar,
äro uptagne, fom inkommit, hwilka jag med wilja ufeflufic/
fåfom ej hörande til mit ändamål, efter af dem icke ens
utföres. £0 At änfkönt, Creatur och Bofkap, til et anfen.
ligit tal, årligen inhämtas, utom falt och tort kött, ..få hat
härifrån dock ej mer än i£ tunna falt- och 2. lifp. tort
kött år 1754. blifwit utfördt, men år 1755. ej det ringafte.
4:0 Anmårkes, at år _. 1*774, blifwit förtuliade 1043 , och år
1755,1081» kannor Finfkt bränwin. Om härtil nu"'lagges
det, fom (tör bända) blifwit inpra&icerat, och det fom i
Staden är tilwärkat, få fKölle fumman blifwa anfénligen
ftor» Kunna då de tungoj tala om-något fägnefamt, fom
icke beprifa wås Höga Qfwerhets ömma_wård om pfs, i
det, at denne, mennifkans timeliga och ewiga. wälfärd ofta
iförftörande warans tilwärkning blifwit'föTbudeh ? Hade wäl
brift på fpanmål kunnat wara få ftor ibland ofs, fom den
bedröfweliga ärfarenheten nu witnar, i fall denne, af alla
jättfmte långt för detta efterlängtade hälfofamma inrättning^
förr ämådt fin fullbordan?

Om fomrnartiden beföka Jyfkar -och Angfhman wara
kufter fielfwa, då de hämta malt, frweremiöl,. fi/f, torr-f.fi.,
ärter, gryn, med mera, hwilka periedlar, mäft contant be-
.., * K- talas.

Créattir och BofKap.
<
-■■'
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talas. På Revel och andre Liftandjke orter, drifwa ock Hifors
boarne handel, hwadan de mäftadelen hämta råg, malt*hampa, lin-och rof-frö, emot ditförda jämwaror, grytor,
fcnide och något win. De derifrån tilbaka kommande wa-
ror tyckas dock, nät flit rätt blir anlagd, kunna tilräcke*
ligen ärnås hemma i landet.

Til at defto mer befordra Stadfens handel, är af Hans
Kongl Maf.t Hifors boarne i nåder år 1775. förunt, at få
|>etiena fig, af Anjanpeido til köpings ftad; men få länge in-
gen fegei.ed dit op är öpnad, lära fördelarne häraf ej blif-
wa få ftora. Tobak, falt och järn, fom landtman mäft
betarfwar, äro för tunga waror, at förfta landwägen 16. mil.
Huru de på Kongl. SWenfka Thronen regerande Konungar \
nåder förordnar, få wäl åt Gamle- fom Nya - H.fors inwå-
nare wiffa orter, at årligen hålla deras marknader, är pa
ftere ftälfen i förra delen nämnt. Nu för tiden refa
de gem_nligen til följande marknadsplatfer : Tawaftebus
ftad, fom ligger åt norr 12. mil härifrån, Anjanpeido, Lo*
jo, Sibbo och Piceala. Utom deffe, hålles ock i H:fors ftad
2:ne refor om året marknad, neml. om winteren, Pauli
omipiindejes - och om höften, Micbaelis * dag. Defie fift-
nemnde marknader, äro dock ej få färdeles indräktige.

Tjära , Lin. Hampa, Baft och Träkäril, äro de landtpro*-
dufier man då mäft får fägna fig med, jämwäl något litet
Bofkap och häftar, famt annat fmått, fom ej få noga Kan
fpecificeras.

Hifors invvånares handel , fom denne tid mäft riKtat en
ftor del af Borgerfkapet, har beftåt i drickas, brånwtns,
(dä det war tillåtit) bröds, och andre yidualie-warörs tiire-
dande och utf^ljarjtde. Så länge fäftningsbygnaden påftår s
kunna wäi en hop hafwa beftand hära_; men när den en
gäng för fic ftut, få blir för många något fwårare at hafwa
ftn utkomft, deFeft de icke i tid cäncka på andre, nyttigare,

för-
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fördelaktigare, och det allmänna mera gagnande näringsfång*

Min fkyldtghet wore wäl, at wid dctra riifälle fram-
komma med några förft.ger, hwilka kunde tjena min födel-
fe Ort til uphjelpning; men efter de Herrar, lott. äro denne
Stddt Styresmän, fieifwa bäft weta * hwad för honom kunde
wara til fördel, få lemnaf jag det til deras mögrta och pris-
wKfda urffvilnirtg <§>ch omforg, med der fäkra hopp, at dé
Ju förr jubäldre ömfint tänka på denne angelägne fan, hälft
inwånarena redan ärö af den myckenkef, at de tyckas uti
fornt .ilfogs hwarandra intrång i deras giöromål. Efter
1757 års mantals längd äf H.fors inwånares antal detta;

Anmärkes
trmo At bär förekommer 2:ne fummor, utom hufwud-

fummaff. Den förre inbegriper de perfoner, fom endaft och
ällenaft höra til Staden. Men i den fednare, äro de perfo-
ner uptagne, hwilka tillika höra under Artillerie och de an-
dre 2?ne här i garnison liggande wärfwade regementen, famt
Fortirtcations ftaten. Orncerarne lielfwa och gemena, fåfom
warande fria ifrån mancais penningars utgift, äro ej anceK*
nade, utan allenaft deras omwärdnad och betjäning. 310
äro af denne längd någre utellutne» fåfom adeliga per-
foner, ftuderande, coopvaerdie _iöman,oeh ålderftigne; hwil-
kas anral fkulle ock något öka war fumma. 4:0 at föners och
döttrars antal är få litet, bärör deraf, at andre ej äro bär up-

K a tagne,

Surnftia

Pér-(vår ivär-|..ggjpr.jFi-t-fonv. idar >din* j? j ? | fg°r
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tagne, än de, fom föras i mantalslängderne. (Efter Kyrko»
tabellernas, anwisning, woro år 17C.6, uti Hlfors Stads-för-
famling, gf. barn under 10. år och 16.ftycken af ungdom)
?:o Groffeurer och Krämare tilfammans blifwa 26. ftörre Bor-
garenas antal blifwer näftan lika ftort. Et alt för ftort an-
tal uti en Stad, der inga för dem få färdeles tienliga nä-
rings - fäte än äro inrättade , utom handel och Krögeri,
hwilken förra jämwäl ej ännu hunnit til denftadighet, fomman
gierna önfkade, hwilket förut är bevvift. År det då under,
at ganfka många, få wäl af Handlande, fom Borgare, fin*
nes i wär Stad, hwilka med ftörfta iwårighet kunna nära fig
och hafwa fin utkomft ?

Wid en påminnelfe, fom någon torde frarahämta, wil
jag litet ftanna med mina tanckar. Här kunde någon la-
ga: Stadernas täthet i Nyland ldra ofelbare förorfaka, at de
förfördela hyvarandra niycket i deras handel, hwarföre de kun-
de ilas tilfammans, i fynnerhet kunde Borgo, fom ligger ?|
mil ifrån H'fors åt öftan, eller Eknas, belägen 11. mil wäfter
ut härifrän,, flyttas hit. Detta wil något fäga i förfta på-
feende; men när man närmare tager denne fak i et opartifkt
öfwerwägande, kan ej fes* hwarföre Borgo och Eknas, fåfom
upftäder, kty?na få mycket fi.acla H:fers boarne i deras han-
del; ty den fenare, fom en ftapel-ftad, bör ju altid kun-
na fälja fina waror för billigare köp, och fåledes kan ej
Landtmm annat än fielfmant refa hit. Ja Handlande i Hifors
Kunde bringa fm commerce til den högd, at Eknds, men %
Synnerhet.B&?go boarne, fkulle fök a at få en del. af fina nöd-
torftigheter^ härifrån. Deffutom tycker jag, at ingen med
(og Kan påftä, det wi hafwa öfwerflöd på ftäder i Finland,
utan jag tror.twärtqrn, at den hittar-bäft, fom beKänner,
ac altfj.r litet ftäder hj^r äro anlagde;.ty en wiiligen inrät*
rad itäjernas myckenhet bidrager otroligen til et lands up*
J-omit ,och wäimå^a, hwilket Englands, HoUands; Qbinas och

".fiere
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fiere kloke och mäktige fqlkilags exempel mer an lius.
ligen intyg-. Wid . 163^. och 42. års Riks - dagtr war
det wäl '" pä barien ät Eknds , eller i fynnerher Éofgo
ftad, fkulle flyttas hit; men för deffé andragne orfaker fants
det wid nogare fkärfkådande wara onödigt, ja! fkadeligir»
"fom kan fes af KongU Maj\t__\ refol. gifwen Stockbelmtim
"2f. Febr. 1642» ;i

Denne Stadfens Hamn är få fördelacktig, fom den nå-
gonfin kan wara; och twiflar jag, om någon Stad j hela
Swea - rike äger den bättre. Defs ftorlek är få tilräcke-
lig, at en hel flotta, jemte fiere handels fartyg, beqwäm-
jigen kunna rymmas deri. Nära in wid Skepsbron, hwars
längd, til det högfta är 50. famnar, fins 18. å 19. fot djupt
watn. 3:ne färfkilta wikar ftöta hartil, fom ä alla fidor
.hafwa landet til fkygd, och äro fåledes fäKra för ftorm och
owäder. Inga fördolda klippor, räflar och bränningar fö-
rekomma, hwarken i inloppet eller fielfwa hamnen. Far-
tygen behöfwa ej många och färfkilta wäder, utan med en
god funnan wind, kunna de wackett fegla in, och när nor-
danwädret blås, uphiffa de fiömän nöjt fina fegel, fom är-
na fig härifrån. Inga lyfrare eller mudder pråmar, och an-
dre Koftfamn*-' inrättningar äro här af nöden nu, eller i
framtiden; ty ankar-botn är nog god, och diupleken wet
man ej wara färdeles förminfkad nu emot fordna tider.
Detta tränger man få mycket mindre befara i framtiden,
fom genom Magiftratens priswärda föranftaltande är fträn-
geligen förbudit, at för/la någon orenlighet til ftränderne,
uta-n til andre hårtii utftakade ftällen. Fäftningarne.ii/r/f^/-.
borg, Broberget och Slveaborg, lofwa jämwäl fneppen fäker-
het och lugn, för alt Äenteligit anfall i denne hamn. Hwad
fördelar kan då H.forfka hamnen faKna ? Har icke naturen
här nedlagt fit ftora mäfterftycKe, den konften nu margfalt
underhjelpt? . " ;

~§.xv.
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Ffamter Stadens öden, jåmte andra Hiftorifka _mr
märkningar.

EN del, af denne m.n hembygds öden, äro wäl redan, efter
__en anledning jag haft, något nämnde i min difp. förra
del 5 men få wida jag ej dä kunnat framte dem fuilKom-

meligen til alla omftändigheter; ty wTii jag nu här, med en
få wacklande fiäder, fom blödigt finne, anföra dem.

Staden hade ej ännu efter defs flyttning Rät i fullo if.
års tid, då han är i6f7. måfte blifwa et tärande ämne, föc
en häftigt upkommen \vadeld, fä at några näfwar fulla med
afka, blefwo allenaft öfrigit ät dels inwånare, för all harwid
anlagd flit. Se början at VI. §_ i förra delen.

Af de ftora mtftwaxtaren , fom 169^ -96 och 97 woro
allmänt gängle öfwer Finland, blef ej heller denne ftad och
det omkringliggande landit låttlös, utan måfte månpen då,
i brift af föda, blifwa dödenom til rof. Wid detta filfäU
le blef den på Kampen warande begrafningsplatfen inwigd
fil de dödas bwilorum, få wida Stadfens Kyrkogård ej war
t-iräckelig, at innom fina gränfor, bärga de mänga ifrån lan-
det mkomne mennifkor. Kan wäl någon utan blödande fin-
ne höra, af wåre gamle berättas, at folck, då de gingo på
gatorna, måfte, i brift af födan, ftupa på hwarandra? Kam
wäl någon utan fmärta påtäncka, då man hörer, huru mån-
gen då gick til grafwen, at dar afbida fin annalkande för-
loflning . De fågo fielfwe det ftället, hwareft deras matta
ben fkulle få bwila. Deras fondriga flarfwor blir deras fwe*
peduk och Irkkifta. 2:ne fwaga ben b ifwa nu deras like-
bår, och en bungrog maga deras medföljande procefs fil
det tyfta, Låtom ofs ej läfa detta utan at kylTa HERrans
hand, fom i långliga tider bewarat wårt Swea ifrån en få-
dan hungersnöd.

År



77
År 1710. i början af Augufti månad, begynte en ftark

Faft fwärma här i Staden, och warade til begynnelfen af
December månad famma år. Par ftycKna qwinfolck, fora
ifrån Lifiändfka fidan kommo hit öfwer, berättes hämtat
denne fwåra gäft hit med fig; ty de hus, der de togo ftt
härbärge, hade förfta känning häraf. Hwilken alt mer
och mer utbredde fig, fen wårt krigsfolk ifrån famme
ort kommit tilbak.a til Porka/a. I denne fot afled härftädes
I_Bf. perfoner, med främmande inberäknade, af hwilka en
ftor del på kampen äro begrafne, hwareft ännu föreKomma
tydeliga fpår och wedermälen häraf. På det ingen ma
tänka , at man efter behag utnämnt antalet af de genom pe-
ften mördade perfoner, och, at man nog ftort tilfkurit, wil
jag til wiffhet nämna, at detta få wäl, fom ftörfta de~
len af det fom följer, är anteknadt uti förfamlingens Kyr-
koböcker. .

År 1712. d. 29. Apr. kl. 2, e. m. afbran genom tva/eld
pågra gårdar wid glowet; hwilken låga dock genom Almag-
te?s hjelp och tilbörlig anftalt blef dämpade, fom i annor
händelfe Kunnat nog wara et farligare tilbod för hela ftaden.

Är 17f2. d. 31. Aug. anlände hit til Eftnas fundet nå-
gra Ryfka galerer och fartyg; och få fnart dekl. 6- om fön-
dags morgon begynte giöra fkatt, lupo folcket ut af finfita
predikan, få at i Staden blef en ftor beftörtning; men fe-
dan fienden blef warfe de här i hamnen då liggande wåra
Krono-fKepp, drog han fig tilbaka utan widare förfök til
Pel inge, deräft hans ftörre flotta war. På famma tid avan-
cerade ock Ryffens arme til lands, utan fynnerlig mofftånd
til Lill-Abborfors', men igenom den Rafflas nådiga förfyndiog
ban fig dock tilbaka med hela fit Arrillerie.

År 17x3. om böneföndagen 4.1. 11. f. m. anlände hit Hy*
fka ft&flattan i et ffenteligit upfåt; och fom han då, få gode
fom incognitoj framdfog fina fartyg öfwer Hsrtones fond, få

kunde
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1-unde cte härwarande Finfka regementerne uti denna beftört-
ning ej gjora honom något märkeligt motftånd, utan nöd-
gades med finnande tårar,- wid flyckten härifrån, fatta fie:lf-
iva eld-på Staden. Ryffen ftiger härpå obehindrad up.ocli
delar fä fit manfkap, at en del föker til at dämpa den grym-
ma eldslågan t Staden, men winner ej mer genom detta fit
bemödande, än at han får halfbrända ftockar, och några fiö-
bodar famt wid fiön belägne gärdar bärgade. En del af
fina troppar låter han följa i hamn och häl wårt flyende
folcK, men blifwer något hindrad i fm framfart, i dtt at
de 2.ne nära in til Staden wid Tawafttullen b: lägne broar,
Woro jämwäl af wåre egne wid deras öfwerKcmf. upbran-
de; Dock är Ryffen oförtruten, at af de då än qwarblef-
ne ftockar giöra fig flotta och fatta fit manfkap öfwer. E-
tnediertid fick wåra wid Gammejftad famla fig til m.tftånd,
men måfte dock i få förwirrat tilftånd lemna fienden platfen.
Kyffen blifwer då maftare af altfammans; men måfte par
dagar derpå, då war fwenlka galer - efcader anlände, åter
begifwa fig härifrån til Borgo, hwadan han närmare mot hö-
ften anlände igen til Hifars, då han med ftörre mod inKräk-
tarStaden, och behölt den under fit wälde til år 1721. Flyk-
tingarne, fom under denna tid hade ftörre fakerhet ibland
wilddjur, än i fina hemwift, började nu fmåningom med
bättre hopp framkrypa. Hade ej Ryffen wid fin bortgång
lämnat fina cafarmer orubbade, dem han här under fin wa-
relfe upbygt medelft många hus ditfläpande ifrån det näft
omkringliggande landet, få hade inwånarena ej wetat, bwart
de fkulle fticka fitt hufwud. De äro dock nögda i hopp
om en blidare Himmel, at i ftället för fina förut wäl up-
gygda bus och redbarafte egendom, antaga några i haft
Qdugeligen upbygda och förfKämda cafarmer. pen med
inwånarenas blod beftänkta afkan gjör dem få beftörta, at
de med möda kunna igenkänna fina förra tomter.

Huru
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Huru mången af Stadfens inwånare war twungen, ti\eå

ryfning i hjertat och tårar i ögonen, öfwerlamna åter igen
lina bemwift år 1742, wid _fy#V/// fienteliga ankomft, är en
fak, föm beklageligen lärer wara än i fä färftu minne, at
man får undgå det omorda.

Si få många har dina öden warit, O Hifors, på en tid,
fom ej öfvvergär etthundrade år! har icke Din ondfka för,-
tjent deffe'", ja ftere fwårigheter. Hwad Dig fåledes är
händt, är Dig nu beKant. Men hwad Dig föreftår, wet
rden Hdgftei Derföre betänck noga de orden jag låtit af-
trycka i '-'förrå delen p. 39, och hwilka Du än dageligen
iäfér på Din Ky-rkowägg:

Tu Stad O Helfmgfors, Tin gamla fynd lägg af,
Om Tu ej fegia wil ännu en gång i qwaf.

' Men på det M. L. ej må täncka. at öfwer H:fors Stad
endaft upgåt forgemoln och biftra dagar, få wil jag bär
'framföra några tilfälien, lom warit for dem få glädieful-
la, at de ej annat kunnat, än bortglömma fina fwårighe*.
ter. 2me ADOLPHER, de ftörfta Nordens Solar, bafwa
med fin glänts låtit få klartfiunande, fom fägnefamma dagar
öfwer vvår Stad uprinna. Ar 1616". d. 19, Jan anlände
Glorwördigft i åminneife Konung GUSTAF ADOLPH til
H:f>ors, då Han war på återrefan ifrån det Rylka Kriget.
Här lät Han beramma en f&mmankomfl och Riksdag for Fin-
narne och Nordlanningame , da gemene man bTef underrättad
cm uphofXvet til den Danska fagden. Sedan formatte Han dem
til en faft förening emot Polen, fom eck, at de fkulle giora
mojeligafle tilhjelp, fa franit freden med Ryffen icke for fig ginge,
ÄroPufendorfs egna ord i des inledning til Sw.Hift. Htfors boarne
hade i fynnerhet ftora förmåner, af Konungens viftande hos dem,
hwarom widlcftigare är anteknadt i förra delen p, 21. och 22.
Sedan denne Riksdag här war llufen, afrefer 'Konungen här-
ifrån til Åbo, hwareft Han i 3.ne månaders tid drögde, få-
''

" L fom
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fom Herr .Cammar-Rådet Löwenskiöld det nämner i fina
elegiao

votiva til Stor-förftendömet Finland.
År 1752* d. 19, Junii anlände war nu regerande Aller-

,nådigfte Konung ADOLPH FRIEDRICH fiöledes från Stock*
bolm til SWeaborg. Den 20. ejusdem fick Hifors ftad den o*
fKattbara Nåden, at med de uptänckeligafte wördnadsbety-
gelfer emottaga fin och hela landets Hulda/le Fader. Deit
2r. upträder S\vea Xions Föreflandare til Hifors Stads Kyrka,
och med fit efterdöme upmuntrade alla, at med förenade lap-
par prifa den nåd fom Allmagten Honom, hela SWerige, men
i fynnerhet Finland bewift, och at framhämta tack-offer fö*
en wäl och lyckligt öfwerftånden refa. D. 23. fingo Hifors
boarne i deras Mildafte Konungs närwaro, fira Hans Höga
Namnsdag. Så mänga glädieftunder, fom Hifors inwånare
hade under deras Skydds-Herresnärwarelfe, få forgfna blefwo
deras hjertan , då de d. 27- ejusd. måfte åfKåda Hans afrefa
härifrån til Borgo, då de ej underlåto, at med otaligt många tu-
fende lyckön.Kningar, beledfaga Hans Kongl, Maj:t på Deftrefa.

Föran jag ftuter denne §. wil jag lemna här et utdrag
af kyrkoböckerne p* födda och döda i Hifors Stads fbrfamling^
ifrån år 1730. til och med 1716, fom torde beftyrka det
jag i förra delen p. 13, och 14. anfört om ortens fundhef»
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Obf. 1:0, at jag ej kunnat af de äldre Kyrkobocker-

ne få igen fullkommeiig fkilnad på könen af dem, fom dödt;,
ty när barn äro begrafne namnes ej, anten de warit goffar
eller flickor, derföre jag ock för de åren allenaft uptagit
hufwudfumman, på de döda. 2:0 at år 1739. har 9. ft. fol-
dater dödt,,dels af FinfKa> dels af Wermelands regementerner
och år 1740. äro af krigsbetjäningen döde .46. perfoner, at
förtiga annat fremandt folk, fom då war tilftädes, och hwil-
ka wid fin död äro anteknade i Kyrkoböckerne.. Men föl-
jande år 1741. äro 2:ne foldater allenaft införde. Afdrager
man deffe ifrån hufwudfumman, fä lärer mit påftående få lät-
tare famtycKe. Deffutom hafwa koppor och mefting, hwilka
gemenligen mörda flere än peften,i de framflutne, raeni fynner-
het förledit år,,tilfKyndatåt rätt många barn grafweni wår Stad.

§. XVI.
Om Fällnings - wårket Sweaborg , fordom

kallad.
Wargjkar

SEdan ondftca, arghet och högmod, börjat afbryta frid-
fens ädla oljoqwiftar och reta mennifKor i harnefK e-
mot bwarandra, få har förfigtigheten lärdt taga de wis-

ligafte fVbg, at fienden, då han minft förmodar, måtte förlo-
ra fin ftyrka, och wara redebogen at ingå fridsfördrag, och
at folk måtte fätfas uti et behageligk lugn, faft de häftiga-
fte; wåderwirflar omgifwa dem. Har man icke i dtn affigt
warit twungen at tänka på fäftningar och förfwars-wärk? I
fordna tider, då en dumdriftighet, eller rättare fagt, dår.
fKap, hade förträde framför warfamhet och förfigtighet, men-
te man det ej anftå en tapper foidat, at förwara fig innom
befäfta ftällen. Tapperheten måfte då wara et frit och öp-
pet mål för de häftigafte och förgiftigafte pilar. Men i fed-
nare tider har man gjordt et redigare begrep om tapperhe-
ten. En foidat kan ändock wara lika tapper, faft han ej
alt-d gier fig ut pä et ftornande haf, utan förfer fig med
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wäl förfkanfade hyddor, och med förfiktighef wet utan tär*
deles manna-fpilian, bryta en trotfande fiendes ftyrka och
modV Fäftningar kunna ofta wara tapperhetens bäfta wal-
plats. Sä wal för fa renheten, fom en fund eftertänka, med-
gjer, at fäftningar böra åtminftone anrättas på gränfeorter;
på det, at fienden må betagas en fri ingång i landet, och
atman där kan foriamla fin egen ftyrka, och fedan med tap-
per arm och godt förråd gjöra anfall på'fienden. Gräofe-
fäftningar böra anfes för fielfwa nyckelen til hela Riket,
Härom har Gardinaleri Richeliéu warit öfwertygad, efter han
plägat fäga, det han förfKaffat fin Konung trenne nycklar,
rtetnl. fäftningen i Pignerol för en nyckel til Italien , Perpi*
gnan t\\ Spanien och Brtfach til Tyfktand. Afwen få många
nycklar lemnade Keifer CARL V. åt fm fon PHILIP. Go*
lette i Afrka, kulle wara en nyckel fil medelhafwet. Cadix
til Wäfterhafwet, och Fliffingen i Grefficapet.Ä^W til Ty-
fKa, och andre i norr beiägne fiöar. Conf. Job. Chrifi, Bec-
manni meditationes politica p. 162. Utom gränfefäftningar äro
ännu 'et ftags fäftningar, fom kallas Place d armes , inom
hwiikajman bör foriamla alt fådanr, fom hörer fil en armées
underhåll. Har bör Magaziner, Bageri och Brygghus m, n%
inrättas. Ibland fådane fäftningar räknas wårt Siveaborg. Ha-
defådane fäftningar hos ofs förr warit inrättade, få.fj.ulle Den
Nordika Hjelten, Glorwördigft i åminnejft Kon. CARL XIJ.
warit långe lyckeligare med fina många krig. Alla tiders
minnesböci.er fKulle' lemna ofs fler.e prof på deffe fäftningars
bögfta n:)dwändighet, i fall man wille genomlöpa dem, få-
fom HogWhlborne Herr Generalen Ehrenswärd fielf munteligen
i Nåder mig berättat. Sen Siverige, kommit olyckeligen at
mifta : fina förut innehafde fäftningar, få ..har war Höga Rege*
ring fökt, ac <ä .fatta denne fkadan, medelft andre fäftningars
upbyggande. Hifors, den fielfwa naturen wäl förut befä-
ftac, har wederbörande funnit wara. wärd, at med konft ur>-
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derbjelpa. Är 1748. gjordes början med fäftningarne VllrU
sås-borg och Broberget i ftaden, fåforr* redan derom är nämt
i förra delen af detta arbete. Men Sweaborg, fom ligger en
half mil ifrån ftaden åt föder, började man at arbeta på
1749. De fiu holmar, på hwiika fäftningen nu är anlagd,
kallades tilförene Wargfkar, hwars etymologie jag nu förft
något wil omorda. Ac wåra förfäder warit fordom mycket
begifna på fiöröfweri, är en fak, fom allom nogfamt är bekant,
hwilka litet genomögnat wåra gamle häfdateknare, hwadan
de ock''blifwit kallade Wargur och Wargar, på latin Var-*
gi feu Varegi. Och fåfom de nu fielfwe fått fit namn, af de-
ras röfwandé och ftröfwande, få är och fannolikt, at de ftäl-
]en och rum, hwareft de haft fittilhåil, äro kallade Wargion
eller Wargbon och wargfKär. Under wår Margkunnige forn-
älfkare Herr Profeffor Algoth A. Scarins praefidio, har
Herr Mag. och Secref. Jcb, Helfmgius utgifwit en difputation
De originibus prifcagentis Varegorum, hwari han p. 24. grund-
rikt wifar detta ordets etymologie med följande ord: Inve»
nimus nomine Wargur & Wargr , in vetert lingva denotari o»
mnis generis rapacia & noxia animalia , veiut tupum, urfum ,
"vulfem & accipitrem (Se. Indeque per metaphoram beOo & Mar-*
ti hoc tionen pfOprium fattum fuijje, impofitumque latronibus
bofltbus & pr^donibus'. pracipue vero illis, qui eorum ciafftbus
cum imperio pr^effent. Sicut in Gretlunda faga\ Wargur arkom*
men pa Eina, Pr*do ad infulam\ vaftandam exfcenfionemfecitjSei
Skulle äter någon entrågit__påftå, at vårt Wargfkar, iått fil-
namn, af de wanliga wargar eller rofdiur, fom anten där
uppehållit fig, eller där någon gång giordt fKada, wela wt
ej juft aftruga honom hans mening; dock fynes den förr
anförde här mera grundad. Jag för min del är räft nögd*
ét ftraxt i tid, öfwerlämna deffe Wargur, och förfoga mig
at närmare befivrifwa SUeaborg. Pol itifk a raifoner förhin-
dra, at för en dag lägga en fullkomlig befKrifning öfwer den*
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ne- fäftnitvg, hwarföre den B. L. lärer förnöja fig med detft-
nu följande korta utdrag, fom wår adlar och dyra frihets.
Stöd, Högtealborne Herr Riddaren oeb General Majoren Eh-
KEI-SWÄ-.D höggunftigaft behagat mig meddela, hwilket jag
med aldradiupafte wördnad ärkänner, Huf\yudfäftningt_n
Jigger på följande fyra bolmar: Wargön, Stora O^er S\»art-6t
Lilla (O/ler SWarta och Wafler Swarta* Ef ftort utanwärk*
Gufiafs+Steård kallady är upbygd på tvargfkart-holmen , beläg-
gen åt föder ifrån hufwudfäftningen. Fällningens ena minr
dre utanwärk, intager holmen benämd Lxngbrn, bwilken hål-
ler hufwud-fattningen fäker på weftra fidan. Det andra min*
dre utanwärk begriper Skanslandet på öftra. fidan inom fina
gränfor. På denne holmen berättes, at wåra egna redan i
äldre tider uprättat en fKants af muld, hwadan det ock o-
feibart lärer hafwa fit namn, HogWålbome Herr Genera/e»
Ehrenswärd behagade fielf höggunftigaftberätta detta för mig,
med tilfafs,atj:e fådane mullwaliar föreKcmma här i Fin/ka fnä-
ren emellan Åland'och Sweaborg. Denneholmen kallas ock/?_U-
boimen, af den baken, fom där til fiöfarandés underrätfelfe
warit upbygd; ty emellan denne holme och Guftafs-SWard,,
paffera alla fKepp til Staden. En nog trång, äfwentyrlig,
ja näftan omöjelig wäg, at nu mera af fiende genomfeglas_
Här begrafwes nu för tiden de, fom af mara.Kapet dö på
Sweaborg. Många Ryffar äro jämwäl här giömde i jorde,
nes (köte. På denne holme är ock nyfs upfunnen Koppar-
malm, dock utan någon fynnerlig halt. En ganu.a ftor wä-
derqwam , beftående af flere wåningar, förekommer här
ock nära in wid dockorne, hwarmed watn ur dem utpum-
pas. Utom denne nytta, få fågar och målar man ock med
den. Innom deffe holmar är en rymlig hamn belägen, uti
hwilKen kan ligga en anfenlig flotta. Innom fäftningen äro
twänne dockor, hwaruti både fkepp och galerer kunna
förwaras. Fäftningen är nu til en. ftor del fluten, ogli
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bafwer logementer och magazins rum för en anfenlig
garnizon. Hon är jämwäl redan förfedd med fin beftyck*
ning och ammunition.

Riddaren och General Majoren Högwälborne Herr Au-
gustin Ehrenswärd, Hwilken redan har upreft de ärefto-
der, fom förmå frambringa Hans wärdafte minne, til wåif
fednafte efterwerld, lärer ej underlåta, af Deft rena nit och
upfåt in för GUD , ÖfWerbet och Fäderneslandet , at näft
Htrrans hjelpl än framdeles giöra detta til et efter namnet
gagnet bärande Sweaborg.

Jag har wäl warit finnad wid detta tilfälle omröra de
iftora förmåner och ofkattbara friheter, fom genom HdgWä/bor*
ne Herr Generalen Ehrenswärds högft priswärda bemedlande*,
äro af wår wärda Riksdagsman Herr Rådman Burtz wid
fidfta Riksdag Hifors Stad förfKarTade wordne. Tag bar tänkt,
at här införa Sradfens inkomfter och Crono utf__ylder, famt
jiågre anmärkningar uti Naturel Hifiorien, m. m. fom uti
denne wälmente befKrifning än faknas; men jag är nödfa-
had, at för min kringfKurne tid, och hwarjehanda orfaker,
detta nu förbigå: Skulle ödet framdeles unna mig fådan lä-
genhet, fom jag bar luft och åhåga, at upleta och framgif-
wa det, fom hörer til min fofterbygds Hifiorie och Oeconomiey
få kunde jag förfäkra M. L. om wärkftälligheten af det,
fom nu är utelemnat. Emedlertid önfkar jag af hjertat ila»

teligen, at Himmelen wille bekröna Hifors Stads Högre och
Lägre inwånare med all blomftrande fällhet l

G. A. Å.
FRATRI DILECTISSIMO.

ZNter primaria juris natura pracepta, bot fupremo efje pro*
ximum, ut mutuo fefe invicem amore profequantur morta*
tes, neminem nift, qui omnis expers eft huménitaiis , fuge*



re poteft, Communl vero huir , quo ömnes conflrUguntur, vin»
cuio , accedit propinquior & fanguinis 0 volwntatis corjunclio ,
qux me 7ibi, fräter ex'pptaiiffiwe , reddit abflrffiijfwnum. Tener-
rimum enim (S ex htraque parte dqud/em, quem till), impri*
mere fölet affeföum ipfd natura, qui commune ex iisdem paren*
tibus ducunt najeendi initium, fovifti femper , pluribusque obfi*
g-nafit yeri amoris docurnentis, quam qu<z a frätre aut germa»
no exfpeffari poffunl. Quid fgitjjfr Miru-rn? qucå ex dupiica{.o

fonte profluens fräternus amor, tacka peclcre , data quActlnque
erumpendi occafione contincri ntquejt, et (i allo rfjiciorum gcnere
detlarari non.pojftt, honeftis .verborum blapdimen/ii■ exprimi ve-
ät. jOvum itaque i® eo jam fisj ut difjcrtatione de Helfin^for-
jia, convenienti fcilicet lorftano Kornlni. argåmcrsto, diterum edas
eruditionis Tua ffecimen : nan potiti quin infignem, quam ex
tuis 'm literis virtutisque ftudlo prcgrejfibk? pcrrepi voluptafem,
publica hac gratulatione fignificartimi Doleo vero, quod neque
buic officioparts afferre poffimyfdc-Wndia vJres. Excedit. enim verborum
appdratum, qua animum psrfundit, latitia-, & in laudum Tua*
rum excurrere '■ campum, vetat tpjta nos intercedit necefjisttdo»
Gratulcr itaque Tibi practåraf ing-enii dotes J,' quas tnulto labo-
rt _Jf folerti induflria perfeci/ti, Gratuför felte iter exantlatös
labores Acaåemicos & hortores , quos propediem esconfecuturuj.

'Gratulor denique parenti■'filium ingravefcentis feneßutis folafidm
'■certijftmum, mihtque fratrem omnibus rebus ornatum. Adfit de
tatero conatibut Tuis faventijftmum Numen jua benediffione,
hosque dptimts fuis ftnibus"■-benigmfftme (übordinet, ut vergant
in Sm npminis gioridm, patrU emolttminttim; propriumque com»
modum. Er o dum vixero

Dabam Borgoav VII. iduum Aprilis-
Anno cioioce lvji»

' Tui affi„o-._Ht-Uis

ERICUS FQRSIUS.
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