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Herren/
Wälärewördige och Höglärde/
Herr Jacob
Chydenius,
Kyrckoherde öfwer Gamle Carleby
Stads och Sochne Församlingar/
Samt
Inspector Scholae derstädes;

Min Huldaste Fader.
Der/ min Fader, dri-
star jag detta mit ringa
arbete i barnslig tilför-
sfcht och ödmlukhet upofta;

To I hafwensielfwäntden samma, som
glfwtt mig första anledning at tantta pH

detta



detta antite; I fafwett haft möda och
omkostnad osparde at upstka och hopsam-
la de underrättelser/ som til denna afhmch-
lmg wartt nödige. Hwem stulle jag dä
med större fog alt detta uposras och af
htomi (fulle en sådan gästva/ mer benäglt
uptagass Men utom deg äro slere och
wichtigare ortsaker/ som bewrfa mig at
nytja detta (fällt* 3y Eder ömhet för
min wälfärd har warit sä stor och märg-
fallig/ at mit hierta wid ätanckan der-af
blöder och mm fieder mächtar ej uttrycka
den ärlrf/w&rdnad o* högaOtning/ som
uti en tacksam stäl hos mlg bllfwtt ewtg*
3/ min Huldaste Fader hafwen altid häl-
Ut för betänckeltgt/ at anförtro Edrabarns
upfostran i fremmandes händer -, derföre
wårdades jagredan i mina spädaste är af
Eder ömaste om sorg: wid min tillagan-
de älder leddes jag af Eder först pä lär-
doms wägen, när jag staplade blcf jagaf
Eder uprättad/ och fördes ej pä wlllo-

siigcr



stigar/der ert offylWg ungdom ofta utttöci
kna ochmed ledsnadfåfäng* arbetar. ®
de stötte lärdoms gillen/sedan tag lemna-
de födsto knutarna hapoett Iför mig haft
all tttötjettg kostnad chpard. Edra ömma
och Faderliga förmaningar hafwa roar it
Mina täncke-språk och mit rättesnöre.
Huldaste Fader uptag då dessa få blad/som en fast ringa fargnfng af der flit och
kostnad. Llnsee dcha rader/ som en oför-
mögen tolck afmin barttsttga wördnadoch
tacksamhet; o* förgäter altrö/ at nted
wanttg huldhet omfamna bett/ som under
all wältrefmdstnnerltgW ttlöttstan städ-
fe (lätt finnas v i

Slit Huldaste Faders

sim
Jacob Chydenius.



I. H. N.

tftmt Uti wära tider, dem man
med lM kallar uplystare, finna»
mänge, fä widffeppelige ålder*
doms *oytfare, som anse alt
det nvligare tider är arbetat och
ännu dageligen arbetas, pä wär
hushällnings uphiclpande, för
idel barnstigheter och hierm-gril-
ler, dem detta ttdehwarf fattat
smak före; Fördenffull kan icke*
heller jag, som här täncker (art*

na nägon anledning, til hushållningens förbättrande i mitt-Fosterbygd, «f lAdane annat förespå mig, än ätlöje. Fäfangtwore det ock, at här stka wederlägga alla de inkast,lon, dyliks obetänksamme menniffior framföra; Dä hwaccfe»arfarenhet, och den matcfcliga nytta de sielfwe redan rönt afw Mbattrad hushållning, eller st mängt lärde mäns Ut ommw ssrifter kumat wärcka hos dem nAgot» öfwmygelje.
A O-



Otwungen widgär fas, at detta mit arbete, broarefen for
hyfsade ord och meningar, eller mogila tanckar, förtienar loford:Dock, der owälduge domare anse mit ämne-mal och min af*stgt med blidare omdömme/ är all min öuffan wunnen»

§. 1.

med HtstorifPa berättelser gä långt tilbaka uti äl-
derdomen, och med nya fargor bestryka mögliga ochJtfffmfa bortgomda saker, skattas med stal, st mal förIFHHL nyttigt, som artigt; Men at bygga. sina berättcl-<surmBW ser pä owissa gissningar och ogrundade sagor, harlängesedan af alle wittre Hafda*fccknaw med största stal blif-wit förkastade.

Af kärlek för sin fosteriord åligger hroar och en, at pH alt
mögeligt sätt nplysa detz alsta Historier; men at föredraga äl-
der för wifhet, är at göra sig uti alt mindre trowärdig, insmy-
ga hos läsaren en stalig mitztancka, om hela berättelsens wiHet,
samt giöra den l)elt osmakelig. At orda litet och blifwa trodd
ar altsä långt batre, än at widlyftigt gissa, om det, som ar
oiDist, och blifwa hallin för en osannings-Matt, som mil förmå
andra at tro, det en qwick inbitarna kunnat upspinna. Jag
håller derfore rädellgit, at tiga med jädant, som kunde föras
under namn af gissningar, och allenast, ja" mycket görligtt är
anföra det, som är ostridigt.

At en stor del, om ei hela Osterbotn ock Finland, uti de
äldsta tider af Lappar bliftvit bebodd, tyckes wara st mycket me*
ra sanningen likmätigt, som, utom överenskommelsen emellan
Lapsta ock Finsta språket nästan alla hafda Tecknare äro har*
utmnan enige; Men om dessa första inbyggare warit öfwerlef-
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tvsvaf de to fångna Isi-aelZ stäckter, eller ei, o*ch om degiordt
allenasten, eller ficre styrningar, lemnas tilandras utredande; Om
'här förr Lapparna* ankomst Rättat, eller om de warit et
Räckte med dem, det är, och blifwer en st owitz sak, som det
-Ar onekeligit, at Norden ännu bar mänga wedermalen afLap-
partias fordna mistande på dessa orter ; Ty st mal Swerige,
som Finland öfwerfivba af Sochnar, byar och gårdar, som bo-
«a namn af Lapparna, famt berättelser, om deras lesiladssätt;
Ja pä de ställen, som gränfea närmast til Lappmarcken finnas
ännu lemningar af deras kchor, eller st kallade Hatar. Jag
tror mig altst hafwa fog at påstå, bet de äldsta Inbyggarena
i Gamle Carlevy, äfwen warit Lappar, hwilcfa, efterwcrlden
til betyg, om sina fordna hemwisten tyckes lemnat här,
bland annat, namn ät Renän af sina Renar, och Irullsn af
den forbom hos dem bekanta trulldom; Men på hwad tid må*
ra Loppar, ifrån hwar och en ort, antingen bortfiyttadl näll-
matt mot den nu så kallade Lappmarcken, eller och ändrat sin
hushållning, synes mara något swårare at utreda. Så mycket
wet man, at ännu för 400 år tilbaka hafwa inbyggarena uti
Qsterbotn, och de beröm-kring liggande orter, warit uti sin
hushållning föga fjPilbe ifrån wåra Lappar ; Ty af Kung
MAGNI b. 2: dras, eller SMEKS Förordning, om prästarät-
tigheternas utZHrande af år 1335 kan inhämtas, at de förnäm-
sta näringar ännu dä för tiden warit Iagt (a) Fisterier (d)
och Boskaps-stishel (c)

A 2 §. 3.
(a) Som de fordom wid sitt diurfänge ef »viste nytta krut ochWffor, st är klart, at de måst bruka, dels fällor och andra dylika gitter, i

synnerhet til it större diurs gripande, dels ock bågar med järn, etter Trä<
ryggar, sadane, som be ännu uti de Norr belägnaste orter af Osterbotnbetiena sig utaf, wid smärre diur* jagt. Af sadane bågar hafwer sedan
det ordet B3gcman, eller Bageskytt på Finsta Ioufi etter Jons, mtcs fåttsitt första urqwdbe; Derftre heter än i dag hos en stor del Finnar: jul*
la Iousclle, eller Sowfi lutun, räcknas btanb Bilgemän, hwilcket ster, då
be blifwa mannade, etter nanwuxnc, och $ egen hand funna föra en bag*.



(b) $5 hwad sätt, •$med hurubanna traaderf(ferierna denne rfde»*!*
nit idkade ton »M ei mefr säkerhet sägas ; ©ock matte be i onscenbe, fa
foäl til be här ännu besindteliga fistrita insiiar och strimmar, som ock
let sä »ära liggande sistrika hafwet warit ganska ymnoae.

(c) Tama Renar, fom mista» är» alla tappars Mefiafarc, mSffc
De mycket brukat, sa wäl at sielfwe åka, som at framjkaffa sina kiörfior med,
dock lära de, som troligast synes, ei nytiat deras miilck til sin sida; eme*
dan bet uti hela den näst gränsande Osterbottns, eller Ximi Lappmarck,
«i heller är i bruk.

gast nu för tidcw pli dessa orttr ti särdeles myckenhet af renmiftt
finnes, st har ben likwät firmobeligen ttatit här st ymnig, son» nHgonsin i
lappmarcken, innan jorden pä annat sätt blifwit förändrad» Bock fuuK*
tär pä mänga ställen Renmäsa i största ymnoghet.

§. 2.

HlM Amle <£ar!efcy Sochen är belägen uti österbottt* Hof-1mK| dingedömes t7?orra, eller lH>Ie4borcjs Itftjns fodra del,
H£r ligger wid östra stranden af Sm»5 Botnicoc, eller Norr-
Bott», Mntfar i Norr til Relwjä éechn, i öster til Saart-
jerfwi och Vitasaari Sochnar i Tawastlanb, i Söder uppe i
landet til Man af Pedersöre, me» närmare me siösiranben til
Cro,«b5 Sochnar, och i Mäster til Norrbotten; är 2 mii.bred»,
(rån Norr ti« Sober, mm 14mil läng från öster til Mäster.

Landet fördelas uti Stab och Sochn, hmarfore och benna
min besirifning belar sig uti 2: ne grenar. Sochnerr belas uti
Mot>er,Ryrckol4ner, som ligger närmast web ffranbcn, tTleber-
wetil l72pel*giälb/ som ligger ifrån Moderkyrckian iÖster, ochlbfwcrwetil cgpel-?Mlb, som ligger ännu högre upp åt landet-,
äfwen i öster. återkan beqwämligen delas i
löjar och Fasta landet: Dock höra be flästa öjar, fom bebos ei
n idare under GamleCarleby, än hwatzPrasierstapangår, men i
civil» mål under Cronoby Soichft\ M 1608 blefwo dessa öjar,som i
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hm i synerhetbe1låaf2me stora, «.äng3nschRnisszn, £re>n*#
ty Sochen aldeles tillagde, men 1617 blef af Glorwyrdigste i
ilminnelft Kong GUST. ADOLPH förorbnat, at de, hwad
Präster och Kyrcka angår, (kol»» hålla sig til Gamle Carleby,
«neb4o mareket* plickl för den, som dera klandra stulle. Utom destefejar marckes här, Rensn, som ligger från Staden i Nordwaft
2 mil. trulldn, som är belägen 1» mil från Staben, mast isamma wäberstreck, och landar, som ligger i Submäfr 3 mil
från Staben, utan för hmilcka, i synnerhet Rensn och Cancrar,
sommartiden idkas strömmings siste. O) Någre små står och
klippor finnas här och, dem jag ei håller nödigt at upnämna»

(a) Jämför Herr JJyrffoherDtns Matkfii wackra viss. 0«zl,^ic«
4c Oftrobowia, pag. 70.

§. 3.
V

f6?W0? 1620 den 7. september, blefwo af ©form. Kong.
HM GUSTAV ADOLPH Gamle Carlcb? Stads privi-
arljjr Jegier utgifne och underfkrefne, hwarafden efter ort«ns
förra namn blef Carlebp, men for Dnab från Hy-Carleby,fom
blcf famma tid anlagd, Gamle Carleby kallad; samt undfick
til tpapn en liggande tiaru-tunna, på hwilcken, så genom
båda botnarna, som sprundet en starcklåga utstår; (<») utan
twifwel, at dermed beteckna den ymnoghet Tiara, som det om-
Hring-liggande landet, til Stadens handels mara kunde förytra,
derfore och denna Stad ar fifnb for en starck Ciäru-hanbel (A)

Staden «ntabes-J£lnil Norr om Carlcby ©ochne Kvrc-
ka, på södra sidan omwt, den tiden segelbar mit", förr Kocko-
lahtl, sedermera Ryrcko-fiärden, men nu Gamle Carleby
Stabs sunb, kallad. "Wid Stadens anläggande mar denna
wik, eller detta sund få diupt, atla första Stablens inbyggare
kunde segla från fin egen strand, til och ifrån Stockholm, eller

Me
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Ibo, meb fullastade 'fartyg, matt den ringaA swåriWt, Ibmal-
Me ock uti In GeoZr. (c) " tillägger denna
Stad en g,B%mn,, fföut den titt brukliga, somligger \ mil frittStaden,, ei nian största äfwentyr, få mål för DMshet, Dr»Or' gmndt ivatn.kan, nyttjas."' ■ ? - ; ' :i-#■ Ristiranba by, som bestod af 12. hemman, 8 \ mantar,
samt <l>wikant eller rättare Ruivaranta by, bestående af 2 hem-man, 2 mantal, med deras ägor blefwo til Stadens utrymme
Mjlagne; Men år 169?. blefwo befja sebnare hemman,som oafhyste, Staben iftäntagne, och Roteringen underlagde.

Alla desst 14. hemman, som först blefwo. Staden under*
woro Skatte, eller åboernas Bsrbe, för hwilken orsak blif-mit försäkrat, atde af Bördeaganderna stulle til Kronan inlösas;

Men som det ännu ei stedt, få hafwa ägortte, som Borde'jokd
blifwit sålde och kiöpte; Dock, aNnligic Stadsens Privilegier,
ingen på landet boende får äga, eller nptia Stadsens jord.
* De första Stadsens inbyggare bkfwo berörde hemman
boende Bönder, hwilcka flyttade sig til den for Stttden utsedda'platsen, ock begynts berstädes idka Stads-Manna näringar, M
-långt deras insicht medgaf, som woro wane, at föda sig me'-Lanbt-manna stögber- - .Til Stadsens enstildta fistewattn blefwo Brebwiten, M-
'gefiärben och Roustarwiken fridlyste; Utom del) singo Stads-
'boerna frihet, at på Callakari, der allmänt siste är, lansar-pH
Trullss-Zrunben sista strömming.« ; Til Stadfens handels utryme anslogs pyhHjpki, <llalajor3,
2.ohte<i, Carleby (hwar-under Relwia' och ben tiden, hörde)
samt Cronoby sochnar, fa" at ingen annan Stad uti bem haMa
finge; Bönderna uti dessa sochnar blef strängeligen-förbudit, at

' segla medsina waror til andra orter, och Fogdarna betagit, utefter
manligheten handla med Bönderna, Stadsboerna til nakdel.

, För. sit handels, utrymme hlef. Staden pålagd, at utgiöra
Ho. stycken Ryste-styttar, eller Baismsn, men år 1683. kom

Staden



*. )o( ?

Staben öfwerens mebKongl. Amlr2lltetetiG,rl«s2ror!,, at i
stället för Karlars skaffande årligen, uti Freds- tider til Amira-
litetet betala no, men utiKrigstider Iloo Daler Koppar:NN.

Carleby Sochne Kyrcka stulle, så Stabs, som Sochnebocrne
samfält få nyttia.

På det handtwärck och handassögder stulle desto bättre fä
rota sig och ramma burstap, uti denna nya Stad, blef dem til
fordel, som hår hmtdtrcärcl5 idka wilie, förbudit, bet någon
handtwärckate, närmare an 4 mil från Staden, stulle få fig
nedsättia och handtwärck bruka.

Stadsens inwåilare stulle få besöka fria Marcknader, sin
hanbe'locfter orriinantierne inrätta cch regulera.

Ar 1660 blef Borgerstapct frihet lenmat, at mit> Staben,
och 1743 at uti Calajocki anlägga Beckbranneri.

1668 Lemnades Staden tilsiånd at få nyttia Böndernas
stog til med*hygge, hwaremot Bönbrrna stulle få sista i Stad-sens enstilte siste - watn, hwilcket 1672 blcf ytterligare stadfastadt.

Då Staden först anlades, stod Norra Tullhuset mitt uti
bet Nu så kallade Stabfens snnb; emeban Bönderna , som sin
tiäraochöftigeaswrl, om winteren släpade til Tiaruholmen,>?
mil från Staden belägen, nedförde om sommaren, dt far-
tygen lastades, samma waror genom bettta sund; men sedan
sundet blef upgrundat, och denna wäg för Bönderna obrukbar,
flyttades Tullhuset på Norra sidan om sundet, med jordägandens.
ttlstånd. Za upgrunbningen har i detta sund, på en kort tid så
tiltagit, at der icke fö': lång tid sedan största fartyg legat uti til-
räckeligit matten öfwer vintern, sinnes nu knapt en watn brop-;
pe, när fiob-watnet utfaller- Siö-Tullen siob och förr på puro-
fart, men är uti nyligare tiber flyttad på Rswar-stäret. Nu
äro i Staden 4 Tullar. Södra, der Landswägen, som sträckersig efter hela österbotnista stranben, kommer sober ifrån in i
Staben. Norra, ber samma åter går ut ifrån Staben, Norr
åt> Fä- eller Qwarn-Tullen, derigenom magen går ut åt Stab-
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fens Mullbett och qwarnar, Samt Siö-Tullen, berigettom all
siöfart til Staben sker. Tullhusen och 8ca<zvettet underhålles afTull 8<icieteten allena, emedan Staben ingen bel hafma* uti
Accilen, bock höra Tullportarna Staden til. ,

Ar 1643 giorbe Stabsboame första gången ansökning,
at få bygga sig en egen Kyrcka, men emedan då waranbe Kyrc-
koherben Eric Nicolai Galls bet wille hinbra, nödgades Sta-
ben lemna all sin köpta Kyrckostrub uti Sochnekyrckan, samt
ingå anbra wilckor, bå änteligen Konung carl GUSTAvs
sinteliga utslag föll ben 31. Juiii 1654, hwaruti deras begå-
ratt bewiljades. Arbetet på Kyrckan gick härpå för sig med sä
starck,drift, at den innom ett år roar färdig.

Hr 1752, då wårt Finland hade den oskattbara lyckan, al
innom sina gränfor en tid hysa wår nu Aller Nådigste Negeran«
de Konung, weberfors äfwen Gamle Carleby den höga nåb,
at få fe denne l7»orbens Skybbs-Herre innom sina portar
från den 20. Juiii Kl. n. efter Middagen, til ben 21, afsamma Månad Kl. 7. för Middagen.

(») Se Herr Äjnftoljrtftflré vlHtl>esii DitT, ie, c)Kn>l>o»j«,
(b) TunElds Gcographk pag. 356.
(c) Ejusd. G*ograpt», i, c

§. 4.

f3nnarna hafwa uti alla tider warit sin Konung och si»H?W Fädernes-lanb få trogna, at alla t-c olyckor, fom kun-
nat prvfwa deras ståndachtighet, ci förmått beweka dem

til af fall. De förstrackeligaste Marter och pinsammaste bo-
dar hafwa aldrig,kunnat te sig i så faselig hamn, at icke falsk-
het och otro emot Ofweryeten altid synts dem långt ohyggeligare.
Et beröm, som Finnarna af ålder med fog tilkommit. Uti Fa-derncs-lanbets.almänna olpckor, hor detta Land oftafät kan-nas



nas wid ben drygaste delen; och lärer jag träffa temmeligen
rät, ont lag sätter wåra olyckeliga Krig/ jcmte »vår grannes
otidiga grymhet, som de förnämsta hinder, för wår Finska
hnshålning. Bewi* här på behöfwer jag et söka annorstädes,
an uti denna Gamle Carlcby Stab, hwilcket och egenteli--
gen hor til mit ämne.

Hwar eftertäucksam lckrer nog finna sig här uti, af bet
jag uti följande mil omorda, Denna Stads öden, alt ifrån bes
grunbnings-tib. Wäl har Gamle Carleby Stab af enstil-
ta olyckor mycket libit, men bock hafwa de almenna och nyligen
nämba warit be känbaraste. Staden är ej stort öfwer 130 år
gammal, men har bock på så liten tid warit, ei ett, utan fiere
swåra öben unberkastab. Knapt hafwa des innevånare börjat
sin hnshålning, förrän et oblibt öbe deras anstag afsturit.. ir 1664 blef alt bet, som på 44 år kunnat af be nybo-
lade inwånare byggas och samlas, genom tvåbeld förstört och i
asta lagt. Ei mera ån Kyrckan och några der omkring-
stående hus blefwo stönade.

Här afbran ben späda telning, som til det omkring liggande
Landets båtnad började upgå- Hsr stannade alla anläggnin-
gar och uträkningar, som syftade på des upkomst; och några
näfwar fulla meb aska war enbaste winningen af all anlagb flit.
At på denna asta bygga en ny Stab blef nu inbyggarenas
första omsorg.

Staben mar förr oorbenteligen och oregelbunbit bygd, men
nu blef ull oordning rättad. På Då murande Lanbshöfbingens
i Osterbotn Herr Djdrich Wrangels befalning inbeltes Sta-
ben uti 2Q. quarter, af hmilcka hwart och et innehöll 10 tom-
ter, eller gårdsrum, som alla woro 35 al. breda, och 55 lån-
ga; 4 sådana quarter giöra (Stabens bredd, och 5 längden;
5 gator äro längs med, och ; twars ötwer den samma, hwar-
dera 20 al. breda. Så al Staden är 200 tomter stor; men,
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stmtll Rckbhus, Ryfibobar, målare-hus och torg åtgår 3 tom-
ter, samt til Kyrcka och Kyrckogårb, Schoton och bes gård,
femte gatan, som är emellan dem båda 8 tomter, så äro ei fle-
ra, än 189 öfriga, som bebos.

Mot flutet af detta ära-hundrade, då detta sår bonade
läkas, städan glömmas och hushålningen å nyo rotas måjfc
Staben, femte det omliggande lanbet åren 1695 - 96 och * 97 Er-
fara fwårigheten of nästan ohörde ockr och mitzwckxt, som för*
»rdsakabes af kölben, i synnerhet de 2 första åren, hwilckcn all
åker- grödan förraffabe, men det 3 bje och siösta mast
brist på utsäde; hwaraf och dessa åren af alla Finnar kallas
än i dag Rolmet iför hälla-eller kato-wuobet, på Swän-
sta be tre stora migwäxt även, ftån hwilken tib de lika fom
börjat en «p tideräkning,, eller tyotb*. De 2 första årens
mtHwart n»ar ei ännu i stånd, ex afhända mångens lif, eme-
ban de förra årens befparning til en del försteg, dock kunde
den ohälfofomma och ofta onaturliga födan, som nöden ändock
twattg mången at förtära, ei annat, än tilstynba döden. Desom ändteligen öfwer* lefde dessa första åren, måste bock, en
sior del, följande året af hunger bott tyna.

Uti denna Stab dogo det första året 56, det andra 57,
men det tredje 234 personer. En nog dryg utgift for en
st liten fläck. .

Mången nödgades då med hela siit hushålb lemna sit hem-
wist, at (oka på andra orter räbba sit och be sittas lif, men
emedan ingen tilgång mar i hela Lanbet, måste magans knöt
meb tårar tålas. Hela lanbet mar så utarmat, at folck låg
hopetals pä gator ock wägar, som få länge saknat ftban, at
he ben et mera behofbe. Barnen, som efter manligheten af
sina förälbrar begårabe mat, fingo ofta bet tåre-blanbabe
<war; här finnes intet. Ofta falnade barnet på sin Modets
arm, och ofta låg et fpäbt barn på en stelnad moders bröst.
Fadren såg sin Son, Son sin Fader af hunger bort fegna,

spå-
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spåendes sig famma öde, utan at den ena kunde hielpa, den
andra. Den ofruchtsamma jorden sick gömma de utswultna
kropparna, och den oblida luften roat upfyld och fuchtad af de
hungrades tårar och fuktängar. Staden war altså, dels ge-
nom så mångas död, dels genom de hopetals utflyttade hushål,som all sin agendom til sit lifs rädning, på främmande orter
utfostat; dels och genom den dyra födans förstaffande för dem,som ännu qware woro, få utarmad, at den mar föga bätre
ån öde.

Näppligen woro *3 år derefter forflulne, innan en swår
pest år 1710 sig häri landet inritade, som ei utan en dryg»
känning för denna Stad aflopp. Denna swåra gäst flyttade
i hast få många til ewigheten, at liken ei kunde uti ben rean*
liga Kyrckogården begrafwas, utan måste man, utom Stadens
F<i-eller Quorn-tul utfe en plats, fom med wederbörandes
tilstånd blef imvtgb, af då warande Probsten och Kyrckoher-
ben, Herr Mag. Jacob ralan6er, til pest?likens begrafning,
samt med stenmur omgifwen; Hmaraf den än i bag fallas
pest-Ryrckonåroen. Detta år bodde uti Gamle Corleb?
©rabf närmare 100 personer.

Efter det bekanta rådslaget år 1714. började de krigs-
lågor, som denna tid nog länge brunnit, och lyst öfwer hela
Norden, närmare nalkas denna ort.

Då blefwo efter befalning, af,be hemma warande uti />-
f>ru*rii månad alla Stadfens Fartyg och Sio-bobar, med bet
uti dem mar, nemligen Salt, Lifs förnödenheter och Krigs-
refcstaper upbränbe. Smärt förebob til bet påföljanbe.

Samma år uti Seftember Månad kommo Cofékerne for*
sia gången til benna Stab, hwilckas framfart roar mera än
omennistlig. Alt, i synnerhet mankön, fom be öfwerkommo, flögs
i hial. Blott at blifwa febb af bem, war et bråt, fom kosta-
de lifwet. Ostylbigt blob, och bobo kroppar fågs allestädes
på gatorna.

53 2 En



©t Rotmästare af &be Läns c-«rÄrrfr, stigm/m benämb,som stod wid stora Xouto-bron | mil norr om Staden,
be» at upbränna, och således förhindra fiendens framkomst,
Ockte med sit manskap, under påstående mördande til Staden;
tnen när ctUkeme fågo honom ankomma, upkastade de ett
Me af Stadsens bro, sii at Ryttmästaren måste laga magen
omkring wiken, under hwilcken tib a>f*kerne skyndabe sig bort
från Staden, få at mästaren sielf, som först hänt stam,
.ii fick i hiälsiå flera an en, och fåra 2:ne af dem. Efterså nestigit ryggande, woro de allenast en weka bortår innan be
med fördublab grymhet återkommo. De dråpo ei allenast alt,
det de öfwerfommo, så i Stöden, som på pondet, utan pi-
ffade, brände, ochpå alt nptänckeligit mordifft såt pinade til döds.

Alla, i synnerhet piltebarn, som wib liflemnabes, bort-
släpades i stafweri til fienda land. Alla Kreatur bortfördes och
lhialstogos; meb ett orb denna ort, jemte hela Finland, utstod
Ma be (bärigheter, fom «fb och fwärb, i en mordist fiendesIhanb kunna åstadkomma, til ett Lands ödeläggande. En med-
fart, som af en eftettänckfam ei utan rysning kan påtänckas.
Hiertat må brista, och ögonen smälta i tårar, nar waca Fin-nar, med bestörtning omtala de tider. Ännu däuger hiertat ibröstet, på dim/ som warit åsima »turnén af detta härjande,
när de bet i hogkomma. Många af dem, som halfdöda und-
ffuppit detta grymhets owäber, funna ei, utan tårar omtala
de tider. Deras Föräldrar, Hustror, Barn, m. m. bleftuomördobe, hängde och lesiyonde upbrände. Inga böner
woro få bewekliga, som kunbe förmå Fienden, at stona det
lNinsta begiande barn, malt be blefwo i waggan, meb spiut
genomränbe, på störar uphängde, och mot knutarne sonderstag-
»e. Flera bära ännu på sin kropp marcken efter fiendens mor-
biffa slag, och meb fin fluffiga kropp bekräfta sanningen af alt
detta.

Fienden fom UPflagit sit läger på Stadsens åkrar, in*
aMnterade

12 ** W **j.
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qwarterade sina hästar, uti be förnämsta husen t" Staden och
på Landet; de smirre husen blefwo, dels som wed upbrände,
dels utstapabe tit lagret.

Nar dessa jämmerfulla lågor, efter 7 år öndteligen flock*
nade, och den rara freden åter i lugn och stilhet bragte et ft
mycket förhärjat och skingrat folck, roar denna Stads utseende
mera än ömkeligit.

Få hus, det ena här, det andra där stodo taklösa ochfon*
derrefna, på den plats der Staden stulle wara. Nämligen
fans har någon inbyggare; Ty Borgerstapet hade så mångasom flippa kunde bortfiytt, och de, som nödgades qware blifwa,
hade på wåld-och pinsamt fatt blifwit siagtade- Det Borger-
stapet, som begifwit sig på fiyckten, hade til en del, i synnerhet
af det ringare, stadnat, dels wid några näringar i Swerige,
dels och genom wärsinngar kommit i Keigstienst. Men de få,som ösrigc woro, hade til sit uppehälle mast utlagt alt det de på
fiyckten med sig taga kunde.

De fom altså im stulle börja uppbygga den ödelagda Sta-
den, på des förra med innewånarenas blod bestånckta asta, roo#
ro af så många olyckor utarmade, och nödgades doch utom si-
na egna bus kosta pade almänna bygnadcrna, neml. Räd-
Wag-Matore-och Tull-Husen, m. m. Handelen, nästan
deras enba näring, mar nu föga, eller alsingen.

I hela Finland tvär bå intet Landtbruk, och inga flogdcr
idkades. Städer och byar woro upbrände, röken stob ännu nä-
stan up under himtm-len; man hörde ei annat än ömfelig klagan:
diupa suckningar upfylte ännu skogarna, och de mennistior, som
undsluppit fiendens mordiffa händer, och sökt sin säkerhet i öbe-
marcker, ber be blanb wildiur trobbe sig wara säkrare än i sim
hemwist, börjabe tm småningom at framkrypa, men hade intet,
hmarmeb be på astan af sin förra möda skulle bo sätta; emedan
åkrarna woro i linda, ängarna fkogwurna, hästarna til döds
körda, all bostap' Matad och upftäteu. Ja hela Finlandliknade
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Wnabe mera enförbränd öton, än ett bebodt land.

Huru iubräcktig Hanbeleu bå kunde mara för wåra Stabs-
boar, behöfwer jag et mera omorba.

Et och Tiugu år fick Borgcrstapet sedan obehindrabt byg-
ga och i stånd sätta det, som förstört mar, då åter en ny olycka
Hr 1742 den 4 Julii en stor del af deras arbete, genom en
flätande wådelb til rök och asta förbytte: och så wida de bäst-
bygde och förnämste, husen wedtogos, kan städan räknas til half-
roa (Staben.

Samma år mot hösten hickommo Rysta Husarer, famt
sedermera, uti Junii månad Cosaqwer och (5j»ltmlcker, hwil-ka fientliga folckflag denna ort, med lika dryg känning, fom"bet öfriga Landet måste sig underkasta. Minnet af deras up#

förande uti Lanbet är ännu hos ost alla få färstt , at bet et
.behöfwer förnyas.
- i Utom alla dessa fwåra obett har watnet ci heller underlå-
tit at flere gångor, på sit sätt, genom Sisstabar stöta på ben-
ne StabsFrundwalar, af hwilcka enstilta haft nog fwåra tan
ningar. Ur 1750 om sommaren omkommo is personer, en
del af Stadscns förnämsta inwånarne på en båt. Flera byli,
fa beklagliga händelser går jag förbi : Jag har allenast nämt
de svårigheter, >ft»m »varit för hela Staden mast kanbara.

Den som med eftertancka anser dessi fwåra och täta olyi*
For, må ei undra, at denna Stads tvälstånb är ännu alle-
nast en telning, ben man under blidare öden snott wontor i
blomma.

§. 5.
MHAmAe CarlebyMad N:o 73. Efter ordningen witz

iKirsdagorue, Ar ännu belägen på famma ställe, der
ren f&rst anlades, Fast icke på någon högd, dock på

M öch snybt rum, i anstende, så mal til den nära liggan,— ■■■■ t .-•■■.■■ de
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de faftsiön, Matt några stogwnxna stäf, fom ock de pä llinbs-
sidan belägne öpnaM, som befrstma luften* et tmNbre sitskla,
ån obehindrade rörelst.

På Norra sidan otngifwes Staben af bet ostanämbW
Stods-funder, öftver hmilckét, ben så kalkide Stodsens-brö.
ligger; men på be öftige stallen af åkrar, ängar, hagar ochstätter, som göra des läge liuft och ganst., Naturen
har et eftersatt, at här inrätta bet, som men istliga ögat kan för*
lusta- 2811 man på gröna MM ock blosnfterrif* pavcker f:
naturens fägring , ft har man sober om Staden bet arti«-
tilfälle. Wil man förnöja ögat ured åDdandet af gröna >-ch
stuggerika fält, hmilcko stifta färg och ssugga mot et t fmå ost-
jor flytande och sorlande watn, få ax wid Stadsens Sund' det lisv
figaste mönster och aftag afsådana luDarheter. På Stadsens åk-
rar kan man se urens warkstad, fann med r)wab flit, ifweroch
konst den arbetar på wärt uppehälle. W roästm sidan om
Staden är en ntsige, stzm wtfar hwarse afton, hu»u fölen meb
all sin pragt tyckes uti wilw hofwets böljor sig nedbädda. Jo
man kunde föreställa sig detta stora lius af höftens brusande
wågor aldeles Kippa utsläckt. Här tyckes man se hafwet med
fyn, de jorbista med de öfwerjordista tvattlen förenade, och om
wintern hofsisen> med mvlnerna wara sammanfrusna; meb
ett ord; här finnes ymnogt forråd på naturens mästarstycken,
och artiga omstiften, som kunna mätta mennistliga ögats lystnad.

Till Stabscns prydnad bidrager ei ringa be bygg*
nader, nemligen Ryrckan, Klockstapel», Hci-i- och H»e"
dal bvZnaden, samt Käöhttstt.

Ryrckan, som är af träd, står nästan mibt uti Staben,
och sr bygd, som i 3:bje §./agt ar, åren 1654, och-n, samt
altfå snart 100 år gammal. Ar 1695-och-96 blef den meb 2: ne
kors utwidgad, emeban den annars roar föttrång, och är
nu en rätt tors, Ryrcko, har mi ändan af wästra förfet et
spitsigt torn, der bock intet rum ur för Klockor, hwilcket, fil-

wäl,
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tvål, som hela Ryrckan ar meb spån-tak, samt wäggarne
meb brädslag försebba. Genom många och stora fönster, sominsläppa bogen, är Ryrckan innan til nog lius, samt för öfrigt
på åtskilligt fatt wäl zirod.

Jag wil uti följande omorda, fa wäl de förnämsta pryb-
naber, som be märckeligaste inftripti»»er, eller påskrifter, som
tuti be 5«ä//5»e husen på åtstillige stallen finnas ; men som jag
teet, at en bel af mina läsare anse såbant for onöbigheter och
fåfänga, sa wil jag förut erhindra, at be, om mitt arbete för
öfvigit of dem blir genom ögnat, med tolamod och benägenhet
kasta öguen öfwer de rader, fom handla ont fådane i deras
tycke onödiga saker, och låta fåledes mitt tycke wara of(ändrat;
hworuti jag dock hoppas giöra, hälst någon läsare til nöijes: (a).

I hörnet emellan östro och norra korstet i Kyrckan står en
wålprydb Prediko-stol, som år 1657 först Är bygd, men år
»739 senost målod och har denne påstrift:

Simon Fint, Magdalena Eritbt dotter.
pr. 22. v. 29. <0 ll.ond! l.onb! s.ond! hör Herrans ord.
Z-ö.13. v. 17 Gm jdet weren, salige ärm j,om jbet Zisren.

Rren 1695 * och - 96. blef här bet första orgti- mareket
bygt, men under förra fientligheten, femte mångt onnat for-
störbt. år 1737 * och 38. bygbes här åter et nytt och rätt wac-
kert orgtl . wärck, bestående of 21. stämmor i Manual- mareket,
Pefitivjet och Pedalen, I 7>e««/<«»/, 3 Sperxuntilier, 2 H»»«-/stier-
«or och 8 stocken små Klockor, är wärderat til 18020.Dol.K:mt,
utom målningen, Ar 1748. blef bet of Herr o/. Hedlund
omlogot, samt stämman qvintadena ättbrob til Bourdvn, for
ixoo Dol. K:mt. Detta stöna wärck står på läcktoren i
wästrn kortzet, på hwilcken står striftoit :

Gudi til ära hafwer Hattdels-Mannen Herr Cbrifiopber
e-»-/bs»», med sin t. Maka Madame Anna IP"arg, pä egen
bekostnad lätit moln och Fira detta orgel- roärck är 1738.

På
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På bielcken from for lacktaren: Ar »755. Under Hans
Rongl. Maj:ts, war Allemabigste Ronungs och Her-
res FRIEDR1C ben förstas milda Regering är orgel wärc-
tet här. i Stads Ryrckan förfärdigat, nytt golf i Syre*
fan inlagt, famt s.urifiian föl bärrad; Ta förtiden näran-
be 2.and2hofdt'nge, Högwälborne Herr Grcstven Carl
rr.uuc»; Bistop öfwer 2lbo Stift, Högaöröige Herr
Jonas Fahiemus ; Ryrckoherben Herr Mag. Carl Guft.
XVerzmler; -Mästare Herr Erland Norén, och Syro
fiowärd Radman Herr Hgfrid Brumcrus.

Uti benna Korcko finnes ock 5 wackro lins (Troner, af
metztttg, meb följande på strifter. På Kronan framfor Altaret.-
0/-/ Wtmddius, Anna Herman. Lan Brenntr, Maria Herman.

På Kronan wid första bänckarne :
P. M, SK, c. M. SK. A M. H. Svenilin. % c. 5. H,
Matti Perfan Kiemmer, Anna Jöns dotter. Anno 1679.

På z:bje Kronan i c^e,:
Jacob Carlbom. Malbias Mathefiut, Maria Carlbom.
På Kronan framfor Orgel- Lacktaren:

F«ö. A Praft. Era/mus L. Biirtkman, A\o 1683. b. 17 /-^.
På stora Kronan mitt uti Korefan :

Anno 1688. betm A'«v. Jcb. Simonfon RJfka. Elifabet An'
dert dotter MjrUb. D*inel BeikmSller, Magartba Myriib.
Job. Jobf. Praft. Erafmmt Bicrrkraan. Britta /oö. b: tt präst.
Räd och Handels,Mans Sol. F«ö. Ericbf. Prästs ochhans Hustru Lif* Matt dotter Tafts ämtnnelfe of arswin,
garna gifwen. Handels-Mannen Sal. Anders Pbilipf.
Myritbt Och hans Hustru Sal. Clar* Matts dotter Tafts &*
nttnnelst, gifwen af arftvingarne.

Utom alt betta är Kurckan innan til öfwer alt målab ochwäggorue meb wockra Kransar utzirob, uti hwilko lämpeliga
språk äro strefne: allenast be bäst träffade roil jag anföra,

Ofwer boren til s*enjiian t fom Hr norr om östra korset;
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2*cb. s: v. 8. Sij de som norr-ät drogo, låta min
ondo hwilos j Nordlondena.

På sobra sidan om Maret, i c-»». 10. v. ,6.
€het brödet, fom vet bryte, är icke. m. m.
På norra sidan. » Cor, 10. v. rs.
välsignelsens talet ( tornet)» m. m.
På pelaren emot Predikstolen: Ef. t. v, s.

Hela hufwudet är tranckt, hela hiertot är forfmägtadt.
Hwaremot sebon andra språk swara.
I förstugan öfwer Präst boren:
lät min gäng wttz wara i tino etbe.
I förstugan til södra korset: pfatm. 119. v, 3 c.

För mig in pä tina buds stig, ty jag hastoer luft dertil.
I Torn förstugan :

Rom här in du Herrans wälsignode, hret frät du här ute.
I förstugan til norra förfet?

Pfatm.'nes; v. 29.
Vändt ifrån mig ben falska wägen och titi mig dm lag.

Flere sådana wockra fpråk wil jag utclemno for korthetens
Kull. ösirer Präst boren i Kyrckan står:

För jämlikhetens?stull är cborett nebre del ofwerstru-
ten och hwit målad uppä Rädmannens Herr Jacob Falan-
if,?/ och des R. Makas Mastame Sophia Freitags bekostnad
åt 1739» &Ofwer boren uti sobra förf et:

(Subi til äro och detto Herrans hus til prydnod hofwer
Sal. Borgmästarens, i 2.ifstiden Ädel och Högach*
tab Herr M. Weftrings efterlemnade l3ncke-fru Dygdäd-
le FrU Ann* Wefiring låtit denne fodra delen af Ryrckan
rnälo och 3ieo or 1739.

.På bielkan from uti Kyrckan står pä ena sidan:
Ar i6«o. är Staden Gamle Lorleby of högst pri-

stlig



19
stltg i ämtnnelst Ronung GUSTAV ADOLPH ben an,
dra Och store funderad och meb härliga Privilegier bene*
ficerad, men blef i asta lagd Hr 1664, förutan Ryrckan
och nägra gärdar om.henne.

pfaim. 84. Huru liufltge äro tina boningar Herre Fe-
baoth, min själ längtar och trängtar ester tino gärdar.

På andra sidan
Unber ben Stomägttga Herren, Konung CARL GU-

STAVS Glorwsrbtgst i åminnelse regemente, blef Ryrc-
tan i Staden först funderad och med tryggar och tat förstupbygb Anno l6sf. pä detta äret tilträdde O:», Ericmt 1

Mithia Falander, Pajloren, och Sal. offomnode den 2/. /><!.
eember 1692.

Kyrckans öftige strub består of följonbe stycken:
l3n Altar dyna meb pä strtst E. 5. D, b. Anno 173$,

{Bt 2lUar kläde of fint Sammet med påfyddo bokstäfwer:
7. h. s: d. j. 5. a. m. H 0. c. fom fägus mara förärt
af Sal. Rådman Dan. Ab>*. och best Karaste Märg. c<l^««,.

Kn Silftver,kanna af 134' Lods wigt, hwaruppå står:Johan Hcbert Enqvlfl. 3t)re Röngl. Maj:ts 5ur Sweden
wohl bestälte Gberster,4e«,e»-»,, unter bafj Osterbotni-
fre Regement, nebst stiner liber Fraun Anna Juliana von
Kkhterny habe diese Ränne 3u Gottes Khre Rirchen in
Gamle Carleby verehret. Anno 1583.

En Kostbar £ääf på hwilcken står Martin PolvUnder,
Margaretha Carlbom.

Hn förgyld Silftver Ralck och P*tén af 6s. Lobs ungt, 'famt en Ralckduk, hwar uppå är fybf, Canlus Johan Förintats.
Adelgunda Rofenberg. Gamle Cörleby Stad Anno 1699.Rlockstapeln står brebe wid Kyrckan uti sielfwo Kyrckoplttne-
ket, ar bygb på bet här i orten brukeliga fallet meb spåntak och
ilägga. Uti benna bygnob finnes, utom 3 wälliudandeRlockor,
ett Urwärck, fom få wäl meb slag, fom wifare tecknar tidens lopp.

C 2 Kloc--
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äro of följande bestå ssenha:
Stora Klockan wager to Skeppnnb, ro Lissp» ioM:kr.

Kostar 5162 Dal. 16. öre K:mt. På samma Klocka är strif,
»it; Gloria In exeelfit Deo. Mt< feci/ Hotmia Gtrbardt Mejier.

Mitt pH Klockan på no«a siban:
Unber Den Stormächtigste Ronung CARL XI! tes 8: de
Hegements är, är denna Gamle C<»leby Stads Rlocko
omgutcn, med största delen af Borgerstapets bekostnad,
är 170)-. 54?" Och probst. Mag. Jacob Falander. Sorg*
mästare Johan /-^»^».

På sobra siban:
At minna hiertat pä, med bön sin Gud äkalla,
At fommonropa htclp, när eld will öftoerfalla,
At bada det en själ, frän kroppen tags til Gud,
At 2.it inorden göms, fcet tecknas med mitt liud.

På nebersto kanten:
Jagropar öfwer berg, ängar och dalar,
Rommer hit horcr \)\x>ab Herren Gud talar.
Den andra, eller medlersta Klockan »äger 3 Skeppnnb.

8. Wp<. 17 M:kr. Kostar ,727. Dol.-8. öre och hafver
följande påstrifter:

På öfra kanten:
1 Gloria in excelfts Deo, et in terra pax, hominibut bon* vo»

luntas. Anno i6ff.
På nedre kanten:

Pfalm CL, Laudate Dominum in Cymbatit, in Cymbalit bette
Jonantibus. Holmia me fundebat Gerhard H/o/e»'. l<5ss.

Den 3 dje eller minsta Klockan mager t Skeppnnb 18 Liffp.
»o. $*;fr. Kostar 962 Dal. 16. öre och har desse inftriptiontr.

På norra sidau:



TtihUat in regno Regi FRlDRlCO'iywij P**t*trf*t P**
vintia, eimsfve Gubtrtiattri Baftm WitHEi.MO Ton Essen,
i-r/,//« Prafmti Epifcopo V. LHU«r«LlO Tammbun, ' ?->/?--<
»af. André* Ktcmmet & Cotijuti GamkCarUbpifi, Jda*m
ITrjtrigg, ;■ ' ■ ■' *■: " -. ' •*.- -'

På stbta c '*.--.■.,
Gloria in excelfis Deo. Priore ab befiibia trepta kae , péte

fiituta fufa « Gerbardt Mejier, Holmia 1730,
Gubsticnsien förrättes af samma Präster uti Stads, somi Sochne Kyrckan; nembl. Kmckvherden. 2. CaptUaner och

x<i»»I- Minifierii, som derjcmte är Pddagogus inferrior ut*
Stadsens Schola.

Schol-gärden ligger feber om Kyrckan, uti hwilcfen af,
wen Xetler FadagogU bor, Och sttljcs från Kyrcko-planckct olle,
nast med en gränd; här är, utom be til Reacris tienst bygda rum,Schol,eller synodal- byggnaden, fom åren'695. och,9$
ar bygb, bestående as H"--a5/- eller Präst-möts - Salen,
Schol,Salen med en kammare, samt förstuga. Byggnaden
är hög och ansenlig med dubbelt spåntak och flagga försedd.
Här sinnes och en Klocka, hwilcken förr warit hörande til det
urwclrck, somfrån Sochne -Kyrckan af Ruharne år ,714. bort-
togs, men år »721 blef funnen uti deras läger på Stadsctrsåkrar, samt til Scholan kiöpt 1737, och efter hon mar bräkt,
vmgöts 1750 Med tilökning på tyngden; har denna påstrtft:

Iog tallar barn at tänna Gud,
At lära dygd och wisdoms Bud.

Ryrckoherde /-,«,- Cbydeniut, och Borg,Mästare Erland
Koret»,

synadal-Solen, hwamti österbotns prästerstops Sy
modalf di/putationer, merendels ventileras eller granskas, är in,
nan til målad, har 2: ne Catbedrer, samt bandar, och innan-
byggnad, som ett At*demi$t läro,hus.

Uti ©chol,rummen underwises nu '8. stycken Piltar af
tus.

)Os * 4: £1
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Befor Pzddgogii Herr Mag. Eric ?,v«/«//r. samt under Padago-
gen och Minifierii Adjunften Herr Mag. Johan Tengftrém -mast
mi Ghristendomen, stnfwandcr. och räknanbct; bock blifwa lär-
lingar mit) denna Schol*, ibland äfwen längre haudledda uti.
Bokwett; i synnerhet hafwer nu tvärande Reftore» lagt sig.win,,
ning om, at få intrycka hos. denna ungdom, få smak, som
insigt uti Htfioria sVaturaii, besynnerligen F»<<»<»5ve», <licr> or,
ta känningen.

Stadsens Radhus står på norra sidan om torget, som
är en prsjdclig voggnab ochhafwcr ett Zirligt torn, deruti„en
Klocka, är, med hipilcfctt hwarje 'bag Klockan 4 om morgonen
och Kl. 7 om aftonen, samt dej) utom hwarje Äabstugu bag,
ringes. På denno Klocka står af Pfalm. 260 t
hela den 14 werfett (Dm nägot klagomal tömmer för tig. :c.
samt, /<<«r Jstflitia.,F pereat nundui, «rt?we.. 1724

Rummet der Magipraten har sitt fäte, eller Rad, Salen
or uti andra maningen, et mal prydt och målat ruin, der åt,
stillige wackra minnes-språk, ont rätwisan, sinnes på waggarne,
dem jag nödgas ute-lemna.

Borgmästare uti thenna Stad hafwa warit följande:
1. Eric 7o»/<>». blef Borgm. 1622. mar en Bondeson ifrån

Cronoby, b.n fluderat och warit Bankrs Lagläsare: Borgm.
allenast i 2 är, -och.hat Borgerstapet för det) hårdhet stnll, uti då ,
warande swar tid stulit om natten på honom genom fenstret meb •kula, i sängen, som dock ci honom, eller hans hustru träsfat, u,
tan genom Friden, berföre han tagit afffed, och begihvit sig til
fougde lodet; nt, font förwenes ösiver tappa spclm.

2. Knut Rinaerfon, blef Borgmästare »625. född i Gamle
Carleby på Snndhemauet, har rcarit {ludent och auftuttant i
Åbo. Nar Borgm. i s år, och dödde på föreuamde heman.

3. Carl jö»jon. blcf Borgmästare 163:, född i w*!** härma* irit ftuaene och något åldrig pk hitkomsten. . Borgm. i 6 åt, ,
och for fäMMjr*to $r mistchma„med BoM^sApet.

4.



*. )o( >.*5 «h
a, ?-/-5 Nielfon. blef Borgmästare 163$, tilföMe Lagläsare

i Anländ, mar Borgm. i 2 år, tog afsteb och reste äter til
Fmlanb, för ringa inkomsters stull.

5. Gabriel Liungfen, blef Borgmästare »641, föbb på för/Mörbe 'Sundhemmonet i Gamle Carleby, tvär förr Baners
Lagläfare och här Borgmästare i 13 år, blef et är för. sin bod
ossatt för Borgerstagets owiljos stull.

6. Gabriel Svart, blef Borgmästare 1660, war BÅNEft
fogbe, men feban Borgmästare i 7 år.

7. jö>-» ®r<#r, blef, Borgmästare 166A tilförene Lands,
höfdingen Grässzs setreterare, war Borgmästare i 4 år, tog
sielf afsteb härifrån och blef sedan Borgmast. i M/^.

8. Andreas Mathefiits, Probftélls son i Calajocki, war Borg,
mästare i 14 år, samt sedan Häradshöfdinge i ©tor Safwolor
och widare i Osterbotns norra härad.

9. Jacob miftadim. blef Borgmästare 1688,. Confmlk son i
Wurnst, wor Borgm. i 4 år, och ölef här böb.

o. Carl Forfjman. blef Borgmästare 1693, tilförene 6<,»c,/.
///l wib ben auUoriferade Eflnifka Kongl. /t<></«/?,o»,c<>»,«»/>
fionen, fom och sedermera i Stockholm ; war Borgmästare i 2a
år, och böbbe i Stockholm j-j\<;,

it. JM-» iraftring. blef Borgmästare 1722, har /®frrw r
upfala, mor först Råbman och samt stbermera Berg,
mästare i 13 år, afgick här i Gamle Carleby meb döden år 1735.

,2. Erland Norén. Borgmästare 1736; har Studerat i Upfata,
mar Auditeur lvid Wasterbotns Regemente, tilträdbe Borg/
mastar si)glan i oaober 1736, och leswer ännu. ( b ).

Gamle Carleby Stabs Stot och aflöningar, kon af föl-
janbe inhämtas, som Herr v. Auditeurén och Notarien, Martin

Kiemmer, mig snuskigt lemnot bel of.
Gom,



' MMUe.Uorleby af,tättings M<s..;. - .Utgtziyen af HlorwöHlgft i Amittnelse Konung (!älH. .
Den XI. den 8. >/« år ,698. .

Dal. öre Sunt.
borgmästare * »300:
b: Radman 2 jobal. »80: 'btlti!! U5 ... tiot
C;fliur . . - - jj: lo: 16.
Stads fogde tillisakilc-lt 20:
W«chtm.istare » « 20:
Etads tienarc » » to.
Aitjunctus minift. Och
r»li2F. infciior. . , 66.
Til puMi<jve sugningar
Cd) l>.ep2«ciuncr - . go t
Hil Fxrraord. ftsom papper,
Bleck/ p: gr. lins och
to<b m. m. < » » 20;

Summa £19:10:16.

Ti! a andra sidan fiäcnde cfI5»fR#
rfvo följande ansiagnc.
G.imla a?er Tar.™,
Nya ff«r Och Ängs Taxan.
Muhlcbcts pengar. äMwu Fr'h<t.
Kallare Arrende. Handels gcuantcr.
Rniidodari hyra. W6g penningar.
Stadftns del af fak < ören.
Burssaps penningar.
Tomt brcu.
Torg och itänd penningar.
Ttjonöc penningen af dem, so»
Rciigncra sitt Nmsiap.

Refor Paiagogia är ci uptagen uti föregående Stat, stal
dock nittto i ofiöning of Cronan 20 Dal. Sils:mt, och ett
tredjedel af tionde» i Staden, med dickne pettnitigarne of
Gamle Carleby Stad och Sochn.

Sedermera af Stadsens Borgerstap bewiljab Stot.
Sal. 6:nit.

, Orgamft ..... 120.
Stads FMir - . , > a.
4. si. 1£ati)t karlar muta Dessa löner betalas ärligen af
hlvardcra »7 Dal. > ' t 68. Staden efter Taxering.

Summa 22].

'Staden or ännu indelt uti parter, Vårbar och gator,
efter Landsl>öf)ingen Wkangels inrättning, htvarom uti 4 5.
sagt ar. (tomterna äro tnäjtcdcls mäfbyggöa, stönt med trä-

hus
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hus, i synnerhet hafwa be som efter ben scdnaste brand bygt nä-
Zobt, warit mätta om et prydeligit utseende.

Inbyggorena hoftva allmänt warit kända ftr ett muntert,
ftikostigt och en det yppigt lefnodssätt, stont de ej nu, sil olment,
svin förr meb" fog för yppighet Stinna bestÄ. ©ock är Bor,
grrffapet, l synnerhet nar pä Stadsens heder ankommer, fri-
kostigt och tonnet sinnodt.■ Mitt mitsorb härutinnan torde anses som partiskt och gaf-
achtigt; men sanningen utsäga tror jag, at om främmande, som
äro härom underrättade stulle yttra sig, torde jag hälore beskyl-
las före at nafwo sport nägot of dessa mina Lands-Mäns be-
röm, som dem dock med fog tilkommit, ån at jag sagt nägot
for mycket, hwilket jag och tycker mig haldre anstår.

(a) De skäl, som ester mitt tycke förbundit mig, at
infora sådana hfcriptioner, ba' jaet mig påtagit at bestriftva
denna ort, äro följande, i. Boro be, fom pä nägot sätt
bidragit afsitt ensttlta förråd, antingen til Gudshus pryd*
nad, eller pä annat fått tient bet allmänna, et förbigås,
Utan deras förhällande dem til beröm, och andra til up-
muntran omorbas. 2. Rstjer en stor del påskrifter den
tvsrdade ålderdomens tancke-och skriftvesätt, som af en
nyZirig och upmärcksam ej annat tan än anses för artigt
och noijsamt: 3. Ran en rad, eller några ord, ofta de
man minst trodde , antingen nu, eller i framrtder lämna
häsdatecknare och fornälstare stor uplysning.

(b) Detta angående Borg-Mästarena, som och om
Stabftits grunbntnZs frchetér och öftiga formoner, samt
öden har Herr Rad-och Handels, Mannen Jamb Tåländer
Mig gunstigt meddelat.

§. 6.
QJ!?j-&-ni fng nu nägot tssnat om Gamle Carleby StadsHistode, lynne, och belägenhet, fordrar ordningen,
*Sv33 at jag uti följande äfwen nägot ordar, om denna Stads

D n
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*«#*, #««®ällftmg sch näringar. Ar *W¥ n>w& Wi bennp
Stab 173 matlag, utom de ut fattige, ochbefans felsets tat,
rnHet efter Stänben., fom fotjande utdrag of Äyrcko Tabaik
utwisitr.

slidd. Och 5tb«l i.
Präster och "ckoist. 3. l.
Deras Barn i. 3,
Stunds Personer 8. J.
Ständens heder!, bet. 4.Deras tienstc sols 6. 7.
>*.is;iftrirtsPersoner 9, 9.
Kryare 27. .32SmitKrämarr r6. 18.
Deras urtl of:r. 55. Är 17. 16
Deras barn under 15 år. 14. 20.
Handrwärts folck 13. 13.tärgäijar **-*■#, 5.

Man k. Qwink. Man s. Qtoint.
Ringare Borgerssap. , 96. 130.
ÄyreFo>9$ Stads bctiente 7. 5.
Friskt inhyses fotcf 3. 4.
Dito Brackctigit l.
Sscppare och fiöfaeii ftlck 4. 2.
RingMc Borserssaps 5«i«
öfwer 15 ar - > > 30. 45.
Dito. under i; ar ro6. i;«.
Deras tienstef. 15är 5;. 78.
Dito. »wdcr 15 sr. 4. g.
Gamma! afst frigsman 1.

lägrHde Qivinfolck ,..,;.
8umn,2 428. 550.

" zumln,» 978.

Uti denna Stad finnes ganska mänga af det Ringare Bor,
gerstapet, som nted största fwärigyet funna nära sig och hafiDo fin
Utkomst, af ordsak, utbe, hwarcken t)ofma särdelesboiielse, eller,som gör detförnämsta/ hafwa tilfälle at med arbete och stögdernä/
ro sig, emedan inga "fot dem tienltga närings-sätt äro inrättat*,
Dageligen ökes folcket, fä mäl af Stabsens egna barn, föm och
genom bet ifrän landet inkommande folcket, fom efter nå-
gra ars tienst l Staden minna Burffap; men stögder och for
bem tienliga näringar äro Lanbt fönoiste ochfä ei något insteg,
En bel af Odant foick fara wal til stotkboim om somrarna pH
be Handlandes fartyg, för lega; men pä några må*noder kan
i», ehuru stor legan är, föttieuos hela ärs födan for et hushall.

Här of kommer;, at man %ax meb stal -klagar öfnxr fete*
tets



Pt5, éf«*ifty Aa5 ösiverfiöv, eflcr rättare 5frM NeuligH Närings'
Mgs StknaG?- som lund* ftoffo, et ,il orlxte tienNK ftick il»,
bete och föda.

Sa *äf of bettet, somanVrabylM, bcssWstga **'mpel,
son man finna, furu- Iwgst övligt och NtMigt bet wbre, at bi
fem sittfa i styret af w5ra Stabers **u* och alniämta hks>
hslnWg,ssull'e Hgu en tilräckeligore insicht ttti ben ädla och nsg
långe förgätna hnshälnmZs wetenffapen, hwar ignotn olaM
filikdomar, krämpor och ittingar uti mara Städer kunde l>äfwos
sch ofbeles förekomma*, emedan de, hwilkont öfwer upsyn ofwts
©täbecHae hushälning är anförtrodd, hwarcken kunna meta
aNa Städers tilständ och omständigheter, eller pä nägot sätt l)tn«*
M at lämpa fm eftettancko til hwar och en Stads forkofring
för sig sielf.

Jag lemtmr berfore hwar och en owalbug at bomma, om
«t, i onstnbe sä wäl til den nära siägtffap/ fem är emellan Logi
ftlrenheten och Vett olmättna bugningen, fem och at nästan
be fiasto af dem, fom komma at tiena bet olmänna uti rätwi,
fans hanb-hafwande, beriemte blifwa styresmän af Städernas
/»s/.//,, alla de, som winlägga sig om Lagsnenheten, öfmeu bor-
de förffaffo sy en tilräckelig insicht uti hushälitiiigen, och ei fä
Hrr bekläda ttägot ämbete, innan be aflagt och lemnot wätcfe*
liga prof af lika tilräckelig ittsicht uti Hushälningen, fem ull.
tagfareitheten, cnteban oefta »vetenskaper, uti framtiden raid äm-
betens beklädande blifa>o dem nästan lika nödiga och olmenhc-
fen lika nyttiga.

De prof, som wid afMs*taganbet frän karosaken af lär,
lingar uti Lagfarenhetett fordras, oro sA wäl uti hnshälttlttgen,
söm Lagfarrnhetcn e j ännu fädane, som skulle wisa deras siicke*
lighet at bell ba nägot embete, ber Vetza wttcnstaper äro nödi-
ga, emedan fäbant dä ännu af dem ei kan svrdros; utan de
röija allenast be grunder, hwarpä en widore insicht kan byggas:
berföre borde nägot tvibare prof af bem östas likaM utiHus-
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HKlnillgen, som bet fjfernti kagfarenheten) innan de komma til
tubiiave syster, och i synnerhet fättes til styresmän of />,/,',/,»
Uti nägon Stod.

At åtskilliga embetsmon uti Riket, böra undergå" prof uti
hushäls-wetenffopen häller jag för en högst nyttig stadga, men
för dem, fom komma ot bekläda Borgmästare fastor uti Stä-
derna och at befatta sig med Städeruos Poiitie, häller jag det
ännu för längt nödigare och nyttigare.

Detta är mitt mälmenta förslag, hwatigenom, efter mit tot*
fe, mara Städers hnshälning, fnart fulle tvinna önffelig för,
kofring, hwilket jag lemnor under höga wederböroudes ömo och
lnognare omdömnte.

Huru nödigt det är uti et samfund, at weto, hmab wo-
ror hwar och en Lands, ort och Stad kon til en annan afiäta,
och drifwa handel meb? huru stor en Stabs handel är? och
hwab stytcfa hwarje Stods och orts handel äger? kunna be bäst
bomma, som äro förordnade til upfynings-och styres-män,
vftver handelen i Riket, jemte hwar och en, fom insicht äger uti
ben allmänna famholdets hnshälning. Jag tror mig altsä full-
göra min skyldighet, och derjemte bem ett tienst, fom dermcd bas-,
»a at umgäs, dä jag lemtmr et utdrag af Gamle Carleby
Stods Tull Specialer, hwilket Tull Jrfaaore» Hett Sv. 01,
Mordeen mig benägit meddelat. ( a )

Som af detta utdrag kan ftes fä bestar Stadens mesta
ntstepning uti Tiära, Smör, Talg, Bräder och litet med, un-
dantagandes Skepshandeln, som nu sa godt, som oldeles blif-
wit otl, hmarom mi följande mera täncker orda; Deöfrige
här nämbe worors, som, tett köts, och fisks, osts, fläsks,
stins och hudars tttskepning är sä ringa, ot ben ei åt wärd at
nämnas, som hwar och en kan af söregäende Tull Specialen
utdrag oftaga, dä det, som til Stadens egit behof ätgär, blir af-
räknat. När utan altsä mil nägot när se styrekan af Sta-
dens handel, sä lät nu wara, at afdetza uamda Sttidsens för-

nämsta



»ämsta handels waror intet til Stobetts bchofMe nyttias,som boch eligen til en stor bet Wr, st of tiäro, smöt,
talg och bräber, som med, sä ffulle hela Stadens utstcpning
är 17jo warit denna, efter inköpet. Dal.'

970 Läster tiera << 12 Dal. Tutinan 135680.
2792 Litzpund Smör * 7 Dal. Liffp. 9*44.
401 Lifipund Talg * 7 Dal. Lifp. ' 3807.' -
3610 Tolfter Bräder a 6 Dt(. Tolften : 21660.
1803 Famnar wed * 4 Dal. famnen 4332.

■ -—— ■ ■ " ■'■■ —■■■"' ' ' >—'Summ* 589QX3-
Efter Taleln, som traste folckets ständ och talrikhet woro

denna Stads stötte och mindre Kramare, som lärer mara detsamma, som handlande, 43 til antalet; delas nu benna summ*
emellan besto handlande, fä blir för dem til mans et mera än
4?9s Dol. och 20 öres Handel. Efter samma Fabel finnas tttj
de§a handlandes hus 74 af Mankön och 86 af Qwinkön, til-sommans 160 personer, som med tilräckeligit ttenstefalef och be-
tiening, utom föda och kläder stela förses, til hwilcket alt, jäm-
te det, som til utlagor och gästning ut. m. ätgär, minsten of
18301 Dal. kopparmynt bör första.

Men, sä framt ei minsten kan stiga fä högt, at den blir lM
med hufwud summan, st kan desta penningar aldrig wara i stärib
ot sä mycket ärligen xeåfa, at med winsten deraf 43 handlan-
des hnshäl kunde uppe - hällas.Skulle detza penmgar uti ett fördelachtig handel fiere 100
gängor hwälfwa omkring om äret, fä kunde med dem wockert
tvinnas, men siidaut gifwes här aldeles intet tilfälle til; utan
när matarna hela äret om, smäningom oro inköpta, sä säljas de
om sommaren i Stockholm, hwilcken forlön ei utan sto? kostnad
ofiöper, och derifrän hämtas för ej stort mera än hälften, Salt,
Tobak, och Winer, Siden-ylle-och Linne-tyger, famt fiere
Krom motor, hwilcko waror, sedan efter hand, äret om med

nägon
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någon ftittf fextffoat. , tm ännu, -efter föregkM Uträfnms
Rrvar och en af de 45. Hmdsande finge behälla 4 ,9? „ Balers
ylMei? f* finner hwar och eir, som bet ring.tste wct, hmotf Han*
del wjl.tMa, och hmabf eu hanblandels hushall ärligen ätgär/
et mib de penningars ?«5F»c<, pä det förutsagda sättet aldrig
ttägolf handlottbes hushäl kon af denna handel stÄ, stframt ej
andeö godo stöder och f*bfidier det. nprätt hälla; Men hmab
stal Man saga? och huru st.m Bet gä? dä ei hanbels-rörelsin h.t

far blifwa st stot. englng, emedatt til Stabens för-
Nodenheter af öcfayuu til haitdel antagne waror en stor del bör
ezfkortas. . Hmem wet ei, at utom andra smärre beh.es til
Fartygs, Iagters och %a\mtieraitde Mgär eliganffa stor del,
sf tieran. Smöret, som detta, sidfia sr, synnerligen framför
Arr warit ymnogt, har pä längt nät ei alt kommit til utssep,'
Mgs; ii) hwad har rcke uti hushallen f Staben heta ätet om
rf denna mara ät-gät? Med Talgen är lika st bestafjut. V en
fot del brädet ätgär uti en Stud, st til boggkader> som an.
Not Snickare arbete, jämte fiere bchof, är en ganska begriplig
fak. Och at en hop med, blifwit hela wintcrcn bfwce upbränB
uti Staden, or sa tydlig wi, fotn af denna mara ci me-
ra utskeppas,, än st mycket, fem emellan tieruttnmorne lagges/
ät de ett Siö-stupning komma uti Fartyget at rulla. Se,
dan nu at det, som til Stadens behof n ttjas af desja waror,-
femte ben stint ringa del as Ixtndcln, som det til stoitheim resan,
be Ringare .Borgc.rffapct brifmer, blifwet of foregäeitde utrak-
Ning aföraZit, fa tåtet hwar och en finna sig derwid, at antin-
gen ingen tzaubfanbe fan bär föda sig. elicr mäsie ett del of.bem
lefiva bfott af namnet, och andra af warckclig handel. Arfa-
tmlMri inttjctaT, at har fiere hMvlMbcs hus, som nästan in-
gen minan siögb idka sta sig, en del wäl nog: hwaraf tydcli,
gen feber bet senare, nemligeii, at en del are upförda pä Tabein
fet handlailde, eller Kromare, som Bock «i blott med handel kun-'
Uo nänvsig, nton höra hwldre til ben förr ernått Rtngare Bor,
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jerfofKté a*fi, echaltfa Ra beros antal, fem annars *te fby
-mänga / och tom förr är sagt bafwa trängt om Man. DeM
BtänM tzollBlMde göra Ma inträng uti be fa näringar, som .6»
Vliugore Borgcrffopet M faBa M of, och Berjemté förftrBG
weB fin handels frihet dem, fem nära sig. of worckelig handej.
&f alt Betta, som sagt är, följer owedersägeligen, af denna
Stabs handel är Zansta träng och ottlräckclig . at uppehålla G
mango, som Ben borde. Wil matt nägot [pä ont handelns öden
i framtiden, »ch huru tilräckelig Ben Hornäst kan.blifwa, fä be,
Helmer mat» allenast wanda eftertatickan pä den förnämsta grunp
til denna handel. Emedan Tiara, Bräder och nägot meb, ut-
get det förnämsta, ed) Smöret, men i fontterhet Talgen och BL
»frige, fa kallade v<9«"/" marotr, sidan Stadens förnödenhe/
ter asdragas, gör stort, fa blifwa stegens afkastnings nästan
den endaste handeln, och altfa stogen des grund. öfwer stog$
bristen och Bes) omilda medfart klagas i hela Landet omkring Sto/
bett, tueB full feg, hwarafei blir fwärt at flata, huru fast Benna
grunBär. Skullepriset pä stegarnas afkastning, uti fednare tibet V
fa attfeuligeu wurit, och säleBes lockat äfwen Be längt uppe i lan,
Bej boenbe at bruka mald pä stegen, fa stulle reBan en tydligare
erfarenhet witnat, huru Benna handel, femte Be närmast för hand
belägna stegar lidit undergäng. Jag kan Bock med trygghH
säga, ot ehuru längt upp iftän landet Bet jftfimraatifce myntet
lockar fogen til Benna Stad, fa kon Bock Benna hanBel ej längs
bära sig, fa framt ei försigtigare stegens medfart gör Ben, stönt
nägot mindre, dock warachtigare. Stadens hanBtfls platsen
ber äfwen de handlande bruka lösta sina Fartyg, äro uti PtM
jofi far en Bcl, Calaioki, och Lohteä Sochnar, Be närmare til
StoBen liggande, som Kelftviä, Gamle Carleby och Cronobo
föra all fin aswel til Staben. H.mBcln meb LanBtman fel
bäBe med byte och rena penningar; Behandlande försträcka ibland
penningar ät LanBtman til Bcst mlcgor, och meB ho,
nom, men fom det ei oltib ffer, och Bonden gerna häller sig
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fri uti sitt handel, som! lotteligen kon s!«, Bä handeln, som■förr
åt wil), är far träng, fa mär Landtnton här wiB gemcnligen
wäl, meB Be handlandes nakdel. Haudtmärckare finnas här
fä, Be almännasie, som fa wäl uti antal, som stoghrt Be stöna-
de tider tiltagit; Doch faknas ännu mänga, fom sig en
del mer, en Bel mindre fördelachtigt kunde nära, stsom, GulB-
fated, Pérujve-matate, Garftvare, Fruentimmers Skreddare,
Mäfware.m. fa men i simnerhet argare, som här ei sinnesNti de nästa Städer en gäng, fa at hela Landet stickar mast alt bit
.be stela hafwa nägorlmtda wälfergat och pretzat til Stockholm.. Skeps-byggeri hafwer redan länge blifwit brnkadt of ben-
na'Stad meB fördel, fa at Betz tilwäxt och nu waranBe mål*
Mtd med feg, til stot: det der iftän bör ledas; men nu hafwer
det mist nästan all drägtighet, emedan wärcket, sent Bertil bru-
kas, ei allenast närmast til Staden, utan mest i hela landet
blifwit' nlödt, fa at det ci närmare än 7. 8- <* 10 mil frän siö-stranden med möda kan finnas, och Bonden lärt at stegra pri-
set pä fat. stog, chworföre och Be, som deste senaste aren bygt
nägot stepp til salu, föga pä Bent wunnit, ter hända nägot mist.

Nästan allo af denna Stads inbyggare winlägga sig ont
ökcrbrttk) pä Stadscns ägor, som mest bestä af fin sond och
tyckas i ansenBe Bertil mara til äter ei särdeles tienllge; bed)
har i synnerhet Radmannen Herr Per. stenhage, genom o,
spord kostnad och fat ädago lagt, huru äfwen en til utseendetotienliq wrd kan genom ib och kostnad fas til bärande, hwil-.tens heg. för åkerbrukets upbielpande förtieuar syitncrligt
beröm. Uti bushålnings-wetenstapen inkomna och wittra män,
stilla mål uted fog åkerbruket ifrån Stadsmauna-näringar, men
Ber inga andra tienliga näringar äro inrättade, fa kan ei nekas;
ot det ar bättre at bruka äker, än uti latja lida nöd. En
del idka och .fisterter, i synnerhet Stommingö siste, famälmid%andav, s»„i -Kcnön och efallafart; Deya näringar areIjech gansttf ringa och otilräckeliga.
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. Ett Stabsins Källare är här, Boch fiere smä tegener; inga

planteringar, Trä-eller Humle-samt foga Krydd-gärdar; in-
ga Bergs-Hanteringar, Bruk, eller ManufaUurer höra til denna
Stad-, utan det, som om Beckbiennerit förr är sagt.

Nar man anser, at denna Stads förnämsta näring är handeln,
huru Ben är träng, och snart wäntar sin undergäng, som af del
föregående kan ses, fa lorer ei blifwa swärt at sluta, huru nödiga
fiere näringars inrättningar äro. frågan blifwer allenast, hwil,
ko näringar bast lampa sig med ortens natur, stick och läge?

Tobaks f plantering och , spinneri är en fiögd, som denna
Stad ei stulle falla swar i anseende til den sandiga jordmon, som
finnes pä Statfen*äger; men fa länge planteringen ei ät' i ståttb,
och inga Tobaks-blad frän utländsta, orter.fa hit steppas, sä är
fafängt at tancka pä något Spinneri, i anseende til bladens dyr-
het, som antingen frän jwv»>eller andra orter borde inlöpas;
Tobaks planteringen or altsä det första, som bör pätanckas, om
Benna näring stal gifwa någon botnad. Tegel-Bruk stulle fa
wida tycka* fat denna Stad lampeligt, ot afförsten kunde ste sio-
ledes, och at när til Staden finnes tienlig lera ech sand, mensom detta handtwärck är af de steg ödande, och stogen des? utom
ar, för omild medfart ömkan ward, fa synes det Landet mindre
gagneligit; men nyttigt wore det, ont Staden brände deras fa
mycket, at den småningom kund? upfaua stenhus i stället för de
nu manlige of träd. Jag Knutar anBra at döma, ont ej stegen
Ännu wore och kunde blifwa tilräckelig hortil, dä den med större
sparsamöet blefwe anwänd til mängt annat, som mera öder.

Sömfa^makeri kan har knapt bara sig, ty tilgängen pH
tå-ffiit ar uti omliggande landet gansta ringa.

s^inne-wäfwerter stulle ei rtnga bäta denna -Stad, i syn-
nerhet, om det omliggande Landet med större fat lade sig matning
om at bruka lin - och .hamp*fadder, ont huMlfaé trefaaB erfaren,
heten lemnat neg goda ,4>reft Jag stulle nästan tre, at om än
M-ämnet til faBajit wäiwem stulle hämtas aminen ifrån So,
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wölar, Tamast-land, Cnreln, eller HelfatgelanB, ber man meb
mera alfwar sköter lin och hampa, fa, kunde Beck et mäjweri
häfstades kunna bära sig.

Tag-eller Rep-slagen är och en stögd, fom båt med flor*ve alfware borde brukas. Här' stås wäl nägot tägwirke, ftm
Herr Lagm. König pag. 37, 6 tomen af des Lärdoms öfnitt,
gar fager, men fom det ei förstår til de Fartygs ttptakl.utde,
fam här bygges, fa kan alla finna, at det ännu är ganska föga.

Alle-wäfwerier af fiere stag wore för denna Stad högst
nyttiga, emedan, i synnerhet pä Stadfcns egna ägor finnes
tilfalle, tilfarstötfcl, hmarmcb redan förledne höst 1753 en be*
römlig början är gierd, med et stäferis inrättande; Detzutem haf,
wa, uti det omlggande landet, ei allenast Herrskapet;, utan och
en stor del Bönder fattat fa stor smak fa» fin Spanska-
fars stötande, at Landet med tiden lofwar det Plle-wäfweri,som här stulle inrättas tilräckelig och god ull.

/»s^el//»,. bruk kunde i denna Stad med fordel inrättas,
emedan man hoppas, at wid nogare granskning äfwen här i
Landet kunde finnas en Bertil tienlig lera; men em ock ingenfa,
bon lera stulle finnas, fa kunde et PerctUins-bvut icke des) min,
dre här mara möijeligit, med lika stor fördel, fom i Stockholm;
ty uti Stockholm äro, fa matmaror fem Bags märcken dyrare
Än här, ock) rudimaterien kunBe frätt UplanB hit staffos, mast
for famma pris, fom til Stockholm, Bä Ben i stället far stenar,
til bar, last uti denna Stads Fartyg i Stockholm intoges, ot
ofsättningen stulle blifwa tilräckelig, ät; ej heller ingen twifwel,
emedan uti Landet Bä i stallet fot; Kruk-makare Käril Porcellim
kunde, som snyggare och zirligare femma i bruk.

Om et Glas-bruk här kemme i slättd, fa är ingen twif-
wil, ot ofsättningen blefwe tilräckelig, Bä i hela FinlonB ei me,
»o, än et nyligen anlagt Glas-bruk sinnes.En högst nyttig inrättning wore Bet, fa far StaBen stclf,som Bet omligganBe landet, om hor anlades, antingen
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y.ll*ttUet linne- Tryckeri. Dä stulk, om et mera, ät,
minstone alla de penningar, som frän detta LanB för trycklärf-
ter, m- m. gå til Stockholm stanna uti Benna Stat». Be,
fannerligit och märckwärBigt är, ot Rytzartta, fem annars myc,
ket handla med sina trycklärfter pä grä>tse orterna, Betzo fram,
farna även särdeles begärligen hor uphuuBlabe en hop Stock,
holmska nycklärftcr* ech dem-med sig hem förde; detta gifme?
anledning ot hoppas ett nog ymntg affattning pä denna mara,
om här fadant tryckeri stulle inrättas.

Herr Lagman Kömg uti del) Lärdoms-öfningars 6 tor»,
P3g. 35 säger, at benna Stad är, 1745 fat Privilegier pä en
HapetsFabrifvei men beklageligen är ännu til faBan Fabriquet
inrättande ingen witterlig början eller anstalt giorB.

GljeslaIerter och Bertil nödiga planteringars inrätning, häl*ler jag för ett stor möijelighet pä denna ort.
Fisterters förbätrade idkande gifwer den sä nära liggande

salt-stött godt tilfalle till; Och fottes treligit, at, om Sjol-fisket
kunde pä något fördelachtigare fatt anställas, än Bet nu sta af
fää Sochnar i Osterbotn, ech Siälarna, om ei aldeles, åtmin-
stone til en stor del utödas uti Norrbotn, fa stulle fifferierna der-
af hafwa ei ringa fördel, i anseende fa wäl til sina bragder,
hmtlcka af befja Bjur sönderslitas, sent och til Ben stora mängd
sist Be förtära, hmilckcn Bä skulle blifwa besparB.

Det uti omligganBe Landet Bageligen, mer och mer tilta-
gande Mer-bruket, hwar em uti följande widare stall handlas,
lemnar denna Stad äfwen godt hopp om Spanmåls handel i
framtiden.

D:fa uti uprichtig walmening af mig förestagna fat, til
forekommande af den brist, som uti denna Stod är pä tienligo
näringar lemnar och recommer.derAr jag til weBerböranBes öm-
»ta empröfwanBe, och tror at stdatto betracktelser ei stulle illa
kläda, eller anstå dem, som hafwa at göra med Stadens hus*
hälling. Mit tycke mil, eller kan jag ci någon påtruga, utan
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stall hierrligen fägito mig, dä antingen Befia, eller andra, fan-
ske tienligore inrättningar sätter min fosterbygd utom faucktan
fat den fara, fem nu synes hota.

Jag nödgas nu, i anseende til tidetts och tilMighcternas
almättt bekanta instränckta tilständ far denna gäng flum; men
stat bock et glömma min stridighet, at med det farstå fullfölja
det jag mig påtagit.

() F5r tidens korthet nödgas jag nu utlemna det-
fet NtörW, til best "sedmaee delen af detta mitt arbete
tån tBvtma i dagsljuset. <

G. A. Ä.
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