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KONGL. MAJrTS
Tro-Man och Lands-Höfdinge öfver Åbo och Biörne-

borgs Lähner med Åland.
Rögvelborne HERREN*

Herr JEAN GEORG
LILLIENBERG,

Nådige HERRE,

DEt fynnerliga nijt, hwarmed Högwälborne Herr Lands-
höfdingenpådethögfta låtitfig omhiertat wara detta Höf-

dingedöraes, och des hushållnings, uphielpande ; denbefordran
nyttigakonfter och wettcnfkaper genom Eder, nådige Herre, få
fägna fig af; famt den ömhet, hwarmed Högwälborne Herr
Landshöfdingen altid behagat omfatta Nyftad i fynnerhet,kan
ei med orden uttryckas. Men Högwälborne Herr Landshöfdin-
gens höga ynnefl har ei allenaft fträcktfig öfwer min födelfe
Stad i g^men, utan ock öfwer mig i fynnerhet, fom härtils
ei hafc den nåden, at wara af Högwälborne Herr. Lands-
höfdingen kånder, då Högwälborne Herr Landshöfdingen
behagade genom ögna detta närwarande magra arbete, in-
nan der gafs til trycket. En nåd, fom jag ei underftårr mig
ar önfka, än mindre begära. Undra då ei , Nådige Her-
re, om jsg i diupafte ödmiukhet wågat, at upoffra Eder
detta ringa Pappers kram, i fäker förtröftan, atHögwälborne
Herr Landshöfdingen det med vanlig nåd anfer>, och
fom et tekn af min wördnadsfulla erkänila uptager; famt
låter mig än framdeles i Eder Nådes höga ynneft wara inne-
fluten; hwarom jag i lika ödmiuckhet anhåller. DenHögfte All-
makten uppehälle Högwälborna Herr Lands-höfdingen i lång-
liga rider til Eder Höga Families glädie, detta Länefs upkomft
och fägnad , famt wettenfkapernas upmuntring och befordran
Framhärdar til grafwen

Högvälborne Herr Lands-Höfdingens
AHefwlmtukftftc tierme,
JttHKALvi HOECKLRT,



KONGL MAJ:T9
Tro Man och Cancellie Råd, famt Riddare af Kongl.

Nordilierne Orden
Hoirvälbortie HERREN,

B«« ANDERS ANTONvon STIERNMAN*
Nådige HEKRE ,

DEn höga ynneft, Högwälborne Herr Cancellie Rådet
och Riddaren oförtient behagadt migbewifa, kan ei af

mig, fom fig borde , utföras, än mindre på något fatt weder-
gällas. Om jag jämför detta, arbete med den höga gunft»
jag haft lyckan at niuta , få finner jag at det på intet
fått kan fwara deremot. Närwarande Academifka pr<sf
år ei heller alt mit egit; ty til en ftor del, i fynnerhet
hwad detHiftorifka angår, har Högwälborne Herr Cancellie
Rådet och Riddaren , höggunftigt bidragit. I förtröftan alt-
få på HögwälborneHerr Cancellie Rådets och Riddarens höga
gunft och bewågenhet, wågar jag,ibrift på bettre, framgifwa när-
warande enfalliga rader Den höga gunft,hwar med Högvälbor-
ne Herr Cancellie Rådet och Riddaren flera andra raed mig,
behagat för detta anfe, förfäkrar mig der om, att denna min
wälmtning med wanlig gunft blifwer uptagen. Framherdar
til mit ftoft

Högvälborne Herr Cancellie Rådets och Riddarens

Allerodmiukafte tienare,
EPHRAIM HOECKERT,



BORGMÄSTARE och RÅD
i NYSTAD,

The TOLF Stadfens ÄLDSTE,
Tillika med the öfriga af chet Hedervärde

BORGERSKAPET, *

WÅrder detta Academifka arbete upof-
frat, med trogen önfkan af allfoöns

Af

Den Högtärade MAGISTRATENS
Samt

Det Hedervärda BORGERSKAPETS

vdtHfuh ochbbrfåmm tienare,
EPHRAIM HOECKERT.



s. I.

Forna tider, hafwa wara Förfäder budit til, at
genom Brynior och härnader , uphielpa och på
fäker grund bygga fin och fine efterkommandes,
fä wäl almänna fom enfkilta wälfärd; hwarföre

de ock den tiden, litet eller alsintet tänckte pä någon Hus-
hållning. Men huru owift et fådant medel war, har de föl-
jande tiders obehageliga erfarenhet noglamt intygat, Wåra
Grannars lyfande exempel började fmåningom öpna wåra ö-
gon,och gifwa ofs anledning at wara omtenkte på bättre
utwägar, til en beftändig fållhets winnande. Wi funno at
en god Landfkötfel, Bärgwärk, Manufakturer, Handel och
Siötart äro oftridige medel dertil. Wi hafwa altfå litet i
fänder want ofs wid deffe högftnyttiga Näringsfång, och
förkaftadt eld och krut, fåfom til wår hushållnings uphiel-
pande allena, mycket ofäkra. Men få wift fom det är, at
en förnuftig Hushållning befordrar et Land och Rikes wäl;
få afgiordt är ock det, at inga nyttiga förflager til des up-
hielpande kanna författas, få länge man är okunnig om en
Orts belägenhet, naturliga förmåner, inbyggarenas närings
fatt, wilckor m. m. Sådant hafwa ftore, wittre, och om Fä-
dernes landets hushållnings och wälfärds befrämjande forg-
fällige Män, för detta påtenckt, och dermed redan få mycket
utrettadt, at Kongl. Cancellie Gollegium genom bref til Up-
fala Confiftorium af den 9. Sept. 1731,, anbefalt wederbö"
rande, at förmå de af den Studerande ungdomen, fom wore

A (kina-
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ftnnade gifwa ut något Acadetnifkt prof, at hälft befkrifwa
någon Ort af fin Fådernes bygd. Och på det famma än-
damåhl måtte forderfammare winnas, ha

#
r Högw, Herr Bi-

fkopen och det Högw. Dom-Capitlet i Abo, under den 21*
Octobr, i7fa» låtit afgå et Tryckt Circulairt Bref, hwar-
uti ibland annat begiäres af famtelige Paftores en noga och
utförlig Befkrifning öfwer alla förfamlingar i Stiftet.

Jag har fördenfkul, dels at på något fatt tiena mitt Fä-
dernesland, dels at wörda få ftora Måns högftgagneliga Be-
falning, dels ock , at afbörda den fkyldighet, fom min
Födelfe Stad mig pålägger, utwalt detta, fram för många
andra ämnen. Men fom här faknas mognare Snille, och fma-
kelig Skrifart; ty är den Gunftige Läfarens milda omdöm-
me det famma, fom jag härutinnan tryggar mig wid.

§" 2,

INnan jag fkrider närmare til mit ändamål, är nödigt at
jag förur i korthet ordar något om Tilfället til denna Sta-
dens anläggande. De omkring denna Stad liggande Soch-

nar hafwa af ålder ägt Seglations frihet, icke allenaft til
in-utan ock utrikes orter. Deffe hade hwar lördag en fto-r
fammankomft och bytes plats wid Männäis By i Nykyrcka
Sochn, Sedan Glorw. i åminnelfe Konung GUSTAF A-
DOLPH ( fom i egen hög Perfon war här Ahr 1616. )
befedt denna ftora Weko Marcknad, famt huru mycket lands-
kiöp på fådant fatt blef drifwif;beflöt HögftbemälteKonung,
at wid famma Männäis By en Stad fkulle anläggas, och
Seglations Friheten til Utrikes orter, at förekomma widare
LandthandeJ, de näftgiänfande Soknar betagas, famt endaft
bemelte Stad til des bättre upkomft förunnas (a). Så fnait
dettaKonungens upfåt blef kunnigt, anhöllo då warande
Kyrckoherden i Nykyrcka åSholaus Eriti och en wid namn

„ Ifstus, (a) JimförKong GUSTAV ADOIPHS Patcot, datcradt s(bo Slott
4ea 17. Ma]i 1616.
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ifdAtut KkdUi de HdrikaUt fom federmera war den förfta
Borgmäftare i Nyftad, i underdånighet hos Hans Maj:t, det
denne Stad måtte "upby^gas wid Mäyhöla By i famma Sochn;
aldenftund derftedes, ibland flera förmåner, wore en goå
Hamn, och bättre utlåpp ril hafwef, då derémct ifrån Män-
näis wore en god mihl til Saltfiön, och fåledes för hand-
landen mera beiwärligt. Denna deras underdånigfte anhål-
lan wänt Hans Majrts nådigfta famtycke; i ty Hans KongU
Maj:t åhret derpå, eller den io. April 1617. nådigft lämna-
de de deromkringboende Bönder Privilegium, at wid den
föreilagne Mäyhöla By, en Stad upbygga, fom fedan fkul-
le kallas Nystad, (b)

. §" 3»

NYftad ligger altfå i Abo Lähn, Wehmo Härad och Ny-
kyrcko Sokn, y.\ Mil N. W. ifrån Åbo, ?,£ mihl
i Söder ifrån Raumo, och fåledes belägen ongefähr

under 60, gr. fö. m. Pol-högd. Staden har fitt namn utan
twifwel deraf, at han ligger i Nykyrcko Sokn, men hwar-
af Nykyrcka har fitt namn är mig obekant. Somliga fäja

deraf
(b) Härom kan latas, en Latinfk Cfatiön om Nyftad, hållen af den

lorfta Kyrkiohcrdens fon, vid namn Gabriel I epus, i 2(bo Academie åhr 166$
den 29 Nov. Efter jag kommitat nämna Privilegierna, vill jagkir kortcligcn
införa innehållet af de famma. De beftå af 7 punctcr. nemligen l;o &
dtnna Stad tillåtit, at i alla måtto niuta och bruka Sveriges Stads Lag och
Rätt få fritt och obehindradc, fom andra Späder d«m liiuta. Dem föruntes
och et Infegel, hvari de föra 2 Gäddor med upvdnda luifvud och neder
vända fticirar. 2: do Fingo de

#
frihet at muta famma vilckor iom andra

Siöftfider i Sverige åhr i614 påjDrebro, och de Fififka Städer år 1616 på
Hclfingfors Riks-dagar, undffldt.e fåfom »ro; De fkulle få bruka de fri-
marcknadcr, fom Borgerfkapet i 3(bo, Raumo, oeh Björneborg vore be-
brefvade uppå i efterbottn; famt andra Torgdagar, fom bemä!te Borgerfkap
i Finland bruka. Den Torgdagen, fom höks i Männäis, blef ocK flyttad til
Nyftad. t tio Blcfvo de 5. byars Mäyhöla, Ruokolax och Pietola ägor,
i torru och vata &c. Nyftad underlagde. Staden fick och frihet at icke
allenaft fifka på allmdnna fifkvatn, utan ocK nyttia de holmar, fom hela
iokncn tilkcjjiaia, 4; to Fingo i\t lof at med iine egne fkepp oih varor,
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deraf, at hon fkal wara en af de i Finland förft bygd*
Kyrckor,_och at inwånarena då fagt och pekat på henne,
här de blifwit den warfe: fe en Nykyrcka; men man lämnar
detta där hän. Denna Stad har i förftone warit oordente-
ligare bebygd, men federmera är den af Gref Gustav
GusTAvfon, år 1649, regulerad och förlängd; få at Sta-
den nu är delt i 28« likjämna Quarter, fom til ftörfta de-
len äro fulkomligen bebygda, famt förfedd med 2- långa
iÖ, och W. löpande, och 10, Twär-gator, alla fnör-räta,
lika breda å 29. J aln, och mäft Stenlagde; I denna höft har
en och annan börjat, på fin gata, plantera wackra och pry-
dande trän, hwarmed en och hwar gårds ägande är finnad,
at efter hand fortfara. Igenom denna författning är länpden
af Staden i Ö. och W, 1621. och bredden i Norr och Sö-
der 570. alnar. Denna regulering kunde eifke,utan inwå-
narenas känbara kåftnad,emedan de,efter den af Grefwen gif-
na Grundritningen, borde flytta fina Hus och Gårdar; hwar-
före de ock på Riksdagen år 1654. fig häröfwer befwärade,
fökandes derföre erfättning. Men denna deras anfökning
blef dem af/lagen af Konung CARL GUSTAV, genom Re-
folution af den 31, Julii famma år»

Ifrån förfta anleggningen, hafwa denna Stads Inbygga-
re betient fig af Nykyrcka Kyrcka och Prafterfkap til år
1622,) då de fingo fin egen Lärare,

Stad**
fegla ick alenaft til in - utan ock uttikcl orter, fåfom " »1 Tyfkland ock
de Städer i Lifland, fom då til Sveriges Krona hörde J men ei til dem fom
lyda under Polnifka Kronan. j;o Blef Prtffter, Fougrer och bftndcr, vid
f^rluft både af Skiepp och varor, forbudit at fegla utomlands, emedan få-
dant fkulle ItJnda denna Stad til mehn, 6:0 FÖruntes Staden frihet fot
alla utfkyldcr i de n^ftfoijandc io. år ifrån Datum til Datum eller ifrao
den 19. April 1617. til de» 19. April 1627. Des utom fingo de åter ar
1627. den 15. Februarii et Jpit Kunga bref, at niuta J, års frihet fsr all
Borgerlig tunga. 7:0 Anbcfalles vederbörande upbygga Staden med fkic-
keliga gator och vackra hus &e, Bårgmdftarc och Råd bcfalles «Jfvcn at
intaga i Staden fkickchgc Hantvilrckarc och ömhets M<Sn, fom dermed
6n Jodå fOKia kunna, famt med all 'flit och åhoga ie pä-ftädfén* gagn
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Stads Kyrckan år belägen i wäftra ändan af Staden,

började byggas af Sten med fyilmur år 1623. den vi. Junii,
och fuibordades arbetet år 1629. (c) Men fedan deffe wäg-
gar börjat remna rätt illa alla redan år 1591, har Förfam-
Jingen wäl ftraxt warit bekymrad om deras omlagning, men
för tidernas fwärighet kunde fådant ei wärckftällas förr än
åren 1706, 1708) 1713, 1728» då deffe wäggar nederrefwos,
och ånyo upmurades af faft grå ften, (d) Wäftra gafwel-
wäggen med en del af norra fidwäggen är ånnu orörd,
och ofwanpå med

#
ftåckar upförd til lika högd med de an-

dra wäggarna. År 171c. då Ryfka arméen låg här, blef
få när halfwa Kyrckan afplanckad til Magazin, och upfyld
med miöl-mattor, in emot taaktroffningen, hwarigenom wä-
ftra brädgafwelen utbognat, fom åter efter fredsllutet å nyo
brädilogs. Ar 1731. blef Kyrckan hwälfd med bräder, och
förfedd med en Lächtare twärs öfwer ftora gången wid wä-
ftra gafwelen, Förut war här allenaft et platt brädtak. Pre-
dikftolen är af eek, wäl uthuggen, med bilder och fwarta
liftor iniatte, Akartaflan, målad på lerft rätt propert, fö-
reftäller CHRISTI nattward. Här finnas murade grafwar
13. til antahlet, alla med wackra grafftenar förfedde, utom
en enda, hwilken är öfwertäkt med planekor, Infcriptio-
nerna åro ei af fynnerlig märckwärdighet. Kyrckans längd
år i Öfter och W« 103, fot, Bredden ifrån Norr och til
Söder 60, fot, alt innom muren. Högden ifrån högfta hwalf-

A2 wet
och bdf>a berikande, fig om all god fkick och ordning, famt ingalunda
tilftddia något löft fi|!fkap, fom intet bevis hafva huru de fig förhållit ,&c.
&c. För öfrigit befalles och biudes famtcl. vederbörande at de handhålla
ofta bemelte Nyftads Inbyggare med defle af Kongl. Maj:t nådigft forun-
tc Privilegier, icke görandes dem håremot hinder eller intrång i någbr måt-
to, wed Kongl. Maj:ts hamd och vrede; utan heller fttlmja oeh förför-
dra dem til det bafta. Actum Stockholm den 19* April år 1617.

Utförligare kan om defla Privilegier Ullas i ficlfva Fundati«ns Brefycc.
(c) Se härom Lepi Oration,
(d) Bcfc Kyr«ko Räckuingarnc.
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wet 2s» J fof. År 17*2. upmurades här en ny Sacriftia af
gråften, å öft-ncrra hörnet utcm Kyrckan, Widden innom
muren är 13. alnar i quadraf. Hcgden ifrån gålfwet til mel-
lantaket är f. | alnar eller 11, | fot. Här äro Benckar byg-
de för Skriftfålcket och en Cstheder för Präften fem fkrif-
tar. Theslikes är denna Sacriftia förfedd med 2:ne dörar,
igenom den ena kan man korrma in i Kyrckan, och igenom
den andra ut på gatan. Gudstienften underhålks af en
Kyrckoherde och en Capellan (e) Stenwallen omkring Kyrc-
kogården blef under förra Ryfka öfwerwaldet få förftörd,
at deromkring woro allenaft löfa ftenar upradade, til år
1746 , då den af fielfwa grundwalen blef å nyo upmurad.
Klåckftapelen ftår på norra fidan bredewid Kyrckan på et
bärg; Upbygd år 1691.; men fpånllagen öfwer alt 1709. (f)
Här uppe äga 3. Klockor, och et uhrwerck af Jern , fina rum*

Stadfens Rådstugu , blef å nyo uptitrrad år* 1730. på
wäftra ändan af torget; Sedan den förra af Ryffarne blif-
wit i grund förftörd- Den beftår af twå wåningar. I den
öfre äro en Sal, et Archivum en upbörds Kammare famt
förftufwan, I den nedre är: på ena fidan af farftugan et
material hus, på den andra Corps de guardiet och en kam-
mare. Längden år 40:] fot, Bredden B.* fot, högden til
taakfoten 20. fot, Hela denna byggnad af täckt med Ita-
lienfkt tak, fom har et litet Torn på Södra ändan. Här
förwaras Stadfens Fahna, af blått och gult taft. På denna

Fahna
(c) Kyrckoherdar hafva varit i Nyftad följande: 1:0 JOSFPH GEORGII

lIPUS. Tamracknfe, 2:0 ELIAS NKOLAi, J:0 HENRiC EICKMAN,
4:0 JOHANNES jeSEPfcl 1 FPUS. Hans Barn hafva feydt om namnet ech"
kallar iiglagus 5. JACOB EICKMAN 6;o SAMUEL HÖRNHUS, feder-
mera Probft och Kyrckoherde i Eurnäminne. 70 SALOMON TUMULiN»
Den nuvarande och g. i ordningen är min K. Fader JOHAN HOECKERT J
Benådad med Kongl Majjts Fulmacht den 30. April 1748. Hvad Capcl-
lanetna angår, få räknas vfll ibland dem f&rft JOHAN JOSEPHI LEPUSj
»en det berättas: at han allenaft var t Kytckoh, H. EICKMANS Hielpe-Pr4ft och at Staden årligen contribuerat til Hans l|h 150. Dal. Kmt
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Fahna, famt det i Silfwer titftuckna
Sigillet,ftår det af Konung GUSTAF
ADOLPH nådigft förunta Wapn och
infegel, fom äro: 2* Gäddor med up-
wända hufwud och nederwända ftier-
tar, uti en Kranz. Anledning til det-
ta Wapn, lärer wara tagit af fielfwa
Orren ther Staden ligger, fem fordem
och åfwen på gamlaLandt-Chartor blif-

wit kalladt Calais. Ty Fifk heter CaU på finfka fpraKet.
Magistraten har i början warit tahlrikare ån nu för-

tiden. Man finner af de alraäldfta Protocoller, at här 1617*och de följande åren warit 2- Borgmeftare 6. a8- ja wnder-
ftundom frera Rådman. i.Cämnåre, och i* Stads Skrifwa-
re. Ifrån 1686. års Riksdag har Staten fålunda warit in-
dragen, at här är allenaft en Borgmäftare, 4,, Rådmän; af
defla äro hwardera fitt år Prsefes i Accis Ratten. 1, No-
tarius; denna Notarii lyfta hafwa Borgmäftarena merendels
förrättadt. Under Magiftratens betiening äro: 1. Caffeur,
i. Fiscal och 2- Stadstienare. (g)

Schoian är belägen et litet ftycke ifrån Rådhufet iN«O,
Härwid är äfwen en fulkomlig gård för Pedagogen , af Sta-

den
Den r, ordinär, Sacclfanus har a'tfä varit: JACOB EICKMAN, Han var den
förfta, fom l6?8. den 26. Febr, accorderade med Staden om ärlig lön för
en Sacel anus, å 9CO, Dal men begaf fig tii 300. Da!. Rjmt, hvarvid det
aitfedan fårblifvrt. 2. SALOMON TUMULJN. y.o GABRIEL SALO-
NIUS, apfadc ämbetet in vifitatione Epifcopali är 1731. emedan han of-
taft var fä hardt rörd til fina finnen, at han ei til någon del kunde f&r-
x^tca fitt Präfterliga cmbete. 1 hans ftålle iérordnades den i. Maji fam-
»a &: 4:0 JOHAN HOECKERT, Defle alle, förutan den nysfnom-
dc Salonikis, hafva federmera ,blifvir Kyrckoherdar i Nyftad. Den nu
varande och stte Saccllanus i ordningen är: SAMUkL MELLENIUS bcful-
»ächtgad den 5. Odtobr. 174g

(f) Bcfe kyrckans rdekenfkaper.
(g) Borgmeftare i Nyftad liafva varit följande; IsAAC Nl£U©N.
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den upbygd, hwilken dock nu redan jemteScholan, är mycket
bofällig. Här underwifes et wackert antal af ungdom, mäft i fin
Chriftendom famt fkrifwande och racknande; några få hafwa
underftundqm här läft något litet i Latinen, fom fedan begif-
wit fig til Åbo eller Biörneborgs Scholar, at der widare för-
kofra fig. (h) Omkring Staden är ännu intet Staqvet up-
reft, fedan det förra, för många år tilbaka, förfallit, En-
ligit färfkilta Kongl. RefoL äro Inwånarena i denna Stad
befriade ifrån all Staqvette-byggnad; fåwida de ei äga nå-
gon del i .accifen. Och fåledes tilkommer endaft Tull So-
eieteten om fådant beförja. Här äro a». Tullar, Öftra eller
Landtull-Cammaren, fom är belägen i O, ändan af Staden,
och Siö-Bomen.

Hwad Borgarenas enikylta huus angår, få finnas i den-
na Stad nu förtiden 180. bebygda Gårdar, förutan åtfkilli-
ga tomter, fom Magiftraten til iviffa Inwånares bebyggande
lämnadt; Hufen äro alla af trä, tämmeligen wäl bygde,
famt öfweralt rödfärgade. De fom i fednare tider bygt nå-
got å nyo, hafwa merendels beflitat fig omen wacker byg-
gnad, på det Staden måtte få alt bättre {kick och anfeende.

§"4*
BENGT ArVIDSON. DefTc hafva pa en gängf§rvaltadt Borgmdftatc dm/
betet. 3. Sven Matson, 4, Mårten Michelson, f. Bengt
Arvidson och 6, Clemens Laisk, famt 7. Joachim Timme
hafva alla 5. tillika varit Borgm. af hvilka den fldftuemde kallas i gamla
Rådftugu Protoc. pfvcr Borgmeftare 8. AnDERS SIGFRIDSON. 9. Jo-
"eph Jacobson, io. CasparEickman. ii, Zacharias Boéuus.
Dcfle alle hafva i fin hfstid kommit ifrån Borgmeftare ämbetet J om de
då blifvit allenaft til cu visf tid förordnadc ; ellct om de annors upfagt tieu-
ften, vet man icke. u.HenRIC JuSLENIUS; Sedermera Hnradshöfd.
i Nfttcborgs-Ldn i}. JosH FABERMAN. 14, WILHELM RANCKEN.
15. och nu varande flr THURE HAGERT , fom undfådt Kongl, MapsFul-
macht den 5. Novcmbr 1752. och på det hsgfta låter fig om hiertat vara
Stadfens uphielpande och välfärd.

(h) Pardagogi hafva varit i Nyftad, nemligen: i, MARTINUS BAR-
THOL»M^I 2JOHANNES PETRI UiMSTADIUS, Han har varit P*da-
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§. 4-

DEnna Stad har efter des anläggning , åtfkilliga gån-
gor, warit nog hårda öden underkaftad. Jag will al-
lenaft nämna några: i6"By. den 14. Septembr, upkorn

en häftig wådeld i Oftraändan af Staden, fom på en haft
upbrände 3. delar deraf ända til Torget, Då afbran äfwen
det kofteliga Glasbruket, fom in wid Torget, på Wasa-
borgs Greffkaps Tomt, afDiredeuren Gustav Johan Joung
war inrättadt. Efter detta Glaasbruk kan man ännu på
bemälte Tomt fe en myckenhet af Glasbitar. 16*91. den 16*
Martti, eller f, * år derefter, hemföktes Staden andra gån-
gen med-denna fwåra gäften, fom då itände Wäftra ändan
af honom, och afbrende 3. Quarter, Doch blef Kyrckan
ofkadd. 1697. äro ör f^en £^ infallne fwåra mifwäxt io?,
Perfoner af Hunger döde; hwar igenom Staden af folck och
Borgerfkap anfenligen förlorade, 1702. och 1710. blef det
bäfta och frifkafte manfkap til Soldater tagne, Staden til ei
ringa affaknad, 1710. Hafwa, för then tå grafferande Peften,
77. Perfoner måft undergå dödlighetenes Lag, och ibland
them endel al the förmögnafte Inwånare , med hela fina
huushåld, hädanrychte, 1713, in Martio och Junio, hafwer
Borgerfkapet, med fina drengar, i fult öfwer-och under-
gewär, ammunition och tråfs, måft marchera emot fienden.
Förra gängen kommo de ei längre , än til Hähå by i Ny-
kyrcko Socken, fom ligger wid winterwägen när man refer

B åt
gus i 51. flr, och blifvit något för fin död hedrad med Kecloris Titel. sjo5jo
Johannes Matthle Eneqvist. 4. Johannes Caroli Win-
TER, Icfver dnnu, och roar fig då och då med fyflan påfitt §0. åldersock
54» ämbetes år. I hans ftcllc befordrades 1745. den ao. Martii Hans yng-
fta §on, nemligcn 5. GABRIEL WINTER. I Aboa literata pag. 94, ta-
las om en vid namn Morarus , fom år 1674. fkal rarit Rc&or Ncopolitanus,
Men at han intet varit i Nyftad, finner man deraf, at Ulmftadius, fom
tilträdt famma fyfla år 1641. afled ffcft 1692. utan Jflicr härmed p$ an-
förda ftälle fjrftis Nykjping,
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åt Åbo; men then fednare gången til Abo Stad, dereft de
fingo contra ordres. Nu möter förra Ryfka wäldet; under
denna tid har Staden ock fådt kännas wid -nog tryckande
fwårigheter, (i) De fä herrmawarande Inwånare hafwa,
förutan fkiutsfärder och'mänga andra utgifter, med Bröd,
Korn , Hafra m. m. måft betala til Ryfka Cronan år 1714.
i pengar joq; Rubel, rr.en de följande åre>n til år 1721, då
de aldeles derifrån befriades , förminfkades denna ftora ut-
gift fil 300. Rubel af Furften Galizin* uppå Pedagog) H J.
Winters anhållan och förböön. Stadens goda Hamn blef
af Ryffarne med Skieps wrak och ftora ftenar opfyld, och
aldeles förfkämd; doch är hon åter, få wäl af the äldre fom
fednare lämningar, med ftor möda uprenfad. Strandbodarne
på ömfa fidor om hamnen, hwarwid Inwånarena brukade fä-
fta fina Fartyg, enär the woro ledige, upbrende. År 171c.
och de följande åren , då Furften Galtzin war här med
en ftor Galeer Efcadre, och en armé om goco. man, blefwo
Stadfens åkrar, genom Caffarmers och många Bakugnars
famt wallars upkaftande, med ftora gropar och ftenar up-
fylde och onyttige giorde; Rijor, Lador och gärdesgårdar,
upbrende. Sådant kunde icke, utan Inwånarenas dryga kåft>
nad, åter i ftånd iättias- En ftor del af Inwånarena, fom
med fin löfa egendom 1713. om höften, fiychtat undan Fien-
den, hafwa, under fitt wiftande , dels i Norr-och Söderkö-
ping, dels i Söderhamn, tagit anfenlig fkada, och til en
del blifwit brachte i ytterfta fattigdom, då Ryffen år 1719,
the orter och Städer befökte och härjade. Utom det, haf-
wa Inwånarena innom ig. års tid, eller ifrån 1697. til och
med 1715". mäft igenom Siöfkador dels ock igenom Fiende

hand,
(i} Hvad Staden under f§rra Ryfka tiden lidit,finner man vara upfordr

»ti en underöknings fkrift.fom år 1723. den 4, Janii, är på Höga vedcr-
börandes befalning, i Nyftad förrättad och upfatt, af framlednc Håradshfcf-
4ingco MAGNUS NQRDgTEDT; hvaraf jag flfven mig, vid detta ui&Kc
betiene, ■'.'■
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hind, förloradt i Fahrtyg och laddningar anfeenligen, och
befans, efter giord underföning , fkadan ftiga til 633000*
Dal. K-Tnrs wärde. Efter hemkomften ifrån flychfen, befun»
no Inwånarena fina Hus och gårdar få i grund förftörde,at
allenaft 24 ft- i hela Staden woro någorlunda brukeligav
1742. då Ryffen åter fck wälde öfwer Finland, anlende han
andra gången til denna Stad ckn 7. och g. Otfobr. och in-
quarterades här 3. Ccmpagnier Grensdierer med 60. å 70.Coffaker. De fwårigheter fem en fådan inquarfering hafwer
med fig, fick Staden erfara, in til Augufti Månads llut 1743.
då fienden, efter erhållen hugnelig fred, härifrån afmarchera-
de. Sådana täta olyckor, och biftra öden, hafwa ei annat
kunnat, än författa Staden i et fiätt tilftånd, få at den fle-
ra refor maft af fit grus uplifwas.

§" f.

AR 1721. den 30. Augufti, flöts här den bekanta la
kallada Nystads Freden emellan Svverige och Ryfs-
land. En gammal Borgare-Äncka i Staden, wid namn

Brita Heinäs, af 99. års ålder, har, någon tid förut,fpådt
om denna Freden. När Kriget med Ryffen börjades, har
hon fagt: at det ei för fkulje ilutas, än på Riwikarta. Ki-
vikarta är et litet kringflutit fkiär utanför Staden, fåfom
af koppar-ftycket kan fc-es. Ja, Hon har lagt det til, at
hon fielf ei fkulle hinna öfwerlefwa den tid; hwilcket ock
fkedde, ty hon afled år 1714, den ?. Febr. Hon har altfå
gådt ganfka när med fin giffning. Folck fom k and t henne,
ech hafwa hört denna utfäfelfe af hennes mun, lefwa ännu;
och berätta om henne, at Hon eljeft warit befynnerlig uti åt-
fkilligt. Freds eller Congreff-Hufen blefwo af Ryffen hijt-
flyttade ifrån Mattis Rufthåld i Wehmo Sockn, och Lo-
kalax Capellgiäld, och med någon här giord påbyggnad,
upfatte mit på Torget, Hufen woro af följande befkaffen-
feet. En Sal mit uti å isf | alns längd: wid hwardera gaf-

wei



12
wel wåggen fattes et förmak å 8«i aln långt, med en For-
ftufwa å ?, | alns längd, Hela Byggningen ftod til läng-
den i Ö. och W. Bredden öfweralt war 12, alnar. De Swen-
fke Miniftrar, fom bodde i wäftra ändan af Staden, gingo
in genom wäftra gafwelen. De Ryfka åter boende i Öfter
genom den öftra dören. Och det wid hwarje fammankomft.
Deffe huus lätt Gref Lillienstedt federmera flytta
på fin då tilhandlade Tomt wid Torget, Grefwens Tomt
kallad, ty den hörde förut Wafaborgs Greffkap til, och är
den endafte Fri Tomt i hela Staden, Af deffa Huus ftår
ännu på bemelte tomt, det Swenfka Förmaket med fin För-
ftuga, Gref Lillienstedts arfwingar hafwa federmera fåldt
ofta nemde tomt til min K, Fader, fom den nu för tiden
bebor.

§. 6.

IBland de förmoner, hvarmed naturenbegåfvad t denna Staå,
bör ei det anfes för den minfta , at han ligger under en
fund ochhälfofam luft. Utom Peften,fom grafferade år 1710,

och 1740famt 1741 års Håll och ftyng, vet man här eiaf någon
grufvelig Farfot. År 1630.då Åbo Stadafen ivår bråd död el-
ler peft befwärades, war denna Stad aldeles deraf befriad,
få at ock Kongl. Hofrätten för famma orfak fkul ifrån Åbo hit
flyttades. Och har man här under Prefidenfens Broor An-
DERsfons ftyrfel, ifrån den 18- Nov, 1630. til och med Martii
Månads ilut 1631. fkippat råtwifa parter emellan, (k)

At de föddas antal öfwergär de dödas, och at Förfamlin-
gen årligen tiltager, är ock et kraftigt bewis til Ortens rena
och funda Climat* På det fådant måtte defto bättre fkönias,
har man här welat upfätta en Förteckning på Födda och döda
i dennaFörfamling, ifrån år 1722. til den i.Novembr. I7y3»jag
hade wal gådt längre tilbakars,nemligen til år i6BB.therKyrc-
Kioboken börjas; Men efter Hon för de tider ei är färdeles på-

litelig
(k) HXrom har A<ftuarica vidKongl. Hofr^ten i Hen GEOKQ

G. SXLOHIUS gunftigt iåaiaat mig en fkrifteligunderrättelfe.
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litel'l2 af orfak, at man den tiden ei wifte wara accarat med-.-&/.. i e..i- 1.1. .. . . ......,.,

fådana faker, och följachteligen lärer alting ei blifwit få noga,
ifynnerhet under förra Ryfka öfwerwäldet, upfördt; des u-
tor/f, befinnes Boken wara, för några år fönderrifwen, och bla-
derna förkomne. Och emedan det förnemfta, fom de åren kun
nat hända, år af mig redan i 4. §. anmerckt, nemligen antalet
på cie perfoner, fom hafwa dödt af Hunger år 1697, ocn l P*".
ilen år 1710,; ty går jagdet öfriga med nit förbi.
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Anmerckningar.
I:o Af denna Tabell fes, at flera perfoner äro, pa

31. års tid, föcde än döde. Och thtr, for några få år, de
"dödas antahl öfwtrgår, eller är lika ftcr med de föddas, få
ärfätta de'följande åren åttr brii.cn rurdtjigen. JVfan fu-
ter alt-få haraf; at Förfamlingen år mera i tiltagande pä Foick,
än aftagande.

a:o Befjnnes, döden warit fkrnlrmmare på de g?.mla än
urge; i fynnerhet,fedan de hunnit öfwer jy, är, Doch hafwa
i detta år flera gamla än unga aflidif.

ro Äro i denna Tabell äfwen de Perfoner, fom blif-
v;it födda och döda i Landsfcrfamlingen, inberäknade. Och
äro på landet, inncm deffe 37. år, Födde 219. perfoner, el-
ler 102. Mankön och 117, Quinkön; men deremot döda alle-
naft 60. Mankön och 83. Quinkön, fom giör tilfammans 143..
perfoner. Af deffe hafwa 4. druncfenadt och en omkommit
genom wådelig händelie, de öfriga hafwa merendels hunnit
til en tåmmélig hög-ålder, innan de aflidit, Märckeligit
är, at Bönderna ther borta weta fällan afr.ågon (iukdom,utcm
hwad bräkligheter en hög ålder kan med Mg hafwa. Hwar-
af händer, at underftundom på 1; å 2. års tid, derftädes
intet dödsfal timar.

För år 175"2. woro:
I Staden: M.k.ojcJ

Giftfolck - 4> - 181. 180
Änkling, och Änkor 5. 49
Ogifte öfver Is\ år 100. 126
Barn under 15. år 161.173

Summa 447. 5281
97J*""

I Landsförfaml. m.k. qx
Gift fo!ck - 4 ' 11* ISÄnkling, ochÄnkor i. 5
Ogifte öfver 15" år 19. % 2
Barn under i_r. år 46. 42

Summa 112. H5".— —227.
immmm—mmmm*. <" ' ■iw___—--"—g-.

1202.
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EFter jag i det föregående några gångor kommit at näm-
na om Wasaborgs Greffkap; kan jag ei undgå at här
meddela den underrättelfe jag kunnat få om det fam-

ma.* (1). Ar 1646. den 20. Augufti blefwo Nyftad, Leta-
la och Nykyrko Soknar, med alla derftädes belägne Byars,
Skatters, Öjars Ränta och rättigheter, famt äng, mulbe-
ten, fkog fifke, torp och qwarnar m. m, beftående af 206".
hemman och 172, gierde mantal, gifne af Drottning CHRI-
STINA, åt Gref Gustav GusTAvfon til Greffkap. Och
det med följande wi-ckor och förbehåll .* 1:0 Skulle al Ko-
nungs faköre och Häradshöfdinge rättigheter, fom i Gref-
ika^et falla kunde, Gref Gustav och hans lifs och läns
arfwingar, tilfalla; hwaremof Grefwen borde förfkafta den
menige man, fom Honom undergifwen war, Lag och rätt,
famt tilberligen och efter Sweriges Lag, med cem handla.
Doch fkulle Crimen laefa? Majeftatis, med andra grofwa
miffgierningars a fftrånande Kongl. Majrt fielf tllkomma,
2.:0 Blef om appelfationer fåiunda förordnat, at ifrån Hä-
TadsRätten fkulle wädjas under Grefwen , ifrån Grefwen til
Hofrätten. och tädan per revifionem under Konungen. 3:0Blef ei Grefwen eller Hans efterkommande efter! ån t» at
lägga underfatarena i Grefwedömmet mera tunga och utla-
gor på, än fem andra Cronones underfåtare pålagt blef,
och de af ålder warit wane at ufgiöra; icke des mindre ftod
Honom fritt at förbättra Slott och Städer, famt låta i Gref-
wedömer upbygga en kiöpftad, den han fkulle förfe med få-
dana Privilegier, fom han fTelf tyckte, och ei kunde lända
Abo eller andra Finfka Städer til någon fkada. Utom det
war Grefwen bewiljadt,at upföka i Letala eller Nykyrcko
Sokn en läglig ort, och bygga der et Slott, fom fedan fkulle

kal-
(l) Häraf har Canccllie Rådet och Riddaren, Högvälborne Herr AND,

ANTON von STIERNMAN höggunAigaft länanat mig behörig del.
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kallas Wasaborg, af hwilket Han och Hans efterkomman-
de en Grefwe titul föra månde, 4:0 Om några grufwor i
Grefwedömet fkulle upfinnas,få borde alla finare metaller,
fåfom Guld , Silfwer och Koppar , Cronan tilfalla; men der-
emot de gröfre, fålom; Stål, Järn och Bly finge Grefwen
och hans efterkommande , efter fin egen wilja nyttia och
bruka ; likwäl med det förbehåll, at för hwarie 700. marek,
fom de kunde hafwa dg til profit af famma Bergsbruk, när
all omkåftnad wore afräknad , borde hålla Kongl. Maj:t och
Cronan til tienft, en wäl utruftad karl til haft; doch blef
Grefwen deraf befriad, de förfta 3. åren fedan fådana Bergs-
wärck äro upfundne och komne uti bruk. y:o Skulle Gref-
wen eller hans efterkommande ei hafwa macht, atutanKongl.
Maj:ts famtycke, låta uprätta något mynt. 6:0 Efter Gref
Gustav dödeliga frånfälle , hade ingen annan, utan hans
äldfta Son, rättighet at undfå Grefdömet med des Privile-
gier; om han fig annars, emot Kongl, Maj:t filbörligen, tro-
ligen och ärligen , famt emot fina Föräldrar fom en from
och lydig Son, fkulle förhålla* i annor händelfe, ikulle Gref-
fkapet tilkomma Hans Broder, dennäft honom Wore, och
hans efterkommande Mans arfwingar hwar efter annan, el-
ler til flera Hans Bröder och deras råtta Mans arTöda, få
länge den ftam och linea wore wid macht. Men om Gref
Gustav eller hans efterkommande, utan Mans arfwingar,
dödeligen afginge, få fkulle Greffkapet komma Cronan til i-
gen, och Hans Qwinköns arfwingar, antingen en eller flera,
kunde likafult niuta den Titul och-härlighet, famt bekomma
en fumma pengar, til aflöfen, få hög fom en års ränta kan
draga af Grefwedömet. Wore åter Grefwens åldfta Son , el-
ler den %. 3. eller hwem til Grefwedömet komma kunde, än-
nu omyndig, fkulle då Modren, om hon wid lifwet och för-
nuft wore, wara fin Sons måhlsman. Men ther Modren ei
W®re i lifwet, och then unga Grefwen icke hade någon når-

Ckyli
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fkyld Frände, fom efter Lagen fkickelig wore til förmynda-
re; då wille Kongl. Maj:r fielf wara Målsman för famma
barn, til des han wore koranen tillaga ålder. Och räntan
af Grefwefkapet, iraedlertid, bemälte unga Grefwe allenaft
til godo hållen blifwa: Om äter alla Mans arfwingar ifrå
Grefwefkapet affölle, medan Modren än wore i lifwet, fkul-
le då Hon befitcia Grefwedömet, få länge hon hölle fig iänc-
kiedoms ftåndet, 7:0 Wardt ei Grefwen eller hans efterkom-
mande lof gifwit, at något, thet Greffkapet tilhörde och
af Cronan gifwit war, undan Cronan uti mårgongåfwa bort-
gifwa, utan allenaft i hennes lifstid, dock icke högre, än
iroo. marek uti ränta, 8:0 Blef aldeles förbudit, ,at a**ten
med kiöp eller pant affyndra, fälja eller bortgifw* något af
Greffkapet; och om någon Grefwe i fina omyndiga år fkulle
iåldt bort något, hade kiöpaTen förbTutit fina penningar, och
Grefwen kommit til fit igen; men wore han tillaga ålder kom-
men, hade han förbrutit både penningar och Grefwedömet»
9:0 Och aldenftund en af Bröderna, med des rätta mans af-
ibda, fkulle äga och befittia Grefwedömet; fa borde Gref»
wen filen wederkänfla för den arfsrätt, fom de andra hänt
Söner dertil hafwa, gifwa them hwardera en fumma pen-
ningar, när de til laga ålder komne wore, dermed de ock
fkulle vara flätt aflöue ifrån Grefwedömet. Men hwar Gref-
we dotter, när Hon lagligen fkulle gifwas i mans wåld,bor-
de få en ärlig Brudefkatt efter fom Grefwens förmåga wara
kunde; förutan andra löförer, fom hennebåde på iFäderne och
Möderne ärfteligen tilfcommo. Och detta var et kort utdrag
af Grefwebrefwet, och de privilegier iamr wilckor, hwarmed
Greffkapet Wasaborg lämnades til oftanemde Gref Gustav
GusTAvsfon, Detta Grefwedöme blef år isßo. med flera
Drottning CHRISTINAS donationer til Gronan reducerade.
Man finner af gamla handlingar, at denna Grefwe fkal bodt f
laihl ifrån Staden, på Salrais Säteries Rufthåld, hwarom län-

Qj grt
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gte fram* Eljeft ägde Han ock defsutom en Gård i Staden j
hwareft Grefwinnan efter Grefwens död, någon tid fig up-
pehållit. Sedermera och fedan Grefwinnan härifrån bortflyt-
tadt, hafwa Stadens inwånare, med Hennes lof brukadt en
qwarfxående Byggning til Qwarnhus, ända til förra ofreds
tiden, dä Ryffen nytriade henne tilMagazim Ar 1697. blef
denna Gård genom offenteligit utrop til then roäftbiudande
förfåld. År 16/4. Skickade Nyftad och Grefwefkapet fin e-
gen Riksdags fulmächtig til den då håflne ftora ock märck-
wärdiga Riksdag. Wid alla allmänna Rådftugu dagar i Ny-
ftad , och näftan hwarié SefTion, har Grefwen altid haft fin
Fullmåchtige nårwarande. Hwad för öfrigit, denne Gref
GustavWasabobo och hela des ätt angår, fåkan deromutför-
ligen läfas i Cancailie Rådets Högw. Herr A. A, von Stiern-
mans Ätt tafior öfwer den Kongl. GUSTAVIAN- CARO-
LINSKA Slägten, trykta franamanföre Girs Hiftoria om Kong
JOHAN den 3/ Tab. XVI.

§. S.

SEdan wi fåledes befedt Staden med des Inwånare; tyc-
kes ordningen fordra, att wi äfwen något märcka om

deras Handel och näringfätf. Denna-Stad har altid, enligit
des Privilegier, idkadf Trähandel, ick« allenaft på in -utan
och utrikes wid Ofterfiön belägne orter; Till Tyfkland
litfkeppas allehanda Träkäril. Utom träkärils handelen,
har Staden"ock ifrån långa tider tiibaka warit efterlåtit at id-
ka handel med få kallade läckter fäfom bärlaft, emedan man
med blåtta träkäril intet kan lafta något Fartyg, få at det
derigenom kunde få fin tilbörliga tyngd. Läckterhandel, fom
den på många ftällen utan eftertanckan hartils blifwit drif-
wen, är wäl för riket mindre nyttig , i det en myckenhet

trän huggas bor t,fom, der de (ka ftå och wåxa, med tiden
ltun«at blifwade fkönafte maft-trän,eller annatganfka nyttigt
warcke; dock när den med förftånd drifwes, förtienar den at

både
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både tilffcidias ©chupmuntras: När fkogen wäxerför tat,bö* dea
gallras; giör jördäganden detei,få drager naturen fieffomforg
derom, i det en del af de fmärre trän, fom kommit at i wäxten
ftå efter, blifwa af de andre förquäfde, torckas bort ochfmånin-
gom förruttna, blifwandes fålunda ingen til gagn. Men will
man gallra ut deffe trän medan de ännu äro färfka,och förfäl-
ja til utlänningen, få wore en fådan läckter handel ißiket gän*
fkanyttig. Några påftå,atfomligflags jordmånar fådan,at trän
aldrig kunna \vaxauti den til ftörre tiocklek och högd , än fom
til Läckter wanlig är; men denne faken fordrar ännu en myc-
ket nogare underfökning, annors kan man lätteligen i ilut-
fatfen förhafta fig, och fara wilfe* Eljeft fom wid kåhlmi-
lor ibland både ftörre och mindre trän få ftryka med, få kan
oförgripeligen Läckterhandelen ei föras ftäderna mera tilfaft,
än kåhlandet blifwit räknat Bruken til mehn; ty bägge haf-
wa på fina färfkilta fatt dragit penningar,eller deras wärde*
in i Riket, dock wore önfkeligit, at Läckter förnämligaft to-
ges genom fkogens förfiktiga galrande.Aterförfien ifrån Tyfk-
land beftår endaft uti reda Swenfka pengar, utom Danfkt
oeh annat utländfkt mynt; hwilcka förft nämde, de hädan
til utrikes orter feglande', de fednaft förflutne åren, i Dan-
marek, Lubeck och Holftenfka ftaderne, med fördelachtigt
Lage fig tilwaxlat. Denna handel kan intet annat än wara
för Riket nyttig, emedan fkogen fåledes förädlas, och de in-
nom Riket minft begiärliga och gällande waror, på fådant
fätr, hos utlänningen förwandlas i redbart mynt» Man tror
billige, at wåra 12,. och 6- ftyfwer ftycken med alla andra
hwita eller filfwer pengar , wore hos ofs mera ofynltge, om
icke deffe 3. Städer: Biörneborg, Raumo och Nyftad, fkul-
le fått idka utrikes feglation ; ja,det fom mera är, nya 12 ock
6 ftyfwer ftycken, fom blifwit ilagne i Stockholm, får man
ftundom ei * förr fe i Nyftad, innan de famma år de warit
myntade;, blifwit hämtade tilbakas ifrån Tyfka orterna,

Hwar«
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Hwarlöre. ock Höga Öfwerheten, til aärwarande tid, det»
wid flika handels Privilegier bibehållit. Det fkulle ännu,,
tor hända, fkaffa mera nytta, om wåra Nyftads boer ei
f^ngp dire<fle hem från de ftällen de förfälgt fina waror, utan

iikte få gå derifrån til någon annan dem i privilegierne for-
um ort, at uphandla och derifrån hemföra fådana waror ,
fom wi nödwandigt tarfwa från Utlänningen, Den inrike*
handelen drifwes allenaft på Stockhalm, med Wed, Näf-
wer, ftörre och mindre cräkäril, ftrumpor, lärfcer, och ile-
re flags färger, af hwilka fednare ilagen en anfenlig mycken»
het af Inwånarena fielfwa tilwärckas "* likaledes med Hudar,
famt Vr<äualie waror; fåiom: Kiött, Fläfk, Smör, Oft»
Humla, Talg, m. m. Derifrån hemtas åter: Salt, Tobak,
Järn , och något litet Speceri, Borgare antahlet är här
emellan ico. och 160. alt fom omftändigheterne lig yp-
pa; ibland deflfe äro äfwen några Krydkrämare,fom hålla
öpna bodar, inberäknade; af de öfriga äro ftörre delen få-
dana, fom äga iiélfwe Fartyg. Här räknas nu för tiden 2*\*
ftycken fkutor, förutan några ftora Laftbåtar, alla på klinck
och merendels I Sraden foygde; och brukas de, för Trä-
bandelens fKul, öpna. Af deffe feglar ongefahr Ihälften år-
ligen til Tyfka orterna, och löpa merendels wid återkom*
ften under Frakter, enkannerligen ifrån Calmarmed Ekwäre-
ke, och annat, fom dl Stockholm öfwerföres. Om lyck är
god och winden foglig, få kunna deförrätta fin Tyfka refa
på 6. 8. ä 9. Weckor, ja underftundom på kortare tid, ftmt
Jikafu.lt, hinna med famma Fartyg, en, och ftundora, om de
få tycka 2* gångor, famma år til Stockholm. Stadfens Ham*
beftår af en Siöwijk, fom löper in emellan Staden och sor»
Wack» betesmarck, ända up til Öftra ändan af Staden, Pa
ömfa fidor äro Siöbodar upfatte, hwarwid fkutorne ligga fä-
ftade, enär de äro ledige. Diupleken innom inloppet su*
A*ri är %* til fr fot; utanföre til io» i& och 30, fot, f anferv*

ée
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anfende dertil, atFartygenj icke {allenaft här äro fäkre för
alla wäder, utan ock kunna ligga och inlaftas juft in wid
ftaden, kunna de näftgräntfande ftäders Hamnar, med denna
til godhet ei jämföras, mindre henne öfwerträfifa. Hwarföré
ock den af Ryffen är 1715- blef utfedd-.jil det fcäfta win-
terläge, fördes Galer Efcadre. Utloppet är ei heller det
fämfta, Skiärgår4en, innan man kan komma til Sinus BoC-
nicus, är härlig, och innemot en mihl lång.

' Borgsrfkapet plägar årligen biwifta 7 a % Marcknads
platfer, hwarifrån de förfe fig med nödiga waror, dels til
husbehof, dels ock til StockhoJms refan. Staden agef oen
fielf en Marknad, foiti höks förr på PåhlsmäfTo dagen; men
flyttades wid 1731 |rs Riksdag til den 3. Febr, Pj den-
na Marknad wancka§ ei annat färdeies, än något. fpeceri,
och få kallade bondkräm ', af orfak, at på, famma dag hål-
les Marknad i Wirmo Sojcn 4^ mihLifrån Nyftad, pch n^-
gra dagar förut eller Caroii dag ar MarknadiTöffafa, Xom
ar 3 mihl ifrån Staden; och refer Landtmannen hälredit
jaft derföre, at han der ei behöfwer erlägga någon Tull
för fina waror.. " §>9- .

SÄ nyttig thenne Trähandel betans wid ftadens förfta an-
leggning, ock jämwäi ännu i fig.fielf är; få har dock

K shwarcken Staden kunnat hinna til den ftyrcka, ei heller
Publicum til de förmåner , fom deraf kunde flyta, enär han
rätteligen och med tilbörlig upmarckfamhet fkötes, i anan-
de til de oblida öden och mångfaldiga anftöter, Staden få
godt fora ifrån des linda , och mäft til närwarande tid, wa-
rit underkaftad, hwarom i 4§. allenaft något anfördt är.
IMand orfakerne til des rör elfes inärkejiga hinder och för-
fwagande, räknas åter igen then % mihl härifrån i Man?
näis by, nyligen anlagde Mafugn, ei ibland de minfta. Ty
#f>rer pf ftycken af the. hemmaa , fom med (In fkog i alla

G a tider
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tider under $ödt denna handel , irmériafwes na -mera if
Bruks ägaren, under fkatte-rättighet, öch fyflelfäftas altfa
endaft med kolning.

Jefnhandelens nytta wil man ei béftrida, än mindre ta-
la på waffängna Privilegier. Men emedan Trä-och Jernhan-
del hwar för fig äro the förnemfta handelsgrenar i wårf k.
Fädernesland, af hwilcka then ena ei får afbryta then an-
dra , utan inrettäs, fom ort och tilfälligheterna för hwarde-
Tas fördelachtighet bäft medgifwa; få håppas man ei oblide
iptagas, mindre wrangwift för tydas, om man här korteligen
och opiartifkt lägger för then owälduga Läfarens ögon, fom
ci torde hafwa ortens tilftånd fig aldeles bekandt; huruwi-
da thenna Stad, rnéd then honörn få när belägna Masugn
kan beftå, famt hwilckendera, i anfende til des afkäftning
til Publicum, bör underftödias på denna ort. Jag wil nuiri-
tet giöra någfa uträkningar härwid, hälft fådänf egenteli-
gen ei hörer til mit ehdamäl; utan allenaft här meddela en ut-
förlig berätrelfe om bägge delarna , pä det faken måtte
äblifwa tydligare. Åt til et Masugns wärck behöfwes myc-
ken fkog, är allom nogfamt bekandt. Til hwar Kolmil a be-
höfwes til det ringafte ao. famnar lång wed eller ftafrum,

Tfom åter böT" äga wid pafs if. qwarters längd. Häraf kan fie-
'dän,om det wäl lyckas, fås jro läfter köl; men oro blå^wa-
der råkar infalla, få fkola kolen då få förtäras , at man
förlorar, om icke altfammans, doch mäfta delen. Til hwarie
upfättning tages en läftkol, hwarpå /lås 8 a 9 gångor, och
dä fäs en gös af 4 fk:punds wigt. Utom det åtgår en myc-
kenhet fkog fil Råftningen , 'hwar til tages ftora ftockar,
hwilcka upftaplas til en få ftor höpd fom et huus. Jag .wil
nu ei fala om den fkog , fom åtgår wid ftångjernsfmidet, och
den til detra Männäis bruk hörande, famt i Hauttis by be-
tagne Sägqwarn. Hwad nu åter Trähandelen widkommer,
få har jag fieif hördt bönder, fom all fin fid tilwärckadt Tjå-

käril,
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käril, enhälligt intyga, det de på et enda lafs wed,kunna fä-
kert winna ioo. ja och ftundom iao. daler K:mt: Här af kan
Stadsboen åter förwärfwa näftan en annan gång få mycket.
Sådant fynes och troligt, emedan icke allenaft hela Trädet
ifrån täpper» fil roten, utan ock qwiftarna, om de äro någor-
lunda tiocka, här komma til måtta. De fmärre qwiftar åter,
brukas i ladugården at öka gödfelen. Ja , det fom mera är,
Spånorna, fom falla wid flik kärils tilwärckning, brukar
bonden at koka fin mat med, famt at lyfa för fig wid fina
fysflor om mornar och qwällar winteren igenom. Nu läm-
nar jag under den G. L. ompröfwande, hwilcket dera fattet
at nyttia fkogen wore indrägcigare. Om jag får |of, at fä-
ga min tancka, fä tycker jag, at igenom Trähandeln, pä
denna ort, mera winnes ; fy igenom Trähandel, när den rät-
teligen drifwes, kan ikonen aldrig utödas; utan han blir me-
ra förädlad ; derigenom tar Publicum wackra inkomfter ; en
hop Folck fin föda; famt mycken fkog befpares, fom annars
af bönderna fkulle anwändas til brändfle o f. w. Men häremot
kunde man giöra et inkaft och fäga: alla Trän duga intet til
Träkäril, fom kunna anwändas til kolnirg; och at ingen
förftnndig Bruks- Idkare låter kola någon fkog, fom
at pa något fatt förädlas, och fölgachteligen, kunna Trä-
handel och kolning, hafwa beftånd, på en och iamma ort.

Jag fwarar : Det är fanf, at intet alla frän dugfl til träkä-
td, ty dertil urfes mäft fådana, fom äro rena af qwiftar ,
men fa kan dock en del nyttias til infaltnin?s käril, fom äro
för denna Calais ort oumbärlige. Wore här tilräcklig fkog,
-få wore här ock något att wäl ja på, men fedan fkogen.re-
dan blifwit färameligen medfaren, måtte icke allenaft wind-
fäilen , utan och de alranyttigafte trän gå til kolmilan.
Skulle något malmbrätt finnas här i nägden, fä kunde den-
na Brukshandfering förtiena at upmunfras; men när.mal-
men hilföfes ifrån andy» ortjr , Xå. tyckes ofoxgripeUrgen

ca
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en lådan masugn på denna orten wara både för det alman-
na ock Staden mindre nödig och nyttig. Huru mycket Sta-
den lider igenom detta bruk, wifar erfarenheten ,då in-
byggarena få lof, at för nog drygt wärde köpa åt fig wed,
allenaft til huusbehof, hwad fkal da icke inköpet pä han-
dels waror ftiga? Utaf hans Kongl. JVfaj:ts allernådigfte för-
klaring på ftädernes i underdånighet andragne befwär wid
1747 ars Riksdag §. 36. har jag blifwit ftyrckt til alt
det, hwad jag nu jämförelfe wis anfördt, om den fördel
och gagn, fom anten Staden eller Bruket genom Skogens
nyttiande kan dlfkynda det allmenna.

D?t andra hindret, fom raarckel>gen förfw?gar Staders
handel och rörelfe, ar almogens feglation. Ibland thcm rnärc-
kes förnemligaft Pyhäma famt Lokalax boarne, fom idka
handel med wed , och de förra jämwäl med Träkäril på
Stockholm. At fådant länder Nyftad, fom af en flik han-
del bör nära fig , til mehn, behöfwer ei bewis. At på få-
dant fatt låtteligen kan drifwas Landthandel , har man an-
Isdning at tro, dels deraf, at bönderna enär the komma
ifrån Stockholm få fritt och utan at låta vilitera fig i Tul-
len *. fegla Staden förbi; dels ock deraf, at Tawaft boen
kefinnes hälre utmångla fin fpanmål m. m. by från by, än
refa in til Staden , der han måfte erlägga Tull, då ha»
tör hända, lärer åter af bönderna bekomma det han behöf-
wer , och det han med rätta borde taga af Stadsboen.
Hwad kan fådant annat, än wara Staden til förfång och
undertryck, famt Publicum til fkada, fom härigenom tor-
de mifta mycket i Tullen ? Hwad bönderne fielfwa lida
i längden, af (In handel, behöfwer jag ei tala om, hälft
Cådant redan af min wärda Landsman H. Mag» Joh. Wk-
llN i des Xtetmenta tantkar »m LandtbutubÅUmngens fmr-
bettrande i Finland* utgifne är 17*1. §. 10. tydeligen fin*
BM wau bswift, Det fager jag .allenaft, at om Pyhätoa

böa-



25
.feöaderna, hwilcka knapt fkola ftiga öfwer ioo. timantalet,
liußsh.ål.la hädanefter fom hartils, och med 9, a io» Skutor
fegla få ofta the någon fin hinna til Stockholm ; få lära cie
innan kort få upbära de obehagelige fruchter, fom en få»
dan obetänckfam huushållning med lig forer, hälft Öboarne
allaredan klaga öfwer britt pä nödig fkog,

§♦ IG,

SEdan de ftörfta hinder, fora forfwaga Stadens, 'handel,
.fåledes äro utmarckte, wil man hår gifwa några förfl^-
...ger, fom jag i min enfaldighet tyckt bidraga til des

uphi d lpan- och förbättrande, 1:0 Wore önfkeJigit ,at (ko-
gens nyttiande af Staden och Bruket få blefwe jämkadt,ac
ingendera pä något fatt, må derigenom lida} och at öfwor-
ftödigt fkogs ödande måtte förekommas; famt den kringlig-
gande fkogen, få mycket fig giöra låter, endaft för Stadens
räkning befredas, emedan han egentdigen til at drifwa han-
del med allehanda träwaror, är i förfta början anlagd. 2,:o«
Borde Pyhäma bönder, i kraft af Drottning CHRISTINy£
Refol, af den 2,0. Nov. i63y« förbindas at hembiucia Sta-
ben theras w-arox för billigt pris, famt i 3. dagars tid med
dem wänta, och i anledning af Kongl. Maj:ts Refol. af den
3.7. Junii. i6ff.. tulla i Nyftad för de waror, fom de til
huusbehof ifrån Stockholm kunna med (ig hemta. Til und-
wikande af allehanda oredor, kunde af wederbörande utwärc-
kas en fkälig taxa pä de almannaft waror,och fådane, hwil-
ka meftadels förblifwa wid deras ftä>ndige price, eller icke
äro någon fårrieles förändring underkaftade ; hwaröfwer
hwarcken köpare eller-Säljare, wid wite, finge fkrida. Doch
wore alrabäft,om bondefeglation på denna ort aldeles fkulle
förbiudas. y-o. Borde all Landthandel, fom almogen och
andra hafwa tilfälle at föröfwa, owäldugt förekommas; ock
Tawaft-famt fkiär- bönder, enligic Lag och Förordningar,
feetaoas > at ftryka omkring Soknar , och byar emellan för-

ö tu r,. *.-.,. ij fäIia
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följa fin wara, utan föryttra den frnima i Staden, famr de?
åter förfe fig med dtt- de af Sradswaror betarfwa. "I ill
hwilken ända Borgaren ock borde wara förfedd med nödiga
waror, til rördfens befrämjande. 4:0 Borde defTe 2. Stä-
der, fom äga Segiations frihet utom Lands, faluftda fin e-
mellan öfwerens komma, atfärre Fartyg af hwar Stad fkul-
le fkickas til Tyfkland , än hartils fkedf. Jag kan föreftäl-
la mio, at detta ei klingar wäl i mina Landsmans öron ; doch
wore nyttan, af en fådan inrättning, ftor. Inköpet af Landr-
m.nworeei få drygt, men affättningen bättre än förr; ty
i fådant fall blefwe waran af utlänningen begiärligare, och
fölgachteligen bättre betald än annars* Flera interefTenter
kunde då blifwa om et Fartyg, och Borgaren behöfde ei
lega få månge karlar , fom nu, när han allena förer et helt
Fartyg; Skogen mera befpard o.f. w. j.o. Och fomTrähande-
len,pä det fättef den nu drifwes,eityckes i längden bliferdeles
fördelaehtig, i fynnerhet, om almogen här i kring än framdeles
får fegla ;få worehögft nödigt,om Inwånarenawille i tid Wäaja
fig äfwen wid andra närings fång, fåfom til exempel:här kun-
de fmåningom inrättas Schäfferi tilyllewäfnadens befordrande.
Här är en eller annan tienlig almännings Holme, tom Staden til
bete för fåren kunde uplåtas; höga wederböraride wore ock gan-
fka benägne, at fådant på alt fäft befordra. Dernäft torde hår
cch gifwas tienlig jordmån til flere /lags nyttige plantagers
anläggande , äfwen fom man ock redan derrned härftädes
giordt någon början. Et litet ftycke ifrån Staden, wid Santio
ftrand, kunde ock et fkönt Tegelbruk anläggas; Lera och
Sand äro här utmed hwar andra. Sammaledes torde och In-
vånaren fmåningom kunna ledas til Fifkeriers bättre idkande.

Ar 1681 war det, i anledning af et til Kongl. Maj:t fri-
gifwit förflag, på wägen at denna Stad fkulle förlora

fina privilegier och aldeles blifwa reducerad; emedan han
fé-
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föregåfs ganfka litet afkafta til kronan jc. Men efter giofd
underfökning btfans annorlunda, neml. at för famma år ex-
iraord. utgifter och bewillningar beftigit öfwet hoo. Dal.
Silfrmt utom Tolagen , Accifen, Bakugns, Mantals, Bo-
fkaps, Malbets pengar , Tomt ören,änekle Båtsmans håltet
16. ftycken a62 ] Dal. för hwar Båtsman, fom belopp i fred-
liga tider til iooo. Dal. Koprmt, famt Tull-arrende fumman,
hwilken beftigit för det året til 1978* Dal. Silfrmt fom alt
kan fes i Kongl. Majrts bref af den f, Julii. 168'. Han»
Kongl. Maj:f beflöt altfå, i anfeeride til få fördelachtiga in-
komfter, den 10. O&obr. famma år, at bemrte Stad ewärde-
Jigert fkulle bibehållas wid fine undfångna privilegier. Ide
fednaft förflutne åren befinnes Crono utfkylderne, uti Båts-
mans, mantals, Bofkaps pengar, lamt bewillningar hafwa be-
ftigit i denna Stad , fom följer: år 17*0. 1968. Dal. 23 J öre.
Åt* tffi* 1960 Dal, 13 \ öre. år 17^2. influtit 1864: a6*f
ak filf:mr, Scadfens egna inkomfter, beftående i Tomtören,
Mulbets pengar, åker ikatter, Holm och ängs arrende , Bo-
fkaps pengar, Tolagen, kallar friheten m. m. kunna, när
man tager håraf et medeltal, årligen, beftiga fig ongefähr til
900 Dal. Silfrmt, hwilka fedan anwändes til Magiftratens
och betieningens aflöning, och det fom öfwerblifwer, til an-
dra publiqve förnödenheter. Tull och accis inkomftenmed 4:de
parts förhögningen, har år 17 jo. beftigit (ig til r66r: 4-öre,
är 1711. ril 1753: 247: öre. år 17^2. til ifåf* »f? öre. år
1773. "' Oclobr. månads -flut hafwer influtit 1996: %x\ öre
alt Silfrmt.

§"12.
lAndtwärckare hafwa äfwen efter hand fatt f\% här ne-
§ der, doch ei an til få ftort antal, ar någotdera Handt-

wärcket kunnat inrätta fitt egit Skrå eller ämbete. Här äro
nu för tiden 1. Snickare 2. Skrtddare, 1. Linwäfware, t.
Swarfvare, 1. Krukmakare, 1. Glasmaftare, 5. Skomakare,

x.Klen-
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i. klen - och ?. grof Smed, famt u Murmeftare.. Mäft alt-jd
och anda til deffe åren, har här äfwen warit i. Gu fm cd»
Utom deffe ämbetsmän, finner man at här i äldre tider - och
någon tid efter Fundation, warit té Kopparslagare, fom ofel-
bart bodt wid Stranden, der et ftycke af wiken ännu efter
honom kallas Kuparin alufta, Ar 1643. den 3© O&obr, haf-
wa 2- Slachtare , 2. bagare och 6. Bryggare blifwit tijfafté ;
men fom hwarc huushaid nu mera plägar til fic egit belsof,
(ielft om, fådant beföria; fä äro dy like ämbetsmän har nu
ei mera tilfinnandes; utan allenaft 1. winminuterare, 6 Kro-
gare och 1. Gäftgifware ; deffe äro tillika med det ofri-
ga BorgerffKapet enrollerade,famt med nödiga öfwer-och
under officerare förfedde, och utgiöra tilfammans något öjf-
wer etCompagnie allenaft af Infanterie, For några år ril ba-
kas blefwo ock af alla claffer , wiffa förodnade, at wara
Stadfens äldfta,ochäro 12. til antalet, fom tillika med Mä-
giftraten, i ftället för almänna Rådftugu dagar, komma at
öfwerlägga om Stadfens almänna angelägenheter. Tilfö-
rene woro här ock ferfkilt Stads Båts - och Timmermän , åf
hwilcka de förra , af Borgerfkapet brukades allenaft på
Segelreforne; men nu har Magiftraten här om fälunda förorcl-
nat, at ingen fådan fkilnad mera hädanefter bör wara, utan
böra de, til deras bättre utkomft, betiena Stadfens Inwånare
få wäl i det ena fom andra. Sådana äro nu 28. -'-* antalet.
Enligit Magiftratens förordnande, brukas halfparten af des-
fa det ena året fåfom Båtsmän på Segelreforna, men det
andraåret måfte de blifwa hemma, och betiena Staden med
dagswärcken, famt wid yppande ferdeles händelfer, fåfom:
wid Eldswåder, och annors, wara til hands, då de andra
äter få fegla o. f. w. fkiftevvis. 2:ne Brandwakter äro äfwen
nyligen förordnade, hwilka hwar natt wid alla gat-höra
gifwa klockilaget tilkanna medelft wanligit fiungande pa
Finika fpråket» De undfå bwardera af Staden 60, Dal.

Kop:rnC
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k:m:t i ärlig lön. Brandredfkap til Eidswådars hemmande,
åro wäl redan påtänkte, och lärer fådant innan kort, ge-
nom Magiftratens priswärda forgfällighet, blifwa wärckfialr.

§"13

NU fkola wi ock fom fnaraft befkåda de Staden tilhöran-
de ägor. Efter 3:die punclen i des privilegier äro un-

der denna Stad lagde de ägor , fom til Mäyhölä, Ruoko-
lax, och Pietola byar ( hwilcka alla 3. ftådt icke långt i-
från hwarandra, fåfom lämningarne och rudera efter dem
ännu utwifa, ) lydde, i torru och wåtu, åker, äng, fkog
ochFifkewatn &c. Hwilketaf Hans Kongl, Maj;t ftadfäfta~
desden 16 Julii isß6\ Stads åkrarneafr47,tunnors 2i.Cappors
utfäde, ämbets åkrarne inberäknade, beftå til ftörfta delen affin
Sand, fom har en fandblandad lera til botn; några åkerlappar fin-
nas här oclvder, fom beftå dels af leradels afJnayJJa. Deffe b fås
mäft med Råg och något korn,famt ibland med litet hafra. De gif-
wa fällan öfwer f:teKornet. Doch har min K. Fader, för någon
tid fedan 2. gångor i rad fådt iotde kornet, fom ei mera i fenare ti-
derfkedt. För några årtilbaka giorde manhar äfwen förfök med
Tobaks plantage, men ei med nägon ferdeles framgång. Orfa-
kenhärtil lärer juftei fielfwa jordmån warit,utan faft mera owa-
nan wid fielfwa anfnings fättet. Hwarföremanock ännu fram-
deles är finnad, at fortfara med famma förfök. Utom en hop fmå
hålmar, fom formera en wacker Skärgård utanför Staden,är äf-
wen någon liten ångsmarck Staden underlagd, hwilcka (utom
ämbets holmar och ängarne ) årligen til den mäftbiudande
lämnas under arrende. Holmarne biifwa ei ilagne, typådem
hålla arrendatorerne fina Får och annan fmå Bofkap, hela
fommaren igenom, in til fena höften. Ångarne ligga mäft
höft och wår under watn , och käfta mycket litet ifrån
fig, tör hända en del i brift af nödig fkötfel. Mulbetet är
trångt och tort, doch torde det någorlundakunna förbättras,
tm man böde til, at leda watnet af the i Him fkogen befinte-
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lige myror, och dem fedan på behörigtfatt fkötsr. År 1627J
eller 10. år efter fundation, blefden lilla halfön ' Sorvätko*,iom
ligger på andra fidan om Stadswiken, lämnad Staden til be-
tesmarck, fompå Riksdagen år 16^,och 1680". ftadfaftades, Pä
denna'halföö häri forna tider ftådt en by, omo">grannar , fom
haft under fig 4! mantal. Under förra Ryfka wäldet här
här blifwit mullwallar af fienden upkaftade, hwarefter änna
tydeliga lämningar kunna fes. Här är ock en källa, fom
gier fkönt och frifkt watn, fom afStads Inwånarena myc-
ket brukas , ehuruwäl brunnarmed godt watn finnas mäft i
hwar gård i]Staden. Endei af inwånarena idkaftrömmings och
litet fiällfifke, allenaft på Stadfens ägor , nien ei med
någon fördelachtighet. Omkring Staden äro-nuiß. wäder qwar-
nar upfatte; doch torde äfwen på des ägor finnas beqwäm-
ligtftälle, ther watuqwarn kunde anläggas, allenaft ma»
wiile^med könftén underhielpa naturen.

§. 14.

TIL etvflut will jag ock något orda om fielfwa inbyg-
garenp, Rlädedrächten , i fyrmerhet hos de äldre, är

mycket enfaldig, men doch alfwarfam och anftendig; degå-
mäft klädde uti hemwäfwit tyg, och äga derjämte en eller
par heders klädningar af kläde, them the wid wiffa filfäl-
len draga. Detta utmercker,att de minft äro begifna på yp-
pighet och wäliuftig lefnad, Eljeft kan jag lämna om dem
det wifsord , at de äro mycket trägna och flitiga, fornt ar-
beffamma hwarie i fie kall. Sina barn wänja the redan i
fpäda åren til arbete. Hwad Piltebarnen angår, få efwaf
de, fedan denågotlärdtifin Chriftendom^ famt fkrifwande och
räknande, uti handlande, Föräldrarnecaga dem med fig på
fiöreforne, til des de fielfwa börja handla. De fom haf-
wa fattige föräldrar, förtiena fig födan genom åkerbruk,
fafom : plöjande och harfwande. o, f* w. Hwad fiickbar»
nen äter widkorruiier, få öfwas de nåft Guds/ruchtan, få

län-
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lenge de Kro fmå, uti ftrumpftickeri, fpinnande , fyende
och garnsfairgande. m. m. när de blifwit något ftadigare, un-
derwifes de i wäfwande med allehanda färger, Lärfter och
dräller, Mäft i hwar gård fkal man finna et par, och ifom-
)iga tu par wäfftolar. Gammalt folck, och någre jnhyfes
hion , fom ei orcka med fådant, föda fig med tråftrumpftic-
keri och arbete hos inwånarne. Anfkönt barnen här me-
rendels öfwas i handelen ; hafwa likwäl här alla tider fun-
nits fädana fom mera winlagt fig om boken, och jemwäl
dermed giordt lyckeliga progreffer. Til at undwika wid-
lyftighet wil jag här nämna : Jsaac Pihlman fom wardt
Eloqu. och LL, 00, Prof, i Åbo, famc hans Broder Ha-
Quin. Pihlman Probft och kyrkoherde i Wirmo , hw'dka
begge woro Nyftads boer. Om flera lärda i Nyftad» kan
Jäfas i von Stiernmans Abo* literata.

§♦ If.
if.'I IL plägning will jag ännu lämna en kort underätrelfe

J[ omrhen, under thenna Stadskyrcka forterande , Lands»
fxrfamlineen. I äldre tider har få wäl thenna, fom fielfwa
Stadsförfamlingen, lydt til Nykyrcka Paftorat, På hwad
tid Staden blifwit fkild derifrån är redan i i. §. förmält»
Hwad åter Landsförfamlingen angår, fä har Bifkop Jsaac
Rothovius år 163&, den io, Mart, henne "derifrån afföndrat,
och lagdt under Sradskyrckan , emedan de hafwa närmare
til Staden än til Nykyrckan. Denne Förfamling beftår af
följande byar och hemman: Salmis Säteris Rufthåll 1. Wakua
1 Wehax i. Putfari2. Pohiais i.Loko 1. Ylötynkari 1. Stor-
birckholm 1. LilibircKholm 1. Lepäis 4. Kafkis 1. Haukha-
ria 2. Oxlanpä 1. Wohdenfari {. Kittama 1. Kudholm r.
Kulifto 1. Man märcKer ibland them 1:0 Salmis Säteries
Rufthåll fom ligger 1. quart ifrån Staden i. S, O. Gref
Gustav Gustavson fkalhärhaftfitrefidence. Sedermera har
then undergadt många förändringar; ty förft war the tet
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Greffkaps facerie, fedan et förarenderadt krcnohetrman,
dernäft et Ryttmeftare Boftälle, och omfider är det et fate-
ris Rufthåll, Litet ftycke ifrån gården, wid wägen, är en
Surbrun* then Ryfka Medici, under förra ©freds tiden,up-
funnit, Congreff-Herrarne, med flera andra, hafwa then
tned fördel brukadt. Några berätta, at de i nyligare tider,
genom thetta watns drickande, fluppit fråffan, Wore önfke*
ligit at denna brun blefweunderiökt afnågon ,föm förftår fig
derpå. 2:0 Märckes Putfari*iotn är belägen 1 j mil ifrån Ny-
ftad åt hafwet i N. W# På norra fidan af Öön, up-
på en grön och wacker ftrand, ftår en liten Trakyrcka.ther fordom
Calais orten, ochÖfterbotningarne, fom tåbefeglatthennaö-
ftra ftrand, med flera refande, fkal biwånat Gudstienften.
Kyrckan är ongefähr af 3, famnars längd, och näftan lika
bredd. Hon är af åboerne på Öön nyligen täckt med brä-
der; annars anfes den af Bönderna ännu fom en helgedom.
På famma öö är ock uti hårda berget en, brun, fom'#är
en göla af 6. alnars längd, 3. alnars bredd pä den ena och
2. alnars på den andra ändan , med lös gyttia til botn. I-
från watubrynet til fielfwa gyttian, är om torra Tomrar al-
lenaft 4. alnar, men om wåroch höftflödar han öfwer; watnet de-
riärhwitgolc,och fmakar något afgyttia. Bönderna berätta, at
denna gyctiaär få lös,at man derikunde fäncka den långfta ftång,
och ei ändå finna någotfaftarebotn, Hiftorien,fcm bönderna
hafwafå wäl omkyrckan, fom dennabrun, måfte jagför widlöf-
cighetens fkul, utlemna. Af deffeupräknadeäro 14, ft.Krono-
bönder; de ofrige äro mäft torpare, dels under Sundholm,
dels ock under andra Herre-gårdar. Sundbolm är en Sä-
te* gård, Fru Grefwinnan E. B. Oxenstierna tilhörig,
ligger I mil ifrån Staden i S. W. och hörer til Nykyrc-
|ca Paftorat, De af thenna Landsförfaml ing, fom bo i fkä*-
ren , tillika med Torparne, lefwaaf fifkande meft. Om wå*
rea få de fik, Geddor, abborar; farenwledes om höften. Om

fomma-
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fomMåféft flrömiflg med noot och efter Jaeobi til Bärtlio-
lomasi tid,famt ftundom längre, om wäderleken är fogelig ,
idkas ftrömings fifke med; fkötar uti hafwet. Sällan få the
tffk om wintexen. Stundom fångas ock med ftrömings no-
ten. Sill; Men nu på några år. har Sill-fenget icke warit
få ymnigt fom i forna tider; då de kunnat af honom infal-
ta tuntajs. Här brukas ock fkått-not, fom af them på Fin-
fka kallas Ina* thermed fånga de ailahanda Fifk, fåfom:
Sik, Abborar, Mörter, Geddor. De hafwa ock någon å-
ktr, famt några fmå holmar til ängsmark. De åter, fombo
på fafta landet, föda fig med åkren och ladugården, famt
något af fkogen. Och ware detta körtel igen fagt ona
Landsför famlingen. Hwad Natural - Hiftorien angår, med
mera,fom ännukunde faknas>rödgas jag nu gå det förbi, emedan
arbetet: emot förmodan wäxt mig unctr händerna. Emedlertid
behagade den G. L. detta, fom fåledes i wälmning anförde
är til det bäfta uttyda.

Wi flute ' med trogen önfkan, at de berömliga fteg ,
fom redan äro tagne, och widare af Inwånarena kunna på-
lönckastilatbefrämiafin wälfärd, må wäl lyckas, på det wårt

Nyftad Inart må uprefa fig, ochfe almö-
gelig högd af fin fällhet l

Gudi Allena Äran.

Warda Ccufin
Bvis.?fr. Onö.ligt. När. Saken.Sielf.Ta^r.Edart.Saille. Och, Dygd. BchöfV

ver. Jag.-Sa. Mycket. Mindre. Med, Några. Utfökta. Ord, Berömma.Som,'
Närvarande,Wärck. Nogfamr. Frifar. Sin. Maftare. Jag.Gratulerar,Imedlertid,
Mm. Coufm. Til.Den. Lager, rivarmed. ,ipollo, Edcr.Med,Flera. Sina, Svinner»
Snart, Skal, Bekrön;],

Finftrönj, den 15,Oft, JCHAN GF.ORG LOVEEN
»753» Guds ords ticnarc*



Til Herr Auaorn.
Sidft t Jag^war i Morpbei fkygd,

Såg jag Mereurfnältfig fwinga
Hörd5 ock defla orden klinga :

Wittert fnitie* Wgtt 9tb dygd *

Snilleqvikt> fom aUfiansd^ger ,
W.ett och dygd, fom Ifarde §g*r*

Hedrat">
nu desfoftffbygd

Jagmed undran frågte da:
Hwarommånddenfynen lyda?
(Twåfalt kan man orden tyda:)

Swaret fölgdeftraxtderpå : '"»

W^ft du ei at lämpa detta
Til den,fom det jumed rätta,

Hälft af dig, bör lämpas på
Tänk på en Afolhs Son,

En af dina bäfta wänner ,
TänltHur Hanfin harpa fpänner

Snält , wid aur^e Helicon*
Fofterbygden at berömma;

Tänkman ock, den ei lär glömma
Återgie flik hederslåm

Ifrån Raumo den 4* Nov. 175-3
HÖGLÄRDE HERR

fwaken jag ei hörde mer*
Kund' doch ftrax til finnes föra?
(:Det och andra lära giöra :)

Wift Herr hoeckert, ibland fler*,
Som med Snille, wett och dygden
Hedrat hafwa Fofterbygden,

Heder mäftdes Nyftad gier„
Hanjufkär fin fläder nätt,

AtomNyftadsurfprungfkrifva;
Om des öden kunfkap gifwa:

Om des Höga lefnadsfätt:
Om desparcker, fiö och läge,
Gator, hus, med alt han äger

I fin gränfor, i fin rätt.
Nyftad, fom få heder får

$kalock fäkert wetalöna
hoeckert,fendenkrantfen gröfit

PåHanshieffa zirligtftår,
Gie'nftort lof,ja heders trappan,
Der han nögdbär präftekappan*

Lät man fee / om ei få går.

HENRIC H. TOCKLIN*
CANDIDAT»

A 1 "tet detta Ett fnilleoch flit berftmligen prifar;
När thet £hrrfcdilc - Stads ätt och Rd.tr faliufliga vifar ;

Lyckl ga NY TAD här af fin prydnad och trefnad far röna i
färdigt och omaket Ehrt fk*l äcerijk Lager bekröna. .

BROR DANIEL JERLSIROM.
"I il Sin enda K. Broder»

N*t !, minßror, PhrFpdfo Sta<l befkrifven.
Och välgång Thcs af" ömma tanckar drifven J

s>a fcnl^ar jag : Ehrt nijt ma Nyftad trefnad gic,
CcU Äctc |cmtc mig Ehr lyckos mognad fe J

mc a af iaaafta böijeife , an med prydande ord * ftlcJrt qvjdcr
JONATHAN ABRAHAM HOECKERT.
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