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§. 1.

ningar kunr.a w.ira tvåg*
gehanda. Antingen kan
raan i dem utföra, huru
wära förfader lcfvat; el-
ler ock, huru vi lcfva,
och livad hopp vi låmne

efterkommanderne, at kunna lefva efter
ofs. Man kan antingen endaft afikildra
privilegier, hus och'gator, eller ock til-
lika, huru de brukas och användas. An-
tingen kan man lyfna til de gamlas hår-
fårder och vapnebrak; eller til vår tids
fredsidrotter och flögdeflammer. Med et
ord: fadane afhandlingar fordela (ig i hi-
ftoril ka och ceconomiika. Jag kan ej ne-
ka, at de förre åro artiga, men de fena-
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re åro.dock nyttigare. Sedan vi, ien wål-
fignad flund, begynt wara omtånkte på wär
hushållnings ophielpandc, har den delen,
fom angår Landtbruket, icke allenaft rönt
mycket biftånd och förbättring, utan ock,
få wål hela Provinciers fom enfkylte Sok-
nars lefnads och nåringsfdtt åro, til alman
båtnad, omftåndeligen befkrifne. Den an-
dra delen, fom innefattar Stadslefnaden,
har icke heller trutit fkötfel och wård ; utaa
ger alleftådes hugneliga wedermålen, at en
förbittrad hushållning jåmwål der wunnit
burfkap. Wi fakne icke heller befkrifningar
ofverStåderne iwårt k.Fädernesland, få de
florre fom de mindre. * Ibland dem har ock
Åbo haft den lyckan, at af nu warande Bi-
jkopen i Skara , Hogwordige Herr (Dostor
Daniel Juslenius, i en Academifk T)ls-
futation, hållen den ix. Maji 1700, warda
wål aftagen. Men at förtiga, det deffe ar-
beten merendels åro på Latin lammanfatte,
hafwa de ock, lom til ftorfta delen utgif-
ne, förr ån wi fått oplyfta ögon dårom,hwad
makt hushållningen påliggtr , fornåmligaft
at fyfla med ålderdomens minningsmårken
och de gamlas åfwentyr ; få at ånnu knapt
en eller annan Stad blifvvit i får och omftån-
deligen til fit folks mängd , rorelie och nä-

ringar, någorlunda befkrefwen. Icke hel-
ler hafwa utlånniugarne ibefkrifningarneof-
ver fina Stader faft håruppå fit hufwudögna-
mårkc, utav ftadna de i fornmål och prun-

kande



kände afritningar på hus och bygnader. Jag
har, bewågne Låfare, ptagit mig före, at i
deffa blad ådaga lägga Abo StadsInvånares
antal, Närings-fått, Manufaffärer, in-
och utgående IVäror , med mera, fora Hus-
hållningen tilhörer. Hwarjemte jag dock ut-
ber mig frihet, at fä i förbigående omröra
några hiftorifka, i fynnerhet Politiens eden
beträffande omftåndigheter. Detta åmnet
fordrar diupare infikt ån jag åger, andre
kunfkaper, ån dem jag idkat, och ftere
hielpredor, ån dem jag kunnat få tilgång
til. Hufwudiäken, fom förhindrar fådane
arbetens fullkomlighet, har redan MorhoF
optånkt T. 111. L. 111. c. i. §. i. Ingen banad
wåg har jag heller haft på et iå widloftigt
falt at råtta mig efter, hvaraf kunnat hånda»
at jag fall; opmårkfamhet på mindre nödige
omftundigheter, och låtit dåremot angeläg-
nare gömma lig undan min åfyn. Sakernas
myckenhet har ock icke tillåtit mig, at wa*
ra iårgfållig om ordens prydelighet. Når til
alt detta kommer, at nårwarandc tankefor-
fök år det forfta, (om på modersmålet wid
denna Kungl. Academien och
det i hushållningen, iom hvarje på fit fått
tror figuran lårdom wål forftå, har jag lått
wid, at foreftålla mig det iamma odet, fom
den har, hwilken bygger in wid landswå-
gen, iom icke plågar (akna allehanda doma-
re. Men det upmuntfar mig, ehuru litet
jagkunnat koraina tilvvåga med, at jag dock

A x wct,
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wet, at et ofnlkomligit utförande, ja at blöt*
ta upfåtet, winner de råttfmtas ochikarpfyn-
tares milda omdomme och benägna 6fvei>
ikylande.

§. 2.
Sä fnart mennifkiorne förökades , dref-

Wos de af fina iarlkilta bojeKer, noden och
beqwåmligheten, at utwålja fig fkiljacktige
näringar och handteringar. Deffehafwa Imä-
ningom fpridt fig i få många grenar, at, la
framt de icke rått åtfkiljas fins emellan, och
de, iom åro af en art, åter klokt lamman-
jåmkas och rått infattas, hela landets wål-
måga därigenom kan lida och aftynas; loin
deremot deras ratta forknippning gier både
täckt anfeende, och margfallig bätnad. I ge-
men fordelte de lig tidigt nog i twåhufwud-
ftammar, Lands-och Stads-Hushälningen,
af hwilka hwardera har fina lårfkilta fyllor,
lom antingen helt och håldne hora den
til, eller ock hos den andra allenaft få
wara et biwårck; men fom tillika få k3r-
ligt omfamna hvvarannan, at en altid un-
derftodjer och ophjeiper den andra. Stads-
inauna handteringen beltar fornåmligaft där-
ur i, at forådla jordens afkaftning, och låt-
ta den i rorelfe, at Ikaffa det ofverflodiga
ut, och däremot inhämta andra til nytta
och beqwåmlighet tjänande vvaror. Hår
hafver altfå handeln och handaflogder fit
råtta late, hvilka fordra åtikilliga rättighe-

ter,
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ter, fomLandtmannen ickebehofwer, hwar-
jehanda inrättningar, Collegier och Sallfta-
pcr ■, under nödig ftyriel och ftrångare po-
litie opfikt. Och iom Städerne fåledcs åro
nödige medel til mennifkioflåktets uppe-
hållande, beqwåmlighct och läkerhet, lä mä-
lle deras anläggande wara ibland de åld-
fta mennilkliga opfinneiler. Öls mota ock
redan for fyndafloden ipär däraf, och där-
efter begynte både Sems och Chams afkom-
na at bygga fina Stader. Man kan ock
näppeligen begripa, at något Folk warit
ia oforftändigt, och aldeles forkaftat en til
fin wälfärd fa uppenbart tjänande fak , utom
hvilken famhållet fwårligen kan begå fig.
Därfore, ehuruwål nägre fornlkrifvare på-
fta, at de gamla Scyther , fbm fordom in-
nehade hela nord-oftra delen af Europén
och ÅJien , icke wärdat fig om Staders up-
byggande; få kan dock detta foregifwau-
de lå mycket mindre ågabeftand, iom an-
dre rått få trowårdige gamle håfdeteknarc
namngifwa åtfkilliga deras ftader; och iom
en och annan ännu i v,'år tid, i ytterfta
delen af Ryfslaud och det angråntfandc
Tartariet , iom tros wara de gamle Scy-
thers Fädernesland , iedt dåraf tydelige
qwarlefwor och lämningar. De förre må-
ite altfå tala i jämforelic emot de Roma-
res och Grakers präktiga Stader. Sådane
woro icke Scythernes. Utan har bodde,
i Hållet for prakt och yppighet, den gam-

A '3 ia
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Ja enfaldigheten. De woro orter, dar flc-
re Familier under wifs flyrfel til näringens
iakerhet och befordran bodde tilhopa, dår
bytet af deras waror, och kop och lalu
med in - och utlånfkom fkedde, och hwilka
platfer til åfwentyrs med plankwårk, for-
huggningar, eller opkaltade wallar och graf-
war, i Hållet for flenmurar, warit omgifue.
DelTe borgerlige famhållen woro ock fria,
utan den ordning, drift och fullkomlighet,
fom. i fenare tider. At nu Åbo warit en få-
dan Kop-Stad for wåra forfla i landet kom-
na Fader, tyckes beilyrkas därigenom, at
den ar urgammal, och at om defs forfta
anläggande ej et fpar finnes. Så har ock
ortens beqwåma belägenhet til rorclfe åt
lands och fiofidan kunnat läcka dem, at
hår fulla late. Denne giisningcns farmo-
likhet iyncs ock befallas genom Stadens
Finfka namn Turen , fom betyder Torg-y
hwilka flags namn , fom de åro de enfaldi-
gafte, få åro de ock gemenligen de åldlte.
'Man bor icke heller förtiga, det öfverjt-
bteutenant Stralenberg berättar, at hos
Tartarerue Turttia och Tura , af ordet
Turr, Jladua, Jiä [lilla, ännu bemärker
en Hufwudftad och Refidence. Min affikc
tillåter mig icke, at gå långre i denne och
dylike betrakteller. De gamle finfke Ko-
nungarne , om hwilka fagorne hår och dår
formåla, torde wål akfä hår och i någdeu
haft fina låten. Utom deiTe. och andre (å-

dane
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dane gifsningar kunna \vi intet framföra om
Stadens forfta älder. Och få urminnes defs
fodelfe år, få okånd år ock defs ungdom
och tilvåxande.

§. 3.
I de feharc tider, då et, ehuruwål i bör-

jan mycket matt hiftorifkt livs tager wid,
år bekant, at denna delen af Finland
blifvit genom Kung Eric den Heliges
wapn underkufwad, och genom hans famt
Bifkop Henrics omfårg Chriftendomen hår
införd. Någon tid derefter år St, Maria
eller Ranäamaki Kyrka upbygd til Bifkops-
dom och fåte. Uppå denne udd af twan-
ne fammanflytande åar, Aura och Wåhejo-
Jei , war ock då fielfva Staden belägen,
hwaraf clen formodeligcn -fått fit Swenfka
namn Åbo. I fcdnare tider år denen fiar-
dings wåg långre nedflyttad; men det ic-
ke for watuets aftagandcs ikull, lom klar-
ligen fkonjes deraf, at Slottet, fom ock,
i iynnerhet til fm inre cch närmare mot
fion belägne gråftens bygnad, år ofgam-
malt, och åldre ån alla wåra håfder, iamt
anlagt wid fielfva åmunnen, få at det på
tre fidor med watn omgifves, ånnu har il
nåra graufkap med fion, at därifrån, wid
medelmåttig vvatnhogd , til utanwårkct på
oftra fidan, icke år mer än 8. alnars diftan-
ce wid pafs, och åger detta en knapp alns
ftorre hogd ån warnet nu har; rnenpåio-

A 4 dra
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dra fidan til fielfwa Slorsfoten år foga lån-
grc, och allenafl 7. qwarters hogd. Wid
opfio beftånkas defla grundwalar ånnu i dag.
Men denne flyttning är derfore företagen,
at Aura \, iom igenomflyter och delar
Staden, och tiliika gior ikilnaden emellan
Sodrs och Norre Finland , med det myk-
11a grummel och dy den af fin 161abotn
ined fig forer , ftåndigt gior- inloppet grun-
dare, få at ock nu i defle år et prame-
och mudderwårk til Slots-fHrdens renande
måft inråttas, hwarom långre fram. Hwar-
fore, i iynnerhet då ftorre fartyg begynt
brukas, denna flyttning funnits nödig. Se-
dermera , wid år 1300, anlades och ful-
komnades den nu warande präktiga Dom-
kyrkan , iom federmcra, tid efter annan ,
blifwit utwidgad och beprydd. Om hwars
bygnad och losoren, fom ock om de klo-
(ler hår warit i Påfwedommet, och mera
fadant, jag icke hinner tala. De dårpå föl-
jande tiders oden, huru den renaE-
vangelifka låran, genom Glorwyrdigjte Ko-
nung GUSTAFS förfårg här fått intrade;
huru hår Herredagar blifvit hålne och mynt
flagne, få wida har en lång tid bortåt wa-
rit ypperfta myntet uufl Stockholm ; huru
denna ftaden ofta blifvit af eld, fiende,
lward, peft, hunger och flödwatn hem-
lokt, med mera, går jag ock med flit for-
bi, fom icke egenteligcn horande til mic
ändamål, och der. fa mycket helre, {omalt

fadant
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iadant intil år 1700. i ofwannamdc Bifkop
Juslenh Disputation finnes noga utfört.
Ifrån den tiden har wår Stad icke heller
undgått åtikilliga hemiokeller: 1710. hade
den af peften en bedrofvelig gåft , Tom bort-
ryckte zcoo. defs inwänare. Ifrån 1714. til
1711. har den fått fmaka Ryikt öfwerwål-
de, och åfveu 174.x. årfara famma öde.
Twånne gånger har jåmwål elden hållit hår
illa hus; 17x8. Petri Pauli dag, då nåftan
halfwa delen af Staden gick i afka, farnt
1738 den 18. Sent. når åfkan itände Dom-

kyrkotornet, ocn afbrände defs famt Scho-
lans tak , och Academiens Bibliotheque.
Defla tåta olyckor hafwa ej annat kunnat,
ån författa Staden i et flått tilftånd, la at
den flcre refor tid efter annan måft oplif-
was ur fit grus, och giora likfom en hel
ny begynnelfe til fin handel och rorelfe.
At anföra alla Stadens tid efter annan und-
fåagne Privilegier, blefwe ock for widlof-
tigt. De ålfte åro långe fedan förlorade.
Innehållet af de fornåmfr.e i behåll vvaran-
de torde fkonjas af fcljande beikrifning.
Det allena kan man icke obemålt låmna,
at Konung JOHAN 111. / Jine privilegier
for Abo Stad, af Stockholm den 8. Avg.
if96. förmäler, at defs åldre bref och re-
gifter blifvit borta i elden, den tid Åbo
fenaft opbran. De oprepas altfi hår, och
Stadens ror och omågor utmärkas. Hans
Maj:t profwar ock rådeligit och nyttigt,

As ac
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At ehuruwål Stadfens belägenhet icke år få-
dan, at dar kunde anläggas någon rått fåft-
ning, få fkulle dock omkring Staden op-
fåttas en mur, 4. famnar hogoch4. Alna»
tiock, hvilken fkulle begynnas wid wård-
berget med en fall rundel; darnåft på
qwarnberget, ockfå med en fall rundel,
jåmwål en dylik på flora wafTerberget, och
med muren fkulle fullföljas emellan des-
fa berg, och få twårt ned uti åen. Innan
för denna Stadsmur fkulle alt byggas med
flenhus, men utom, bäde nordan åen och
furman, hvad byggningar de fielfwa wille.
Så befalles ock, at for Finfka förfamlin-
gen ca Kyrka fkulle opbyggas, dar fom
båfla lägenheten vvore, få flor fom Wår-
fru-kyrka. Til underflod låfwades Stadea
5. års frihet och annan hielp. Men alt
detta har, for de mellankomne bullerfam-
ma tidernas fkull, icke kommit til någon
wärkftållighet. Den höga Domkyrkogårds-
mureu på iodra fidan, fom med fina glug-
gar , gånger och wakttorn å ingångarne,
tyckes likna et foriwars-wårk, mäfle ock,
efter alt utfeende, wara långt tilförene
opreft.

§. 4.
I åldre tider har denna Stad warit myc-

ket trångre och oordenteligare bygd, ån den
nu år. Tomterne woro då iå imå, at 3 a
4 flika nu kunna af eu ågare ianehafwas.

Gator-
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Gatornc woro ock. fmale och ogine, Derfo-
re har fordom Riksdrotfen och General-
Gouverneuren iFinland Grefve Pehr Bra-
he, til förekommande af eldsfkador, och
at gifwa Staden behageligare fkick, den
med nytt utrymme forfedr, utwidgat och
förbättrat. Han tilbytte Staden 164.0 Mättd-
lä och Huikoila, hemmans ågor af Herrar
Boyarne , hwarigenom Stadens långd norr
om åeu emot Slottet 900 alnar tilwäxte, i a
attullbomen då blef föder om HofpitalsKyr-
kogården , dår en brunn finnes, och en
grand til åen nedlöper. 165" 1 åter inrymde
han Staden en plats, och, for ds tilftotande
bergens fkull, fmal långd, af 1150 alnar
nårmare åtSlottet, fom ånnu kallas Slotslun-
den, til Slotsgrinden; han befalte ock tillika,
at de å Aningais-backen boende fkulle fig åf-
wen hit til Siotswågen flytta. Defle twånne
låledes tilokte ilycken heta nu Nyiladen,
och den dår belågne Hofpitals Kyrkan kal-
las Nykyrkan. På andra eller oftra fidan
om åen utvvidgades åfweu Staden få, at
det fwarar emot ofwanikrefne tilokte plåt-
ier, därigenom, at de fingo intaga la långt
flycke af Sotalais- ågor och til Heikilå La-
dugårds ångar. Denne trakt år dock icke
blefwen rått bebygd, utan finnes hår nu
Stadlens Tegellal, hwarwid 1 Mattare med
9 drängar flå årligen wid pafs 60000 ftyc-
kengoda tegel, bleket, famt StadfensSkcps-
hwarf. fom dock nu på några år ej är bru-

kar
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kat. At de af ålder wardsloft bygde hus
och inrättade gator måtte blifvva ordenteli-
gare, befalte famma flora Hushållare åfwen
1651 dea x8Junii Magillraten , at efter lu-
genieuren Hans Hanssons fattade Charta,
genom refning den regulcra , och de invvå-
nare , fom hade därigenom bekäftnad, fin-
go 3. års frihet for Mantals-och Bakuugs
peuningarne, famt afMagiftraten forlåkring
om tilgifr på 6 års tomtoren och dagswårc-
ken i 3 år. Således åro de fornårhfte nu waran-
de gator wordne inrättade. Öfwer alla defla
General-Gouverneuren Brahes hår giordc
berömmeliga anftalter, har Hennes Kongl.
Maj:tDrottniugCHßlSTlNA,famtRikfens
Råd och Stunder, wid Riksdagen 1650, ior-
klarat nöje och wålbehag, och tillika förfåk-
rat, at, ledan det foregående med Stadfens reg-
lerande blifvvit fullgiordt, lkulle den ock få
intaga en del af Bilköps-åkern norr om
Kyrkan, ifrån den Biikops tvvårgatan, fom
af ålder blifvvit kallad Helige Andes grand;
hwaruti ock Staden blef iöjx af då warande
Landshofdingen inrymd. Så at den nu på
norra andan år, å omfe fidor om åen , lika
lång; öfter åt med wackra hus och gårdar,
men norr åt med bodar, bebygd. Stadens
hela långd år nu ofter om äen 4040 alnar,
men norr och wåfter 4)*oo. Bredden år
mycket olika, men twårt ofvver Staden, i-
frånFå-in til Aningais-Tullportcn, gior den
2450 alnar.
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§. 5.

Oaktad Stadens forna trängfel, war
den ide åldre tiderom ej folkrikare, dock
i ftarkare näring och rorelie, ån ide fenare.
Til Stadens då vvarande flor bidrog i fyn-
ncrhet den öfterbotnifke handeln, iom war
denne Staden underlagd, och hwarifrån ym-
nige retour-waror, af näwårkc och tiära,
ftodo at århållas. Dåraf hånde, at åtfkilli-
ge enlkylte då kunde åga 4å 5 ikepp, andre
äter del i få många, och i a widare. Men få
galt ock refan ibland icke längre, ån ibland
til Holland, och måft til Tylka Ståderne,
hvvarifrån de faftafte Handlande, hår då fur-
mos, woro bordigc, hwilka dar affatte fina
vvaror, delte winften med fine Landsman,
och togo ur andra eller tredie handen, hwad
de behofde. Inrikes rörelfen war ock då
for dem friare och mindre regelbunden, få
wida de med fina fkutor fingo fara til Up-
ftaderne i Målaren , och Allmogens SegJa-
tion då ickeftråkte (ig få widt, iom i fena-
re tider. Men ledan i bemålte Province ö-
ftcrbotn, flere Upftåder blifwit inrättade,
famt igenom Tiåru-Compagniets anlåggan-
dc, denne handel blef hådandrageu, tog
utlånika rörellen anfenligcn af, emedan de
nårmare hitbelagne orter ringa utlkepnings
vvaror aga, famt få eller inga lågwårk då wo-
ro inrättade. Dock hade de ånuu ledan någon
tid fine frimarknader dår uppe i Ståderne,
och i fynnerhet i Sajohamn i Salo Soku i

uorre



«go§3« o iggogl14
norre, famt i Pederso hamn och Sokn i
fodra Probfteriet. Staden har wål fedan fle-
re gånger anhållit, at öfterbotnike handela
äter kunde blifwa hit reflringerad ; men
denne begäran år, fom andre Städer til prsc-
judice landande, worden afflagen, och där-
emot Borgerikapet befalt, at wara omtåukt
pi andre loflige och praéticablc näringsme-
del , fom icke allenaft beftå uti tilforfel af
Landtmannens afwel, utan ock i allehanda
redlige Handtwårk, god Politie och hålfo-
famma ordningars handhafwande och exe-
cution. Hwarjemte dem lof gifwes , at
derhån bearbeta , at Öfterbotnike Stådernc
finge luft, at med fit gods Hg til dem for-
foga, och dechår foryttra. Se Kongl. Maj:ts
Nådige Swar f>a Abo Stads Fullmäktiges
'Pojlnlater, gifwit den i T)ecemb. 1643.
Icke ringa bidrog det heller til handelens
forminikning, at en (tor del af landet hår
ikring blef bort forJånt, hwarigénom rån-
torne ickekornmo til torgs eller falu, utan
gingo Staden förbi til andra orter. Olycke-
liga bränder och ofreds tider hafvva ock
giort fit til wid rorelfeus foriwagande.

§. 6.
Åbo Stad, fom år belägen under 60 gr. 28

ln.Polhögd, agerat älderftapel-råttighet,och
ar ibland Swearikes Stader i ordning den ot-
tonde. Den indelas nu i 6 qvarter, hwar-
af 3 ligga på ofter fidan af åen: Kyrko-
Matujårwi och K,lofter-qvvart«ren, treåfwen

på
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ptwåftra, norre och fodre qwarteren, famt
Nyftaden. De raänge publique Bygningarne
tillägga Staden icke ringa prydnad : fom
Domkyrkan, af 300 fots långd, Ix7fots
bredd , famt i hogden til fielfwa roftet 150
fot.Meu detprydelige 1685" upbygdetornet,
fom flråkte fig til 300 fots hogd, och fom
ofwan formålt Sr, 1738 afbran, har icke
ånnu förmått uprefa fig. Dock åga klockor-
ne och fåjarwårket hår oppe fit rum. Den-
na Kyrka betiena Swenika och Finika
Dom-F6rfamlingarne fig af, och underhål-
les Gudstienften i den förra af Domprob-
ften, twånne Capellaner och Adjuncti Ar-
chipraepofiti ; i den fenare af Kyrkoher-
den med 3 Capelianer. Denna Kyrka
omgifwes af Academie-Hufet, defs Biblio-
theque, gamla Scholan, fom til Anatomie-
Sal år gifweu och deftinerad, famc nu wa-
rande Dom-Scholan, fom tilforene warit
Gymnafii Hus , innan Academien upråtta-
des. Hår informeras en talrik ungdom af
8 Lärare, utom Direcliore Cantus, Ej långt
ifrån Domkyrkan år ock Landshofdinge-
Såtet belågit, med Lands-Cancelliet och
Contoiret. Midt wid flora torget, utom
hwilket et annat finnes in wid Kyrkan,
och det tredie på Stadens norra fida, mö-
terKongl. Hofråtts-Hufet, fom under förra
Ryfka wåldet afbran, famt genom omild
medfart och taklofa forderfwades, och dår-
före merendels ifrån underfta wåningen och

bod-
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bodhwalfvven med båttre afdelning och pry-
deligarc ån förr, 1723 och 24 år wordet å-
ter upbygt. I forftone, 1636 , anlades den-
ne Kungl. Ratts iåte i Norr-qwarteret, nåft
intil Stadsbron, fom fammanfogar defs 2:11c
delar, i de i åkallade Pippinglke eller nu
mera Cretalenike hulet, tom iédermera til
framledne AfTefToren Herr Olof Wallen-
stierna den åldre, for dels fordran hos
Cronan , afftods. Wid oftra andan af det-
ta torg ligger Stadfens Rådftugu, ock af
ftenbygnad, med et täckt torn, iom inne-
fluter et nytt urwårk med wifarc på fy-
ra fidor och timklocka. Denna upbygdes
å nyo och utwidgades 1733. fedan den för-
re for fin ålder war til grunden nedrifven.
Nåft intil dettaRådhus ftår Corps de guar-
det, hwaruti hålles regulier ftads och brand-
wakt få natt fom d3g, Denne ftads-wakt
inrättades 1729. i ftSllet for den dår intil
brukeliga borgare nattwakten, och beftår
af 3. Officerare, 3. Corporaler, ?, Trum-
flagare , famt 30 gemena, förledde med vvifs
lon, ofwer-och undergewår, famt liverie,
fom de bekomma hwart tredie år. DefTe
rum hafwa tilforne vvarit Audtions-kamma-
re, fom nu i nedre wåningen afRådftugun,
jSmte ftadfens källare, finneSi Så är ock
wid detta torg ftadfens packhus beLigit,
1725-. af des publique medel upbygt, famt
et wåghus med Accis-Ratts Cammare of-
vvau uppå, jåmwål i de förfta åren efter

frids*
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fridsflutet på fit förra ftållc opbygde. Strax
Jiårvvid år Rafp-och Spinnhuict, tii hwil-
kets inrättande och wid makt hållande Hans
Kungl. Maj:t wid 1734. års Riksdag ior-
ordnat en drågelig afgift å wiffa waror i
detta Scorfurftendome eller alla dels Stader.
I Måtijårfwi år et nytt handqwarns-hus,
och wid kloftergat-åndan affides flår Stad-
fens Brygghus med Kolnor, 1730. I nyo af
trå opbygdt. På norra fidan om åen, icke
långt ifrån broen, dar Köpman Joachim
Wittfots hus nu år belågit, har fordom
ftådt en Kyrka, Helige Andes Kyrka kal-
lad , af hwars forfalna murar fal. Herr
Grefve Brahe tillåtit Staden taga regel til
fit Packhus opbyggande. Nu möter hår
Prefidents-hufet, lom fordom warit Her-
rar Kurekar. tilhorigt. Detta ruinerades
helt och hållit under förra Ryfka wåldet,
och år iedan med publique medel afgrun-
rien opbygdt, (ämt blef 1731 fårdigr. Lång-
re ned i den förr omrörde Nyftaden ligger
Hofpitals eller St. Michaelis Kyrkan, in-
augurerad 1677. den 9 O6tob. jämte Fattig,
och Pråft-hufen, alt af trå-bygnad. Et
annat Hofpital l?.g tilforene på andra fidao
om åen, fom fedan fkal wara flyttadt til
Siålo i Nagu Sokn, dar dårar och befrait-
tade underhällas. Stadens nu warande Fat*
tighus år forfedt med Wifs
ftat for 40. perlbner, hwartil $o> tunnor
fpanmäl af kyrko-tiondea blifwit auflao;oe,

B jåmte
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jåmte armböfTe-medel och häfpenningar fta»
domkyrkan, inlösnings penningar, utom
andre imä inkomfter, iamt hwad forårings
wis inflyta kan. I fynnerhet har framled-
ne Commiflarien Hans Wittfot, genom
hvvars frikoftighet och anftalt jårnwål Dom-
kyrkan kåftbar prydnad och fkrud tilflu-
tit, genom teftamenterlig dispofition 1731.
den 3. Martii förärt 10000. Daler kopp:mt,
hwilkas ranta ewårdeligen fkal anwåndas til
defTa fattigas båfta. Längre emot Slottet
möter Slots-Prjflegården, med Crono-me-
del 1734. måftendels å nyo opfatt med trå-
bygnad. Slöts-Predikanten förrattar i Slots-
kyrkan hwar Helgedag Finfk och fom oftaft
Swenfk Gudstiånft, for Slöts-betjånte, de
Staden widliggande Ladugårdars, flor-och
Lill-Heikilas tom Runfala folk, Militie-wak-
ten och fångarne. Och fom Stadens hamn
år hår inwid, ar hår om fommaren jåm-
vvål af fiofarandc en tåmmelig forfamling.
Den närmare och omftåndeligarebefkrifning
detta Slott ikulle fortiåna, nodgas jag låm-
11a androm. Af private flenhus finnas hår
nu 76, dels ledan förra Fredsflutet repa-
rerade, dels å nyo opbygde, inberåknadc
dem, fom allenaft flenbodar och hvvalf å-
ga. Inemot dubbelt få månge ftenbygna-
der hafwa hår warit för Ryfka infallet
1713, men de blefwo då förftörde, och
tegleu bårtforde. De ofrige gårdarue, 724
til åratalet, åro af tråbyguad, til en del

roed
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med anfenligerödfärgade hus anlagde,hwar*
med efter ftyrka och formäga äiligen fort-
fares,lå at Staden fiir alt bättre fkick och
anfcende. Wid pais 30 for förra fientligheten
bygde tomter, i Söderqwarteret och Ny»
ftaden, ftå åunu antingen ode» eller nytt-
jas til kryddgårds-och äkerplatfer, hwilka
dock, når Fabriquerne efterhand mera til*
taga, noga komma til måtto. I Staden fin-
nes 14. breda, och liufa, alia föri\värligen
ftenlagda gator, utom en hop tvvårgator
och gränden Staden omgifwes med fta*
quete, och pälwärk af trå, iamt har $ Tul-
lar, Tavvaft , Muldawieru, Aniugais, Fåå
och Siobomen. Til ytterligare oplysning
cfwer Stadens belägenhet, hade jag onfkat
kunna bifoga dels Charta och grundritning,
men icke funnit någon nyare, än en Landt>
mätaren Magnus Bkrgmans, af ar 1710,
af hwilken, fom Staden ledan un'ergätt ät-
ikillig förändring, jag icke kunnacmig be*
tiäna.

§. 7.
At weta folkets antal, icke allenaft i

et helt Land och Rike, utan ock i enfkylte
bolag och lamhiillen, har margfallig nytta
med fig, och optånder ljus i mänga omltän-
digheter, utom hwilket man , wid hwarje*
hända författningar, lkulle famla i mörkret,
Wi vvilje altfå, ledan \vi befett bygnaden
och hufen, wånda ols til inwänarena, och

B x innan
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innan de fordelas i fine fårfkilte närings*
fång, forft å daga lågga deras antal. len
få angelägen fak har man hårtils mall be-
hielpa fig med giisningar, bygde antingen
på private huiens antal, eller mantals-Mng-
derne, eller kyrkoböckerne. Wi behofwa
icke nu mera gå la owifla wågar, och kan
vvara nog af at nåmna, det private hufen
och gårdarnc, åro, efter foreg. §. vvid pafs
800, famt at i mantals-längden for åri74B.
finnas uptagnc 305-0. och for innewarandc
år 1749. 3 1 74- pcrioner, undantagne de til
Acadcmien horande. Af hwilka de, fom
i denna längd optagas böra, detta år åro
i6z. Kyrkobockerne, och de i dem fore-
kommande optekningar på födda och dö-
da , fortiana nogare opmårkfamhet. Då
ir»an flår tilhopa de födde och döde hår i
Abo för de 10. nåft forflutne aren, eller
ifrån och med 1739. til och med 1748.
och gior deraf et medel-tal, förhålla fig
årligen de förra til de fenare fom xis. til
a3o. Hwilket forhållande tyckes befaiina
de utomlands giorde anmärkningar, at i
Itåderne icke allenaft flere hådankallas ån
på landet, utan at ock i fomligc flere do
ån födas. Orfakerne til ftorre dödelighet
i Städerne ån på landsbygden, kunna \va-
ra: en yppigare och hallan mera forfto-
rande lefnåds art, flere fmkdomar ån landt-
mannen wet af; at fmittor dår lättare kun-
na utbreda fig; flere tilfållea til flarka

finnes
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finnes rorelfer; den i fynnerhet trångbodda
och låglänta ftåder åtföljande flank och
utdunfrning, at fortiga flera dylika. Hwad
i lynnerhet Åbo angår, la tyckes defs laga
och inomberg och hogder på allafidor inne-
flutna belägenhet, deis brift på godt watn,
och dels, oaktad all anwänd fyllning, än-
nu fumpige och kiårraktige del, Måtäjår-
wi, icke lätta den i de fundafte Städers
antal; ehuru naturen nedlagt läkedom i den
Staden widliggande Cuppis furbrunn, och
konften, iet wålforledt Apotheque, fom af
min k. Fader underhålles. Men, det an-
förda ocktat, dä \vi pä förbemålte fatt ta-
ge de föddas och dödas antal 10. år längre
tilbaka, eller från 1729 til 1738. förhålla fig
de förra til defTe fom 176. til 170. hvaraf
fkonjes, at Staden icke allenaft fedan den
tiden i folkrikhet anlenligen tiltagit, utan
ock, at defs egna affoda är något florre
in afgången. Men at icke få förwetter de
10. fidfta åren, hårrorer foruåmligafl af den
1740. graflerande rödfoten, lamt de 1747.
i fvvang gående kopporne; hwilka giort,
at bäde defTe åren wid pafs dubbelt fle-
re dodt, åu eljeft wanligit är. Jag fkulle
gärna, at blifvva dello wilfare omfodelfe-
längdernes forhållande til dods-regifterne,
iamt at tillika finna Stadens fmåniugom
Ikedde tilwixt i folkrikhet, gå ännu lån-
gre tilbaka; men for den då emottagande
Ryfka ofvervvålds tiden, faknas aatingea

B 3 kyr-
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kyrkoböckerne, eller åro de intet pälite-
lige. Af de uppå Hans Kungl, Maj:ts
Slllernadigjie befalning af den 10. Nov.
forledit ar, genom Pråftcrlkapct oprätta-
de forteckningar öfwer folket, finner man,
at Invvånarenas antal år hår wid pais 6700,
Hwaraf altiå, efter antalet på döda for fid-
fta året 1748, fom war X2Ö. ärligen wid lag
hwar trettionde undergår dödlighetens lag.
Hvvilket ftåmmer tilhopa med utlänningar-
nas oblcrvation,at i medelmåttige Stader, där
vvär Stad kan hafwa rum, dör årligen hwar
30. i de ftora och folkrika hwar 25-te a

men i de ftörfta, fom London och Pa-
ris, hwar xo:de a z vdte. Man hade dock
förmodat mindre dödclighet hos ois ån dem,
i anfeende til wårt lands (torre halfbfam-
het, hwilkét ock wåre ofrige Stader torde
fnart utwiia. Til at kunna jämföra Stadens
förhållande i denna dden emot nårmafte
landsbygden, i å låt ofs anfe den Staden
widliggande St. Maria Sokn. Hår årö in
allés nu 15*40, perfoner, och förhålla fig
de födde til de dede, de förra io. åren
ifrån 172.9. til 1738. iom J4, til 34. och för
de nårmsfte fom 52. til 41. Mårkeligit år,
at dödelighcten utöfwar hår fit wålde på
olika fått; ty wid Moderkyrkan, hvvars
gårdar ligga på öpne tålt eller holmar når
til Staden, år årligen afgången icke fyn-
nerligen mindre ån innom Tullportarne,
nåoaligen til hwarii; raen wid GapelJet,

fom
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fom åger fkogrikare belägenhet, dor ärli-
gen näppeligen hwar 6o:de, fom hår ock
finnas i proportion flere ålderftegne, åa
wid Moderkyrkan.

§. 8.
Här i Staden finnes den Hoglofilge

Kungl. Hdfrdtten ofvver Storforftendomet
Finland , lamt en Kungl. Academie , hwilka
anfenliga wårk, med fina Ledamöter, Betiå-
iiing och den wid dem fig uppehållande
och förkofrande ungdomen, til Stadfens
anfeende och folkrikhet icke ringa bidra-
ga. Så år ock denna ort beprydd med
Landshofdinge-Jate, Bifkops-fiol och Con-
fiftorium Ecclejiafticum , hwilka fyra for-
nämfta Ämbeten, med hwilka Staden år om-
gifwen, efter någras tanka, beteknas i dels
Sigill genom 4 liljor eller rofor, fom (tå i-
kring et A. med Munkflyl. Men emedan
detta Sigill röjer, at det i Påfwedömct blif-
wit wedertagit, och altfå forån fläfte delen
af deffe Ämbeten blifvvit inrättade; tyckes
den gifsningen wara troligare, at defta lil-
jor eller rofor blifvvit hit flyttade ur he-
la Stor-Furftendömets wapn, hwars krön-
ta Lejon med nie rofor omkring bepry-
des. Den wålloflige Maglftraten har i ål-
dre tider warit talrikare ån nu, och wid
flutet af famt början af i6:deSeculo
beftått af 4. Borgmåftare och 9. Rådmän j
fedan, midt inåftnåmde hundrade -års tid,

B 4 da
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då handelen hår, fom nyfs nåmdes, for»
fwagades, af 3. Borgmåftare och 8. Råd-
mån, Nu allenaft af twånne, nemligen Ju-ftitie-och Politie- Borgmåftare och 5 Råd-
mån, utom Pra;les i Kåraners - Ratten , en
Secrcterare och en Notarivs. Kåmners-Rat-
ten beklåda, utom bemålte Prasies, twån-
ne qvartaliter af Magiftraten dit forordna-
de Borgare. Utom defs finnes hår i Staden
Hall-Accis-Siotulls-Påft-och Åmbets-RAtter,lä at, nåft Stockholm, ingen Stad i Riketfinnes, dar flere Stater och Jurisdiclioner
aro ån i denne. Til ofwerflöd bo ock hår
åtikillige andre Stånds-perfoner, hvarige-
nom wacker rorelie och nåring de Hand-
lande och Boigcrikapet tilflyter.

§. 9.
Meu hwad Stadlens cgenteliga wårf

och hantering angår, få är Borgerfkapet
fdrdelt i3. Societeter: det få kallade Sven-
fka Borgerfkapet, det Finjka och Handt-
wårkare. De forfte dro måft alle infodde
Finnar, anfkiont til extracäiou antingen
Svenfke eller Fiufke, eller ock Tyfkar, i
fynnerhet Lybeckare och Skottar, fom i
gamla tider, då wår handel war i utlän-
ningarnas händer, hade hår fin Seglations
och Handels-frihet; af hwilka en del fatt fig
ned, och afkomna lämnat. Denna Socie-
tet åger utrikes handeln, har hårtils i fyn-
nerhec welat förbehålla fig den förmån ac

hand-
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handla i opna bodar; af hwilka 40. har nu
kunna råknas, nemligen 6. å 7. klådes-och
fiden-bodar, åfwen få många kryddbodar}
de ofrige förnåmligaft drifwande Win, Salt,
Jårn, Tobaks och Spanmäls handel; ehu-
ruwål en hyvar något af hwarje handels-
wara hårtils til foryttrande ågt, iå wida
den hår flere refor foreflagne och påyrka-
de handels repartition icke ånnu kunnat
komma til vvarkftållighet. En iådan lkil-
nad i handeln finner jag wara redan af
Tirotning CHRISTINA anbefalt. Se
Kungl. Maj:ts nådige Swar öfwer Bor-
gerfkapets i Abo 'Pojiulater, gifwit Ny-
köping d. %6. Febr. 1640. Hwaruti Bor-
gerfkapet foreftilles, at närmare handels for-
delning, fårdeles i Stapelftåderne , gör,
at mycket folk kan bo i Staden, ingen hin-
dra den andras näring, och hwar hafwa
tilfålle, at båttra godiet och warorne, at
låledes daraf båttre bärgning kan wåxa.
Den andra Societeten, eller det Finfka Bor-
gerfkapet, handlar åfwen på marknaderne
och hemma i fina hus med något Salt, Jårn,
och Tobak, famt något fåmre och grofre
få kalladt bond-kram til warornes forwåx-
Jing medAlmogen, dock förnåmligaft med
Spanmål, Bolkap, Vidualier och Hökeri-
waror famt tråwårke; idka inrikes feglati-
on, och larfts tilwårkningar. En del få
ock nära (ig med brygd och brännande,
krogeri, med mera. De forftuåmdc hand-

B S lande
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lande Sro til 40. å jo. ftundora ofwer och
ftundom därunder, ak fom dödsfall tima
och inkomften kan hSnda, af dem fom fi-
na år hos denna Claflen wål uttiånt; efter
Handels-Reglementet afår 1734 Defle
fenares antal diger merendels til 110, hog-
rc eller mindre, fom afgängen och omftåii-
digheterne fig yppa.

§. 10.
Utrikes handelns förra oden Iro §. 5%

kartcligen omrörde. Sedan 17x1 ars Freds-
Hut mäktade Borgerfkapet i början icke me-
ra, åt] at, efter gamla wifet, hafwa då och
då par eller 3 mindre fkepp i gång til Ly-
beck eller Amfterdam. Sedermera 1732. be-
gynte några utikicka et llorre ikepp til Por-
tugal och Medelhafwet, och dåruppå 1736
et mindre. Hwaraf då nyttan ftraxt ipordes,
och i fynnerhet prifetpå faltet lättades, blef-
Wo de forgfSllige, at fä flere ikepp i gång;
hwarmed de nu mera få långt hunnit, at
Staden åger til utrikes Seglation 7 ikepp af
flrfkilt ftorlek, ifrån 280 och til 60 lifters
drågt, fedau taf dem i forledit år, det ena
af 190, det andra af 90 lafter, blifwit för-
lorade. Copvardie-Manfkapet beftiger til
ijo Man, med Skeppare och Styrman inbe-
räknade. Af defle finnes 18 hår bofafte,
och utom dem 30 gifte hårftådes. Härifrån
utikeppas til utrikes orter åtlkillige forter
grau-och furubråder, något tiåra, och un-

der-
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dertiden något ftångjårn och jårnfmide, fom
fourneras af 3:ne Järnbruk, belagne 5* å 9
mil härifrån , hwilkas tilwårkning dock
måft til Stockholm öfwerf andes, lä wida de
Handlande hårftädes fållan finna fordel, at
wara deras afnamare til någon myckenhet.
Men införfeln beftår fornåmligaft uti falt,
hwaraf 10 å 12000 tunnor årligen ikal hår
i Staden requireras : dårnåft i winer, til
xoo a 2zo åmar, lamt i Tobaksblader til
Fabriquens behof, 100 ånooooi. Des-
utan åtgår har en anfenlig myckenhet med
Kramwaror och Sper/erier , fom dock til
måfbc delen från Stockholm hit öfwerhåm-
tas. Då man håremot jamforer, hyvad Sa-
wary , i fin Tarfait Negotiant 11. partie
1676 , berättar om införfeln til Swerige från
Frankriket, at nåml. 1000fat Franfka wi*
ner kan gä i hela Riket dt, 100 ankare
Franjkt bråntvin , åfwen få mycket voiu*
ättika , xooo ris papper, fom warit nog
affor hela Landet, fidentyg for Hdfwet ,
frukt, falt och något Kråmare - waror ;
lårer lått wifa fig , at confumtion af deffa
ting fedan anlenligen ftigit. Så wida Hcr~
rar Handlande deffa år funnit båft fin rak-
ning dårwid, at låta fina fkepp löpa under
frakter, och altfå få fartyg utgåt eller hem-
kommit, utan hafwa emedlertid, hwad af
utrikes waror behofts , de antingen förut
warit forfedde med, eller från Stockholm
ofwerk.Qm.ma låtit, få år jag icke i ftånd,

ax
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At efter min önfkan närmare kunna wid
handen gifwa de nåfta årens utrikes handel.
Denne fommar, med de återkommande fkep-
pen , af hwiika en del årmu ihoft hemwån-
tes, har redan hit anlåndt, utom många-
handa andra waror, 6680 tunnor falt, 3461xis diverfe forter papper, 44133 fö tobaks-
blader, 895-0 & rufin, lamt en wacker qvan-
titec winer. Så åro ock från Stockholm
1407 tunnor falt , 5-294 få focker, utom
mycket annat, hit öfwerkomne.

§. 11.
Den inrikes handeln drifwes måfl på

Stockholm , dit i fynnerhet fpanmål , vi-
drualie-perfedlar, och en anfenlig mycken-
het lårlt, ofwerfores , hwad nämligen til
Stadens egit behof icke åtgår, eller af råg
och korn til Skar-Allmogens lifs-uppehälle
hår forfåljes. Hårtil, lamt til nödige wa-
rors återhämtande, finnes nu ej mer, au 9
å 10 fartyg och ikutor, i ftållet for if å
to fartyg förut warit i gång, fedan brift och
owanlig dyrhet a warorne, i fynnerhet ef-
ter fenafte ofreds-tiden, har yppats. Ibland
defTe finnes et och annat iåbelkaffät, at det
åfvven til utrikesieglation kunde nyttias. Men
icke månge fårikilte Skeppare , Styr-och
Båtsmän finnas til deffe fartyg, utan de fö-
res måftcdels af Borgerlkapet fielf, deras
Drängar och PafTagerare , fom dervvid åro
wane. Spanmåls utforléln til Stockholm fti-

ger
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ger wanligcn, da GUD wålfispar landet, til
3 å 4000 tunnor och dårutöfwcr. Kött,
flåik, imor, talg och andre fetalie-vvaror til
mycket1olika tunne-och pund-tal, altfom aret
år til. Lårfts tilwårkningen har hår forrftigit
til utfkeppning å Stockholm ärligen ofwer
100000 alnar, med dråll och blaggarn fam-
manråknat, utom Stadfens egen och Skår-
Allmogéas förnödenhet, iåfom år 1736, 38
och 39. Men i defTe fenare åren, för lin-
wåxtens mifstrefnads ikul, allenaft til 60a 70000 alnar. Dock i detta år har redan
til Stockholm med wårrefan blifwit affort
70380 alnar, hälften lårft och hålften blag-
garn, utom det ån med lommar- och hoft-
refan ike kan.

§. 12.

Denna Stadfens Borgerfkap pHgar biwi-
lla X4Marknads-och Bytes-platfer med All-
mogen , af hwilka en del åro anfenlige, dår
Oplands Allmogen och Skarmannen med
fina waror kunna motas. Staden äger fielf
trenne Marknader , fom begynnas den 19Jauuarii, den 18 Junii famt den 8 Septemb.
Utom den nyligen, genom Kungl. Refolu-
tion afden 6 Avg. 1748. hitflyttade Num-
mis marknaden på Fetetisdagen. De for-
nåmfta waror och Landt-produdter, fom på
deife marknader wankas, och defs emellan
af Allmogen, ofta alt ifrån Carelen och Sa-
wolax, hitföras, åro: fpanmål, råg, korn,

hwete,
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hvvete, hafra, miöl, lin, hampa, trå\ra-
ror och garn, allehanda nätta och artiga trå-
kåril, fom de Letala, Pyhåmå och Nykyr-
ko-boer, 6 å lo mil härifrån, göra; tun-
nor, fom förnämligaft i Pöitis Sokn, 3 å 4
mil frän Staden, förfärdigas; nåfwer, från
Lundo, Pöitis och St.Mårtens Soknar; baft,
ringa fkinwaror och willebråd, ilaktboikap
af (torre och mindre art, hudar, kött, flålk,
fmör, talg; fiikwaror af gäddor, ftrömrning,
abbor, fik , lax , braxen, id , gios, litet
torlk, wasbuk och muikromm. Tiåra in-
hämtas frän Ruowefi Sokn, famt Kiulo och
Såkylå Paftorater, men foga til florre ym-
noghet, än Stadiens inwånare til egna nod-
torfter behofvva. At quantiteten af inforfehi
måtte någorlunda kunna rona.s , wil man an-
föra, at här årligen lkal inflyta 18 a xoooo
tunnor fpanmål, förutan Crono och Acade-
mie Ipanmulen, men at den ifrån Augufti må-
nad forledit är, til fidftledne Martii månad,
warit af rilg 13963 tunnor, riigmiöl 1771
tunuor, korn 2936 tunnor, malt 235-9 tun-
nor, hafra 235" tunnor, fmör 3052 liipund,
talg 749 lisp. oxar 5-5-y ftycken, kor 704 ft,
itutaro.l2, qwigor 821 , kalfvvar 754, får
616, och få widare. Däremot harCronan
af fpanmål och miöl redan i år ophandlat
éfvver 5000 tunnor, utom det, fom til Skär-
Allmogen kan wara förlåldt; och med wår-
refan år utlkcppat 1625 lifpund fmör, 5-05
lifp. talg, och iå widare af viétualie-waror.
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§. 13.

Dyrheten på deiTa waror har pa en kärt
tid anienligen nigit. I förra Seculo och
början af detta , iåldes en tunna råg til 6 å 9daler, et lilpund fmor och talg til 3 daler,
och la vvidare annat i proportion. For 10 å
to år fcdan rågen til 12 å 15, imör och talg
til 6å 9 daler; hwarigenom båndt, at Fin-
Jand då blifwit ikattat for et Canaan, Invad
lindrigheten at lefwa, och godt pris pa åt-
ikilliga waror angär. Men nu mera har den-
na ort begynt täfh i dyrhet med (lelfwa
Stockholm; fåat, fedan fidfta ofriden och
nägot förut, rågen icke kommit i Borgarens
händer under to, 24 å 30 daler tunnan, imör
och talg under ir , 16 ålB daler pundet, m.
m. Orlakerne til ladan prifets owanliga res-
ning , fbm flråckcr fig til fielfwa Faftigheter-
na i Landet, iå at man förr kunde köpa cc
Såtcri med den fumma, fbm et Frålfehem-
man nu kollar, och en gård i Staden med nu
årforderlig par års hyra, wore många och
for widloftiga at anföra, men fkulle fortiå-
na fin lårfkilda afhandling. De fordela fig
antingen i goda och hugneliga: dit man for-
nåmligafl kan fora folkets tihvåxt, i fynner-
het wid nyttiga flögdcr i Ståderne, iamt en
ftorre i landet roullerande penninge -flack.
Eller ock i bedröfwcligc och fkadelige: dic
infallnc miswåxts år, en owanlig brifl på fo-
der nu några år bårtåt, med mera böra föras,
©ch i fynncrhet den iå hår, iom anjnorflådes

tilu-
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tiltagandeofvverfloden. Denne war wål icke
hos wåraFader aldeles obekant. Huruhogt
den ftigit for ioo år fedan i denna wår Stad,
fes af den ftadga och infkrånkning , fom
Borgmåfhre och Råd warit twungne , at
dårutigora 1648 den 4 o&ober, och hwil-
ken General-Gouverneuren och Riksdrot-
fen GrefBrahe confirmerat, fom Gudelig,
ikålig och nyttig, famt lag och forfallen
god iedwana efterföljande. De klaga där-
ti, at misbruk med ftor och onödig bekoft-
nad, wid bröllop och flike olgårder, go-
tes af rika och oförmögna utan åtlkilnad;
hwarföre de ibland annat fladga , at, når
Borgmåftare bröllop vvil göra, han får biu-
da 50 par både mån och qwinnor, undan-
tagnom Åmbetsmånnom ; bruka 9 rätter i
en anrättning, och lkånka hwad flags dryc-
ker, fom behagas. En Rådman fkalle blif-
wa Jofligit, at biuda 4? par, bruka 9 rät-
ter och ikänka främmande flags drycker.
En förnämlig Borgare eller Handelsman 40
gar, 9 rätter, och bruka öl, franlkt och
fpanfkt win. En Borgare af ringare for-
mogenhet och de fornåmfte af Handtwår-
kare medgifwes, at biuda 30 par, 7 rätter,
och fkåaka finikt 61 och franlkt win.
Gemene Stadfens Inbyggare och oförmögne
Ämbetsmän tilläts at biuda xo par, 5* rät-
ter, men inga andra drycker ån finikt 61.
Hwaraf, och det mera, bemålte forfatt-
ning innehåller, fkonjes, huru högt mis-

bru-
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bruket förut rnåfte hafwa hunnit. Men
detta deras ofwerflod infant.flg allenaft wid
få och beiynnerliga tilfållen, och war alt-
få mindre kånbart och fkadeligit , ån når
det fått befrnitta hela lefnadsarten. Gull,
Jouveler, Silfwerbolkar, Sammet och Si-
den , woro ock dä hos de förmögnare icke
fållfynte; men alt få inrättat, st det kunde
gå i arf, och nyttias flere leder igenom.

$. 14.
Nu år tid at följa de från Staden ut-

gående waror ner til defs hamn. Denne lig-
ger i mil från Staden i Sudwåft wid beck-
holmen, fom iå kallas, efter Staden dar
fordom haft ftt tiåruhof och beckbrånne-
ri, jåmte det hon då fom nu åger hår fin
laftagie-plats for ftörre fkepp ril utrikes
ieglation. Närmare ligger fielfwa Slots-fiår-
den, fom ock år ftadens hamn, dår min-
dre fartyg kunna opkomma. Men fom
denne fiård, i fynnerhet wid åmynningen,
grundat fig fa, at för några år tiibaka om
fbmmaren , och då ftowatnet utlupit »
näppeligen laftade 6. i 7. bordings bå-
tar kunnat dår framkomma, år denna o-
lågeuheten igenom en inrättad mudderpråm,
af izooo. dalers koftnad, och en pålad Ca-
nal, hwarwid pålningen och driften årli-
gen ånnu koftar Ifoo i 3000 daler, få wida
redan afhulpen, at fartyg af 8. fots diuplek
dar kuana til ftaden flyta, fä at man hop-

C pas,
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pas, det innom få års förlopp har fkall wa-
ra öppen wåg til 14 å 15- fots diup. Imed-
lertid op-och nedföras warorne med flora
laflbåtar. Denna ftadfens hamn ligger få wi-
da nog beqwårat, at den år fåker, och be-
lågen idet hornet, dar de twåune Öfter-
fiöns wikar, den Norrbotnifka och Finika,
fig börja utflråcka och omfamna detta Stor-
Furftendomet, den förra nordan och den
fenarc ofter åt. Men, utom denredan om-
förmdka fwårighcten, är hår en annan, at
den har for fig å alla fidor en lång och
fwår fkdr-gård. Skepsleden åt örefund och
utllnfka orterne går fyd-fydwåft ut, ige-
nom Rimito Krampen, Corpoftrom, Ut-
oen , och räknas tilfammans til hafs
bandet 12 mil, eljeft ock til 15. fiorni-
lar. Farleden öfter ut , eller til de
wid (inu Finnico belågne llåder , går åt
Pargasport, Jungfrulund famt Hangoudd
wid hafwet, åfven til iz.mil. Til Botni-
fka vviken och de dår liggande flåder lo-
per leden med imå fartyg til 8 a 9 fot fråu
Staden förbi kopmansberget ofwer Kuckar-
kifwi flarnen til Sundet emellan Nådendal
och Luonoma, och fa widare långs med fa-
fla landet genom Merimafko Sund til Lok-
-6n i% mil. De ftorfta fartyg, til 19 a zo fot,
måfte fram igenom Utoen förbi Åland til Å-
landshaf, och 15 forfl; til det Norrbotnifka.
Farleden til Stockholm med fmårre fartyg
och fkutor går igenom Rimito -krampen 7.

dådan
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dådan til Åppleholmen 3 få rilKitus 3 däri-
från til Berghamn 1 widare til Jungfrulkår.
•l fedan til Sottunga i Åland öfwer wattu-
fkiftet4. eller tiliaintnans ongefår 14.wackra
milar. De ftorre fartyg taga leden åt Cor-
poftrom 6 få til Sottunga 8 fä widare til
Flifeberg 4 därifrån til Lefund wid Ålands
haf z, tillamman xo. milar.

§. 15.
Til lättande af defle befwärliga fcgel-

leder, handelens befordran och fiofartens
fåkerhet, har Hans KungI. Maj:t d. 14.
April 1747. i Nåder for godt funnit at be-
falla , det behörige bakar ikola blifwa an-
lagde och i flånd fatte la på Båtsgrund wid
Lokoen i farwatnet emellan Åbo och Ofler-
botn, fom på Lefund i redden emellan Åbo
och Stockholm, famt wid Utoen, til de
utifrån kommande fkepps båfta, til hwiika
wirke af de nårraafte Crono-fkogarne får
tagas. Tillika har Hans Maj:t gifwit Nå-
dig befallning til wederborande, det Swen-
fka och Finika fkåren och flrånder, i fyn-
nerhet farwatnet emellan Åbo och Öfter-
botn, famt Corpo och Utoen , bor utpreg-
las, och de dåri befintelige fkår och klip-
por utmånkas. I anfeende til detta Åbo in-
lopps och ikårgårds fårfkilte egenfkap, fom
ock, at watnet llundom utfaller, har jåm-
wål Norra Dykeri-ochßårgnings-Societeten
med Riksdags Fullmågtige från deuna Sta-

C z dca



*&fo|?« o «g§og»36
den få kommit ofwerens , at om något far-
tyg i detta farwatn eller fkårgård fkullc
forolyckas, eller fallna på grund, utan at
darwid något åfvventyr af ftorm eller fio-
gång kan befaras, Societeteu då icke anfer
en flik håndcHe for någon fådan ftrand-
ning, fom under Hans Ktmgl. Majts nå-
diga Forordningar om dykeriet fkal begri-
pas, utan må Skepparen eller Redderiet
fielfwe med egit folk lågga handen wid
lödningen, och ikeppets löshieipandc eller
räddande, utan at til Dykeri-Societeten be-
tala någon afgift.

§. 16.
Til Redderiens betiåning med nödige

fikepps-reparationer , fom ock til ftorrc och
mindre fartygs bygnad, år här i Staden et
Skepshwarf anlagt , kart for fidfta kriget
med egen bckoftnad , och drifvves af Dy-
keri - CommifTarien och Skepsbygmåftaren
H. Robert Fithie, fedanßederi-interei-
ienterne låtit förfalla det andra fkepshwarf-
wet, fom nåmdes iå wida dedårwid
icke funno fin rakning. Årligen bygdes
hSr åtminftoue et Fartyg på cravel, utom
fina Jakt-er och Slupar. Ek-och klinkert-
fartyg bygges hår icke. Bemålte Com-
lniffarie har hårwid århållit Höglofl. Com-
merce -Collegii 'Privilegium 13. Ju-
lii 1747. At hålla och Ikydda fä många ar-
betare fom durtil kunna årfordras, af hvvil-

ka



ka ingen far, utan behörig plikt , bartläc-
kas eller affpånnig giöras, icke heller frän
arbetet, utan fin principals lamtycke, an-
norftådes figbegifwa. Hårwid brukas nu 38.
inan ftåndigt. Han har ock fått tilftånd , at,
for den brift hår pä orten år af årfordeligit
tägwårk, inråtta och nyttia en eulkilt rcp-
flagare- ban. Detta hvvarf mäfte fkatTa fig
vvärke , det mindre 3 a 4 mil, och dcc
gröfre 8 å 9 mil oppe ifrån landet , men
iioledes 10 mil och längre ifrän.

§. 17.
Handtwårkarena giora den tredie och

manftarkalle Societeten i denna Staden.
Med handflogderne måfle hår i Staden til-
forene hafwa warit flått beilålt, få wida
Glorvvordigft i Aminnelfe Konung GU-
STAV ADOLPH från Helfingfors den
8. Feb. 1616. befaller wid anfwar Borgmå-
ftare och Råd, at anfkaffa nödtorftige Åm-
betsmån, at de, lom i Staden eller pålan-
det bo, kunde få, når iå omtrånger, det
de behqfva ; fom beiynnerligen Skräddare,
Skomakare, Klen-och Grof-Smeder, Snic-
kare, Swarfware, Gullfmeder, Bagare, Slak-
tare och andra fådane de aldranodigfte och
oumgångeligafte giårningsmån. Denna
fällning hade det eftertryck, at et och an-
nat ämbete redan 16x5-. kunde få fina Ikrå-
ordningar. Men efter de flefte handtwår-
ken åndå ej hade fådant fortgående iom wll

C 3 hade
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hade bordt, ftadfafte på Kungl. Maj:ts wåg-
nar och til dcis widare nådiga behag 1640.
den z. Maji Gcneral-Gouvernearen Grefwe
Brahe et general Gille, fom Magiflraten til
•Politiens båttre ftyrko och fortlättande op-
tånkt och opråttat, hwari alle handtwår-
kare, både de, fom redan kunde hafwa
fine iårdeles gillen och fkrån, iom ock de
til ämbetet fwagare , ikullc wara inneflut-
nc, dock hvart och et ämbete fin enfkyl-
te åmbets rättighet oforkränkt och förbe-
hållen ; och dår alla åmbets iakers conrro-
verfier och twifler decideras och afhielpas
fkulle. Til defs heder och båttre anieende
tillades detta Gille icke allenaft åtfkillige
immuniteter och privilegier, ibland annat,
at appellationerne därifrån fkulle fke til
fielfwa Radftugan, utan det auetoriferades
ock med fit eget wifTa Secret och infegel,
hwari fkulle foras och brukas twånne na-
kota menuifkioarmar och händer, korswis
ofwer hwarandra, och med band tilfam-
lsans bundna, ftåendes uti en blå grund,
hafwandes i hwardera handen en blom-
firande oljoqwift, fielfvve blomftfen gro-
ne, och ftielkarne forgylte. Omkring ar-
lnarne eller fielfva grunden, uti hwilken
Secreten begripes, Ikulle gå en cirkelrund
ring eller crants, hwaruti Inleglet med def-
fe bifogade forgylte bokftafwer /kulle ftå:
Ämbetemes gilles Signete i Abo, Hår-
med fingo alle Åder, Domar, Fullmakter,

Con-
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Contra&er, Certificatiouer, Pafs, Lårobref
och annat bekräftas. Om detta General-
Gillet kommit til wårkftållighet , eller hu-
ru långe det haft beltånd, år mig obekant.

§. 18.
Nu hafwa handaflögderne Mr il tilta-

git, at, utom de ibm ftrax under Fabriqucr-
ne förekomma, man finner i denna Stad 4Z
fårfkilte handtwårk, wid hwilka 1747 woro
157Måftare, 114 Gefåller, lamt 14; lär-
lingar , hafwandes deise fina handaarbeten
anfenligen upodlat, hwilka ån mera dageli-
gen tiltaga. iz af defse handtwårk hafwa
hår fina lådor och åmbetsråtter; och flere
torde friart blifwa få manftarke, at de ock
for dem kunna inråttas. Det ftarkafte åman-
nom år Linwåfware ämbetet, beftående of-
wannåmde år af 36 Måftare, 24 Gefåller
och 19 lärlingar. Utom defse, med hus ,
kläders och ziraters förfärdigande lyflelfat-
te, och med fina handaflogder fig närande
invvänare, aro de, lom med mat och drycks
tilredning hafwa at beftålla, icke månge; få
vvida hvvart hushåll plågar til fit egit behof
fielft derom beforja. 3. Slaktare finnas hår ,
och x. Bagare, fom affitt egit tiånflefolkfig
betiena , lamt tvvenne Tracteurer. Men 6.
Win-minuterare , famt 34 ialu Brygg-och
Brånnare eller Krogare.

C4 $• l -



§. 19.
AfFabriqueråro hår i Staden forft Rad-

mannen och Fabriqueurcns Herr Esaias
Wechters, 1738.in Junio anlagde Ylle-och
Klädes-Fabrique, hvvaruppä Kitngl. Maj:ts
och Rikfens Höglofl, Commerce - Collegii
'Privilegiumaf den 15- Maji 1739 hanfiguc-
wårkat. Wid fidfta Ryfka infallet nodiaka-
des han'flytta detta wårk til Svverigc, och
Sr det iedan efter friden, ci utan möda och
koflnad , hår äter i ftånd fatt. Sedan denne
Fabrique laledes blifwit opråttad, har ige-
nom den Hogtårade Magiftratens lorafållig-
het och förordnande, enligit Kungl, %laj:ts
allernådigfte utfärdade Hall- ordning , dca
%jf Martii 1740. Hall- och Manufadtur- ratt
hår blifwit inrättad. Denne Fabrique beflär
nu af 5 wåfftolar, hwarwid en ofvvermåfta-
re med en Klådswåfware Måftare, famt 7.
Gefåller arbeta. Garnet tilreda fpinner-
fkor, 8. plyferfkor, en bobinderfka , och
en lpolerfka, och utom dels i Stadens pub-
lique Spinhus 17 fpinnerlkor. Til at få
mycket mer befordra tilwårkningensfkynd-
famma förfärdigande, har Hr. Rådmannen
detta wårk nu anfenligen utwidgat, ickeal-
lenaft med tilråckelige och wackre byggna-
der , utan ock med följande inrättningar.
Hår år anlagt et öfvverlkåreri, beftående
af twånne ofwerfkårare-difkar, med ruft-
hus och tårkhus , famt hårtil nödige wa-
rande wårktyg; hwarwid en måftare med

fin
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fin larlinge arbetar. Pråfshufet beflår af
twenne pråisar i fulkomligit Händ. Så fin-
nes hårwid et fårgeri, efter wårkets Hor-
lek och förnödenhet, med tilråckeligc blå
kypar och fårgpannor få förledt , at dår-
uti icke allenaft Fabriquens egne tilwårk-
ningar nobiiiteras, utan ock landets inwå-
nare kunna efter en hwars åflundan hår-
medbetiånas. Hårwid år en Måflaremed defs
larlinge, och en fårgare-drång flådde i ar-
bete. En ny friferqwarn år ock fatt i flånd,
lom af en friSersrnåflare ikotes, hwilken har
Rådmannens drängar fig til hielp. len
wid Lirtois tråfk anlagd Kladesvvalk, ar-
betar en walkare. Wid denna Fabrique
åro nåflledne år tilvvårkade :

171. fl. Klådea af åtfkillige flag
7oßi-| aln.

43 ft. grofre och finare Boj "lT]-j\ aln.
§.20.

Et Tobaksfpinneri oprSttade framledne
Handelsmannen Johan Reinhold Heldt
efter Hoglofl. Kungl. Commerce - Collegii
'Privilegium afden 6 Martii 1737, hvvar-
uti defs arfvvingår jåmte flere Handlande
nu intereflera. Detta wårk beflår af 8
fpinnare-bord, z rullare-bord , famt 9 flye-
ken pråfTar, hwarwid en VVaktmåflare, 7 To-
baksfpinnare , och 38 fpinnare-gåfTar nu fys-
felfåttas. Tilwårkningen wid denna Fabri-
que for år 1748 beftiger fig til $(>ii lifpund

C 5 I'malt
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fmalt pråflat tobak, och 1897 tiockt pråfTat
dito. Men Cardus , Knafter, Prick-och
Rappe-fnus, åro hår ånnu icke tilwårkade.
Wärket år hitintils nåftan helt och hållit
drifwit med utlånfka blad, få wida til duge-
lig inrikes ånnu icke fynnerlig tilgäng warit.
I anfeeude hwartil detta wårfc hårtiis niutit
forfkoning for det eljeft wid hwarjebord til
förfpinnande ålagde wifle quantum af inrikes
blader. Tobaks plantering har man wål hår-
wid Staden forfokt, och i fynnerhet de tre
fiftframflutne aren med z tunnors land dåruti
profgtordt; men ibland harkölden, ibland tår-
kan den famma fkadat. Så at hela de twå
förra årens afkaftning blifwit förfåld til zoo
daler , men det fifta årets wåxt ån icke til
något kunnat anwåndas. Men hwardera året
har Staden dårwid lidit ofwer 1000 dalersför-
luft. Dock lårer dårmed ånnu continueras, at
widare forfoka, huruwida famma plantering
hår någonfm kan wiuna framgång.

§. 21.
En Regamstroje-och Strump-Fabriquc

har Handelsmannen Herr Niclas Pipping
wid 1744 års början anlagt och inrättat,
hwarå Hoglofl. Kungl. Commerce-Collegii

den 3 Oöiob. 1746 århållits.
Detta vvårk beftår af 9 ftolar , luvarwid z
Måftare med 3 Geiåller och 4 lärlingar, famt
3 Ullkammare arbeta, jåmtez9Regarns-och
5-Nåckgarns-fpinnerifkor, 9Nickerfkor, 3

Spo-
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Spolerikor och i B-ordererfka I ar år har til-
vvärkat 617 ft. Regarns-tröjor af åtfkilliga
couleurer, 41 par Mans ,7? Q_\vins - och <.jz
par Barns-ftrumpor, io-§- duiim J3ormils-och
2f ditoRegarns-moffbr.

Åfwenlcdes har Fabriqueuren Johan
Friedric Lutke inrättat en ladan Troje-och
Strumpe-Fabrique 1740,f0m med wederbor-
ligt Privilegium den 21 Julii famma år bef å-
ftcs. Han har dårwid 2 fiolår, i hwilka han
fielf meden Gelåll arbetar. Så år hår ock en
Ullkammare , n Regarns-och Näckgarns-
fpinnerfkor, 1 Näckerika och en Spolerika.
Tilwårkningcn for fidfta ar war 109 fl. Re-
garns-tröjor, 69 par Mans, 101 Qwins-och s-
parßarn-flrumpor, famt Regarns-
nattmåflbr.

§. 22.

Såfinnas hår ock nägra Fabriquer, fom
ånnu årofpådare, och aldeles i fin linda. På
en anläggande Parkums-Fabrique hafwaHan-
delsmänncrne Herrar H. H. Wittfoth och
N. Pipping århallit den xyöctob. 1743 Pri-
vilegium, fom dock, i anfeende til den brift
S bomull och garn hår befmnes, ej kunnat
ånnu i florre ftänd bringas, ån at de ofwer-
enskommit raedLinwåfwsre-ÅldcrmanWoL-
ling , at han uti fin wårkftad förfärdigar,
hwad de kunna åfladkömma. Hårwid åro
altiå ånnu ingefårlkilte arbetare; men tiivvårk-

nin-
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ningen for i fiol war 14 ft. blårandigt par-
kum, 516 alnar. Efter Hall-och Manufa&ur-
Råttens tilftånd af den 1 Julii 1746, hafwa
Måftarena A. Bergström och C. Agarius
anlagt et Linne- och Bomulls-wåfweri, fom
fortiättes nu å parkum, lårft och
näsdukar, hafwande i fiol tihvårkat 3 ft.gin-
gans 60 alnar, 3 ft. botn-arbete 100 alnar,
4 ft. blått och hwitt bomulls-lårft Ixs- alnar,
2, ft. fint larft 80 alnar, 2 ft. blårandigt par-
kum 60 alnar, dufTin divcrié linne-nås-
dukar.

Måftaren A. Schlyter har ock, med
Hall-och Manufa&ur-Rattens lof af den 9
Julii 1746, inråttatet linne- dammaft wåfwc-
ri, beftående allenaft af en wåfftol,hwari han
fielfmed en lårlinge arbetar, och forledit år
tihvårkat 3 flyek. linne-dammaft å fj alnar.

§. 23.
Utlkyldernc, fom af de under denna

Stads Jurisdiktion och opbord ibrterandc
til Cronan utgått och utgå böra, finnes haf-
wa de 3 fenare åren beftigit, fom följer,
nåm1.1747 til daler 1 if cre S:mt. 1748
til 11170 dal. n|6re , lamt 1 749 til 11237
1$ öre dito mynt. Dåruti inbegripes Båts-
mans penningar, idet Staden efter Contracl:
af den 13 Martiioch 7NOV. 1681 ochKungl.
Refolution af den 17 Maji 1693 famtdenz3
Decemb. 1697. §, 5-. blifwit befriad från

Båts-
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Batsmänners prosfterande, men i det ftållet
betalar en wils lurarna penningar, och ftån-
dig årlig ranta, af849 dal. S:mt. fom i krigs-
tider börfördublas. Ofwanåmdefummor inne-
fatta ock Confumtions-Accifen, fom Kungl.
Maj:ts Nådige Täbud afden z6Nov. 1747.
Wifla ofwerflöds waror pålägger. Däribland
har The- afgiften warit 1748.618, och detta år
J94 dalcrS:mt. ForCofFe år betalt 1748.78,
dal. 1749.66dalerSunt. Puder
8 öre. 1749, izod. 240r. Röktobak 1748,
4i4d.24Ör. 1749 , 397 d. 16 ö. Snus 1748 ,
170 d. 28 ör. men 1749, *59 dal. % orc, ak
Silf:mt. Chartse SigiLlatas afgiften, fom ic-
ke innefattas i ofwan utfatte hufwud-fum-
mor, har 1747 vvid Rädftugu-och Kåmners-
Råtten allenaft ftigit til 104 daler S:mt. men
1748 in allés til 1909 dal. 22 ore dito mynt.
Branwins-krogeri afgiften \varl743 , ioidal.
28 orc, och innewarande år 114 dal. I2<sre
S:mt. Stora Siotulls opborden har deffa fid-
lla åren, i acfeende til det fom ofwanformåle
år, at nåml. Stadens ikepp gått under utri-
kes frakt, icke ftigit til wanlig hogd. 1744
influto af delTa inkomfter 8297 daler 29^or.
1745", 11606 dal. Borc, 1746, 23942 dal. 27
ore Sunt, utom ordinaira licenten, fiorätts-
och armpenningar. Af alla Landt-tulls in-
komfter, har, fedan afloningen, Stads-ande-
lame, diverfc friheter och reftitutioner, och
andre expenier, afgått, Cronan eller Gene-
ral Tull-Ärreode Societeten ftadnat til godo

' ock
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och behållning 1747, 11231 daler orc,
och 1748 , 17191 daler öre Silf:mr.

§. 24.
Den Högtårade Magiftraten hår i Sta-

den har efter fenafte Riksdag, den 6. Avg.
1748, i nåder århållit en ny Stat, hwaruti
tiilågges hwardera Borgmåftaren i årlig lon
500 dal.hwarRådman z66 dal. 21-| öre, Kåtn-
nerråttens Praefes2B3 dal. iof öre, StadsSe-
creteraren roo dal. Stads-Notarien 150 dal.
dito, i Kåmners-Råtten 133 dal. iof öre.
Stads-Bokhållaren xco dal. S:mt, och få vvi-
dare. Hwartil år anflagit , efter Stadens
förra privilegier , råntan af några donerade
bondehemman , åkerfkatten , Kållare-tull-
friheten, Stads-och inquarterings-tolagen,
bakungs-penninge och accis andelen, tomt-
ören förgårdar, bodar och wäderqwarnar,
Halis watu-qwarnars och Såmikmakare
flamps afkaftning , Stads tegelbrukets ,
brygg- och köln-hufets famt humlegårds di-
to; Rådhuskållare-iamt andre hyror; Wåg-
Stånd -Matare- Packare - Palmmåtare - Stäm-
pel -Burlkaps - och Hamnepenningar, Stads
andelen af iakören och Fifkalilke
tioner: Audions och Inventerings provi-
fioa , Contingents-Borgares afgift, lamt af-
giften af det fom årfvves utur Staden, med
mera, ibm iamma Stat närmare utwifar.

§. 25.
Nu få vvi kårteligen omorda några an-

dra inrättningar. Af de Handlande, och båft
mående
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mående Handtwårkare, fom icke åro Offi-
cerare af Infanteriet, beftar Stadfens Caval-
lerie af 50 mann med Officerarne, uti koft-
fam och proper uniform. Infanteriet äter
gior 3 Compaguier; det forfta eller Lifcom-
pagniet af Kyrko - och Öfterqwartcrct, det
andra afKlofter-och Norrqwarteret, och det
3 af Soderqwarteret och Nyfladen. Alla
delse åro enrollerade efter finc gårds-numrcr,
fedan Hans Kungl. Maj:t den x Apr. 1747
en, emellan handlande Borgerfkapet och
Handtwårkarne opkommen twift, hwilka af
dem fkulle conftituera Lifcompagniet, be-
hagat la i nåder bilagga. Hwarje af defsc
Compagnier fliger , utom öfvvcr- och Un-
der- Officerare , ofwer 100 mann , iå wida
Stads-och Hwarfstimmermånn , Matare och
Packarc, med de flere Stadfens mindre be-
tiånte , fom åro bofafte , och likwål icke
egenteligen räknas bland Borgerlkapets an-
tal , åro ock enrollerade. Alla delse böra
råtta fig efter Stads-Majorens commando,
iom nu år Handelsmannen Herr Gustav
Adolph Wittfoth. Af de ofvvan-
ndmde 3 Borgerfkapets claiser åro ock Stad-
fens 14 ålfte utwalde, jämt Baf hwardera ,
efter iom de ock uti lkatt och oretalet når-
maft fwara mot hwarannan, hwilka, i ftål-
-let for almånna Rådftugu-dagar , komma
med Magiftraten at öfwerlågga om Stadfens
almånna angelägenheter. Men wid fkeendc
Srliga taxeringar utwåljas åfvven afMagiftra-

ten
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ten och de ålfle taxeringsmånn , fom aflåg-
ga förut fm fårfkilta ed, hwaruppä taxerin-
gen forråttas i de ålfles nårvvaro. Samma-
ledes utwålja deisa 3 clafser, enligicKungl.
Förordningarne angående Riksdagsmans
walen , fine 8 Electorer hwar, wid fkcen-
de Riksdagsmans wal. Til forekomman-
de och hämmande af eldswädor åro hår 6
Brandmafterfkap inrättade, eller et i hwart
qwarter, nämligen i Brandmåftare med finc
2. a 3 Rotmåftare i hwardera, hwilka hosfig
hafvva hwar fit brandfegel, braudhake, och
gaffel med dertil hårig redikap, och under
dem åro forordnade nödige perfoner, 8a 9
for hwart iegel, af timmermånn och Stadens
ringare betiånte,atbåra och handteraforenåm-
debrandredlkap. Gårdarne och hushållen åro
indelte z tilfamman om 1 perfon til wattu-
bårande , och Stadfens Fonnäa och Åkare
böra då med fina kårror och wattn-tunnor
dårwid hielpa. Men koppar- wattufprutor-
ne, en ftorre med 60 aln. ilang, och twån-
ne mindre , af hwilka den ena under Ryfka
tiden forkommit och af nyo fkal fodkafTas,
fkotes och handteras af Stads-och Brand-
wakten.

§. 26.
Sidfl wil man kårteligen bde Stadens

omågor. Den har omkring fig åkrar, lam-
inanflagne beilående af 80 tunnors årligt
utiade, belågne måft i dålder, af iand-pos-
och giåsjord, eller ock af mylla med ipik-

lera
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lera blandad , undcrkaftade fkada af win-
ter och nattfroft. Och churuwål ågarena
giort flg nog angelägne om deras cultivc-
rande , hafwa de dock icke kunnat brin-
gas til fynnerlig afkaftning. Defse befäs
måft med råg och dels med korn. Utom
det nyfsnåmdc forfok i nägra är med To-
baks planterande, år jorden til humlegår-
dar och andre plantagier ånnu icke lyn-
nerligen atvwåod, ehuruwal äkrarne i bör-
jan blifvvit högt ikattlagde, nåml. til en
tunna ipanncmål af hwart tunneland, jufb
til den andan, at Borgerfkapet därigenom
måtte obligeras , at plantera dårå humle-
gårdar. Innom Staden ligga wid pais 10.
trägårdar med fruktbärande trän och bu-
ikar , utom kryddgårds-täppor , hwilka
hwart hushåll, ibm därtil kan hafwa tilfål-
le, för gröna fakers fkul anlggt.

Mulbetet år mäkta fvvagt, beftåendc
dels af fandaktig med liung bcwuxen mark,
dels af torra iandbackar, hwaruppå Stad-
fens ymniga bolkap , i det, utom häftar,
hwart förmögnare hushåll åger iåi kor,
och de fattigare lå många getter , har myc-
ket mager lommarfoda. Men fodret må-
fle köpas , lå wida inga ångar finnas Sta-
den i allmänhet tilhorige. Ingen ikog år
hår til wed-brand, mindre til bygnad ,
utan måfte fådant afLandtmannen, på z, 3
å 4 mils wåg, och nu fnart låugre ifrån,
med nog dryg bekoftnad lofas. Fifkeri

D åger
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tiger Staden ej widare, ån i fin a, hwa-
reft wårtiden fångas nors , och fmå fiåll-
fiik i SlotsfiärdenT utan for Slottet. Eljeft
lyder til denna Stad ~ mil ofwanföre norr-
åt i Aura-Elf Hallisfors, dår nu åro i Wdl-
ter-qwarnar raed f par ftenar, järnte Såmfk-
makare-ftamp eller Walk, och en nyligen
anlagd Kelgryns-qwarn och Sickt. Deffe gå
allenaft höft och wår med lagt fall. Den
inåfta målden fker af inemot hvuidradc på
bergen omkring Staden cpfatte Wåderqwar-
nar. Magiftraten åro ock genom fårlkilte
Kungl. Refölutioner underlagde och til lon
forlånte 13 når til Staden i St Marias och
Carins Soknar belågneßonde-hemman. Defs
utom innehafwer Magiftraten Lauftis Dra-
gonehall , i fynnerhet for betes - och mul-
betes penningames tilökande, for hwilket
de dock böra prasftera ruftning. Stadens
inwänare och handlande aga ock åtikillige
faftigheter pä landet af hvarjehanda natur,
och i iynnerhet, dels a egne dels H andras
ägor, 5- Sågwårk, fom tilwårka bråder til egen
förnödenhet och utikepning.

Wi ilute med onlkan, at denNådige Gu-
den, källan til all wålgåhe, gardes wålfigna
wår lyckeliga början i Hushållningen med
ån lyckeligare fortgång; och förläna, at1 San-
ning- och Redlighet må bo i alla Swenfka

hiertati, wålfignelfe och trcihad i alla
hus, famt frid och glädje i he-

la landet!
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