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K0NGL. : MÄJ:TS
TRO-MAN och ÖFVERSTE

VID DESS
LIF-REGEMENTE til HÄST,

Samt
RIDDARE af KONGL. MAJ:ts

SVÄRDS - ORDEN
HÖGVÅLBORNE GREFVEN
Herr PONTUS

DeLaGARDIE,
NÅDIGE HERRE.

At HÖGA OFVERHETENS famt MECENA-
/H TERS gynnande varit en ibland de mött bety-
dandeorfaker til iamteligeVetenfkapernes lamt enrått
Hushållnings upkomft och tilvåxt uti et Land, vitna
väl alla tiders hiftorier, men i fynnerhet tjenar vårt
Fädernesland i fedoare tider tlerutinngn för väl til
et marlirNgle bevis. Et



Et ibland de storstadens h3rupp3 finner m»n i den
i all.Mer hHgtansedde GREFi.lGEDeL AKDllKe Al--
?»«,genom hviikens åtgerd,atförtiga annat olaligddtzn
både tilVetenfkapernes och Sveriges välttknd bidragit,
den Stad och Orcbhfvit anlagd och hägnad, hviikens
Mge, hushållning och öden jag pä dellé blad lokc
enfaldigt aflkilra.

Tag derföre, HQGVÄLBORNE HERR GREFVE, ej
onådjgtup, at jag i brili på fullkomligare prof af den
eHlupÄ vö/dnad och årkånflan , ium för HÖG VÄL-
BORNE HerrGREFVEN, OFVERSTEN och RIDDA-
REN jag hyfer , fördriliar mig allerödmiukaft EDERS
Höga N APE tilågna' oeh upoffra detta fpåda försök
-til KcArifninxen ölver den Ort,; som utom Den Hö-
HfA ■-DeLa GARDL jker l?Lillas hågn, ej
ännu vore annat' ån en ödemark, med ödmiu-
Kjtfte ,' det taktes EDERS HÖGA NÅ-
JPE äynu lata defs invånare dl',fv'2 delaktig af Dess
;Höga Nåd och Pe-kydd , ibland l,vtll(2 jag räknar
fö? den nöglr» åra at fa framhärda
HÖGVÅLBORNE HERR GREFVENS,

ÖFVERSTEIXS dch RIDDARENS

■ Allerödmiukafte tjsnZre .
HANS HENR. ASPEGREN



KoftGL. WAM8
och DIRElTTEM

Vid Kongl. Landlmälerie-(.ommission i Finland, famt L«»
damot at Kongl. Svenfka Velenfkaps Academien,

HÖGADLE

& UNNEBERG,
HOGGUNSTIGSTE G V iX A R E.

XoNGL.
TRO-7'M'ARE och

V' I/li' I)RA«t'ti>
Nö6V^^vökOi(H

Herr Mac, CARL WH.
GUNSTIGSTÉ
I

JL/e höga och många sörmoner jag af Herr Directeuken
ecb ovärderliga Handledning och unciervtlntng i VetenlKa»
lamt den Gunét jag ledan min ankomil til Rengl. Acade-
at åcniuta, liar ej annat kunnat än hos mig upväcka för E»
venhet. Ät på något lätt kunna vila min inre biijeile, tager
min fkyldighet, uti tilägnandet af närvarandeKorta befKrif»
komft. Min förmåga sträcker fig ej än längre. Ereedlertid
tor mins Högtvöräacle Gynnares beständiga Väl, sitte! he-
derlig vördnad til stoftet framhärdar

H0(3lui<L HERR DIRE0TEl1REN8,
Samt H0<3EAR0E HERR

odmiulialle
HANS HLdiRlt:



lIoi>lGL. Maj:ts
TRÖ-TJENARE och PROFESSOR

l Hiftorien och Setfo*läran vid Åbo Acadcmiii '-■>'■■''

HÖGÅDLE och VIDTBERÖMDE

%«/% JOHANBLI LM ARK,
HOGGUNSTIGE GYNNARE.

Maj:ts
Regements -PASTOR
NE Regementet,
»och HÖGLÅRDE

BACKMAN*GYNNARE.
under mitt viftande vid Kongl. Landfmäteriet ; den trogna
perna jag i tlere ars tid under Högädle Herr PRorrzloREX,
mien närstädes af Herr Regements- Pastoren fadc äran
der, Gunftige Herrar, en med lvnnellig vördnad upfyld cilgif-
jag mig friheten at härigenom för allmänheten åäagaiågga
z»ing öfver Sjö-Staden JacobsStads Läge, Öden och t_>'p«
lllall jag dock, näst et crägil anropande nos Allmakten,
Hit, mig om at kunna vila j det jag med hög och oförän»

VIDTBERÖVlDE HERR PROFESSORENS,
Regements-PASTORENS

Renare
ASPEGREEN.



Botgwästalma
Ädle och

Herr I, Ä IT S
B I. O M,

Nadmännerna
Hogwalaktabe och

Herr MÄTTHS NYMAN ,
Herr ANDERS W1NSTEPN,

Herr GARt
m
LVaZ räknar for et siMerligt nofe, at for de tid efter annan
Academista Arbete; hwilket jag st mycket mera finner mig
Stad, I jämwa'!, genom strifwelse behagat gjöra mig kunnig
träffat Eber wftan, och fullgjort Eber ästundan wet jag icke;
pankt tid tiUätit, sskt gjora be '-tonni forefallanbe omständighe-
ock för öftlgit räkna for en ära och en angenäm 'ffyibig&a, at
öar och förolifwer

Herrar Borg-
Och samtelige

vdmiuke och
HANS HENRIG



i Jacobsftad .
Högättade/

Herr NATHANAEL
HÄGGSTRÖM,

därsammastädes
Lagfarne,

Herr ANDERS IMIN6,
Mrr PETTER 1LI.IIN.

MALM,

mig ertedde gobheter, fä ofwerlämna mine Herrar närwaranlx
förbunden til, säsom utom det at Afhandlingen angår egen
om de masta deruti forekommande Anmärkningar. Huru jag;
bock har jag fä* mycket rummet, omständigheterne och en in-
m Allmänheten begripelige. Sä mycket hos mig flår, stall jag
kunna wisa det jag med wordnad cd; tjenstaktighet, framhäv■. ■

mästarers
RZdtnännernes

hoOmmesie tjenare
AsPEGREEdI.



AUCTORI ,
/■- audantur qui tenues pulvifculos ope pen&
/.> cilii apte adeo di(ponunt? ut cedes, urbesr necnoh
mtegras regiones coram quaji conjpiciendas nobis exbi<
beant! Majorem tamen adhuc in Hilhricis miramur
folertiam, am, Jparfas monumentorum lacinias colligen*
do non /o/am externam in qita adumbrandct
occupantur pi&ores , luculenter proponunt , fed etjam
m interiotw. urUum atque regionum penetranty fingula*
que, qUce ad cognitionem earum pertinent , ita explar
nant, ut nihil nobis tempore a/iciitum, Jpatio invium aat
loco Jit claufum. Latuerant diu Ma JACOBSTA*
DII, urbis non tam antiquitatis gloria^t quam receMia,
rum incrementorum numero celebris; quce dum Tu,
ClaiiiHme Domine CANDiDATe, elegantijfima hac dis-
fertatione exponis , & niagnam nobis paris voluptatem,
£<? Tibi fimul facilem ad honores paras aditum, Ego
igitur banc prcetermittere nan potui occafionem* quitt
bT-c», ea, quce inter nos eft amicitia Tibi gratuler en<
tmias ingenii ciate^, felices in Jludiis progrefjus tI' /cl«->
seam tempora Tua propediem redimituram. Faxit quo-
que Supremum Numen , ut quce virtuti&
diti&ni debentur , brevi confequaris a/>e^lma.

VALR.

C. F. Mennander, F.



Företal.
/MVxfsikten med rätt mänga AcHäcmisseLärdoms
XU (K' Prof* utgifwande är n>äl egeiueligen/ at med
Wm2' färdighet tunna förklara/förswara och bewi-

sa någon wisi Klforcne bekant suk/ utan fört»
nerligt afseende pä andras deras tzlfiytande nytta;
men lämpas ämnet til sadane omständlflljeter/arhwit*
te allmänheten kunde hämta någon fördel/ sa blifwer
nyttan af deHe lärda Arbeten mangfallt större. Näst
en (ann Gudsfruktan lär kärleken för Fäderneslandetwara en af de förnämsta skyldigheter för et Lands
Inwanare; I de Wettenstaper/hwilke genom egne
och fiera odseivationei- jämt djupt bokwett skola up«
odlas/ hinner en Academiff Ungdom sällan göra de
framsteg/ at han dcruti kon mgifwa något genom-
mogit Arbete; dcsi snille-foster är et sällan et blott ut-
drag af redan tryckte och allmänheten kunnoge skrif-
ter/oansedt med andre ord ock i annan ordning; nå*
gre nya saker tfterlctar man Varslades ibland få*
fångt; icke de§ mindre kunna de dock äga sin stora nntta.

A Men
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Mm wll man fr et fält/ därpå mycket taft är os
Brbetat/ och hwarest mycket nytt samt där det fiasta än«
NU obekant mtnfs och af MIN allmänheten större
Iytta Mnter; fä gange bm t\\ ftfätvmManUté Hifto-
Ma och Oeconomissa Vessrlfningar: där fan bwart
ställe/ när det rätt utföres/ framräcka margfWlgt
Ityer och nnttigt. Den Politiske/ Knrko/Lärda, Konst,
närers och Natural - hiftorien, Naturkunnigdetcn/

mrto ofta dcst grnwr/ Läkare konsten/
jämte fiere Wettmskilper ärtid lkiriqenom stort lius
och märkena, förkofraN' 3adsrneslandcts HiftoneWnt»
nar otz uttderrattelfe om sa wäl wara Förfäders left
nadssätt/ effetdömen och fel/ fasom ock/ om töar*
Lande focbna och nnwarm,dr lägenbet och fcjtafjferi*
flit Oscorlomten Msor ost wa'r Hushållning/ dc'H
framgång och fclakttgheternes rättande. Utarbttas
dcssI finnen wdl/ kunna wara öfningar ej annat än
blifwa gaanelige- för allmänheten/ förwarade och be«
prisade rtreftfrkommnnoetne / samt andre Wetten-
fiapenie tvinna under allmän wälmags sitt fortkomst.

I bctraktan haraf, har jag trodt löna mödan/
at lämna mme Landsman en bestnfning om mln
hemort En kort tid jämte brist pä tilräckcllga un«

Mittelftr rörande defi äldre lilstand och Oeqonomie,
Ztör at jag e> nu sär framlämna mer än en Men

Hörjan; dock förmodar man det den G L. med watt-
ligt wölbehag anser detta mitt ringa Arbete»

§. l.
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§. 1.

Om Sochnens ålder och läge.
JWJedan Swea Konung ERIC xl, hade genom sin <Bwå*

ger- Ll!lLr.,i Jarl ni Bielbo är 1249 bräkt det wibsträk,
MO ta öfterbotn under Swensta Kronan, indeltes Landet
för Christenbomens fortplantning skull, af berörde Jarl i 2:ne
•@ochtiar,Mu&TAsAARi och PtD*:Rsa&E.(a), Tildenförra box*
De-alt det Landet, som i närwarande.tid m-begriper Lapsier^z,
Nerpisi limola, Storkyro, LiUkyro, Malax, E-,ppo, Eaillel»
•och Mnftalaarj Sochnnr, med en del af Voro; men til P«-
dersöré hela norra delen af Landct, ifrän och med en del af
Voro (gochn (b) tll'Ryffa gränsen och Lappmarkerne; I bör-
jan af ig stcuio hade redan Kemi och Sa ib Sochnar ffilt sig
derifrän (c), samt 1467 GarajeCarleby (d); ifrän Kemi
feparertes sedermera ijo, af')jo Pucl38ierfvi 1641 (e). Frän
32>o Pifloråt ffilöe sig tid efter annanXimmingo, Uhleå,
Carlo, '8i!ii3jol!',. PyhajoVfi och Galzjolii; ifräy Eiminzo,
?2lci2M0, i Kung ERIK XIV tid; ifrån Paldamo, 8ocl<2mo
(Sochtt »641 och Cajana Stad l6st (s) ifrån GamleCarleby
assöndrade sigLochteå is8o,Gronob/i6Or, ochKelviåi639. (g).

Ifrån p eciellöre hade Mi sig på sobra sidan NyCarJeby
Socha i6n och Den belen of Voro, som hörde under henne i

.början of 1? secuio.
Sebermera har Sochnen til inneworanbe tid forblifwit o-

deltet; beh nuwaronde längd ifrån Ni w. til 8. 0. eller i-
frän LeMffa Hofwet til 8ar>)eriv'l Sochn i Tavattland rdk-nos til 20 mihl, famt brebben til 3 2 si mihl, grdnfonbe på
wdstra sidan mot JBotniffa riken, på ben fodra mot NyCar-
l«by och Lappo Sochnor, på den östra mot Kuovest och 8,.

A 2 rijerf-
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lljerlvi Sochnar i 'lavattMä, på norra mot GamleCarl*»
by och Cronoby.

Nu förekomma i denna Sochn 6 Kyrkor: Jacobsftads
bygd' 1730. Pedersore för. sig sielf, bygd fom förmenes I2CO,
Lappajerfvi 1637. Alajerfvi 1752. Hvijerlvi 1760. %f hwllF
ta jag nu allenast är sinnad at den Gunstige Läsaren öfwer-
lämna en Hiftoriff och Oekonomisk Bestrifning öfwer den för-
slå eller (Sjöstaden 5acob5lt2ci. Wid lagliga tilfällen stall
med G. B. det öfriga efter hand framkomma.

(,) Botins Sw. Hift. 4 tibitO, pag. 176. Xlesscnilll i» Scondia illu»
lis-r» Tom. X. pag. 9- (b) Vrxvot', & Paft, nzziliessi Difleit. de
Oikobocnia pag. 84. (c) EjufJ. Disscrr. pag. 29. 54. 55. , (d) Mag.
jac Chydcnii Difpuc. Om l3»m!cV,ilel,> ©en, Dtl. p'8' IO. fe) Ma-
thefii de Oftrobocn. pag. 42. (f) Se l»H2. 17. til av. je»»7
U Cliydcnii loc, rit.

§. 2.

Om Orsaken til Jacobsstads
anläggande.

Innan fog strider narmne til anbamdlet, dr nöbigt, at
något orda om tilfdllet til benno Stabs onlaggonbe.

Sedan Swea Drotning CHRISTINA på Swensso si-
dan mdelt be förnämsta fastigheter blonb Ab eIn, kunde ej
osterdocti undgå, at ock mara et mål for best frikostighet.
Gronoby Sofn unbantaganbes, moro be ofrige fatte unber
ttjifjc Grefwars, Friherrors eller onbre förtiente Abelsmdns
difpofition. (a).

Pedersöre Scckn blef med alla de§ bemman och lägenbeter
Ar l6sH den 19 jun" tillit Swea Rikes Tro-Man Riks-

Mar-
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Marschalken och Gener. Fältherren, P,«ss6. utiKrigs -Gollezie>
och Lagman öfwer Upland, Högwdlborne Herr Jacob de 1.4
Gardie, Grefwe til Leckö, Friherre til Ekholm, Herre til
Kåleka, Rida, »oplal och Kunxie, for be långlige, tappre
och mdrkelige Tjenster Han gjort både Drottningen, fornt ©ef
Faber, Kung GUSTAV ADOLPH, och FoberFaber Kung.
CARL IX fornt hela Sweo Rike; ock såsom berörbe Drot-
ning hobe sig ej allenast bekant Soknens storlek, och Inne,
wånarenos talrikhet, utan ock bemdlte Sokns förtrdffeligo hamn;
så gafs berörbe Grefwe och Detz Manliga Bröst -Arfwin.aar
tillstänb, at onten bå, eller i fromtiben, bdrstdbes få anlag*
ga en Stab, meb förldkring, ot på ben samma niuto be mil,
kor, friheter och rättigheter, som onbra Swensta Stäbe«
i gemen hugna sig of.

I onlebning horaf, tänkte berörbe Grefwe begynna med
anläggningen; men ©eg onnalkonbe ålberbom och mebföljon-
de brdkligheter, fornt kort berpå timabe bob, nöbgabe Honom
at lämna benno omsorgen åt De§ efterldmnobe Enke-Gref-
minna Fru Ebba Brahe, boren Grefwe Dotter
of VifTngsborg, Grefwinno til Leckö &c hwilken ock kort
ddrpå ben 27 05:br. 1652, lat fullfölja sin Soliga ©ref-
mes intention, och befullmdgtigobe Henrik Tavaft, Befall-
»Ingeman öfwer Deh Gobs i Finland och Ölterbotm, ot an-
lägga ben fommo, (b) hwilket kort berpå ebbe.

(a ) St «ar!,. Visp. ie Oftb. p. 5 & 6.
(>>) Grefwtnnans egenhändigt» inftrudiion mar, i:» at han, H.t».
väft, ssitlle med bet aldrafirsta genom en god inaenieur, låta fim»dera Staden, (hwilket, efter Grefwens Namu stulle heta jacobs-ftad) pä det beqwämligaste ställe , som bärfil wid hamnen rundefinnas, 2:0 at til deras behof, som bär tomma at bo, underlägga
Staden 4 a 5 af de nast facil belägna hemman, $;© at upbygg,
tu Radstuga, Tullhus, soptte u. . F ;aa

A3 «l,«
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§. 3.

Om Stadsens tid efter annan und-
fågne Kongliga Privilegier, Resolu-

tioner och Confirmationer.
Staben blef i folie hdrof berpåfölionbe året 1653 anlagd,

4 mihl dl. N. O. ifrån Pedersöre MoberKyrka, på en torr,
ftmbig, stuttonbe och nästan på allo sibor of Locniffa Hoss-

wi:or-
9 v ........,, ,.

Utom deh, har ock denna lavall af dito dato undfått följande
Memorial:

,:o Af med att flit lverkställa Stadjens tlinäarmn { Pedcr5»re.
>.. 2!" At intet tillåta NyCaricby Boarne drifwa Handel och haffa Mark-

nad i Pcdcnore fom fem förr stedt, utan borde de därmed afstå,
famt påföljande winter utlräfja hwad de funna tiafwa at fordra.. 3*.o Skulle ej tillåtas besse någon utskeppning ifrån Sofnen/ eljest fful*l beras gobs arrcrrera5.

4:0©e' Skutor/ som recierzore Bearne funna hafwa at försälja/ fful»
le til ingen annan, än Borgarena i facol,!Ka<l afliitas*

5:0Skulle ingen Borgare i Staden ifrån NyCadeby intagas/ på det
ndmnbe Stab ej måtte bdrigenom aftaga.

6:0Att Husfolk/ som i relicr55re sig nebsatt/ ffulle tilsågas at flottapch bygga i Staben / och e, tillåtas på bygben hafwa beras hemwtst.
Grefwlnnan begick också i farna manat» genom fin Broder Pehr Brahe, Grefwe til

Wifingsborg, Friherre til Cajaiia, Herre til Rydholm, Lindholm, Bra-
och' Bogefund; Swea Rikes Rad och Drotz, ?l«6äcnc uti Kongl.

,: Hof' Rätten i Stockholm, Lagman Öfwer Wäftmanland, 8 ltzlNHicn ochj5alainc, fa ock General Gubernator öfwer Fintand, med Åland och Ö.
fterbotn, famt Åbo Acad. Camzlcr,at LandshöfdlNgeN l ofter-pch Norr-
botn Thure Ribbing blef antydd, at i bästa motto wara nämnde Greft
winnans (ienare Henrik Tavaft, efter ägande fuflmagt och inftruäion,
behielpelig til famma Stabi fundation, begynnelse och upwäxt, at icke
de andre Städer, eller någon annan, nn eller t framtiden, i någon
måtto, måtte tilstynda Staden uieön och förfång.
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wffarne omgtfwen ort, under 63° 4»' 6" Pohl Wfld. ,oz
mihl norr om Waf, Stad, samt Landshösdinge-sätet, fordna
Kungs Gärden Xorfnolm. 61 mantal af de näst omkringlig-
gande ägor af Kyrkobyn blefwo den samma undersiagne tillika
med rälitolne: bwilke dock sedermera uNder den stora redu<5ion
i Kung CARL Xl tid, blefwo til Kronan indragne, och i deH
ställe ?innonl»z Kungs Ladugärds, bejläende af 4 mantals å*
aox, Staden til utrymme, muUbete, och räntan til iVlaglllla»
tens afiöning, bewiljad. (a).

Staben rdknos efter ben orbning fom Stdberne nu emel-
lon pä Rfksbagarne i okttoges til ben 92.

Hwab best Privilegier beträffar, få blef wib HennesKongl. Maj:ts Drottning CHRISTINA gifne donation pä
ben-

(a) ©tadsens Borgerstap lato redan den 51 oa. i6s8 genom Rädinan
Paul Xr6g«, anhålla DM tilständ, at af Borgmästare» 'i Stock-
holm, Anders Joransfon, hwllten dä innehade denna fastighet, f8inlösa den samma/ Staden tit mullbete m. m. efter den samma
war til salu; men som Grefwinnan brahe, sieif war i tan at.Inbfirba den ti! et Säterics anläggande, blef ansökningen denna
gängen afstagen. Icke dej? mindre blef dock pinnonjs af iac°b5aad5
Fullmägtig Rafmus !'asva!d!,su!i den 3. Aug. 1661 tnlofler med alla
iii'% nndci liggande ägor, i äkcr, äng/ skog, fistewattn m. m. i,
frän berörde Borgmästare, Anders ,ocanzsc>n, och beji Mäg Afles-
ioren Johan lagerkrona för jacobftads InwNNare M0t 2200 Dal.
Äoppr mts köpstilling. Sedermera blef är 1682 ben ai Febr %t»
»ONT den til reduHion auftor selade comm,ssic>r,e»z Refolution, iacc>^>l'
ttadl ägare bbehäHne orubbade rotd deras dera köpte statträttighet/
«f hwilkct dock räntan ssulle efter Iorda-boken betalas. Ar 1684
den 14 Och i«. juJii, Utföll W!d Ordinär, Harabstinact i?cde^6r«
©okn uti Wederbörandes närwaro, behörigt faftebref pä berörde
go&sTmeö Haradshöfdiogenu Nils Klercks underskrift, samt (»ttlu
gen Ar 16FS den 2; «H. ock .räntan af detta gods, som tilföre»
ne rtlfaflit Kronan, af Höga öfwerheten ansiagen til Magiftracens
flfl5«ing i^acoblltad.
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denna Stad, forum lika privilegier med de ofrig-. npsbyggde
Stader pä Östra sidan, femte lo frihets är, för alla utstplöer.

Sedermera blef mit) Riksdagen i Stockholm Zr 1660 den
»i Nov. under Hennes Kongl. Maj-t hedV ig ELEONO-
RA, (o) 1673 den 13 Januar. (c) i Upfala 1675 27 Sept,
(d)i676 15 April (e) desse privilegier bekräftade, och pH
Stadsens andragne beswär en ock) annan frihet dehutom inwä-
narena fornnte, hwilka man for widlyftighetens stall, är för-
orsakad at blott korteligm i anmärkningarna något omnämna^

Men

(b) Staden blef af Hennes Mai:t försäFradt at oturbert få nittta be
af Drottning Christina undfångne Stads priviiezicrn-, ock
skubbas för l<xc:ariebx boarttes moicft, meb befallning at wib fri<
hets årens förlopp därom anmäla sig wib Kongl. Commérce-Col-
Usyum, hwarest dej; bästa (fulle blifwa t aFttagit och befordrat.
Såsom ock, at iacob5ftad stolle enstilt behållas wib Pedersore ©af*
ne marfnab, som nu hålles »ib I..ippajcrsvi c»pc!l Kyrka, årligen
den 2t S CPC- Dessutom skulle d.- ock nyttia en omrbe«d handel,
öfwer hwilket Landshöfdingen i Orten stulle hafwa en alf,warsam upsyn.
(c) Genom Grefwinttan brahes bemedlande, blef Staden ännu
8 frihets år förunte, för all tunga och exacr,on til Kronan, afhwad namn det wara må , för bet Stadsens intvånare under wa»
rande frihets år,i feigde tiden warit plågade med Båtsmans håll,
utgifwit contributioncr. Krigshielpet!, Man'alspcttningar, m. m.
Itfa med de andre Stader, hwilket Hennes Kongl. Maj:t , jemte
de jämngoda ?iivi!czi«nc med de andre Städer totl hafwa famycket mera stadfäst, fom Hennes Kongl. Maj:( ar förekommit,
at bär i hela Landet ingenstädes bättre Städse hamn och inlopp
finnas och bekommas Fan.
(d) På Borgmästarens och Fullmäftigensj for ,acob.'Nad, Pehr
kattlon Aims anbragna beswärs puntfer , har Hans Kongl. Maj:t
CARL Xl försäfrabt Och resolverar.
1:0 At ©tade» förstonas för betalning af imteståcnde reNen för da
waranbe och näst förut framflutna året, med försäkran om confer-
varion wib Stabs rättigheten, samt at forderligast warba benabal)
Och försedd med fullfsmliga Privilegier.
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Mm ooktM alla bctz wundne fördelar, hade bet dock med

alt så när gått kraft gången, i ihy Hans Kongl. Maj:t, CARL
XI (otwlfwelakngt på de ndst grdzifande• Städers inlämnade'
besmde på Riksdagen) 1682 lämnade ben 6 Decemb. Staty
fetts Fulllnaktig ChristerHenrksfon kundstap om, at Sta-
ben stulle ödeläggas, och dch imvånare flotta sig til de rdsd

B grå..-

2:0 At bringa ©taben -til någorlunda flor och wälständ, efterlätes
ej allenast Staden at uphandla all den tiara, som finnes i Pe-
delchre Sokn, utan förpligtcs ock fi&Wcöfofhgitit at af ©febert
vwägetli,zcn cmottaga bett Samma Hs widarc förordnande, biff"'roande jårnwal efterlatit, at denna Stad, icke mindre dit be andre
Osterbotniffc ©tätuVne/ imd annan handel, säsom Bjälkar, Sag>
bräder, Trän och mera (lift, hos i,'andtmanncn sin näring fritt'och obehindrat"brffrca och fortsätta MS.
; a Om fekt förffoning uti uclagorne af den uti Staben inköpte
jord, låfioas, efter inkommen Landsbösdingens relation, all g>ör»
lig willfarighct.
4:0 Införwäntas Londhöfdingcns yttrande, huru Staden med fie<

re eller dä förcslagne 9/3 nast omkriugbelägnc mantal kunde Bug»
nas, och tillåtas eljest at Magiftraten til sitt unbcrliäll må niuta
fa stor del etf Bakugns Penningar, Bwgg-och ©[af '»cc^n.
samt ia:be Pctmmgur af alt det i Staben- srf,v«s> som andre-
Stader i Osterbottn ätniuta, med brtilfa. den stall wara lita
berättigad.

' ;:te PunAen, ailg.n' Tobafs-Comp-.gnier.
6.te Tiäruhandelll i anseende til cömpagnier.
710 Apefalles en noga ransakuings anställande öfwcr. lnlpvaorer»
Tavairs'ftn'' Staden >ra;iudicev!tga hände]» börande Landshöfdinge»
alttb lata sig wara pä det högsta angelägit Staden totb deArättig-
het emot hwarjehaNva inträng at conlervcra och hanbhafwa.,
8:0 Samtyckes at Postgången emellan denne och be sobre Städer
må inråttas.
9:0 Angår det Staden bör hos Kongl. HoftMtten sig anmäla, at
fota rättelse därutlnnan, at de ifrån Stads tbro blifwil dragne til
Landsting.
10:0 AnaärVat Kongl. Mj:t ej til* widare lan samtycka (egiationj
fristen pa^Mland.'
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gränsande äldre Städer; dock har Hans Kongl. Maj* seder,
mera iregard til ben unberbänige remonftration, nieb hwilken
Commerce Oollegium inkommit, säsom ock för fiere andre
dsnlideratianer bewiljot Borgarstapet prolongation pä s är,
teg förinnan wille Hans Kongl. Maj.t ommeligm om Ja-
cobsStad» och I>lv<22r!ebv« ficuation , samt näring och nytta
wnfaka lata , och hwab forbelar hwarbera niuta af Kronan och
Hans Maj.t, samt hwab be af sig kalla, hwarefter Hans
Kongl. Maj:t wille lämna refolution.

Sebermera blef på Riksbagen ben 9 Nov. 1686 på Ja*
cobsftads unberbånigo ansökningar och beswdr relolverack: at
så wibo Staben sökt blifwa c«nl«rveraci wib fine unbfångne
Privilegier, efter ben gifne prolonZation på s år, hwilke nu
ginge til flut, och be förmält sig kunna wilo, hmab nytta och
t/enst Hons Kongl. Majtt of Stoben hafwer, genom Gom.
tnerceCollegii od) Lonbshölbingens unberbånige relation, fornt
Kronans rakningar, och om Stobens goba stcuation, hamn
och rebb dfwen blifwit betygobt of Skepps Gommenäeuren
Christoph, Vbknick , fornt Skepparen pä Kronans Skepp
Philippus, Paul HenriK«lon Lychten, genom ofgifne attester;
wib hwilken Stab Kronans Skepp öfwer winteren legat. Mo-

tande

11:0 Tillätes de««t Staden Hfwen som Nydriebv efter nödtorften
idka och fortsatta allenast at de bygga på c«v«l,
det de wilja hafwa til fahl».
12. Utsätter at beckbrännerie ansökningen Renderar «f fallande
tesciutioner öfwer Stam compHANiec, och förwifes til KoAgl. Gen.
Commcrcé Coilegium.
iv punden stadgar, at Spannemål e, må. foras af Landet wid
hård tid; och af dem som något i förråd hafwer, icke alt för högt
t'I den fattigas förtryck stegrad blifwa, t»;l Kongl. Mai:t til Lands»
Mfbtngen hafwa «W«t«l»äc, hwillen Mom all behörig förforg
vara måste.
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eande jämwäl af Allmogen i Sdknen berättadt, at berörde
Srod wore dem til h>e!o t deras angelägenheter, och utfigorsl
asvetalmng: hwarföre Kongl. Maj:t näoigst welat Jäcobsftad
a.inu miöare zme Ars proiongation förunna; emellertid stulle
tmdshofomgen sig noga informer, om denna Stads lnua.
tion, belägenhet och nytta, famt hos Hans Kongl. Majtt mcd
underdånig relation däröfwer inkomna, hmora Kongl. Maj:ts
näoige refolucion stnteligen folia kunde, Anteligen blef ar
1689 den «8 lvlaici', utfärdat Kongl. rsfolution och Förklaring
öfwer facobsftads underdånigast föreöraguc ansökande, genom
dctz utstickade Fullmäktige til Riksdagen, i Stockholm , fz [ 0,
dande: "iLfter som denne Staten hafwer underdäni,"
gast framwist kanbsHoTfcingens underdånige relation,»
huru Han hafwer efterkommit Hans Äongl. Maj:ts nä-'
dige befallning, at underrätta sig om Jacobsftad$ wil-'
tor i öfterbottn, samt lägenhet, sä ock låtit fatta derpä''
en afritning; berättandes Z>andshofoingen underdäni-"
gast de stäl,f>tn äro at cnnlldereraz wid bemälte Stads"
confervation, därmed ock ofwerensstämmer det Rongl."
Maj:rs Commerce Coilegium hafwer för Hans Maj:t"
unoeeöäntgst refererades om Jacobsftad , och totst gode"
fTiihl, hwarfore detz privilegier och Stads-rättigheter"
ej ma uphäfwas; därfore hafwer Hans Rongl. Majt"
nädigst för skäligt ansedt.', at som denne Staden är wor-'
den benådad med Rongl. nådige Confirmation,"
den 15 Apr. ,676. sa (Ter det ock nu härmed, at be,"
mälte Stad stall samma con5rmallon efter detz inne-»

B 2 <>.ll
l4:o Upfkinfes til w dåre öfwerläggning ansötningeu om lindring
pä Ffe och -cc.s Tull.
15:0 Ehuru Hans Konglige Mait gärna (fulle ttfje för ©tade,,
någon hiclo, för den filämnade Träferfo byggnaden, kunde lik-
wäl icke Hans Kcmgl. Mait i anseende til tidernas swarighet btx»
til af c,omnl»uiic>n«ne eftergifwa.
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z<häl! obehindrat niuta til godo, däremot ma" ingen «n-
.derstä sig bemdlte Stad i någon måtto uti dest han-
gde! och rättighet, mehn ellee inträng at tilfoga och
«tilstynda.

Sedermera dr år 1721, sedan Staben blifwit af fienden
fatalicer ruinerad och afdränb, til bet) åter i stånb sättande
z-.ne frihets år forundta för alla Concribucioner, Mantals,bo-
papené-och bakugns-penningar, samt busbchofs accifernez är-
läggande och Båtzmans hålet; Kronan endast förbehållen lilla
port-tullen, fahlll, tapperign och Tobaks accifen, jåfom ock
tilstånd, at genom Collefler och Stamböcker öfwer hela Ni-
tet nödige medel måtte famlas, til publique husens samt Scbo*
lans och Kyrkans npbyggande, hwarom Ordres stulle utgå til
wedcrborai.de Collegier, Confiftorium Ecclellaillcum i Åbo,som med be andre (fulle correfpondera.

Den 20 l)ec. 1723 blef på Rifsbagm resolverat, det (fulle
HansKongl Maj:t än tillöka sä mänga frihets år, som til Stad*
fens i ständsältande fordrades nödigt, såsom ock, at tiderne ej
bå tillåto ben ärsättning de préeenderade, för be ? Skepp,
hmilfe fienden 1714 med last, tamp och tpg förbrände; utan
stulle därmed til* widare hafwas anständ.

1727 den 3 Maij har Hans Kongl. Maj:t, sä wäl i betraktan-
de af Stadens underdånige föredragande, som den incerceflion
dammar-och Commerce Coliegium samt Riksens Borgare-
(länd giort för de af fienden ruinerade och afbrände Stader,
medgifwit ännu 2me frihets är, nemligen aren 1727 och 1728,
och dessutom ännu el frihets är; enligit Kongl. Refolution af
den 1 Aug. 1727» §. 4»

(e) Har Hans Kongl. Maj t på Borgmästare och Råds famt menige
Borgerasspets i Staben gjorde anhållan, stadfäfiadt och Confir-
merac jacobsft.icis friheter, rättigheter och R-ef»!ntione»; hwarttti
Hans Kongl. Mait allena sig förbehåller, at hwab til RiFets a!l<
nunna eller Stabsens ensttlla förbättring fan finnas för godt,
Sjelf förorbna.
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§. 4.

Om Dess swårare Öden och
Olyckor.

Såsom jag i föregående § något nämnde om Stabens
tid efter annan undfångne Privilegier och förmåner; så följer
at i korthet något nämna om betz swårore Oden.

At någon synnerlig olycka öfwergadt Staden för den aNment
bekante förra Rpfa feigdcn, eller för Kyro siag, Är 1714/ ar
obekant; fä fromt man ej dltraknar 1:0 de allmänna mchwaxt-
ären 169v 96 #97, hwilkc öfwer hcio Landet satte Inbyggarena
M stånd at kunna loucinera sig, och 2:0 de goda recommenäatio
ner,h\iMlfaNy#ochGamIeCarIebybonme iKung CARL XI Tid
på Riksdagen år 1682 behagade til Ständerna och Hans Ma-
jestät inlämna, til Jacobsftads odeläggande; hwarom i före*
gående § ordat ar.

Är 1714 ben 4 Martti funno de förste til denna ort an-
kommande Ryste partiell efter {Taget Uti Storkyro, sit nöse
däri, at utan bekant anledning lägga denne Stad, samt de
nast däromkring belägne hemman tillika med Prästgården i a*
sta. Kyrkan , som mar något assides, biet; denna gången stö-
nad, men på bet den ej eller; måtte undgå ruin, blef den
ock den 30 darpåföljande Novembriz afbränder. At Inbyg-
garena ej måtte undssirwa deras mordiska hand, afbrandes Stad-sens Fartyg, hwaraf de af Borgerffapet, som i tid ej hunntz
at komma undan, nödgades hålla sig i de nast ikringliggande
skogs-trakter dolde, at under hunger och kolt» afwanta sit öde., Är 1742 om Hösten måste få mål denna som andra orter i
Finland, åter underkasta sig Rostt ok, under hwilket den ock

V i för-
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förblef hela bet päföljanbe äret. -Dock habe sienben nu bortlagtsm urälbriga förra grymhet mot de wärnlose.

©e tid efter annan här titnade siö-stodor m. m. hwilka
dock ofta nog gifwit inwånareno swåro onstöter, går man iZ-som mindre betydande förbi.

§. 5.

Om Stadens Inrättning och Publi-
quc Byggnader.

Hwob sielfwo inrättningen of Stoben beträffar, förmo-
dar man ben of mebföljanbe grunbriming, och förklaring lät-
tare kunna begripas, dn genom någon bestrifning.

Iblanb be Publique husen märkes först Kyrkan: hmor-
wib man finner nöbigt, at ndmuo följonbe:

I början nyttjobe Stabsens Inbyggire Pedersöre So-
lens SJJoberKrrPa samfdll meb Sokne Allmogen intill 1691,
%a ben förra StabsKyrkan of B'ffop Johan Gezeuus j Febr;,
månab blef inmigb, och namnb CAROLUS; ben mar anlagd
Då famma stolle, bor benne fenare nu å Chartan eller grund-
ritningen utfått sinnes. Til betz bognab blef en bollen af {
bo och XViborgz stift anstagne af Hons Kongl. Mo):t i Halm*
ftad 1678 ben i Martii.

En Klåcka af I Skepp:bs 9 Lispunbs wigt guten of Mo-
ster ivl'»c!i,Ä Bader i Stockholm 1690 blef Kyrkan ffdnckt af
Rådmannen Christer ttenriczfon Holm, samt Caffcuren och
Handelsman Anders Granroth.

Ar 1691 bestältes en större Klocka of 3 Skerpunb 3 List»
10 Stålpunbs wigt, genom berörde cbriit. Henr: ton Holm,som



15
som blef af Läder Zuten och inlöst för o tittad 5 tack-
ning. (*).

Alle Kyrkans tilhörigheter blefwo wid Ryssens ankomst
1714 afforde. Klåckonte blefwo ock då nedtagne och på (keps*
holmen wid Stockholm öfwer feigde tiden genom dåwarande
Tullnärens Johan Berglinds föranstaltan förwatade; Korko-
struden blef genom Norrboltn til Luhieå Stad afförd, oswan
för hwilken ©tat) ungefärligen 1 i mihl nåa, å AKlviK« hem-
mans ägor den blef t Kistor inlagd, nedgrafwen och confer-
verad. Dcn ännu lefwande Handelsman Herr Olof Öman,
som wid nedgrafwandet warit tilftades, afhämtade dem wid
fredens återställande Ar 1721.

Stabs-Förlamlingen mar då åter, feban Ryssen i östa
lagt berosKyrko,twungen ot somfdlt meb ?eder«öre Almogetr
bewisto GUDstiensten t Soknens MoberKyrko, intil år 1731/
då nuworonbe Jaeobsftads Kyrko, fom ax of tro meb kors-
byggnob och sirligt torn mibt uppå, blef ben 11 April nytzndm*
de år inwigb of ofiebne Probsten och Kyrkoherben bdrstdbes'
Mag. Andreas vegerman, befullmdktigob därtill of Högword.
Hen: Bistopen Laur. l^^«i«L^itv.

Utom den förraKyrkans struö och tilhörigheter , hwilke an*
nu oro i behåll, hor i fenore tiber behörige MdUjortor, Håf*
»ar, Bårkldber, Silfwer och Silkes balten, m. m. tib efter
annan of Stabfens Lebomöter Kyrkan blifwit stänkte.

Kyr*

(*) fxwab ;rFo*f!rttl)eti angnr, få. sttnlle Prosten lärs Preutz, och
deh Fru «2i2 forans dotter ar 169, til Altaret <n SilfwerKannH
af 48 MI'to'tfltJ i senare tider ix dessutom en Kanna fljflren utaf
Glasmästarens olof r»ljuiil« Httka om 46 lod. Härodsböfdinqens
13V2M!»N2, Fru Maria ll.ofcnäal,! förarde 165; t»I KvrtNN en

.Qbbt W af brifwit arbete om 24 i lod Silfwer; ?°sr 1696
stätltkte Radman «2l,cIN. H«r. ftn «N förgyllt Kalcf jpch ratcn,
»m 31 * Lod.



16
Kyrkogarden dr of tilrackelig wibb, omgifwen med en an*

senlig stenmur, mit) hwilken på södra sidan en wocker Klack-
stapel dr sammmbygb, meb genomgång til Kyrkan.

GUDstjensten harstäbes unberhålles of Kyrkoherben i pr»
vri!«niiL och be 2-.ne Capellaner, fom oro wib Sokne Kyrkan^

Seban Stadens funåation hafwa följande warit har Kor*
koherdar :
» i. Mag. Sven Vl!6i;i,iu«, tilförene Theol. professor i A-
bo, ftdan General Probst och Korkoherde harstddes, dog ha-
stigt of någon olyckllg händelse, hwartil han bock sielf (fom
orden i Kyrkoboken lyda) warit wållanbe, >amma år som sta,
den funderade».

2. Carol.Canuti VtSTZYNTHius son til Professor Vegeli*
til, ändrade sitt filnamn efter Vefterfunds hemman i Kyr-
kobon, hwilket de of ålder ägt; roa? tilforene s*ttä**\ lejde
ej länge.

3. Elias Marci HAMNius,SacelIaner»s Hamnii son i Vafa,
tiltrdDDe Paftoratet 1657, dog 1660.

4. Mag. I.AUR. Jo». PRE07Z, OK. Cofli. Pr«pol. & Past»
Bog 1692. Under honom blef Kyrkan i Staden bygd.

5. Ef-
Ibland Kyrkans öftiga prydnad och tilhörigheter blef en stor Lins?
staka, flående i Chorct, på aftedne Borgmästarens Nils Wendeiu
graf, af dep Fru och Lifsarfwingar stäuckl 1709; detz högd är falnar och 7 tumm, samt bredden öfwer Liuspllitarne och piporne,
fom aro 7 til antalet, s alnar. Hr 1694 blef af z^e!. jacok
•wertzynthius och och interefltnter en Llllslrona stiänkt af 2,'Ne OM'flänga pipor. En dylik, om ej något större, blef ffdncf* af Rad»
Man trafmus Hansfon, och Handelsmannen l Michael Marcus
fon 1691. Radman Henr. Raij och And. Granrot!» med intereffente:
hafwa 1692 förärat ett Liustrona af 2:ne omganger. Johan Arvids
fon förirte 1696 en Krona af en omgång. 165,3 biff en dito stänktaf Handclsminncrne And. (Jranroth och Hem. Rai;. En annan
dito af SacclUiien jacob vcNi/uiluuz. (.Alla af Messtng),
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5. Efter honomfölgde And. Petr*us, först Phyf. och sedan

Theol. Professor i Abo samt Kyrkoherde i Nådendabl; me»
stnknade på dit resan/ i anledning hwaraf han reste tilbako til
Nådendahl , hwarest han kort derpå afjomnade.

6. Mag. Jo». GEXELIU5, förra Probsten Preutx?8 Måg,
blef därnppä Prodst och Kyrkoherde. Dog i Stockholm 1714
på Riksdagen.

7. N«bilis Mag. Pehr Tigerstedt Txtr. Theol. Pro»
fessor i Åbo, och sistnämnde Prodzlent Gexelii StmfMåg,
fick därefter Fullmagt härpå; men kom för fiendens infall stnll
aldrig hit, utan blef under fiygten Probst t Tuna i Nerno-
landz Stift.

8. Mag. Hill» Fast, först Sacellan, sedan Pallar 1719.
Kom ifrån fiygten 1722, blef Probst följande året, och dog
är 1723.

V. Mag, Andreas Degerman, Reflor Schol. Gatltsd.
Moenf. 1703, flyktade undan Ryssen til Swerige I7.lz. lie-
Hor Schots l Väfterås 1716. Hter 1722, Retfor i Åbo..; och
I730 PZäor och Probst t;Pederöre, dog 17/2.

ro. Mag. Gabriel Aspegren, GolleZa Sop. i Vzla Tri*
v'al Schola 1740, Conreäor 1747. Reäor 1749. Paltor
Iwrstdöiié 1754.

C Ibland
Deylltom blef en på Altaret stående Linsstake med 4 pipor stänkt
of handelsmannen chrift. wikar i c3«ml-c2i-l:i,7 169;. 2,:ne iiuS'
ormar af yne pipor hwardera wib Prcdiksiolen. 2:tte armar af
1 pipa fastade i »väggen; och oefjutotn 14 st. liusplätar af Mäs,
sing, aro toto fsrssilta t-lfällen blefne förarte.
En smart ©atnrnité MaOake med silfwer Galloner är 169; stänktof Rådman ,okm Arvedifoa. Ett grön 5Kdfjf)ofe af Dammafi
sirad med Gull Eltoner och Broderingar stänktes til Kyrkan 1705,
af Borgmästaren Nic. j. Wcndciius , ■ som äfwen 1692 förärdt
«t Rott Sammets AIta»Klä de, med Siltes Snusar, m. m.
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Iblond saeeiiAnernt hofwa följonde warit:

I. iricut //<?<»«' Sur/ill.
3. Mag. Jofefh Matbefiut^
f, Jacob Carolut Ve/lzyntbiut,
J.Jaban Rivetl.
t).Johan Vtndeliusn
i./<,«»'. GäUeniut.

I3. Cederberg*
tf, Zacharias Dahl.
*7» Anders Bangt t 17f 7»

2. Petrus Lundinuf,
4» Job. /K»»'. Tapaft.
t. Håns Preutz,
8. Mag. Eric P*»t*
io. Elias Telii».
12, Guftaf B» GmnrmK
14» Johan BenediSi Ceäerierg.
16. M2z.H/,'eöF«Litboviw ,17 ss.
t8. M»g>GaKtl0im»adt »7/9*

§. 6.
Det ituivarande Rädhuset i Staden blef, ledan det för-

ta tvär afbränd, «pl>yflö twå maningar högt, samma tidsom Kyrkan, jaM sedan rödmålat; bestående of 12 rum ellék
afdelningar; Ämbetsrummet är hwitlimmat och med tjeniige
»änkespräk Utfiradt. En förlikning finney har på ena waZM,
öswer de Landshöfdingar, som warit i Osterbottn sedan 1440,
til antalet 26, men huru pålitelig den är, rvet man icke. U-
ti Tornet finnes et godt Uhrwark, som ifrån fodra, xxftftxaoch norra sidan wisar timmarne, med tilhörig kläcka; spitzett
«f Tornet är med ert firlig förgyll filerna utfiradt, i*)

Sta-
{*) 5? Rådstugan förwaras 2-ne gröna Siden Fanor: å den ena/ fo«t

ar mncket gammal/ fes i hörnen 4 granater, fom ur ;:ne rör gif,
wa fIt» ifrån sig, förmodeltgen stintt af kundacorerne, emedan dett
utwisar De l.a GARPiffe Wapnet uti tu stor träns af filmer lof<w rle Leiionet Hr gnidet, och siar där vfwanföre med förgylte
WfUfflW, jACOöiiirtDS N?«pn. uti Hörnen of den andra ga*
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Stabens valierie består of 24 man, fnvgt llddde i blå

Uniform, meb ©ull galonerade Hattar, famt annars bebott*
gen equiperade. Infanteriet dr 75 man och uyttio blå uniform.

I benno Stad hafwa följonbe, feban bef) anläggning,
förwoltot Borgtnästore Ämbetet:
i. Jacob Josephssqy.
3* NlC01<AUS WtNDELIUS,
f. Elias Hamnius,
7. Samuel liili^ex.

2. Pehr Lar$fon ALM.
4. Birger (.VGNELL.
6. CARL L0RGERL?5,
8' Johan Strå 0ELL.

9. är den nnwarande, Herr Nathanael l^ÄGGSTRdz,,som med mycket beröm förestätt denna svssa sedan är 17*0.
D>H nuwarande Rådmän äro:

i, Herr Métht Nyman. 2. Herr lnlp. Anders Biring^
3. HerrHandelsm. And. Vinften, 4. Hen* Petter Teliin.
5. Herr Handelsman Carl Malm,

CafTeiirs f\)\\\n förwaltas af Herr Sigfrid 0//?«,»</, hwil-ken ock tillika är Postmästare.
Asiönings Staten härsiades ar af Kongl, Ma,':t utfärdad,

den 81"!" i689, hwarest Stiftat
Dal, Dre Pen.

i Borgmästare tillägges , * * ,ao.
s Radman å 20 ©al, - * * 100.
I Notarie ock är Caffeur , , - 80.
I Flffal, som »ämwäl ar Waktmästare * * i3. 10. 13.
i Stadstjenare * * , , * 13. 10. 8.
i Kiockstallare - * * * , t 13. 10. 16.
Til Publique bygnader och reparationer * 40.Til extaord. utgifter, fäsom papper,
bläck, postpengar, ljus, wed ;c, * / 20.

48a.
C? Til

nan står med förgylla BoWfwer c. g. R. <?. med ©ptfenc Kro,
tior öfwer gardera; mitt lyvå syns en mindre Krans, af gol
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Tt( bemalte Stats ofiöning f6restog5 ttebannamiibe mebel,

for hmtlfe efter ben författade instruktion och reglementet,
årligen stulle rcbo göms. Nemligen: Éfer*fntteu, Ny-åker,
M-lllbets-pengar, Kdllare.ftiheten, Kall ne-arrende, Hanbels-
.gcaanbten efter »vanligheten, concriducioner eller förstotts- pen-
ningar, 3SoDd)yra, Burffaps-pengar, Tomt» oren, Torg-och
Stånd-pengar, ,o:de penningen af dem, som ressgnera sit bur-
stcip: Uloa, bef) är ock lvlaoistraten, enligit fordom Lonbshöf-
tingen Didric Vrangels immtilion unber ben 3 Hug. ,680 i
sölgb af K»mgl. refolucion af ben 21 8ept. 1675 4 puntft til-
låtit, at framgent niuta til sit unberhåll obehmdrade io:be pen-
ningen af bet orf, som utur Staden drfwes.

Ibland be fuhlique bygnober har finnes or wibore 6d)ol*
huset, hwarest årligen en wacker myckenhet migbom under-
wises i sin Christenbom, samt börje grunberne til Latinsso språ-
ket, fåsom ock historien, CeoZr,phien m. m. Unberwifningen
är i ndrwaronbe lib onförtrobb Commhijiem Herr Lars C»l»
lenius. Til Scholehuset, som nu dr unber byggnob, hor ochen bdrunberligganbe tomt.

Widare förekommer har Stadfens Wg - och M<ltarehus, Jämt Målare bodar, förstdde med wigter och mähl ka-
til; i wäghuset forwaras Stadsens sprnta, med detz stäng ochtilbehor.

Staben har 3.ne Tullar i S, O. och NV; Tullporten til benförstnämnde blef ånyo upfott wib Hons Kongl. Moj:ts an*
fomst til Finland 1752, meb genombrutne portor. På norra si-
d n, fom mattet mo: Staben, dr HanS Kongl. Maj:ts Höga
Namn i ©ull inbuybet unber en Konglig Krona, femte åmin-

nelse
difFf Löf.-werke, och förmodas denne »it» något &&åtibtliaH til»fH!»e af höga Ofwerhcm, blifwit hit stänkt Utom defse aro hären Haxdpit, 2:ne Ilirn c,n«n«r, famt 2ine Trummor.
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nelsen afdct datum Hans Kongl. Maj.t for förbi. PH fodra
sidan ar Stadsens Wapn med 4 brinnande granater. Den-
ne är otwlfwelaktigt «ti den täckaste Tullport man finner i
inland..

Hwab for öfrigit Stabens Privato hus beträffar; öro be
olle of tra , uptimrabe af grof Furu til 4- af 2.ne redningar,
gemenligen meb brobtak, eller ock meb takweb och ndswerbetakte»

Antalet af matlagen är innewarande år 142.
§. 7.

Om Climatet och Folkets
tillagande.

Iblanb onbre store förmoner, meb hwilka benna ort of
naturen dr begåswab, rdknos billigt, at ben ligger unber et
sunbt clim,t; omgiven meb rena och frissa Kdllwottn, fornt
äger en of be Ijufwoste profpeKer. Wästro och R v. sibol»
of Staben omgifwes of frisst Hofs wottn; be låga stor och
futtiga holmar, hwilka höt och bor of naturen i en behagelig
orbning ses strödde, och om Sommortiden meb Lofstog och
Blomster dro öfwerwurne, funno ej annat dn lämna inmana*
rena bet nö;e, onbre genom kostfommo anläggningar twinga
stg til; På Sobra och östra siban omgifwes ben of bebygbe
ocb upåblabe yögber, sirlige stogstrakter, fistrike insioor, fornt
locka grdsbewurne bdlber.

%t pest, och andra sw5rn farsoter gsort denna Stad nä-
gon flata, h>,r man sig ej bekant, oansedt siere af de härnast i kring liggande orter ddrnf ofta nog blifwit swart ansatte.

Folkets tillagande, och fiere harstades personers ansenliga
slder, äro ojäfaktige beww til ortens sundhet; utaf StadsenSKork» Tabeller sinnes/ at pä de 12 sista åren 120 personer

C 3 bllf-
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blifwit tiloktj, eller at de föddes antal sä mycket öfwerffutit
de dödas; De, hwilke öftverkommit banta åren, innom hwil-fen wanstötseln ofta afhander mångas lif, hafwa, dar De an-nars fört en måttelig di*c, gemenligen kommit til hög ålder.
At få ja mycket tydeligare begrep om folkets årliga tiloknmg
pantades, medsojer följande Tabell.

Anmärkning.

Såsom Samman of Stadens Innewånare for första å-
rett eller 1752/ befinnes warit tji ; i hwilken summa barn och

rjeif

>bbe Dibe Summa An«alet
it 9 II 9 Is D

3
3'

cg
erer

8o»er
5

MauF.
Vä
! QwinF. Summa! — — i— >9r

602»77«
I77i
1772
»773
1774
1777
1776;
'777,
1778:
1779!1760:
1761
1762

14
20

16 11
10
16
6

30
33
3'
32
36
40
3?
36

28 271
280

320
322

18
*3
14
14
22

i x 8

13
18

23
34
20i 14

280 341 62114
22

' 16 21

10

! 9
i 24

9
10
28
6

x 9
19

i 1 ? 284 334j 22 14]!II 618
J2323' 22j 16

14
16

i 12
1?
13
24

_7

9
14
10

3?1
39
37
40

lj 31
>! 23'! 43
'. 16

317
332

347
376

662
668i?

19
! ' 9

»9
9 730,': 21

'. - 1 ! — 1Summa '248: 217 ) »83 '163 1467»'345 *
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tjenstefolk lammal öro inberäfnade; hwilfe til det närmaste ut-
göra ? af Innewänarena; Sa" förhäller sig folkets tilök-
ning, eller öfwerstottet hwarmed be föddas antal ofwerssiuter
be böbas, pä 12 är, nemligen 120, fä til Wärbarnes och
Warbinnarnes antal, hwilket supponeras til bet närmaste ma-
ra 4 af tumman 197. Såsom 3:?, och följakteligm
sinNe, om denna 12 ära folkökningen togs fäsom et medium,
eller om man supponerar folket innom hwar i2:te ärs tib, sä
mpcket ökas, efter 20 ärs tib folket okas bubbelt, eller antalet
af be ärligen föbbe barnen, mara lika mcb antalet af Förälbrar*
ne, och efter ungefar 70 är, (fulle Inwänarena i Staben
tvära Dubbelt mot be nuwaranbe; men jujncra Inwänarena
i en ort ökas, beA större mäste meb tiben bet ärliga antalet
af be fobbe wära, och föliakteligen blefwo folket innom färre,
ön bi utsatte ören, bnbbelt. Dchutom fäsom bet reban ge-
nom uråldriga rön ar mist, at de föddes antal i Stdberne
sällan få mpcket ofwetstutit be böbas, som be på Landet boen-
des, hwilket bock här kan wisas, fä (Tutas, at benne Stab ar
i et ansenligt tiltaganbe, efter bet ringa antal af Innewäuareden inne har.

Utaf ären ?i och ?6 finner man, at be bobas antal wida
öfwetffridit be föddas, hwilket hdrtött utaf Koppotne; hwat-
af Koppotnes stadeliga päfölgdet ögonstenligen fes, och hwab
Koppympningen kan bidraga til folkets förökande, m. m.

§. 8.

Om Stadens Politie, Näringar
och Klädebonad.

Enligit Stadens undfångne Privilegier, består deras for-
llamsto handel och näringsfång «tt trahonbel ©a) Skogs pro.
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6uKer5 föryltrande pä Stockholm, besynnetligen af Skepps-
werke, tjära, beck och bräder.

De förmögnare bygga pä de har omkring i Skäregärden
liggande bugnings platzer til sahlu ärligen en ansenlig mycken-
het Fartyg, gemenligen Rang och Snaustcpp, pä craweel,
enligit Kongl. refolution pä Stadens beswär wib Riked,,gm
i-Upfeu, ben 27 8ept. 1675. Förleden winter blefwo här-
siades 10 stycken Fartyg bygde til salu.

Til Sfepsbyggetie äger denna Stab sä mycket mer til-
fälle och beqwamligbet, som stogen i öfre delen af Soknen,
bar ben ti genom förmycket swediande, och fiere stogé* eldar
stulle ruinera,, wore dartil nog tilracklig, och ned försten ge-
nom Ala 'Lappa- och LviMrfvi Träff, Lfle Alf och Skäre-
garden ar gansta beqwamlig.

Dehutom ar ock troligt, det en wattulebning meb bräge-
lig kostnab kunde öpnas emellan Effe Alfwen och 8avoiaxffa
watnen, hwarigenom wirke tilrackeligm til bägge Länens stora
fordel kunde nedforas och nyttjad Hwarom mera i Sokne-
bestrifningen stal orda*.

Oansedt Staden ti sär drifwa nägon handel med fiere
Än ?eder«äre Sokens Inwänare, icke best mindre afsteppe*
hnr dock ärligen öfwer ioooo:bt Tnn:r Tjära, 7,8 2 92V
Tunn.r Beck,

4
m ansenlig myckenhet Bräder, Plankor k,

Lxp«rteln« härifrän Staden, woro föriedit ar, enligit Tull-
lpecialerne 894 TuMt Beck, 12 Tunn. Beckolja, 1072? T.
Tjära, ro z Fat Trän, 1 Fat Perma, 725 i tolft halsbom
Fuwbtå&er, 22halfb. Gran d:o, 174 tolftet änkla Furu,bra'-
der, 82 d:a Gran, bräder, 4220 st. Iuhllotar, l89? st. hand-
spakar, 032 ti Lisp. Smör, 187 Llsp. Talg, 8 Lisp. öst, 28
st. oberebbe Algs-hubar, ? st. d:c> Kalfjkin, jo Timmer grå*
»ert, 13 Tunnor salt,kött, 30 | Lisp. torr kött, n6 obereode
Ko,hubar, %6 alnar Dräll, 996 alnar fint Larft, 246 famnar
Biork-wed, utom fiere anbre persedlar til mindre warde.

Här
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Häremot ofhdmtas ifrån Stockholm saffan anltät ätt Gast

och Tobak, om icke något Järn, Cattuns stycken, nålar, ssm-
tor och dylik : hworaf ock inge öpne bobor bär sinnes; bdrfö-
re be omkring Staben ligg mbe Herrffaper årligen nöbgas frätt
Stockholm bestålla bet be af krobber och kramworor behöf va
til tit hushåll ; Et oidfagtigt teckn til en fporfam hushållning,
ot ej lefwa i yppighet, och; yfwas af ldnte fiebror; Innan
kort Idrer man se dem of egne planteringar kunna hålla sig
Tobak sielfwe.

De mindre fotmogne, föda sta an tett som Hondtwerks-
man, (a) Båtzman, eller Ma bi F!sterie, Rker,och $ng»i?ol#
sel, famt Skeppsbygge. Såsom denna Stad är mäft af tå*
dane stenbackar omgifwen. fom innehålla tjenlig åkerjord; få
hafwa ock Borgarstapet, i synnerhet de lenare åren, lika som
tassat med hwarannan, at upådlo de famma, onstönt med
mycken kostnad Stenorne hafwo til Gardes * gårdar blifwit
onwände. (b)

Ängar hafwa de ock, så mycket Stadfens Sgor och fnäf-
ma Mullbete tillåtit, intagit; men fom bi på långt nar til de-
ras Bostaps underhåll öfwer Winteren e; aro tilräckelige, me-
.ta de? med synnerlig färdighet betiena sig af rörs skärande',
tofs brytande, m. m. igenom mast hela Soknens prcgårb;
De hafwa ock småningom intagit wisse for dem beqwomlige
'Holmar) ibland hwilko en wid Prästcgården lvlarcu» Lfiriboi»

D m?»
•

(») Såfotn GullSmeber, Kopparflaaare, Grof- och Klen - Smeber,
SFräbbare, SFomakare, Snickare, Swarfware, Linwilfware,
Körtznärer, Glasmästare, Murmästare, BlockmaFare, ©Feppg.quJr-. tdi5ntän,Repflagare, Båtmalare och Xunnbfadare,meb fiere, hwil»
la bels aro utom skrå, och dcls lyda barunber.

(b) Således har Herr Burgmästaren Lars Blom, låtit wid de nytz af
honom uptagne Hkrar uplägga sten > gärbesgårbar til 606 al»
närs längd. Radman Matts Nyman ils8. <i:o, RabutflN ('»il Malm
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toét kailad/ tat wara den indrägtigasie, hwarest de anlagt en
otrolig myckenhet af Lador, i hwilka Vinter foder for Bosta*
pen samlas, och wid behof afhämtas; ehuru Landtman ej tyc-
ker sä särdeles om desse deras uprättade ho IvfgzÄiiner. (c)

Skog hafroa bi pä sina Ägor gansta litet, dock weta de
Utwagar, at fä tilräckligt wed bfntx wintern.

Sin Bostap föda de öfwer Sommaren wid fin* Fabo-
har, och Fären pH står; med geta stötfeln hafwa de ej funnit
sin räkning; men ©min Creatur har med mera fördel har
welat fort.

fisterie idkas af dem nägot, men knnde säkert med mera
fördel updrifwas, i synnerhet med Siken, som efter gjorde
försök warit nog fördelaktigt, om icke et altsör högt pris pK
Saltet jlulle afhälla mängen därifrän , och den glupste siälhun-
den ei ja" ofta behagade bestka och wittja deras nät: om han
iäte afnöja sig allenast med flstm, wore städan drägelig, men
han finner sitt tidsfordrjf äfwen däri, at snärja sig i nätet,
och rifwa det sedan i fras.

Hus,wafnader af Bomulls tyg och Lärfter idkas och no/
drifwes i hwart hnshäll, sä, at Lingarns wafnader begynner
vftversändas til salu pä Stockholm.

Tobaks, planteringar har ock har kommit i bruk, och
tycks med all den fördel kunna idkas, som pä andra ställen.

Träo - och Ärpdö - gärds stötseln blir ock hos dem mera
allmän, men afsattningen ringa.

Et Beck-bruk ar har inrättadt efter hög wederbörligt til-
ständ, år 1754. til en panna af 40 Tnnn. rymd»

Nast

590. Handelsman Olof vtrberg 500. At ide förtiga , det ock
de öftige af Borgarstapet i senare tiderlitit wib nyhgjorde Htlar
uprätta ansenligt sten gärdesgardar, firoilfe de årligen öka. Dem
til wälförtjent beröm / och androm til efterdömme, tan ock näm-
nas, det af de ringare Borgerstapet i Släden, Joran Hallman och
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Näst förlebit år utföll, på giord ansökning, pr,v',lessmry

for en Anrättning of Tobok-spinnerie - huset til Tobaks Fabri-
queo dr nu unber byggnab.

Hwob Stabens utgifter til Hans Kongl. Mo>':t och Kro-
nan beträffar, så är olssammans 1923 Dal. Sllftmt, til Sto,
bens förnödenheter upgår innewaranbe år Dal. d:o M«nt j
tilfammans 3523 Dal. Tull, och acci«meblen uigöra for är
1762 tilsammons 34« Dal. 13 öre 6 Penn. samma Mynt.

Hwob Inwdnareno ffelfwe beträffa, dro be allmänt fall-ne for lboechet, nykterhet och sparsam lefnob. Idoge i sine glö-
remål, mwelige i mat och brock, samt nottia olbrig prunkan-
de kläbe-brdgt; et mist tekn til beras gobo hushållning är, at
de olbrig nyttja bet, som öswergår beros wilkor, som annorS

© 2 i må*

Anders Genberg hafwa ensamma upbrutit ansenlig Sfer, och ben
otnningat c med 600 alnars läng och ansenlig mur. En Radman
Nymans Äter af »me tunnors utsude, är omgifwett jimwal »ed
600 alnars mur. Ock tngör tummar, af de omkring Staden »p«
rättade sten-gärdesgatdar öfwer 7700:06 Sw. alttax.

(c) Stabens hitintils af Pinnonäs fattehafbe 4 mantal är enligit Landt-
mätaren ,ol>an ?c!iiz5un Gäddas i junii månad 169; författade ut<
räkning öftoer iac<,b5fta<!, ägor, inalles ,9 foannland och 7 fappl.
gammal åker, famt 54 fpanlattd ; i fappl. n» <!:«> tilfammans
134 fpanland, ; kapplands $fer, f«mt således är, metan et gam»
malt spanlanb förmodeligen innehåller ib fapplands äFeyord, med
192 och i statllatz eller pärmar Hö.
Hwaremot »ttaf Emft j. Gutzens sammandragning af ci»an« be«
strisningen öfwer Stadsens ägor uprättad år 1754 befinnei af
Staden nu äger 52 Tunnland, 19 l Fappland gammal åker, 42
Tunnland 31 i Kappland ny; tilfammans 102 Tunnland ,8 kapp»
land. Utom hwab feban är upoblat, samt 2;? och \ pärmar hb.
Måste fålebes Stabsens ägor i affeenbe på stebbe upodlingar,
af åker och ing, wid snart blifioortbe skattläggning «nseenli.»
gen »fas.
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l w3r tld bllr nog sällsynt: Deras mat och dryck bestar ty l
tltländffe frdfelighefer ; 10 Riken bchöfwa ej taga del i deras
Högtidsklädnad, eller matkarne hos Perferne vd) ("binenfcrne
erbeta for deras gängklader; deras handel, afwel och äker fö-der dem, samt linne, »lle-tyger och pälsar confervera bättre de-
ras »alfa, i en kulen nord, an den konstigaste Siden och Bom-
«l* dragt; häraf folier, at de kunna ofläta sine egne waror
utan at tarfma synnerligt af andra; öfwerffottet gwr dem för-
mogna, förmögenhet och fördel orsakar brist och lust, hwariflattian
»ch wärbslöeheten förgör, lamt antalet förmeres af de näran-
de Itmtffcrne. ©ett. Icfnadssatt är otwifwelaktigt orsaken bär-
til, ö|Stat>ens Handlande af sin ena Sokn ar magtig at
hälla jämn", om- icke öfwer * wigt med de nästgrmifande Stä-
der, hmtlfe dock aga luvar, ifrån s til 10 Sochnar at drtfwa
handel med.

Hwad Stadens Ungdom angår, upfosiras den icke i l't-
tia och wekligbet, utan fä snart åldern mebgifwer, unöermife*
de i nödigt läsande och wänjes tidigt til nyttigt arbete, alt
efter deras boiielfe.

For ofi*igtt
e aro Innewänarma redclige, hjclpsamme, wäl-

matande och wanlige.

§.9.
Om medel til Stadens uphjelpan-
de, samt Dess efter förmodan nog

betydande skäl til at få blifwa
delagtigafStapelfriheten.

Til ©tubens upkomst och förkoftan synes näppeligen nå-
got annat medel kunna upgiswaS, än hwad som stulle. idnba

lam-
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samtelige Staderne i dsierbotm, Allmogen därstädes och hela
Riket i gemen til wcrkclig nvtta, och genom hwilkets förnekan-
de, int!l denna dag ögonsten ligen upodlmgar i wist afseende
bliswit försummade, allmän brist pä Fölet i Landet härrördt,
best härliga Furu fogar, medelst swedmnde, blifwit inlagde
m. m. Jag menar ben i alla tider begärte och ständigt be-
siribde Seglation pä Utrikes Orter, eller Stapelftihetcn.

Hnrmvido fiere, eller be Proje<5ier3d« 3*.ne Stapelstäder
i öitelboccn, rvore oumganMge, läir,nar man; men aldrig
kan ben sanningen fördunklas, at en dr i Lonbct oumbärlig.
(2) Hwilken säkert, efter andre Orters Exempel snart stulle
o)nssapa bet widsträckta och obebodda, men dock srngtsamma
Oiteldottn. Tages et fimdt ' ciimar y bcqwämligt käge i an-

seende til be kringnggande orter, samt god hamn, såsom, oum-
gel!g for den ort, dar Stapelstad ffal anläggas (b), Hr lått
iewist, ot ingen af 'Öfterbotcnist'e'@roberne finnes så tfenlig
til Stapclftihets åtmulanbe, såsom Jacobsstad (c). Climaret är
har iblanb be sundaste, hwarom tilforene i § 7 är omröra
Laget dr mibt i Länet, y.u staber aro söder och liko många
norr om, mot stokanten beldgne; 16 mindre ©öknar finnes på
ben norra och 12 större på ben sobra, så ot antalet of be för-
re Soknarnes utmanare, är i jämnwigt,meb be senares. Gamle
(.'»lleby Stab ligger 3 i mihl på norra sibon om Jacobs-
fiad belägen, samt NyCarltby 2:ne d:o på ben sobra; hwar
»Cl) en of Uhleå och Christina, famt Braheftad och Wafa

D3 Stö-
(a) Den -fom med it»tno"rFfcuchet gifter på den (rotingna handelnOsierböttningarne fora meb 8cocl:l!u!m5 Handlande, finner lätt nöd»

wänb'gheten däraf, at förtiga annat. Huru gansta bura »Me icke
alle Utländska waror blifwa, som Föpes frätt tredje och jterdc hatten,
da be annors Funde fäs från ben första ?

<b).c:!imar« för Innewånarenas hälsas b'behållatibe och fo! f i'Fnfagen;
Läget för en beawäm och lika Fostlam åtkomst för farnfeligfc i!anndetsSnroånövn samt Hamn för Hatiskt'.* stull, va hwllkcns godhet Lan'
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Städer hafwa ock nästan lika; dr Wala något närmare o»Braheftad, fä dr ben ock större; dnbteligen dr ock långben tilsränforne mot Wäfterbottn och Björneborgs Ldhn ndston lika.

Hamnens like i anfeenbe til utloppet och ankarstallen, fo-kes förmobeligen fåfängt wid någon Stab i öfterbottn. Ut-
loppen, hwilke finnas fiere, alt efter Fartygens storlek, oro frie
från grunb och klippor, fornt onckarstä«len säkra, fiere, ochkunna olbrig onsättos of storm och owdder.

At lämna ollmenheten få mycket tydeligare begrep, så mål
©m ortens liufwa läge, såsom ock om Hamnens t>enlighet för
en Stapelstad, afiamnas en charca, 'lab. ii. så mål öfwer
de§ Skaregård, såsom Hamn, Ankarstållen, Skeppsleder,

Rå/

fets »vinst ej litet dcpenierar. Wid en H«m» af smart och farligit
inlopp, är transport omkostningarne dyra, gartngerre altid under«
kastade olyckor: landtmannen belastas medfwara tnföp af alt hwad
han til fin förnödenhet ifrw Staplstsden behöfwer, éalfsteppett
hl fwa genom dej? obewämligheter lått förlorade, och betages fam«
telige allmogen den förmän de borde äga af Stapelfriheten i sit
Land.

(c) Hwad ul,'ea beträffar, är hamnen swar, orten lagländt och aslägl
lett; samt den äfwentyrliga ,vzrclccn måste altib r,tl»al. N«r
hamnen undantages, galler det samma ock om Llabeftaä : Camic-och
Ny-cariebyltggaroäl midt i länet; men deras Hamnar aro långt tienli-
gare för Latibatar, an för Utlänsia SFepp; stuUe •* en Utlän«
ninge göra sig mödan, at anställa en resa M dem, oan,edt han
»ef (luppe ttlbaka »stadd, wille Han swarligen »aga n den
andra.
Om ingen annan orsak wsre i reagen för Wata siad, wore M
nog, at hamnen är aldeles otjänlig: skulle ock Staden flytta si,
hinn half mihl närmare Hårbandet, hwilFet näppeligen låter sjö*
ra sig, är icke deh mindre inloppet farligt; samt anFatställen uM,
tt för stormar och et ppet me'- llippor »pfyllt tilstötande Haf.
(tofflas siad äger goda anckarställen under Staden, men inlöp»
W öppet »ch sr«»t/ samt ligga aiMe* afsides Iran länet.
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M-gångar, Wottnets biuplek, i Skeppsleberne, såsom ock 3tt#
månarenas Namn påHolmorne, och grunden; Hwilken Char-
ta jag for Gr a u v e u r e n 5 hörsidbes nyligen timobe böbsfoll
full mal ej strax hunnit få fdrbig, men ben sia» med det
första,mil GUD, följa.

En Afstrift följer ock of den beffrifning och matning, som
forleden Vinter, ifrån den 28 lVf»icii och följande dagar ef-
ter fianbshofdinge Ämbetets i orten ntgifne Ordres blef förrät-
tad ofwer Jacobsftads SegeUeder och Stabshamn, i Full-
mägtigens för NyCarbby Stab, Herr Borgmästarens Johan
Brinks', Rådmonnernes t Jaeobsftad Herr And. Vinftensy och
Herr Carl Malms, Honbelsmannens därstädes Herr Olof
Mellbergs, och Styrmannens Abr. Bremers narworo, af
RxtrIOrci. Lonbtmotaren Herr Jonas Cajanus. (d)

De uti ofstriften åberopode stallen tgenfås efter de utsatte
Bokstäfwerno på (kartan, Tab. II,

Skul-

(d ) Förs* förekom Byggntngs platsen Lit. A på trtngfiutne N0«.«nn«ge-holmen, hwareft större och ntinbre Förteg byggas/ som på il
och 12 fets bjup kunna offadbe utgå. Darn«st «r>fcrvc««icl hamn»wikcn, lic. b hwarest Fartygen ligga wib utbygbe bryggor på 10
vch ii fots WatlN pä lös grund; feban besse Fartyg »ib otnttam,
de bryggor vliftvit laftabe til io fot, fattas be gent emo: eller
litet framom lir.Aoch bar ökas lasten tilii och 12f. wib mebelmåt»
tigt Wattn, htuarest be förskaffas utom £«mnfB, til in. c fomfallas Storoll ilTotwarper, hwarest ankare grunb är af en fterbe»
dels eller halfalns gyttia/tttb Lergrunb uttber, b&x be fullastas til
il, 2 20 f. Wattn, bäban Fartygen segelfarbige kunna afgå, åt
ben 3 <7i,2rc2n utmärkte Ledften, lic. n, efter kosan "Tv; men uti
furtvatlnet förekomma fandors Remmare Leberne, som i», F ut»
wisar/ hwarest 15 f. Aiattn är öfwer remmaren/ och 22 f. på
bägge ftbor, hwariftån åter samma osa tages utan för remmaren;
M<bt uvpå rebben Lic. i- gent emot (Sceggorm eller Möragrune
©«, dm Fartpgen kunna Mm på jo 34 2 35 fm Watt»; In«
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Gkuffe Stdpelfriheten, fom utof be onförbe fl?dl -ef utanOrsak förmabos, minnas, kunbe Staden genom Nya Borgare-

til Ahlfiolmeh; utwibgas, wib hwilken större Fartyg meb Last
kunna ankra; hit hobe också Inwånareno från allo kanter i (>

fler-

nom prutningen på eiiartaf!, Lic g är en sten och grund "tan för
Rorsgrunvet, utan för hwilket grund befans 20 a 12 f. Wattn vh
iftra och norra siborne/ ifrån tit. e til H uti vnv är enlint fulmak»tiges itpgifwanbe och giorde försök, fosatt efter ;;ä;4 f.Wattns bup,
då den afbrytes emellan lNässkarei och Rasgrunoce til beh R,eisar«
kubben Lic t passar mot tjockaste stogen på wastra udden af -Helsmgor
l,ic K hwilket sker uti bit. o hwarifran i samma stamhåll 5: s: v: til
detz f?«rpafiac i.it. b öfioer södra udden swarar emot leäc-räte Ryrks-
tornet, bå kan kosan nt til siös tagas wastan an/ eller ifrån bit. vt til
N, bese ytterligare barom Criartan. hwilken kröfnina gsöres i anseenbe
til de emellan bettne och ben nast norrom ligganbe segelleden, tväran-
de blinda steniga grttnb/ eller få kallabe &(«<£'«}:> som nu icke i anien»
de til isens tjocklek emot Hafsbandet, kuitde upwisas, hwilke ej ester
sto belagne til hinbct i farwatnet och ligga grundare, 9/ samt bin»
pare i! a ,s f.; ifrau oftvannämde. i.ii. o seglas ock uti rent Wallu
i n. v. t. v. til beg i.!t. 1 R,eysarkubben meb norra nbbeu, och håg>
sia fullen af Ntä«skaret lic p giöra Uti Q en iinca. som leban folies
tfl RMssen bit. r synes uti fult norr, bå kosan som förr nätnt ar,
blir wastan ann. ' ... .

Den redan omrörde v. n. v. fets/att ifrån Ut. 11 kan ock bessntom
fortsätta» til T bar jegelliderne åtffilia sig, den ena således/ at antin»

"itu stattchftllet bit. p. t. q. igettsökes/ elln at tom midt för SUifac*
fubben bit. 1, ställes d>«Äe v. T. 8. efter lic U til bes? KaUsien lic.
K kommer i fullt norr, ock så anda ut til siötz. Ifrån lic i- ti! w
nr fosan v. N. v. emellan lic K Rallsten , och NygrunHet ht. S ; ti'■kosan straxt tages l fullt wäster, p>å H?lm?n och FjederägL; bt. K.
KaHffeität tammelig stor och stat mcb branta fantet/ som stanbigt fp*
nes opp om Vattnet/ ntom a:ne smarte stenar, hw'!fe stnnbom i
minde Watten wisa sig, ock, stväcfei därifrån t öfrigit en stenflack,som chartan utmärker/ under 6 i 8 fots biup.

Til s rryrjraitoet är et merendels siUt grund, stanbigt ttnber wat»
ten, aftagit til wibben i giötligaste måtto oå cbartan. bet grundast»
dar en sten ligger, ax M hollom j » 4 f. Wotm, men ituwm tanter-
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Kerbottn i bcqwämliga inlopp både innom och »tum ffärs, alltefter
Farlygens storlek. E Och

ne af grundel 5 2 6 f. och i branten af 40 och 42 f. ifrån lic T

fortsattes afwett/ som förut namt ar, kosan til iit. v. och tå ol,server->l
wib farten genom Oresnnbet, at Fartyget ställes i en nosa med Rcf-
sarrubden lic. l och Legelhällan hr. x på inre siban wib *!>ål(in$étn
och när man träffar mibt emellan tLcMtunbåtlan lic 2 i nno til del)
Man pHllerHr mibt emot ben på högsta stallet af samma Land waranbe
sten lic v, barest bå mattes at et litet stcvtgrttnb unber 4 2 5, f, tvaln
ligger t fttnbet til en trebjcbcl af wattnet nära Helsingorn, och ttvå tre-
diedelar ifrån Hälsmgon. t,ir. (3) tils »vidare/ fom å Chaitan ses ut-
märkt, hwarcft årligen remmar, få at man kan paflera grunbet på bå-
da sidor- uti 50 2 54 f watttt;. strävt norr om <>c. (a) antaget wiba-
re kosan i n.n.v til. något stycke utan för Nächolmarne, dä den se.-
dan ändras til ftös efter behag

Hwad angir Remmare/ så äro de efter upgifwanbe pliktabe, och
mcb toanltgtt tecken * å elmtan utmärkte på sina stallen / och tunna fe»
gelleberne emell»n utgrunden än wibare mera säkre göras, genom ut*
sotandet af en runna/ på hwcndera ändan söder och norr om Npgrutt-
det. Den a c!>2r«n »isatte segelleden, ar innom del) prickning säker,
til utnämnt fot tal)! af djupleken och nnttugrmidett, som stöta åt far-
wattnet/ aro til deras biup a Chartan satte utom leden. På alla pet'«
glade och pliktabe stjllen/ har man funnit isens tjocklek/ wara ;.ne f.
ock har mät-cll.r pltftntngcn stebt jämt mcb öste isbrynet. På dl,HN2n
sinnes sarstlltc, biup!ctar,c»r>tcrver2<le, innom pricknigen eller leden Högst
til 60 ock et mindre an 22 f. utanför ötocol t7c>twarpet Sep»
tom uptogs efter Fulltttagtigas ärhinbran/ följande segelleder enligit
Commiffiaias Lanbtmatarens Hcrr Nils Rarings öfwcr ©faregården har-omkring författade Cturta, ncmligen ifrån Ur.G Storoll Noewarpet
emellan Storsanooren och Carlholmen samt Äullut och Lillsandorenutåt farvattnet/ likaledes emellan Ahlgrundet och ©eegsotn. Vi-
dare ifrån Redden til E ligger et farwattn, lic (l,) som löper inåt
©karen förbi Mc-lo laadet ut til utloppen af cilc och P«-mo Elfwer-
«e efter Hroilfe som flyta hit ner i ©taregårben wid patz tre fierbebels
»il/ nebföres Ttara/ Bräber/ Timmer och ©keppswerte m. m. Efterhwilken leb åfwen nybygbe Fartygen ifrån åtskilliga ©kepsplatzer hittil ©tabeti ankomma. W bare och ifrån samma farwattn totfer en an-
nan leb lic c inåt Cronoby och GumicCaricby ©karegårbar: afw.A
för smärre och nya Fartyg. Uti Ut. E börjar farleden til lic. (<i),. som ät djupare och löper igenom den sa kallade rvasterfierden Ea«mo
Strömmen och -Häjtöfierben, htoarest den limma stöta- med leden
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bå) i fall, efter formodan öpning kunde for Tmftfåtfc

illngen. genom landsryggen emellan Laarijersvi Wattnen och
Esse Alfwen, som löper igenom hela Pedersöre Södra, svin-
nas, kunde en stor del af Tavaftlarid hit, nedföra sina wa,
ror, bagge Länen til ejringafördel.

På det Sokne allmogen måtte få mycket lättare, utan atresa kring P»rmo landet (N:o 8) och Kråkbolmen (N,0 4)
kunna komma med fine wahror til Staden , tacks den igenom
Staden löpande Ganalen til Grannabs sundet wid Prälregår,

den.
<-r. c stratt norr ont £>d stat h, ock följer således (om redan är
nämt in i förromrörde Skärega dar. Pa wästra fint™ qent tmot
-Hamnorei,, asbrytes ifrån leden (d) efter (e) ända ut at stön genom
den sa nämnde V.s/»m«ngstrommen ; i öfrigit funna ock mindre F.r»
tyg paill-ra Orcsnnbct, efter leben t genom Stocko ©ttnbet (l) eller
Nybamncn fpj in t oamlc.rarlcby ©karen hw-lke alla nast ofwannöm»
be fegeileder och stallen / Hålla emellan 6 7 3 8 f. Wattn. Därefter
rh-nbrnbe ,-,c«b5trad5 Fu ima tigc at be ut åt Hafwet antagne och
utmärkte stamhåll egeiueligen tiena för iukommanbe Fartygen, samt
et en g?b Ankar bottn bcsiimes på alla stallen, så snart man kommer
innom Utgrnnben / Men mcb all säkerhet Igga Far'ygen frie för
sjösättningen innan för tNäfistärce och Vresunc-et, fom nog fes af
Hvlmmnes belägenhet å chartan allestädes ester segelleden samt hela
fctrwattnet hwilket bejtäf/ som redan nämt är, af jämn gnttftbottn och
crgntiid. I öfriqit påmintc ock Fnllmägt-ge hnrlilcbcs forrättningen

tnt ssrbt, å en tib bå genom ben länge c"„ ,nu?!adc norblige wlnben
Wattnet nu så b! fw-t förminskat och ncdftllit, at ilen ligger an-
fenl'gt lägre än W-'tt»brynet / ordinärt plägar stå ©ömmat tiben.
Hiwenlcbes prfab-' Fullmigttge at SkeppsIlberne som af chartan
piftf h:r äro flera/ ock af sådan belägenhet, at siöfaranbe alt eftersom be stå norr eller söb?r på Wattnet, kunna söka Och finna snkerbet
t ©färegåfben. m?b alla wädcr som blåsa innom samt med S o och
fullt östan, sålcdcs kommer man efter roanlighetcn med S° söbrii far»
wattnet inna" för Maskaret på säker ankar grund. Inpå ankars il-
ningarna i Vrefundee norr ifrån träcker man mcb fullt Ostan wä<
ber alt mtaefar icke längre 'från Staben än enligit c.hanan ett mil
'och l56 alnar tinea reda, eller ock ifrån ©:abst!!s fjmin B til Dre»
sundet efter scgcHcden 1 och en fierdedels mil ; tå at windcn allenast ef-
ter be Jfr ge j strecken af e°mP allen eller landwadren emellan de^nam»
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den, fö kunna, ypransas, utan stor kostnad* at man med bä-
tar därigenom, beqwämligeit kimbt ftAnåchtiai, och är det ic-
ke mänga är tilbaka dä,det skedde, oanfedt det nu af wanfföt-
sel ar tömmeligen igen gtodt. . ' ' •'

■9Bii) denne BcstMiW torde DeN Olmstige Läsaren sakna et
vch annat, som til äfwentWs tienat både (Atatchtw Hiflorie och
Oeconomie til närmare Uplysning; men den korta tiden jag fatt
betjena mig af til «?'ef utarbetande, jämte ttangsien pä Trycket har
twungit mig at medelwsaen.

Imcblcrtib hoppas jag,at bcÄGunstigevasarenalt ti! det bäs?a uttyder,
•ch icke fäster sin tlpmarksamhct så mrcket på orden, at icke mera på saken och

.s«numn.en/ bwillet stal npmuntra mig, at med bet förslå i linset fromgiftrfl,. hwab jagwib lediga stunber samlat,atigaenbe bestrifningen öfwer söljanbe delar,- «e af rcäersurc ©oln. .Ande pä Första Delen.: i ■ — i' - . 'de S° och c) utestänga sisfaranbci! ffrån betiM wallen. Och tunna Fatty-
gen biremot utlöpa Wn redden e med alla Ostliga wäder til och med fulla

nordliga wtndatne. Mtterligare yppade Fullmktige hurnledes de
«nsågom«»stäreep såsom aganbe en gob båthamn ocksålcdes tMligast tilLots
plats/för uboch ingående Fartygen. Foröfttgit pniiobo jacobsrtadsgullmaftu
ge/at ehuru sandtmätarens ordresej direfte innehålla/ at utröna om ©tapet-
stabs plan och utrymme m. m,, få wilja de bock hafwa detta infört hnruledes å
carinoimcn iit.(h g. ges förbelagtig lagenhet at inrätta stepswarfthort ofwanfö-
te 12 a 15f. biuv/ samt at tioart enwt pa andra sida» af fttrwattnet å ©tadsens
fasta land ligger ben få kallade enlig'tcl,2rtan22f.biup»
lek befants, innom ryckningen, famt «t den är betouren meb granffog af stenig
och sand grunb/Mald pä alla sidor, Hwarå, fomciirran ht <br») utwisar,
ir tienligt utrymme til ©radiens utwidgande, i den händelsen Höga Af-
»erheten funbe i nåder finna för godt, at Hnbgifwa ©tapeltt.

Hnteligen yttrade ftgFnllmåttige ifrån bagge ©taderne/ hnruledes de nu
efter fiedd matning och »xigliWg, hcftmuit demteGtodens och omftin-•*igr)<t<r-»(bS 'fllrwattnet »nwmetn förmottliga an uti be förjvbsftad un-
der ben 21 pebruaili sist wek«< författade och til Walborne Herr ångman ochv. LändshöfbiltFen n»tb-sammanträdet iGam cc,ar!?»iy««,lfne»nnvcr blifwit
förebtatte, l imfewde H»att<'l de förbel,öllo sig , at seban forrattnmgen i ck.m.- lecarwbyför siggatt,Vch b! ifw'tändad/få efter ffebb jämnföreiieangående (för,
delarne ©rädcttte emellan/ å bögwedetbörligort intoin«,mcdt<n<erhindritMl.

GgledeswaraförrMat och efterupgfwandet befnntt,intyga tidschorlfÖrp
strefne, cum«L.Ia»tdtmStare och fanteet. Fnllmagtige.



Teknens Uttydning
På

CHARTAN Tab. II.
Nura. I. jaeobsftas Lage. <t

.2 Kitthpimcn, Hwarest Sjö<!t!llcn k..

' belägen.
5 Ahlholmen l,. ra. 4 XrÄcliälmcn.',

5 Bufk Och Labak or». 6 Hällor. ,
7 dillas örn. 8 Pernio Landet.
p Beckbruket på Diurgarden.
,0 Fasta jandet afKyrkobyn.

,11 pira- Oi.
Stora Bertluoto Rastalle.

.i; Lilla Bcrtluöt. 14 Får Holmen,
'15 Stor» Lyfarholmcn. 16 Lilla d;o

17 Märagrnndtt. 18 Vaggor.
,9 Stora Sandorn. 20 Lilla d:<>.
21 RoringhXilan och Xuliutöln.;aa Bredfkärct.
2; idon, här fins Prober sten.
24 Mähstären..2f l(25zrunl!et, hwarest en Båk sr.
0,6 RauftaU.
27Rålmien emellan jacocsftadmed^yr»

kobyn och L«smc> ifrån Keifarkub-
ben. l til N:o 12 Stora Berg! uöt.

28 Afwen Råiinie emellan Lzrlml,
Och Lapplax. 29 Glo(karen.

JO. Rålinic emellan Lack,c> och cro.
u; oobx Sokn.

J I Larlrao On, bebodd af 12 Hem,
man. t öde.

32 »rändorn, Mtb Nala,.Ocl.ychGran-
holmen,

5} Rifon.
34' Stora Furuholmen;
35 gilla dir».
36 wikarholmen.
37 'lmtorn * 5sli,äin.
58 Rishällan.
39 §lunnat.an.

40 Lill orurxlurn.
41 karet.' 42 Gaddarne. 'I
4; Hoeotf.. 44 Bods Harnc.
4; Nfsiaref.
40 Hamnqrn.
47 &c.
48 Nollor.
49 .GrSstnngoine.
50 Lill HaftlMr.
sl Kalfors klippan.
5! Tolfmans grunder, hartftaN g3t

Remien emellan l»2rlmc> Och Eugmo
til N:0 sZ Stora Hajtfkaret, och
Wibare til H Korflkåret, famt sist
til ss Langs skatan ; bärest äfwen
Cronoby meb Gamlecarleby. Sop

- nar sammanstöta.
56 iiuzmo Lanbet, här är ock 12 hem-man med i öde.
r? Eugmo Strömmen.
58 Laxgrundct.
59 Bannolmen.
60 l^orskolmen.
61 Bockuslmen.
62 kiälabolmen.
63 Kopmansliolmeu.
j64. kårer.
6s l?iorkr>oIrner<,

i 66 Mindre dito.
67 Mom. 68 Stora d:<».
69 fa Iskaret. 70 fal!tka« ornj
71 Hk.räckskiret.
72 esplkarec. 73 Nogörn;
74 Wargholrns !<esveln.
7s Nalinien emellan Kugrno och Gam»

lecarieby, ifrån N.o >!s Läng skat<
tan til viur>öiarne, och sa wldare
tfc&fa
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