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Wälärewördiae och öåatärbe/

öuivemuz.
Kprckoherde öswcr Gamle fitarlcD|>
Stads och Sochne Församlingar/

Samt
Infpector Scholae dcrstädes;

Min Huldaste Fader

■pt/ min Fader, dri-
siar jag detta mtf ringa
arbete i barnslig tilför-1....................W ftcfrf och ftfrmftifbet upofra;

Ty Z fiafmcn fielfwantden samma/ som
glswit mtg första anledning at tancka pH

detta



detta ämne; I haftven haft möda och
omkostnad osparde at upstka cch hopsam-
la de underrättelser/ som til denna afhand-
Ung want nödlge. Hwem stullc jag dä
med större fog alt detta uposrai och as
hwem stulle en sådan gaftva/ mer benäglt
uptagasi Men utom des; äro slcre och
wlchtlgare ordsaker/ som beweka nng at
tipt/a detta tllfälle; 3p Eder ömhet för
min wälfärd har warlt sä stor och märg-
falllg/at mit hlcrta wio dtancfan' öer-(jf
blöder och mm fieder mächtar ej uttrycka
denkärlek/ wördnad och högachtnlng/ som
uti en tacksam fiåi hos mla bltfwit ewig.
I/ mm Huldaste Fadertzaswen altit» häl<
llt för bttänckcllgt/ at anförtro Eorabarns
upfostran l fremmandcs händer. dcrföre
wärdades jagredan t mina spädaste äras
Eder ömaste om sorg: wiö mm tillagan-
de älder leddes jag af Eder först på lär-
doms wägen; när jag staplade Diefjaa, af
Eder uprättad/ och fördes ej pä mllo-

(litat



stigar/der en ostyldig ungdom ofta uti tbft
kna och med ledsnad säfangt arbetar. Wiö
de större lärdoms gtflcn/scoan jag Icmno-
de födsto knutarna hastwt Zför mig haft
all möljelig kostnad ospard. Edra ömma
och Faderliga förmaningar hafwa warit
mina tällcke spräk och mlt rättesnöre.
Huldaste Fader uptag dä dejD fä blad/som en fast tinga ocrgniitg af Eder filt och
kostnad. Ansee dcsta rader / som en oför-
tndgen tolck afmln barnstiga wördn<tt>och
tacksamhet; och förgäter aldrig / at »led
lvanllg hijidhcf omfamna den/ fom under
all wälttefnads innerligaste tilönstanstäd-
st stall finnas

(Sin Huldaste Faders

ödmiuk-lydists son
"JACOB CHVDENIUS,



3- H. N.

■Rmtstal kallar uplystare, finnasmed jfdl fållar aplpjtare, finnas
mänge, ss widffeppelige älder-
doms-dyrkare, som anfc alt
det nuligarc tider.dr arbetat och
ännu dageligen arbetas, pä wär
jjtréljäflnmgs uphictpande, för

idel barnstigheter och hierne-grilF
ler, t>ent detta tidehwarf fattat
smak före; Fördenstull kan icke-.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^Wbeger jag, som dar täncker

na lingon anledning, til huslMningens förbättrande i minFosterbygd, afstdane annat förefpä mig, än ätlöje. Fäfangt
wore det ock, at har sika wederlagga alla de inkast,tom dylcke obet^cksamme mennistior framföra; Dä hwarckenä^arenhet, och den wärckeliga nytta de siclfwe redan rönt af
en förbättrad hushällning, eller M mänge lärbemdn* härom
MZifne ffrifter kmnmt warcka hos dem nä-gou ofwertpselje.

.9 i>
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Otwungen wiDgåx iag, at detta mit arbete, hwarcken förhyfsade otD och meningar, eller mogna tanckar, förtienar loford:£)otf, der owalduge domare anse mit ämne-wal och min af-figt med blidare omdömme, är all min önstan wunnen.

$" l.

■T 4>!Jtort(fa berättelser gd tängt tflbafa uti
ochberbomen, och meb nya farmor bestrida mögliga ochbortgömba fafcr, stattas meb stal, fä wal förnyttigt, fom artlgt; Men at bi)gga fina berättel,

.^.^.^.^W feg pä owissg gifiningar och ogrundade s^r, hartöngofeban af alle mittre Häfta-tecknare meb största stal blif-wit förkajrabt.
Af karlek for sin fosterjord äligger hwar och en, at pä alt

mogeligt stt uplysa betz älsta Historier; men at föredraga äl-
der för witzhet, ax at göra sig nti alt mindre tromdrbig, insmy,
ga hos läsaren en stälig mitztancka, om hela berättelsens mtfchct,
samt giöra den helt osmakelig. At orda litet och blifwa trodddr altsä tängt bdtre, dn at widlyftigt gifta, om det, (om dr
owist, och blifwa hällen för en ofanningé-Man, som wil förmäandra at tro, bet en qmick inbiming kunnat upspinna. Jag
häller berföre räbeligit, at tiga meb säbant, som knnbe forasunber namn af gissningar, och allenast, sä mycket görligit dr
anföra t>tt, som dr ostridigt.

At en stor bel, om ei hela Vsterbotn ock Finlanb, uti be
äldsta tiber af Lappar blifwit bebobb, tyckes wara få n.ycket me-
ra sanningen likmdtigt, fom, utom öfwerenskommelsen emellan
Lapsta ock Finsta spräket nästan alla häfta Tecknare 6ro har-mmnan enige ; Men om dessa första inbyggare marit öfwerlef-wor
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wot af de 10 fängna Israels siäckter, eller ei, och om de giordt
allenast en, eller fiere aningar, lemnas andras utredande; Om
h<lr förr Lavvarnas ankomst bodt Jättar, eller om de waxit et
siackte med dem, det är, och blifwer en sä owitz sak, som det
Hr etigit, at borden ännu bär mänga wedermälen afLap-
parnas fordna wistande pä dessa orter; Ty sä wal Swerige,
fom Finland öfwerfiöda af Socknar, byar och gärdar, som bä-
ra namn af Lapparna, samt berättelser, om deras lefnadsfått;
Ja pä de ställen, som gräntza närmast til Lappmarcken finnas
ännu lemmngar af deras kojor, eller st kallade Ratar. Jag
tror mig altsä hafwa foa at pästä, det de äldsta Inbyggarena
i Gamle Carleby, äfwen warit Lappar, hwilcka, efterwerlden
til betog, om sina fordna hemwisten tyckes lemnat har,
bland annat, namn ät Xenon af fina dxtnax, och Trullsn af
den fordom hos dem bekanta trulldom ; Men pä hwad tiD tvä-
ra Lappar iftän l)wat och en ort, antingen bortflyttadt när-
mare lnot dc« nu sä kallade Lappmarcken, eller och ändrat sin
hushällning, synes wara uägot swärare at utreda. Sä mycket
wet man, at ännu för 420 är tilbaka hafwa inbyggarena uti
Osterbotn, och de derom-kring liggande orter, warit uti fin
hushällning föga stilde »frän wäm Lappar; Ty af Kung
MAGNI t>. 2: dras, eller SMEKS Förordning, om prckstarär-
tigheternas utgörande af är 133T kan inhämtas, at de förnäm-
sta näringar ännu dä för tiden warit Jagt (2) Fisterier (b)
och Boskaps-stiötzel (c)

A 2 §.3.
(2) <som de fordom wld sitt diurfänge ei wiste nytla srnt och

bössor, fa är klart, at de måst bruka, dels sallor och andra dylika giller, i
synnerhet til t>c större diurs gripande, dels ock dagar med järn, eller Trä-
ryggar, fåoane, fom de ännu uti de Norr belägnaste orter af Asterbotnheticna sig utaf, toiö smärre diurs jagt. Af sadane bågar hafwer sedan
det ordet Bägeman, eller Bagestytt pa Finsta loufi eller lousi mies fatt
C\tt första urqwäde; Derförc heter än i dag hos en stor del Finnar: Tul-
la louselle, eller lousi lukun, räcknas bland Bägemän, hrotlcfct fkcr, da
de blifwa mannade, eller manwuM, och på egen hand tunna föra en bag«.
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(K) Pa hwad sätt, och med hurubanna bragdersistcrierna denne tidcnbttf,

loit idkade kan wal ei med säkerhet sagas; Dock matte de i anseende, sä,
»äl til de har ännu besindteliga siffrita fnfiöar och strömmar, fom ock
det få nära liggande fifttila hafwet mvit ganska ymnoge.

(c) Tama Ncnar, som nästan äro alla Lappars fsljcflagme, måste
de mycket brukat/ st wäl at siclfwe åka, som at framskaffa sina ftötfTor med,
dock lära be, som troligast fynes, ei nytiat deras miölck til fin föda; cme-
dan det uti hela den näst gränsande Österbottns, eller Kimt Lappmarck^
ei heller är t brnk.

Fast nn för tiden på dessa orter ei färbcles myckenhet af renmåfa
finnes, sa har den likwal förmodeligen warit här så ymnig, fom någonsin t
Lappmarcken, innan jorden på annat fått blifwtt förändrad; Dock Ames
här på må»9ö stallen $emnåi« i största pmnoghet.

§. 2.

MHAmle Carleby Sochen dr belägen nti östcröotns Höft«MX dingcdömes CTorro, eller UhleäborZs Låfyns sidra del,
2* ligger toto östra stranden af Bmus Bomicus, eller Norr-

Bottn, grdntsar i Norr til Relwja <£ocl)n, i ofter til Saari-
jcrfwi och Vitasaari Sochnar i Tawastlanb, i Söder uppe i
landet til statan af peöersöre, men närmare wid siöstranden til
Cronoby Sochnar, och i Wäster til Norrbotten; dr 2 mil bred,
frän Norr till Söder, men 14 mil läng frän Öster til faster.'

Lanbet fördelas uti Stad och &cdjn, hwmföre och denna
min bestrifning belar sig uti 2 : ne grenar. &od)tien delas uti
Moder^Ryrckolänct, fom ligger närmast wed stranden,^ tTleder-
wctil c3pel/giäld, som ligger iftån ModeMckian i Öster, och.
Oswerwettl Capei-gtÄlb, som ligger ännu högre upp ät fonbet,
dfwen i Öster. iTloder^ryrckölanet' äterkan beqroamiigen delas i
éjai och Fasta landet: Dock höra be fldsta öjar, som bebos ei
iridare under ©amleCarfcby, du Prasterstap a.iZär, men l
civila mäl under Cronoby Sochn. Sr isos blefmo desft öjar/

sOM l
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som si)nechetbestä stora, tangon txfyßnifson, Crono-
by Sochen aldeles rinngde, men 1617 blef af Glorwyrdigste i
öminnelse Kong (3l_j3^. ADOLPH forordnat, atDe, hwad
Präster och Kyrcka angär, (fofa hälla sig til Gamle Carleby,
med 40 marefers plickt för den, som derä klandra fulle. Utom dejfe
öjar märcfcs har, Kcnon, fom tigger frän Staden i Nordwast
2 mil. Crullsn, som är belägen i? mil frän Staden, mastsamma mdderjlreck, och Handfat, som ligger i Sudwast 3 mil
frän Staden, utalt för hwilcka, i synnerhet Renon och Canckar,
sommartiden ifcfa* strömlnings siste. O) Nagre sma skar och
klippor sinnas här och, dem jag ti häller nödigt at upnämna-

(2) Jämför Herr Kprkioherdcns lvwl,e6i »atfra DOT. Vc2zr2pl,tc2
«te Qfftobotnia, psg, 70.

§. F-
G

Ä§S©3v 1620 dcn 7. September, blcfwo af Glorw. Kong.
|g|K GUSTAV ADOLPH Gamle Carleby Stads privi-
-s^3l^ legier utgisns och understrefns, hwaraf den efter ortens
förranamn blef Gatleby, men for ffilnadftän tNy-Carleby, som
blef samma tid anlagd, Gamle Carleby kallad; famt undfick
til wapn en liggande tunna, pä hwilcken, sä gmom
bada botnarna, fom sprundet en smrck läga utstår; (<^) utan
twifwel, at dermed beteckna den ymnoghet Qiåxa, som det om>
kring-liggande landet, til Stadens handels wara kunde fostra,
fcerforeoch denna Stad känd för en starck Ciäru-handel (ö)

Staden anlades^,mil Norr om Carleby Sochne Kyrc-
ka, pä södra ftdan omen, den tiden segelbar wif, förr Rocko-
Uv)ti, stdermera Ryrcko-fiärden, men nu Gamle Carleby
Stads sund, kallad. Wid Stadens anläggande war denna
wif, eller detta sund st diupt, at de första Stadjens inbyggare
kunde segla fxån sin egen strand, til och ifxån Stockholm, eller

Äbs
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Äbo, med fullastade fartoa, utan den ringaste fwäriahef, Dwau
före ock Herr TunEld, «ti sin Geogr. (<) tillägger denna
Stad en god hamn, stönt den nu brukliga, fom ligger z mil frätt
(Staben, et utan största dfwentyr, sä wal for sttullöshet, fom
för grundt watn kan nyttjas.

Ristiranda by, fom bestod af ta. hemman, 8 ' mantal,
famt(Qwikanteller rättare Ruivakanta by, bestäeudeaf 2hem-man, 2 mantal, med deras ägor blefwo til Stadens utrymme
anflagne; Men är 1693. blefwo dessa fednare nämde 2 hemman,
fom oafhyfte, Staden ifrdntagne, och Roteringen underlagde.

Alla dessa 14. hemman, fom först blefwo Staden under-
lagDt, woro Skatte, eller dboernas Borde, för bwilken orsak blift
wit försäkrat, at de af Bordeäganderna stulle tilKronan inlösas;
Men som Dtt ännu ti stedt, st hafwa ägorne, fom Börde jord
blifwit stlde och kiöpte; Doch ateuligir Stadfens Privilegier,
ingen pä landet boenöe fär aga, eller nytia Stadfens torö.

De första Stadfetts inbyggare blefwo berörde hemman ä-
boende Bönder, hmilcka flyttade sig til den för Staden utsedda
platsen, ock begynte derstädes idka Stads-Manna näringar, st
längt deras insicht medgaf, fom woro roane, at föda sig med
Landt-manna stogder-

Til Stadsens enstildta sisiewattn blefwo Bredwiken, £n*
nefiärden och Roustarwiken fridlyste; Utom detz ftngo Stads-
boertta frihet, at pä Callatari, der allmänt siste ar, Canckar-ock
Lrullöo-grunden sista strömming.

Til Stadfcns handels utryme anstogs Pyhäjott, Calajoki,
2.ohteä, Carleby ( hmar^under Relwia och den tiden hörde)
samt Cronoby sochnar, st at ingen annan Stad uti dem handla
finge; Bönderna uti dessa sochnar blef strängeligen förbudtt, at
segla medsitta waror til andra orter, och Fogdarna bttagit, at efter
manligheten handla med Bönderna, Stadsboerna til nakdel.

§or sit handels utrymme blef Staden pälagd, at utgibta
to* stycken Rytze-skyttar, eller Båtsmän men är 1683. kom

Staden
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Staden ofroewné med Kongl. Amiralitetet i CarlsCrona, at i
stället for Karlars staffande årligen, uti Freds-tider til Amira-
litetet betala f<;o, men uti Krigstider 1100 Daler Koppar :mt.

Carleby Sochtte Kyrcka ffulle, st <&taDs, som Sochneboerne
famfalt st nyttia.

Pd det handtwarck och handaflögder stulle desto bättre fd
reta sig och winna burstap, uti denna nya Stad, blef dem til
fordel, fom här haudlwärck idka wilk, förbudit, det nägon
handtwärckare, närmare an 4 mil frän Stadcu, stulle fd sig
nedfättia och handtwarck bruka.

Stadfcns inmdnare stulle fd beföka fria Marcknader, fin
hatldcloefter ordinantierne mrätta och reoulera.

Or i660 blef Borgerstapet frihet lemnat, at wid Staden/
och 17^3 at uti Calajocki anlägga Beckbränneri.

1668 Lemuades Staden tilsidnd at fd nyttia Böndernas
siog til wed- hygge, hwarcmot Bönderna stulle fä ftsta i Stad^
fens enstilte siste-watn, hwilcketi6/2 blcf ytterligare stadfästadt.

Då Staden först anlades, stod Norra Tullhufet mitt uti
det nu st kallade ®tat>scné funt>; emedan Bönderna, som sin
tiåxaod) ofrige afwel, om wiuteren flåpaDt til Tiäruholmen, rs
mil ftätt Staden belägen, nedförde om sommaren, dd far-
tygen lastades, famma waror geuom Dtttta sunt men sedan
sundet blef upgrundat, och denna wäg för Bönöerna obrukbar,
flyttades Tullhuset pd Norra sidan om sundet, med jordägandens
tilstånt». Ja upgrundningen har i Dttta fund, pd en kort tit» st
tiltagit, at der icke för tång tid fedan största fartyg legat uti tiU
rdckeligit matten ofwer wintern, finne* nu fnapt en watn drop-
pe, när fiod-watnet utfaller. Sio-Tullen stod och förr pd puro,
tari, men dr uti nyligare tider fiytwd pd Xbvoat *ftdtet. Nu
äro i Staden e4 Tullar. <§bDxa, der Landswdgen, fom sträcker
fig efter fyila österbotnista stranden, kommer stder ifrån in i
Staoen. Norra, der famma dter gdr ut ifrån Staden^ Norr
ät. F6-eller CimarH-Tullen/ derigenom wåstn gdr ut dt Stad-

fens
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fens MuWets och qwarnar, Samt Slö-Tullen, deriMom all
fiofart til Staden ster. Tullhusen och Staqvecttt undclhalies afTull Socieceten allena, emedan Stadctt ingm del haftver Uti
Accilen, dock höra Tullportarna Staden ni.

Ar 1643 giorde Stadsboarne första gängen ansökning,
at få bygga sig ett egen Kyrcka, men emedan då warande Kyrc-
foheröcn Eric t^icolai Gaile det wille hindra, nödgades Sta-
den lemna all sin köpta Kyrckostrud uti Sochnekyrckan , samt
ingå andra wilckor, då äntcligen Konung CARL GUSTAVS
siuteliga utstag föll den 31. Juli* 1654, hwarntt deras begä-
ran bewiljades. Arbetet pd Kyrckan gick härpå för sig med ststarck^drift, at den tnnom ett år war färdig.

Ar 17^2, dd wåxt Finland hade den oskattbara lyckan, at
innom sina gränfor en tid hyja wår ltu Aller Nädigste Regeran-
de Konung, wederfors äfwen Gamle Carleby den höga nåd,
at fä se denne bordens Skydds-Herre innom. sina portar
från den 20. Ml Kl. n. efter Middagen, til dcn 21. afsamma Månad Kl. 7- for Middagen.

(») Se Herr Kyrkiohcrdcns .^cliclli vits. <^c OKlobolviH.
(b) TunElds Gcogmpliic pag.
(c) Ejuci Gcograpli, t 4 c.

Z. 4-
Mllnnarna hafwa uti alla tider warit sin Konung och sitÄjSg Fäderneö-land st trogna, at alla de olyckor, som kun-
VJv uat pröftva dcras ståudachtighet, ci förmätt beweka dcm
fil af fall. De förffrackeligaste Marter och pinsammaste do-
öar hafwa aldrig^kunnat te sig i st faselig hamn, at ickefalst-
het och otro emot Öfroerfycten altib synts dem långt ohyggeligare.
Et beröm, som Finnarna af ålder med fog tilkommit. Uti Fäi
dernes- landets .almanna olyckor^ har detta Land ofta fåt kan-nas
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nas wtd den drygaste delen; och lärer jag träffa temmeligen
rät, om iag sttter wåra olyckeltga Krig, jemte wår grannes
otibiga grymhet, som de förnämsta hinder, for wår Finska
hushålntug. Bcwis här på behöfwcr jag et sika annorstädes,
än.uii denna Gamle Carleby Stad, hwilcket och cgetiteli*
gen hör til mit ämne.

Hwar eftertäncksam Iclrer nog ftttna sig här uti, of det
jag uti följande wil omorda, denna Stads oden, alt ifrån bes
grunbnittg^tib. Wal har Gamle Carleby Stad af enstil-
ta olyckor mycket lidit, men dock hafwa de almenna och nyligen
namda warit de känbaraste. Staden dr ej stort ofwer 130 år
gammal, men bat dock på st litett tib warit, ei ett, utan flere
fwara öden underkastad. Knapt hafwa des tttnewåttare börjat
sin t)uzl)ålning, förrän et oblibt öde deras ansiag assurit.

Ar 1664 bltf alt det, fom på 44 år kunnat af de nybo-
lade inwånare byggas och famlas, genom wådeld förstört och i
asta lagt. Ei mera ån Kyrckan och några der ömkring-
Mende huS blefwo stönade.

Här afbran den späda telning, fom fil det omkritlg liggande
Landets båtnad började upgå. Här stannade alla anläggnin-
gar och uträkningar, som jyftade på des upkomst; och några
näfwar fulla med asta war endaste wtnningen af all anlligd flit.At på denna asta bygga en ny ©tao blef nn inbyagarenaS
första omsorg.

Staden war förr oordenteligen och oregelbundit bygd, tnen
itu blef all oordning xåttaD. På då waratide Landshöfoingens
t österbotn Herr Didrich Wrangels befalniltg indeltes Sta-
den uti 20. quarter, af hwilcka hwart och et tnttcholr 10 tom-
ter, tlltx gårdsrum, som alla woro 35 al. breda, och ss lån-
ga; 4 sådana parter giöra StadcnS bredd, och 5 längden;
5 gator äro lånas med, och x twars oswer den samma, hwar-
dera 22 al, breda. Sd at Staden dr 200 tomter stor; men,

B som
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ftm til Räöhus, Rytzbodax, målare-$u* och torg dtgdr 3 tom-
te*, famt til Kyrcka och Kyrckogård, Scholan och bes gård,
Amte gatan, fom dr emellan bem båDa 8 tomter, st äro ti fie-
xa, dn 189 ofriga, fom bebos.

Mot stuiet af detta -hundrade, dd Dttta fdr började
lakas, städan glömmas och hushålningen d nyo rotas måste
Staden, jemte det omliggande landet åren 1695- 96 och, 97 ar-
fara fmårigheten af nästan ohörde oar ach miffwäxt, fom för-
mdfakades af kölden, i synnerhet de 2 första åren, hwilcken all

-grödan forwjfabe, men det zdje och sidsta mast af
örist på utfäbc ; hwaraf och bessa åren af alla Finnar fallas,
du i dag Rolmet isot hälla-eller kato-wuodet, pd Swän-
ffa de tre stora migwäxt aren, från hwilken tid de fika fom
börjar en ny tideräkning, eller Epocb*. De 2 första årens
tnigmäyt war ei ännu i stånd, at afhända mångens lif, eme-
dan de förra årens besparning til en del forstog, dock kunde
den ohälsosamma och ofta onaturliga foban, som nöden ändock
twang mången at förtära/ei annat, dn tilstynda öööen. De
fom dndteligen ofwer-lefde bessa första åren, måste bock, en
stor Dti, följande året af hunger bort tyna.

Uti denna Stad bogo bet första året 56, det andra S7,
wen bet tredje 254 personer. En nog dryg utgift for en
st liten fidck.

Mången nöbgabes då meb hela siit hushåld lemna ftt hem-
wist, ar stka pd anbra orter rädda sit och de sittas lif, men
emedan ingen tilgång war i hela Landet, måste maganS knöt
med tårar tdlas. Hela landet war st utarmat, at folck Idg

pd gator och wdgar> som st länge fatnat födan, at
de den ei mera behöfde. Barnen, fom efter manligheten affina föräldrar begdraoe nm, fiugo ofta det tåre-blandade
jwar; här sinnes intet. Ofta kalnade barnet pd sin Moders
etrtn, och ofta låg et fpädt barn pd en stelnad moders bröst.
Fadren fdg sin Son, Son sin Zader af hunger bott fegna,

fpd-
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häenbes sig famma obe, utan at den ena kunde hietpaden
andra. Den ofruchtstmma jorden fick gömma de utfmulfna
kropparna, och den oblida luften war upfyld och fuchmd af de
httnZrabeb tåtar cch fukniugar. Staben war altfå, bels ge^
nom st mångas DoD, dels genom be hopetals utflyttade hushdl,som all fin agendom til fit lifs rädning, på främmande orter
utkostat; dels och genom den dvra födans förskaffande for dem,
fom ännu qware woro, fd »larmad., at den war föga bätre
dn obe.

NäppNgen woro 13 dr berefter forflutnc, innan en swdr
pest år 1710 fig här i landet inritade, som ei utan en bryK
känning för denna Stat) aflopp. Denna swdra gäst flottade
i hast st många til ewigheren, at iiftn ei kunde uti den man-
liga Kyrckogårben begrafwas, utan måste man, utom Stadens
Fä-eller Muorn-tul ntfe en plats, fom med meöerboranbes
rilstånd blef inmijo, <tf då warande Probsten och Kyrckoher-
den, Herr Mag. Jacob Falander y til pest-likens begrafning,
famt meö stenmur omgisiven; Hwaraf den dn i dag fallas
pest, kyrkogarden. Detta dr dodde uti Gamle CarlebF
Stad, närmare 10a personer,.

Efter det bekanta R^r^-slaget dr 1714. började de krigs-
lågor, som denna tid nog länge brunnit, och lyst hfww hels
Norden, närmare nalkas denna ort.

Dd blefwo efter befalning, af de Ijemma warande uti />*
bruarii månad alla Stadsens Fartyg och Siö-bobar, met> dtt
uti dem war, nemltgen Salt, Lifs förnödenheter och Krigs-
redstaper upbrände. Swårt förebod til det påföljande.

Samma dr Uti September Månad kommo Cafsketne for*
sta gången til benna Stab, hwilckns framfart nar mera ån
omennisilig. Alt, i synnerhet mankon, som be éfmerfommo, stogs
i hiäl. Blott at blifwa febb of dem, war et bråt, fom kosta-
de lifroet. Ostyldigt blod, och döda kroppar fågs allestädespd gatorna.

B 2 En
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En Rytntästare af -tbo Lckns Csvailtrh, F,^^« benämd,

fom stob mib stora Rauko-bron ' ntil norr otn Staben,
den at upbränna, och siledes förhindra fiendens framkomst,
ryckte med sit manjTap, under påstående mördande til Staden:
men nar c>/^e^e stgo honom ankomma, upkaftade de ett
ssifte af Stadfens bro, få at Ryttmästaren tnåste taga magen
omkring wtken, under hwilckett tid cofakeme styndade sig bort
från Staden, st at Nytmastaren fitlf, fom först hänt fram,
ei fick i hiälfld flera än ett, och såra 2.ne af dem. Efter
så nestigit ryggande, woro öe allenast en meka borta, innan de
meö fördublad grymhet återkommo. De dråpo ei allenast alt,
Dtt de öfwerkommo, få i Staden, som på bandet, utanpU
ffade, brände, och på alt nptanckefigit mordistt stt pinade tit döds.

Alla, i synnerhet pilttbaxn, jbm mib lif lemnabes, bott-
siapabes i ftafwtxi til fimba lanb. Alla Kreatur bortfördes ochihiälstogos; meb ttt orb benna ort, jemte hela Finland, utstod
alla de swårigheter, fem eld och sward, ien morbist flenbcShand kunna åstadkomma/ til ett Lands ödeläggande. Ett ned-
fart, fom af en eftertancksam ei utan rysning kan påtattcfas.
Hiertat må brista, och ögonen smälta i tstrar, när mara Fin-vax, med bestörtning omtala de tider. Ännu dängcr bitxtat i
bröstet, pd dem, som warit åsyna witnen af detta härjande,
när de det i hoakomma. Många af oem, som halftsoa nnd-
siuppit ixtta grymhets owäder, kunna ei, utan tårar omtala
de tiber. 'Deras Föräldrar, Hustror, Barn, m. ln. blefwo
mördade, hängde och leftvande upbrände. Inga böner
woro st bewekliga, som kunde sirmå Fienben, at stona det
minsta begiande barn, man be blefwo i waggan, meö spiut
Fenomr^nde, på störar upbängde, och mot knutarne fouderjlag-
r.e. Flera barr ännu pd sin kropp märcken efter fiendens mor-
dista stag, och meb fin siukliga kropp bekräfta sanningen af alt
Dttta,

gienben fom vpstagit finger pd <etabfetts åkrar, in-
Mnteraoe
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qwarteradc sina hastar, uti de förnämsta husen Staden och
på Landet; de smärre husen blefwo, dels fom web upbrdnbe,
dels utstäpade tit lägret.'

Nar dessa jämmerfulla lågor, efter ? år dndteligen slock-
nade, och den kära freden åter i lugn och stilhet bragte et st
mycket förhärjat och stingrat folck, war denna Stabs utseende
mera ätt ömkcligit.

Få htts, det ena har, Dtt andra dar stodo taklöja och stn-
derrefna, på den plats der Staden stulie wara. Ndppligen
fans här någon inbyggare; Ty Borgerstapet hade st mångasom stippa kunde bonsiytt, och de, som nödgades aware blifma,
habt på wåld-och pinfamt fatt Slifwit flagtabt- Det Borger-
stapet, som begiswit sig pa flyckten, hade til en del,, synnerhet
af det ringare, stadt^t, dels wid några näringar i Swcrige,
dels och genom wärfmugar komnnt i Krigstienst. Men de fa,
som öfrige woro, hade til fit uppehälle mast utlagt alt det de på
flyckten med sig taga kunde.

De som altst nu stulle börja uppbygga den ödelagda Sta-
den, på des förra med imteivänarcituS blod bestänckta asta, wo-
ro af st många olyckor utarmade, och nödgades doch utom si-
na egna hus kosta pade almänna byguaderna, neml. Rckd-
Vag-Malare-och Tull-Husen, m. m, Handelen, nästan
deras enda näring, war nu föga. eller atsiuaett.
I hela Finland war då intet Landtbruk, och inga stögder

idkades. Städer och byar woro upbränbe, röken stod ännu nä-
stan up under htmtmlen; man hörde ei annat än bmftlig klagan;
biupa suckningar upfylte ännu stogarna, och de mennisttor, som
undstuppit fiendens mordista händer, och jokt sin säkerhet i öde-
marcker, der de bland wildiur trodöe sig wara säkrare an i sinat
hemmifl, började nu småningom at framkrypa, men hade itttet,
hwarmed de på affan af sin förra möda stulle bo sätta; etncdan
åkrarna woro t tinba , ängarna stogwuxna, hästarna til Dbbi
körda, ail bostap siagtad och upfrdten* Ja hela FinlandMnabe
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liknade mera förbränd Wen, än ett bebodt land.

Hmu tndräcktig haudelen då kunde wara för wåra StadS-
boar, behöfwer jag ei mera omorda.

€1 och Vugu år fick Borgerstapet fedan obchindradt byg-
Ha och t stånd fatta det, som förstört war, da åter en ny olycka
dr 174a den 4 Julii en flor del af derdé arbete, genom en
frätande wådeld til rok och asta förbytte: och st wiba de bäst-
fcynbc och förnämste feufen mebtogos, katt städan rätuaS tir half-
wa Staden.

Samma år mot hösten hitfommo Ry(ka Hufarer, famt
sedermera, uti Junii månad Cosaqwer od) €almudet, hwil-
la fientliga folckstag dettna ort, med lika dryg känning, fom
det ofri^a Landet måste sig underkasta. Minnet af deras up-
förande uti Landet dr dnnu hos ofi alla st färstt, at det et
behöfwer förnyas.

■" Utom aUa dessa fwära öden har watnet ei heller underlå-
tit at flere gåttgor, pa flt fatt, genom Siof?ao«r stöta pd den-
ne Stads^grundwalar, af hwilcka enstilta haft nog fwåra kän
ningar. Ar 1750 om sommaren omkommo is personer, en
del af Stadftns förndmsta inmånarne pd en båt. Flera dyli-
ka beklagliga .händelser går jagförbi: Jag har allenast nämt
de swårigheter/ som warit för hela Staden mast känbara.

Den som med eftettaucka anser dessa fwåra och täta olyc-
kor, må ei undra, at denna Stads wälståud är ännu alle-
nast en telning, den man under biioare oden snart wdntar i
blomma.

S- 5-
H^Am'?le Carled^Stad N:o 72. Efter ordningen wid
jEjÄ Riksdagarne, Ar ännu bel^geu pd jamma stdlle, der
*>&*** den först anlades, Fast icke pä någon Hogö,. dock pd
tort och fundt rum, i anseende, st waltil den nära liggan-

de
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de stltsion, utan några ffogwurna stär, fom ock de pH latrdS-
sidan belägne öpna fält, fom befrdnya luftens- et mindre sitlvla/
an obehindrade rörelft. '

Pd Norra sidan omgifwes Staden af det oftanämbde
Stads-sundet, ofwer hmricfet, den st kallade Stadsens-bro,
Ugger; mcn pade öft-gc stallen af åkrar, dngar, hagar och-
siälter, som göra des läge liuft och gansta behageltgit. Naturew
har ei eftersatt, at har inrätta Da, som lnenMiga ögat kan for-
lusta. Wil tnan på gröna anyar ock blomsterrika parckcr fe.
naturens ftMing, si har man stder om Staden Dtt artigaste,
tilfälle. tyoil man förnöja ögal med åstaoandct af gröna ocl/
stuggerifa fält, hwilcka stifta färg och^kltgga mot et l små böl-
jor flytande och sorlande wat)}, så är wid Stadfens Sund bit ln>
ligaste monsteroch aftag af jabana lustwrheter. På Stödsets åk-
rar kan man fe -uatarens w^kstad, stmt meb hivad flit, ifwer och'konst öett arbetar på wårt uppelMlle. På wastw fiban om
Staden är en msigt, somwisor hwarje afton, huru solen med
all sin pragt tyckes uti willa häftats bölior sig ttedbcldda. Jaman kunde föreställa sig detta stora lim af hasscns brufande
tvågor aldeles blifwa -utfläeft. Här tyckes man se hafwet med
ffvn, t>e jordista med be öfwerjordista watnen föreatade, och om
wintern haftisen, med molncrna wara sammanfrusna; med
ett ord; här finnes ymnogt förråd på naturens mastarstycken,,
och artiga omstiften, som funna mätm mennistltga ögats lystnad.

Till Stadsens prydnad bidrager ei ringa de PnM*ive bygg-'
nåder, ltemligett Kyrekan, klockstapeln, schal -> ody Sy»o*>
dal bygnaden, stmt Radhuset.Sfrcfan, som är af träd, står nästan mibt uti <&taX>m,
och dr bygd, som i 3-'dje §./agt dr, åren 1654, och-ss^ samt'altst snart ioo år gammal. Ar 1695-och-96 blef den med 2: nefors utmibgab, emedan ben annars war förträng, och dr
nu en rätt fors- R^rcka, har uti ändan af wästra fortzet et
(pitflgt torn, der dock inttt rum dr for Klockor, hwilcket, jo>

nål,
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wål, som hela Ryrckan är med spån-tak, samt mäggartte
med brädstag försedda. Genom många och flora solister, som
infläppa bagen, dr Ayrckan innan tit nog lius, samt för öftigt
på dtstilligt sått wal zirad.

Jag wtl uti följande omorda, st wal de förnämsta pryd-
nader, ftm de märckeligaste infcri?tu«er* eller pastriftcr, som
uti de pubiifve bnftn på åtstil.ige ställen finnas; lt:en som jag
wet, at tn del af minn läsare anje sådant för oreööigheter och
fåfänga, st mil jag förut erhindra, at do, om mitt arbete for
öfeigit af dem blix genom ögnat, med tolatnob och benägenhet
fasta ögnen öfwer de^ rader, som handla om stoane r deras
tycke onödiga saker, och täta stledes mitt tycke wara oklandrat;
hwaruti jag dock hoppas giötxr, hdlst någon läsare til nöijes: (*).

I hörnet entellan östra och norm kotHet i Kyrckan står en
wälprydd Prediko-stol, som år 5657 först dr bygd, men år
i7i)9 senast målad och har denne pastrift:

Simon pJHf. Mtgdalenå. F^/cöl i» ter.
Jtri 22. v. 29. G L.and! s.and! 3.and! hor Herrans ord.
J0H..13* v. 17 (Dm j det weten, salige dren j.om j det gioten.

Hren 1695 i och - 96. blef här det första o^e/- wclrcket
boat, mett under förra flendtlighctcn , jetnte mängt annat för-
ftördt. år 1737 - och 38. bygdes här åter et nytt och rätt wae-
rert Orgel . wärck, bestående af 21. stämmor i Manual-wåxtftt,
Pofitivet och Pedalen, I 7>t>»,«^«^ 3 Sptrventiller, 2 Sirnmel stier-
nor och 8 styckett fmå Klockor, dr wclrderat til 18000.Dal.£:mt,
utom målningett, Ar 1748. blef det af Herr o/* Hedlund
omlagat, famt flätnman qvintaaena ändrad til B»urdu»* för
1100 Dal. K:mt. Detta stöna wärck flår pd Idcktaren i
wästra fortzet, på hwilcken står strifwit:

Gudi til dra hafwer Handels-Mannen Herr Cbrlftophcr
c^/ös»,, med sin k. XYlata budawe Anna Varg, pa egen
bekostnad låtit mala och Fira detta - t&drc* ar 17;?.

Pd
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På bielcken fram för läcktaretn Ar 17^8. Under Hans

Kongl Maj:ts, war Allernadigste Ronungs och Her-
res FRIEDRIC den förstas mildaRegering är orgel-tr>ärcv
tet här i Stads Ryrckan förfärdigat, nptt golf i Ryrc-
tan inlagt, samt sacriflian förbdtrad; llla förtiden rraran-
de l^andshöfdinge , Högwälborne Herr Greswen Cakl
Frölich; Bistop öftver Abo Stift, Hsgwördige Herr
Jonas Fahlenius ; Ryrckoherden Herr Mag. Carl Guft.
Werander; Borg-Mästare HerrKrlancl Noijén, och Rprc-
ttowärd Radman Herr Sigfrid Brumerus*

Uti Dtnna Kyrcka ftnttes ock s wackra lins grottor, af
rncfittg, med följande på (frifter. På Kronan framfor Altaret:
Olof IVendelius, Anna Herman. Lars Brcnntr* Maria Hervtan.

På Kronan wid första bättckarne:
T* M. SK. C. M. SK* AM. S. Svendlin, % C. S, H,
z/^/// Perfan /s>/««les. Anna Jons dotter. Anno 1679.

På 3:die Kronan i c/^„:
Jacob Carlbom. Matbias MathepMn Maria Carlbom.
På Kronan framfor o^e/.Ldcktaren:

/oö. A Pra/i* Erafmus L* BiÖrckmän, A\o 1688. d. 17 /-ss,
Pd stora Kronan mitt uti Korckan:

Anno 1688. den 11 H>v. Job. Simonfon Rifka, L/,^-i An-
/e^- dotter z/x»','cö. OF/»<>/ BotkmbUer, Magartba Myrieb,
Job. Jobf, /^<e/?. Erafmns Biorekn.su, Britba Job. d: tr Ptäft.
Räd och Handels,Mans Sal. Ibö. Ericbf, Prästs och
hans Hustru Lift Matt dotter tafts åminnelse af arswinF
garna giswen. Handels-Mannen Sal. Anders Pbiliff.
Myritbt och hans Hustru Sal. c/^ Matts dotter 7-/,, ä*
minnelse, giswen af arfrrtngarne.

Utom alt detta dr Kyrckan innan til öfwer alt målat) ochwåggarne med wackra Krantzar utzirad, uti hrcilfa lämpeliga
fpråk dro strefne: allenast de bäst träffade mil jag anföra.

£>fmer doren til s<-r^,'^, fom dr norr om östra forfet;
€ za<k*
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Zach. 6: v, 8. Sij de fom norr-dt draga, lata mm
anda hwilas i tTlordlandena.

På fodra sidan om Altaret, i 555. o. *\ 16,
Thet brödet, som wi bryte, dr icke. m. m.
På norra sibatt. I Cor. 10. v, 16.
Wälsignelsens falct ( roinet). m. m.
På pelaren emot Predikstolen: 5/. i, v. f.Hela hufwudet dr kranckt, hela hiertat dr forsmägtadt.

Hwaremot fedan andra fpråk fwara.
Z förstugan ofwer Präst dörett:
L.ät min gäng wifl wara i tino orde.
I förstugan til stdra kortzet: pfaim, 119. v. 3*.

För mtg in pd tina buds stig, ty jag haswer lust dertil.
I Torn förstugan:

Rom här in du Herrans wälflgnade, hwi står du här ute.
I förstugan til norra kortzet:

<s/5/m. 119. v, 29.wändt ifrdn mig den falffa wägen och un mig din lag.
Flere sådana wackra språk wil jag melemna för korthetens

fkttll. ,

Ofwer Präst-dören i Kyrckan står:För jämlikhetens stull är c7^^e„nedre del öswerstru-
ken och hwit målad uppa Radmannens Herr j-tcob Faian-
ders och des K. Makas H/^^me Sophia Freitags bekostnad
ar 1739. Ofwer dören uti foora korsiet:

Gudi til dra och detta Herrans hus til prydnad hafwer
Sal. Borgmästarens, i safstiden Äöel och Högach-
tad Herr Job, «^/?^, efterlemnade Gncke-sru Dygödd,
le Fru Anna ffeftring låtit denne södra delen af Kyrckan
mala och Strå ar 1739.

På bielkon fram uti Kyrckan står på ena sidan:
Är lCzo* dr Staden Gamle Carleby af högst pri-

selig
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felig i åminnelse Konung, GUSTAV ADOLPH den an-
dra och store funderad, och med härliga Privilegier bene-
/c<>^</, men blef i asta lagd Är 1664/ förutan Kyrckan
och nägta gärdar om henne.

pfaim. 84. Huru liuflige äro tina boningar Herre Fe-
baoth, min fjäl längtar och trängtar eftcr tina gdrdar.

På andra sidan
Under den Stomägtiga Herren, Konung CARL GU-

STAVS Glorwördigst i åminnelse regemente, blef Kyrc-
kan i Staden först funderad och med wäggar och tat först
ttpbygd Anno i6fy, pä detta dret tilträdde O:»- Erkus
M.*tbia /^/<-^-^/'F/?e^», och Sal. afsomnade den 2/. De»
ce^ö-^ 1692.

Kyrckans öftige strud består af följande stycken?
l3n Altar dyna med pa strift E. s, D. R. Anno\\>tf.l3t Altar kläde af fint Sammet med påsydda bokstäfwer:

j. h. s. d. j. s* a, m. j, D. c, fom fäges wara förärt
af (Sal. Nådman Oä". Abi*. och detz Käraste Märg. Canbom,

l3n Silfwer-kanna af 134^ Lods wigt, hwarttppå står:
Jeban Hebert Enqvifi, jfore Köngl. Maj : ts Fu. Sweden
U?ohl bestälte Gberster-^e^-»-^, unter datz Osterbotni-
fke Regemtnt, nebst ftiner liber Fraun Anna Juliana von
/e e<b/^», habe diese Kanne Fu Gottes i3hre Kirchen in
Gamle Carleby verehret. Anno 1683.

En Kostbar Hdaf på htmlefen står Martin polviander*
Margaretha Carlbom.

fSrt förgyld Silfwer Kalck och Patén af 6s. Lods wigt,
famt en Kalckdut, hwar uppå dr fydt, Carolus /s^« Förfman,
Adtlgunda /ko/>»ö^. Gatnle Carleby Stad Anno 1699.Klockstapeln står brede wid Kyrckan uti sielfwa Kyrckoplane-
et, dr bygd på det här i orten brukeliga fattet med fpåntak ochflagga. Uti denna bygnad finnes, utom 3 mälliubanbe Klockor,

ett Urwärck, fom st wal med stag, fom wisare tecknar tidens lopp.
C 2 Kloc-'
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Klockorna dro af följande bestaffenhel:

Stora Klockan wäger 10 (Sfcppunö. 10 Litzp» to M^kr.
Kostar 5162 Dal. 16. öre K:mt. På famma Klocka är strif-
Wit: Gloria in excelfis Deo. Me fecit HélmU Gerbardt Mejitr.

Mitt pä Klockan pä norra siban:
Under Den Srormächtigste Konung GARL Xl! tes K: de
/l^eme«„ ar, är denna Gamle Carleby Stads Klocka
omguten, med största delen af Borgerfrapéie betoflnab,
ar I7of. P*ftor och probst. Mag. /<«coö påtänder, Borg-
mästare Joban ForJJman.

Pä sobra siban:
At minna hiertat pa, med bön sin Gud akaNa^
At fammanropa hielp, när eld will ofvoetfalla,
Tit bada det en fjäl, frän kroppen tags til Gud,
At Aik inorden göms, dct tecknas med mitt liud.

Pä nedersta kanten:
lag ropar öfwer berg, angår och dalar,
Kommer hit horer hwad Herren Gud talar.
©en anbra, etter meblersta Klockan wäger 3 Skeppund.

8. £i§p. . t7 ®l:tt, Kostar 1727. Dal. 8. öre och hafwer
foljanbe påstrifter: -

På ofta kanten:
Gloria in excelfis Deo^ et in ierta pav* bominibus borta vo*>

luntas. Anno 165"?.
Pd nebre kanten:

Pfalnt CL. Laudate Dominum in Cymbatisy in Cymbalis bene
fonantibus, HolmU «e /i,»^/,/ <7e^^/i Mejier. t6ss.

Den 3 dje eller minsta Klockan wäger i Skcpputtd 18Lisip.
w. M:kr. Kostar 962 ©al. 16. öre och har deffe infcripthner.

På norra sibott:
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/>/,>//>- ,'» regm .^/ FRIDRIGG i:mo, Pax Patria* Pro-

vlntU, eiusqve Gubematori B/ironi WILHELMO VON Essen,
Ecclefia Prafuli Epi(<opo O. Laurentio Tammelin» Paftori
Mag. Andrea Kiemmer &Confult Gamle Carlebyenfi, Jobanni
Weflring,

. Pä sidra sidan.
Gloria in excelfis Deo. Priore ab boflibus erepta b*c* pdce

reflitata: fufd a Gerbardt Mejier, Holmia 1730.
Gudsticnsten-förrättes af sttnma Präster uti Stads, fonti Sochne Kyrckan; ttcmbl. Korcfoherdcu. 2. Capettaner ochAdjunclo Minifleril*. som bcrjemte är Pddagogus inferrior \tfi

Stadsens Schola.
SchoL garden ligger sider om Kyrckan, uti hwilcken äf-

wen s<H<"- pddagogu box, och stiljcs från Kyrcko-planckct alle-
nast med en gränd; har är, utom de tiißeticris tienjt h^g rum,
Schol-eller synodai*> byggnaden, som åren 1695. och-96
ar bygd, beståcuöe af H>«-^</ . eller Präst-möts - Salen,
Schol-, Salen med en kammare, samt förstuga. Byggnaden
ar hög och ansenlig med dubbelt fpdtttaf och flagga försedd.
Här finnes och en Klocka, hwilcken förr warit hörande til det
urwsrck, som ftån Sochne -Kyrckan af Rytzarne år ,714. bort-
togs, men år 1721 blef funnen uti deras läger på Stadsens
åkrar, famt til Scholatt tibpi 1737, och eftcr hon war bräkt,
omgöts 1750 tUed ttlöfning på tyugbtn; har denna påjfrift:

Hag kallar barn at känna Gud, *At lära dygd och wisdoms Bud.
Kyrctoherde Jacob c^-«i«-, och Borg-Mdstare^/<,^

Jtforeen, 2
synodal-i&alm, hwavuti Osterbotns Prästerssaps $>-
idifputationer merendels ventileras eller gmnstns, dr in-

nan til målat), har 2: ne catbedrer* famt bänckar, och innan-
byggnad, som ett Academi^t läro-hué.

Uti Schol -rummen underwises nu 18. stycken Piltar af
RtB,
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Kesss^ Padagogl* Herr Mag. Eric 7^^'e/////, famt under Paiago-
Fe» och Miniflerii AajunUen Herr Mag, Johan 7>^/?^ö>7 måst
uti dhristeittjomett, stnfwandct och räknandet; dock btifwa lär-
lingar wid denna Schola, ibland afwen längre hanölcDda uti
Bokwett; i synnerhet hafwer nu warande Retioren lagt, sig win-
ning om, at få intrycka hos dcnna ungdom, st smak, som
insigt Uti Hiftoria Naturali. besynuerligen BotAniqven* Clki or^
ta känningen.

Stadfens RädrMls står på norra sidan om torget, som
dr en prydclig bvggnad och hafwer ett Zirligt torn, deruti ett
Klocka är, med hwilcken hwarje dag Klockan 4 om morgonen
vch Kl. 7 om aftonen,-famt dch utom hwarje Radstugu dag
ringes. Pä dcnna Klocka jt&r af Pfdlm. 2.6*0 t />/>/^Boken
I)ela den 14 wcrstn Gm nägot klagomal kommer for tig. ;c.
famt, /^^ Jttflitia*.fi pereat n,.undus* Anno 1724

Rummet der Magiflraten har sitt säte, eller Rad-Salen
dr uti andra måningen, et wal pryot och målat rum, der ät-
stlllige wackm raiutteö- om rätwisttt, sinnes på wäggarnc,
dem jag nödgas -letnna.

Borgmästare uti thcnna Stad hafwa ivarit födande:
i. Eric jonfon. blef Borgm. i622. war en Bondeson ifxån

Cronob?, har ,^^^/och warit Baners Laglästre: Borgm.
s.lienasr i 2 är, och bar Bor,gerst<'pcl för deh hårdhet stull, uti dd
tvärande sivår tid sttttit om natten pä honom gcnom fenstret med
fula, t fangen, som dock ei honom, eller hans hustru träffat, u-
tan genom Felden, derfore han tagit afstcd, och begifwit sigtil
songde fööcrttt, som förmenes ofwer Lavpo fodm.

2. Knut Bm^rfoti^ blef Borgmästare i62f. född i Gamle
Carleby pä Sundhemanet, har warit ,'iudent och aufeutrant i
-Abo. Nar Borgm. i vår, och dödde vä forenämde heman.

3. jönfon. blef Borgmästare I^3l. född i WM** har wa-
rit flmaem och något aldrig wld hitkomstcn. Borgm. t 6 dt,
och for fcDan ttl &*!* för mMmja med Borgerstapet.
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4. F-"s Nlelfon. blef Borgmästare 1638, tilförene Lagläftre

i Finland, war Borgm. i'2 är, tog afsted och reste åter tit
Futlatld, for ringa inkomsters stull.

5. Gabriel Ltungfon. blef Borgmästare 1641, född på för^berörde Sundhemmanet i Gamle Carleby, war förr RA5.E55
Laglästre och här Borgmästare i is är, blef et år för sin dödafsttt for Borgerstagets owiljas stull.

6. c?^,>/ Svart, blef Borgmästare 1660, war Baners
fogde, men fefean Borgmästare i 7 är.

7. M^« .^H^. blef Borgmästare 1668, tilföreue Lands-
höfbittgen Grasses sjcretefäre, war Borgmästare i 4 är, tog
sielf asscd härifrån och blcf fedatt Borgmost. i übte*.

8. Andreas Mathefuu. Probstens fon i Calajocki, war Borg-
mästare i 14 år., famt fedan .Haradshöfbiiige t Stor Safwolax
och widare i Ostcrootns nona härad.

9. Jacob /^/7>?^i<-. blcf Borgmästare 1688, Confulisfon i
Wurnst, war Borgm. i 4 år, och blef har död.

10. c^/ Forfjman. blcf Borgtttästare 1693, tilförene 0»,,,/.
lift wid den <-«K^//>^a!e FJlnifka Kottgt. /is^/?,««- cs»,»?/'/.

Jonen* fom och federmera i Stockholm ; wax Borgmästare i 22
åx, och dödde i Stockholm 171^

iv Johan iPafiring, blef Borgmästare 1722, har ftuderat \
l//./^, war först Radman och Notarie, famt federmera Borg-
mästare i tz år, afgick här i Gamle Carleby med döden år 1735.

,2. . Z^/-»^^^». Borgmästare 1736; har Studerat i llpfata,
war Auditeur xoib Wästerbottts Regemente* tilträdde Borg-
mästar Man i o<3s^ 1736, och lefwer ännu. ( ö ).

Gamle Carleby <§taD* Stat och aflomngnr, kan af föl-
jande inhätntas, fom Herr v, Auditeuren och MtArien. Martin
H»«,m^, mig gunsttgt lemnat del af.

Gam-
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Gamle Carleby Stads af-iöniugs Stat.

U^ttuuui af Glorwördlgst i Amnlnelsc Konung CARL
Den XI. den 8. M« åt 1633.

2)al. S:mt.
Borgmästare - < 300;
6: Radman - 30 dal. 180:
Notarius » - » l)ol
C.lTeur - - - - 33: ro: r6.
Stads fUgde tillikaFifcal 20 :
Wachtmästare « » 20: .
Stads tienare - < 10.
AJjuntlus minift. sch
P&dag. infetior. . , 66.
Til puhliqve Byggningar
vth Reparationer - - 80 :
Til rirraorä. säsom papper,
■SSlecf/ pastp: gr. lius och
wed m. in. - , - 20:

gumma 819:10:16.

Til a andra sidan stående aflsning
nro följande ansiagne.
©amla åker '1^.2». -
Nya Hker och Ängs Taxaft.
Mtthlebets pengar. ÄältoK grifjef.
Källare Arrende. Handels geiiatltCK.
S?9f'bot»ar« hyra. Wag penningar.
Stadftns del af sak, ören.
Burstaps penningar.
Tomt ören.
Torg och stånd penningar.
Tijonde penningen af dem, som
Kciixnci. sitt Bnrsiap.

Reftor Padagogia är ei uptagen uti föregäetrde S>taf, sial
dock niuta i aflöning af Crottan 22 Dal. Silf:mt, och en
tredje-del af tionoen r Staden, med diekne penningarne af
Gamle Carleby Stad och <&od)n.

(Sedermera af Stabfens Borgerstap bemiljod Stat.
Dal. S:mt.

Ofganift . . > - « 120.
BtaM Fälssär » , , , 35.
4. st. SJacht karlar ntuta
hwardcra 17 D«l. **">

, 68.
Dessa löner betalas ärligen af

6töt)flt efter Taxering.
Summa 22).

Staden är ännu indelt uti parter > Gårdar och gator,
efter Landshöfoingen Wrangels uträttning, hwarom uti 4 §.
fagt är. Comterna äro majlcdcls walbyggda, stönt med trä-

&u*
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hus, i synnerhet hafwa de fom efter den febnasie brand bygt nå-^
godt, warit mana om et prydeligit utfeende.

Inbyggarena hafwa allmänt warit kända för ett muntert
frikostigt och en del yppigt lefnadsfatt, stöttt de ej nu, få alment,
fom förr med fog för yppighet funna bestyllas. Dock dr Bor-
gerstapet, i fynnerhet när på Stadfens heder ankommer, fri-
fostigt Och bonnet simtadt.

Mitt witsord härutinnan toröe anses fom partistt och gäft-
achtigt; men fattningen at faga tror jag, at om främmande, som
äro härom underrättade ffulle yttra sig, torde jag haldre bestyl-
las före at hafwa fvart något af dessa mina Lands-Mätts be-
rom, fom dem dock med fog tilfommit, än at jag fagt något
for mycket, hwilket jag och tycker mig häldre anstår.

(a) De stdl, fom efter mitt tycke förbundit mig, ar
infora fäbana infektioner, da jag mig påtagit at befkriswo,
denna ort, äro följande, i. Böra de, som pa något fatt
bidragit fitt enstilta forrad, antingen til Gudshus pryd,
nad, eller pä annat fdtt tient det allmänna, ei förbigås,
utan deras forhällande dem til beröm, och andra til up-
muntran omordas. 2. Roijer en stor del påskrifter den
wordade Ålderdomens tancke-och skrifwefätt, fom af en
nygirig och npmdrcksam ej annat kan dn anses för artigt
och nöijfamt: 3. Nan en rad, eller några ord, ofta de
man minst trodde ,antingen nu, eller i framtider lämna
häsdatecknare och fornälstare stor uplyfning.

(ö) Detta angående Borg*Mäst<trena, fom och om
Stadsens grundnings friheter och osriga formoner, famt
oden har Herr Räd-och Handels-Mannen /^^ Fatander
mig gunstigt meddelat.

§" 6.
QSU^h f'a«s nu nägot tckttat om Gamle Carleby Stads
WA Historie, lynne, och belägenhet, fordrar ordningen,
TvH at jag uti följande dfwett något ordar, om denna Stads

D P«*



26
Polifie, Hushållning och näringar. Ar 1751 woro uti denna
Stad 179 matlag, utom de utfattige, och befärts' folckets tal-
rtfhet efter ©tanden, fom följande utdrag af Kyrcko Tabem
utmifar.

Wlm k. Qwin k. Man t. QlvinF.
Nidd. och Adel i.
Präster och Schoist. 3. 2.
Deras Bänt 1. 3.etånbé Personer 8. 3.Ståndens hederl. be*. 4.
Deras tienste folk 6. 7.
Kvittrats personer y. y.
Krämare 27. 32
Sma Krämare 16. ig.
Deras unqd. öf:r. 15. ar 17. 16
Deras barn under 15 år. 14. 20.
Handtwärks folck 13. 13.färgar < i , , , 5.

Ringare Ssor<tcrst«p. - 96. izo.
Äpnfo^öch Stads bctiente 7. 5.
Frifft l'nh,.ses solck 3. 4.
Dito Brackcligit 1.
Skeppare och siöfarit folck 4. 2.
Ringare Borgerffaps barn
öfwcr i) ar > , - 30. 45.
Dito. under 15 ar 106. iji.

Deras tienstcf. ös. 15 är 53. 78.
Dito. under 15 är. 4. 3.
©ammalafff Fridman 1.

gagraDe Qwinfolck ,.).
BUMI^3 428. 550.
zumm^u 97g.

Uti denna Stad finnes gansta många af det Ringare Bor-
gerstapet, som meö största svårighetkunna nära sig och hafwa sinutkomst, af orofaf, atbt, hwarckcn hafwa färdeleö bötielfe, eller,
fom gör det förnämsta, hafwa tilfäUe at med arbete och stögder nä-
ra sig, emedan inga for dem timliga närings-sätt äro inrättade.
Dageltgen ökes folcket, få wal af Stadsens egna barn, fom och
genom det ifrån landet inkommande tienste folcket, som efter nå-
gra års tienst i Staöett minna Burstap; men stögder och för
dem tienliga näringar äro Landt rorwiste och få ei något insteg.*
En btl af sådant folck fara wäl til Stockholm om fomrarna på
de Handlandes fartyg, för lega; men på några månader kan
i\, ehuru stor legan är, förtienas hela årö födan för et hitébåU.

HHr af kommen, at man här med stal klagar ofwer folc-
te.K
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fets, brist, utan öfnMstöd, eller rättare öfmer- tjenliga närings-
fångö fåMfo fom kunde staffa, et til,arbete tienligt folck ar-
bete och fööa.

Så wal af detta, som andra dylika, bMageliga exempel*
fan man fiwaa, huru högst onstcllgt och twttigt det wore, at de,
fom sittja i styret af tvära Städers Poiitic och almanna husf
häluing, stulle äga en tilräckeligare insicht uti den adla och nog
länge förgätna hushålnings weteuffapen, hwar ignom otaliga
siukdouutr, krämpor och irrmgar ttt-i tvära Stader knnde häfwas
och aldcles forefonunaé, emedan de, hwilkom ofwer upfon ö{wcs
Sladerllas husbalmtig är anförtrodd, hwarcken kunna weto.
alla Staders tilständ och omständigheter, eller pä något sätt fyiu
na at lämpa fin eftertancka til hwar och en Stabs forfofring
för sig sielf.

Jag lemnar derfore hwar och en owäldug at dömma, om
ei, i ansende sä wal til den nära stägtstap, fom är emellan Lag?
farenheten och den almanna hushalllingen, fom och at nästan
de fiästa af dem , fom komma at titna det almanna uti ratwi-
fans hand-hafwande, derjemte blifwa styresmän af Städernas
/'<'/,>/>, alla de, fom watåfifå sig om Lagfarenheten, äfwett bor-
de förstaffa sig en tilräckelig insicht uti hushålningen, och ei få
förr bekläda något ämbete, innan de aflagt och lemnat w.ärcke-
liga prof af llka tilräckelig insicht uti Hushåfningcn, fottt uti
Lagfarenheten, entettatt detza wetenstaper, uti framtiden wid äm-'
betetts beklädande bltfwa dem nästan lika nödiga och almenhc-
ttn lika ttyttiga.

De prof, fom wid -tagandet från Lärosäten af lär-,
littgar uti Lagfarenheten formas, äro så wäl uti huMlntngcn,.
fom Lagfarenheten ei ännu sådane, som stulle wisa deras sticke-
lighct at bekläda något cmbete, der detza wetenffaper äro nödi-
ga, emedan stldant då ännu af dem ei katt fordras; utan de
rötja allenast de grunder, hwarpa en widare insicht fatt byggas;
derfore borde något widare prof af dem ästas lika wäl uti Hus-D 2 hål-
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håfnfngen, fom det stee uti Lagfarenheten, innan de komma ni
s«ö,,?ve systor, och i fynnerhet fättes til styresmän af Poiitie»
tlti någon <§tat>.

At åtffilliga embetsmän nti Riket, böra undergå prof uti
hushåls-wetenstapen håller jag för en högst nyttig stadga, men
för Dtm, fom fomma at bekläda Borgmästare fystor uti Stä-
derna och at befatta fig med Stadernas Poiitie* håller jag det
auttu för långt nödigare och nx,ttigaxt.

Detta är mitt wälmenta förstag, hwarigenom, efter mit tye-
ke,wåra Staders huéhåtning, fnart stulle minna önstelig för-fofring, hwilket jag femnar under höga wederböratides öma och
mognar* omdömme.

Hunt nödigt det år uti et samfund, at we^a, hwad wa-
ror hwar och en Lands-ort och Stad kan til en annan asiåta,
och drifwa handel med? huru stor en Stads handel är? och
hwad styrcka hwarje Stads och orts handel äger? kunna de bästdömma, fom äro förordnade til upsimings - och styres-män,
vfwer handelen i Riket, jemte hwar och en, fom insicht äger utiven allmänna famhätoeté httéhåltting. Jag tror mig altså full-
gom mitt stridighet, ock derjemte dm en tienst, fem derwed haf-wa at umgås, tå jag lemnar et utdrag af Gamle Carleby
Stads Tull Sjecialer* hwilket Tull hsettoren jQtXt Sv. Cl,
Hördeen mig benogit meddelat. ( a )

Som af detta utdrag kan sees så btflåx Stadens mesta
tttstepmng utrTiära, Smör, Talg, Bräder och litet med, un-
bantaganöes Skepéhanoeln, som nu fä godf, som aldeles blif-
wit all, hwarom ufi föliandé mera täncker orda; De ofrige
här nämbe warors, fom, tort köts, och fp, osts, fiästs,
ffins och hudars ntstepning år få ringa, at den ej ckr wärd at
nämnas, fom hwar och en kan af föregående Tull spjutets
utdrag aftaga, då dct, som til Stadens egit bebos åtgår, blir af-
r7knat. När man altså wil något när se styrckan af Sta-
dens handel, få lät nu mara, at afdetza mmba Stadsens för-

nämsta
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nämsia handels waror intet tit Stadettö behof stulle nyttjas,
fom doch onekeligen tit en stor del ffer, få af tiära, fmör,
talg och breder, fom med, få stulle btla Stadens utffepning
är 1710 warit denna, efter inköpet. Dal.

970 Läster liera a 12 Dal. Tunnan 139680.
2792 Ligpunb Smör a 7 Dal. Lihp. 9544.
401 Ligpuno Talg <- 7 Dal. Litzp. 3807.
3610 Tolfter Bräder <« 6 £jaf. Tolftett 21660.
«8o) Famnar med * 4 Dal. famnen 4332.

HK«»«?/« 1L90T3.
Eftez 7>5<./», stm lviste folckets stånd och talrikhet woro

denna Stads större och mindre Kramar*, som lärer wara det
famma, som handlande, 43 til antalet; delas nu Dmuasumma
emellan desta handlande, så blir för dem til mans ei mera än
4"9s Dal. och 20 öres handel- Efter famma Fabel finnas uti
fccfca handlandes hus 74 af Mankön och 86 af Qwinkön, til-
fammans 60 personer, som med ttlräckeligit ticnstefolcf och be-
nentitg, utom föda och fläder stola förses, til hwilcket alt, jäm-
te det, som til utlagor ock) gästntng m. m. åtgär, minsten af
289013 Dal. Kopparmynt bör förstå.

Men, få framt ei minsten kan stiga få högt, at den blir fika
met) hufmut) Summa», fä kan fcefä penningar aldrig wara i stånd
ot få mycket årligen rodjea, at med minsten deraf 43 hanblan*
des hushål kunde uppe - hållas.(Skulle deffa peningar uti en fördelachtig hattdel fiere iso
gångor hwälfwa omkring om året, få kunde med dem wackert
minnas, men fådant gifwes bär aldcles intet tilfäfle til; utan
när warorna hela året om, småningom äro inköpta, få Mas
om sommaren i Stockholm* hwilcken forlön et utan stor kostnad
afiöper, och derfftan hämtas för ej flott mera ätt hälften, Salt,
Tobak, och Winer, Siden- ylle - och Linne-tyger, famt fiere
Kram waror, hwilcka war.or, sedan efter hand, året om med

någon
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någon wmstforottras. Om ännu, efter föregäende UtMnnz
hwar och ett af de 43- handlande finge behålla 4595. Dalers
handel, få finner hwar och en, som det rittgafre wet, hwad han-
del mil säga, och hwad i en handlandels hushall årligen älgar,
at m*ö de penningars ruttame* pä oet förutsagda sättet aldrig
någon " handlandes hnshål kan af denna handel stå, sa ftamt ej
andra goda stöder och 'MfiétotMt uprätt hälla; Men hwad
(fal matt fäga? och huru stall oet gä? då ei handels-röresseu h^r
i Staden far blifroa få stor en gäng, emedan til Stadens för-nödenheter af oc§a, nn til handel antagne waror en stor del bör
astortas. Hwem wtt ei, at utom andra smärre behof tit
Fartygs, lagters oeh Bätaré tierande ätgår en g.tnsta stor del
af tieran. Sitlöret, fom detta sidsta ar, siinnerligen framför
förr warit ymnogt, har pä långt när ei alt kommit til utstep-
nings; ty hwad har icke nti hushallen i Staden hela aret om
af denna wara åt-gät? Med Talgen är lika ja bestaffat. At eu
stor del bräöer åtgår uti en Stad, så til byggnader, som an-
uat ©uickare arbete, jämte fiere behof, är en gansta begripetig.
fak. Och at en hop wed, blifwit hela wittteren. ofwer npbränd
Uti Staden, är fä mycket tydligare, fom af denna wara el me-
ra utsteppas, an få mycket, fom emellan ticrutinmoriic lägges,
at de ei i Sio-stupning komma uti Fartyget at rnlla. Se-
dan nu alt det, fom til Stadens behof \wtijas afdega waror,
jemte den stönt ringa del af handeln, som det til Stockholm resan-
de Ringare Borgerstapet örifmer, btifwer af föregående uträk-
ning aforagit, få lärer h^var och en finna sig derwid, at aittitt-
gen ingen handlande kan har föda sig, eller måste endelaf^dem
lefwa blott af namnet, och andra af wärckelig hattoel. ärfa-
renheten intygar, at här fiere handlandes hus, fom nästan in-
gen annan stögt» idka stä sig, en del wäl nog: hwaraf wdeli-
gett fölzer det senare, neinligen, at en del äro upförda pä Fabeln
for handlalide, eller Krämare, soitt dock ei blott med handel
ua nära sig, utan hora halore tll den förr omtalte Dungar* Bor-

ger-
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Mstapets CUfs* och altså öka deras antal, som annars äro för-
många, och fom förr är fagt hafwa trångt om födan. Deffa
många handlande göra altfå inträng titt de få nätringar, fom Dit
Ringare Borgerstapet kan föda sig af, och derjemte förfördela
med sin handels frchet dem, fom nära sig af wärckelig handel.
Af att detta, fom fagt är, följer owedersägeligen , at denna
Stads handel är gansta träng och otilräckelig at uppehålla få
många, fom den borde. Wil man något spå om handelns öden
i framtiden, och huru tilräckelig den härnäst kan bllfwa, få be-
höfwer man allenast wända eftertanckatt på den förnämsta grund
til denna handel. Emedan Tiära, Bräder och något wed, ut-
gör det förnämsta, och Smöret, men i synnerhet Talgen och t»
ofrtge, få kallade vißuaiie waror, fedan (Stadens förnödenhe-
ter afdragas, ei gör stort, få blifwa stogens afkastnmgar nästan
den endaste handeln, och altså stogen oeé grund. Ofwer stogs
bristen och dctz omilda medfart klagas i hela Landet omkring Sta-
den, med fult fog, hwaraf ei blir swärt at stuta, huru faff denna
grundär. Skulleprifet på stogarnasafkastning, uti fednare tider ei
få anfenligen wurit, och fåledes lockat äfwen de långt uppe i lan-
det boende at bruka wåld på stogett få stulle redan en tydligare
ärfarenhet witnat, huru benna handel, jemte^be närmast för hand
belägna stogar lidit undergång. Jag kän dock med trygghet
fäga, at ehuru långt upp ifrån landet det glimmande myntet
lockar stogen til denna Stat», så kan dock denna hanbet ej länge
bära fig, få framt ei försigtigare stogens medfart gör den, stöttt
något mindre dock warachtigare. Stadens hamdelé platser,
der äfwen t>e handlande bruka lasta sina Fartyg, äro nti Pyhä-
\oti för ett del, Calajoki, ochLohteå Socknar, de närmare til
Staden liggande, fom Kelfmiå, Gamle Carleby och Cronoby
föra all sin afwel til Staben. Handeln med Lmtdtman fe*
både med byte och rena penningar ; de handlandeförsträcka ibland
penningar åt Lanbtman til detz utlagor, och föra Bok meb ho-
vont, men fom bet ei altib ster, och Bonden gerna håller fig

W
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fri utifin handel/ som. lättellgen kan ste, då handeln, fom förr
ör wist, är för träng, få mår Lattdtman har wib gcmetttigett
wäl, med de handlandes naköel. Handtwärckare finnas har
fä, de almännaste, fom fä wäl uti antal, fom stöghet de sedna-
re tider tiltagit; Doch fafim ämtu många, stlu sig en
del mer, en t>et minöre fördelachtigc kunde uära, fasom, Guld-
jincö, Péru^ve - ntakare , Garfware, Fruentimmers Skreddare,
Wafware m. fi. men i fyttnerhet Fergare , fom här ti finnes
uti de nästa Stader en gång, så at hela Landet stickar mast alt dst
de stola hafwa någorlunda wäl fergat och pretzat ttl ö/a^^e/^.

(Bfepo-byggeri hafwer redan länge blifwit brnkadt af t>ett-
ita Stad ltted fördel, fä at dest tilwåjit och nu warande wäl-
(ianb tned fog, til stor del der ifrån bör ledas; men nu hafwer
Det mist nästan all drdgtighet, emedan wärcket fom dertil bry-
tas, ei allenast närmast til &tabm, utan mest i hela landet
blifwit utödt, fä at det ei närmare än 7.-8. a. ic> mil från siö-
stranden tned ntöda ran finnas, och Bonden lärt at stegra pri-
fet på sin stog, hwarföre och de, fom defe fenaste åren bogt
något stepp til falu, föga på dem munnit, tor hända något uti st.

Nästan alla af denna Stads inbyggare wiulägga sig om
åkerbruk, på ©tabletts ägor, fottt mest bestå af fin sand och
tyckas < anstnde dertil waxa til åker ti särdeles tientige; doch
bar i synnerhet Dtåbmatttten Herr *vr. Srenhage* genom o-
fpard kofttad och flit ådaga lagt, huru afwen en til utfeenbet
otienlig zow kan genom id och kostnad fås til bärande, hwil-
fens hog för Hkerbrnkets uphielpandc förtienar fynnerligt
beröm. Uti hnöhäluings-tvetenstapcn inkomna och wittra män,
siilja wäl med fog åkerb^tcket ifrån Stademanna*näringar, men
der inga aitdra timliga näringar äro inrättade, st fan ei nekas;
at det är bättre at bruka åker, än uti latja nda nöö. En
Öel idka och fisterier, i synnerhet ©römmiugs siste, få wäl wid
Aanckar, j£mj Rcuön och Callarari; Dessa näringar åro
doch gansra ringa och otilräckeliga.
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En Stabfens fällare dr har, boch fiere små Krögerier; inga

planteringar, Trä -elfe? Humle-samt föga Krybd-gårdar; in-
ga Bergs-Hanteringar, Bruk, eller ManufaUurer höra til denna
&taD, utan det, sim om Beckbrennerit förr är fagt.

ÖJär man anser, at denna Stads förnämsta näring är handeln,
huru den är trång, och snart wäntar sin undergång, fom af det
föregående kan fes, få larer ei blifwa froårt at flutci, huru nödiga
fiere näringars inrättningar äro. Frågan blifwer allenast, hwil-
fa näringar bast lämpa sig med ortens natur, stick och läge ?

Tobaks-plantering och - spinneri är en stögd, som denna
Stad ei stulle falla swär i anseende til den fandiga jordmon, somsinnes på Stat-fens ägor; men få länge planteringen ei är t stånd,
od) inga Tobaks-blad från utländsta orter få hit steppas, ja- äv
fåfängt at täncka pä något Spinneri, i anseende tit bladens dyr-
het, som antingen fxånstockbolmitlltx andra orter borde inköpas;
Tobaks planteringen är altså det första, som bör påtanckas, om
denna näring stal gifwa någon boinaD. Tcgel-Brnk stulle såwida tyckas för dentta &tab lämpeligt, at afförsten kunde fre siö-
ledes, och at när til Staden finnes tienlig lera och sand, men
fom detta handtwärck är af de stog ödande, och stogen desi tltom
åx, for omild medfatt ömkan wärd, få synes det Landet mindre
gagneligit; men nyttigt wore btt, om Staden brände deraf få
mycket, at den småningom kunde upfätta stenhus i stället för de
nu manlige af träd. Jag lemnar andra at döma , om tj stogen
ännu wore och kunde blifma tilräckelig härtil, då den med störrefpärsamhet blefwe anwänd til mångt annat, fom mera öder.

Sämst-maken kan har knapt bära fig, to tilgången på
rå-stin är uti omliggande landet gansta ringa.

L^inne-wäswerier stulle ei rtnga båta denna Stad, i fyn-
nerhet, om det omliggande icinbtt med större flit lade sig minning
ont at bruka lin-och hamp-sådder, om hwilkas trefnad erfaren-heten lemnat nog goda prof: Jag stulle nästan tro, at om än
rå-ämnet til sådant mafweri stulle hämtas antingen ifrån Sa-
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wolar, Tamast-land, €arelu, eller Helsingcland, bet man med
mera alfwar jföter lin och hantpa, ja, kunde dock et mäfroeri
hörstädes kunna bära sig.

Tag-eller Rep-slageri ar och en stögd, fom har med stör-xe alsware boröe brukas. Har sias wäl nägot tågwirke, fom
Herr Lagm. König pag. 35-, 6 tomen af des Lärdoms öfuiu-
gar fager, men fom det et förjlär til de Fartygs ttptaklande,
fom här byggess st kan alla finna , at det ännu är gansta föga.

3Me-)Väfroerier af fiere stag wore för denna Stad högst
nyttiga, emedan, i synnerhet pä Staöfens egna ägor sinnes
tilfälle, fårstötsel, hwarmed redan förledne höst 173. tnbtf
römltg början är giord, med et siäferis infattande ; D)e§utout haf-wa, uti det omlggande landet, ei allenast Herrstaper, utan och
ett stor del Bönder fattat få stor smak för fin ytliga-Spansta-
fårs ptanoe, at Landet med tibtn lofwax det 'pile-wåfntjeti,
fom hår stulle inrättas tilräckelig och god ull.

porceiiim-bruk kunde i denna Stad med fördel inrättas,
emedan man hoppas, at wid nogare gransttnng äfwen har t
Landet kunde finnas en öertil ttenttg lera; men om ockittgett så-dan lera stulle finnas, så kunöe et Ponellim -bruk icke defi min-
dre hår wara möt.eligit, med lika flor fördel, som i Stockholm;
ty uti Stockholm äro, få malwaror ', som dags wärcken dyrare
än har, och rudimaterien kunde från Upland hit staffas, mast
för famma pris, fom til Stockholm, då den i stället för stenar,
til bar-last uti denna &taDs Fartyg i Stockholm at
affättningen stulle blifwa tilräckelig, år ej heller ingen tmifroel,
emedan uti Landet då i stallet för Kruk-makare Käril Porceiiim
tunbt, fom fnyggare och jirligarc komma i bruk.

Ont et Glas-bruk här komme i stånd, få är ingen twif-
mit, at affättningen blefwe tilräckelig, då i hela Finland ei me-
ra, än et nyligen anlagt Glas-bruk finnes.

En högst nyttig inrättning wore Dtt, så för Staden ftelf,
fom det omliggande landet, om har anlades, antingen
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Alle- eller 2anne-Tryckeri- Då stulle, om et mera, åt-
minstone alla de penningar, fom från detta Land för trycklärf-
ter, in. m. gå til Stockholm jtanna uti denna Stad. Be-
synnerugit och märckwärdigt är, at Ryssarna^ som annars myc-
tit handla med sina trycklärfter på grätlfe orterna, desia fram-
farna åren färdeles begärligcn här uphandlo^e ett hop Stock-
holmska trycklärfter och dem med sig hem förde; detta gifwer
anledning at hoppas en nog ymntg affattning på denna wara,
om har fädant tryckeri stulle inrättas.

Herr Lagman König uti beg Lärdoms-öfttingars 6 tom,
pag. zs fager, at denna Stat» år, 1745 fat Privilegier på en
iZapet -F^^ee^ men beklageligen är ännu til fådan Fabriques
inrättande ingen witterlig börjatt eller anstalt giort».

OljeslaZerier och dertil nödiga planteringars tnrätning, hål-
ler jag för en stor möijelighet på denna ort.

Fisteriers förbätrade idkande gifwer den få nära liggande
salt-sjön godt tilfälle till; Och fynes tröligit, at, om Själ-fistet
funde på något/ordelachtigare fatt anställas, än det nu ster af
fåå Sochnar i Osterbotn, öch Siälarna, om ei aldeles, åtmin-
ftone til en stor del utödas uti Scorrbom, få ffulle fisterierna der-
af hafwa ei ringa fördel, i attfcenDe få wäl til sina bragder,
hwiicka af deha djur fonberflitas, som och til den flora mängd
fist de förtära, hwilcken då stulle blifwa befpard.

Det uti omtigganbc Landet oageligen, mer och mer tilla-
gande Hker-bruket, hwar om uti följande widare stall-handlas,
lemnar denna Stad äfwen godt hopp om Spanmåls handel t
framtiden.Detza uti uprichtig wälmening af mig förestagna fät, til
förekommande af den brist, fom uti denna S?'tat> är på ticnliga
näringar lemnar och recommenderar jag til wederbörandcs öm-
ma omoröfwande, och tror at fåbana betracktelfer ti stulle illa
ftäba, eller anstå detn, fom hafwa at göra meö Stadens hué-
hålling. Mit tycke wil, eller fan jag et någon påtruga, utan
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stall hjertligen fägna mig, då antingen detza, eller andra, kan-
ske tiettligare inrättningar fätter min fosterbygd utom ftttchtan
för den fara, fom nu fynes hota.

Jag nödgas nu, i anseende til tidens och tilfalligheternas
almättt bekanta instränckta tilständ för denna gång ilnta ; men
stal dock ei glömma min styldighet, at med det första fullfölja
det jag mig påtagit.

(<«) For tidens korthet nödgas jag nu utlcmna det-
ta utdrag, til detz febnate defen af-detta mitt arbete
fan tomma i dagsliuset.

05. 8. A.
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