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KYRKOHERDEN un SALTVIKS Församling,
Vålårevördige och Haglarde,

Herr Mag. GABRIEL PETESCHE,
Esquadrons PREDIKANTEN vid KONGL. Lif-Drago-

ke Regementet,
Vålårevördige och Höglårde,

Herr JOHAN PETESCHE,
MINE HÖGTÅRADE MORBRÖDER,

SÅ ock

Vice PASTOREN och CAPELLANEN vid MIETOIS
Forsamling ,

Vålårevördige och Höglårde,

Herr Mag. PETTER SONCH,
MIN GUNSTIGE GYNNARE.

ip\^ många vålgjerningar, hvilka J-, Mine Gunfiige
m B Herrar, hafven årtedt mig alt ifrån min fpåda ung-
jP * dom, årofä flora , at de kunna aldrig å min fiact
tilfyllefl årkånnas. Tillåten imedlertid, Mine Herrar»
Mt de/Ja blad få tilågnas Eder, få/om et vedermåle af min
vårdnad, för Eder ofparda möda vid min vålfdrds befräm-
jande. Deremot fkal jag aldrig uphåra, at med trågna
baner anropa den H&gfta får Eder beftåndiga fåUhet *C&
vm'lgång j framhärdande med upriktig hågaktning

Mine HÖGTÅRADE MORBRÖDERS ocy
Min GUNSTIGE GYNNARES

Ocfmjukafte tjenare
SVEN MELLENIU&



§" 7-

Uti Raumo Stad hafva i åldfta tider vant tvånne
Kyrkjor, bägge af ilen bygda. Den äldre, fom
kallades Helga Trefaldighets Kyrkan, var Oft-fun-

nan och midt i Stakettet, kyilken vki den fvåra elds-
vådan, fom år 1639 Staden ofvergick, blef förbränd.
Hon har varit af en väcker och fail byggnad, hvilket
den til 10 å 12 famnar ofvan jord ännu flående grå-
flens inuren nogfamt vitnar, Formodeligen hafva i. den-
na Kyrka funnits åtfkillige forntidens märken och infcri-
ptioner, i fynnerhet på Grafflenar; men defle åro na
fonderkroflåde af flora infallne flenar, och ofvertåckte'
med grus, at man icke utan dryg koflnad, och kanfke-
utan all väntad nytta, kan framdraga defle Antiquiteter
i dagsljufet. Efter den nyfsnåmda olyckeliga branden,
och fedan Ryfiarne under den långa tid de innehade
vårt land, låtit få väl utur hvalfvet, fom vid fenftrer»
och dorarne bortbryta alt tegel, och det härifrån bort-
föra, var Kyrkan likväl ej få förderfvad, at den ju kun-
nat med en drågelig koflnad åter omlagas, fom af de
ofverlåggningar härom, hvilka år 1721 hollos, kan in-
hämtas; men at det hvarkm förr eller då fkedde, derdi
voro orfaken, dels de fländiga årlig, fom i förra Saxulo
utmattade vårt Fädernesland, dels ock at Kyrkan prof-
vades mindre nödig, fedan Lappo fokn fkildt fig ifrår»
Stads-Forfamlingen; men fednare tiders folk förökning
har gjordt, at man redan ångrat en få flor efterlåtenhet.
Nu mera är detta hus få förfallit, at det nåftan liknar
en ftenhog. Den ock nu i Raumo brukbara Kyrkan,
Helga Korfs-Kyrkan kallad, år belägen i norra delen af
Staden,ocli inom Stadfens ftaket. Den har en lång Sa-

C'2 criftia
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triftia på fodra fidan om Choret, om hvilken tilförene
något år talat. Når defle Kyrkor åro upbygde, derora
har man ingen fåker underråttelfe, dock torde man få
leda deras grundläggning från Påfvifka tiden. Denna
fenare Kyrkan har uti Påfvedömme* varit et Klöfter,
hvilket de få kallade Grå-Munckar innehaft, hvaraf den
©ckfå

c
ånnu Grå^Brödra-Klöftret namnes; ehuru Salig

Herr Årke-Bifkopen SPEGEL uti defs Kyrko-Hiftoria
yrkar, at detta har varit åt Dominicaner Munkarne in-
rymdt. Denna Kyrka har til fitt tak famt annan af tråd
gjord inredning år 1682 blifvit tillika med den brede
vid flående ganfka höga Klockftapeln förbränd, hvilken
©lycka då åfven timade hela Staden. Då förlorade åf-
ven Kyrkan fit vackra torn, fom Innevånarne fedan ej
förmått upbygga: dock år Klockftapeln, hvarud åfven
det gamla urvarket finnes, i form af et fpetfigt torn, til
lika hogd med Kyrkan, af trävirke å nyo upfatt. Af
de gamla Munkarne finnes hår ej andra efcerlefvor, ån
et rökelfe kåril af Metall, famt en urgammal och för-
murknad Abbote kappa eller kåpa gjord af Rödt blom-
jneradt tjokt Sidentyg med virkat bråm omkring hal-
len, famt långs utföre bagge fidorne, utan at nu mera
rått fkönjas kan, hvad figurer octi målningar, fom der-
uppå halva varit. Ånnu finnas hår fyra flycken utgam-
la och beflagne Munke - CoufFertar, hvaruti defle Fader
hafva haft de faker förvarade, fom til Gudstjenften blif-
vit brukad©. Ja, man vil berätta, at en af defla har
varit med böcker och årfkillige fkrifter, fom varit pä
Pergament fkrifne upfyld; hvilka dock tid efter annan
blifvit af okunnoge borttagne och förfkingrade. Ånd-
teligen finnes hår efter Munkarne en röd Måflehaka af
gyflenduk, fom år frammantil temmeligen nött, och i
tvåran bruten; men bakdelen måft hel, och fäledes ån-
äu brukbarj hyaruppå af Nunuc arbete år et virkade

.'."" - - - ■ - oc2j
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och med åtfkillige farsor utzirat Cruciflx, med fex av-
delningar i figurer, fom föreftälla åtfkilliga Fliftorier:
j:o Ofvanuppå Jungfru Märke helsning til Elifabeth. 2:0
Wid den högra armen Ångelen Gabriels bebodelfe til
henne. 3:0 A den vanfira Jofeph och Maria med bar-
net, fom fkal betyda deras flyckt til Egypten. 4:0 Imel-
lan deflå Chrifti födelfe med de figurer, fom dertil hö-
ra. 5:0 De tre vifa Månners knäfall och fkånker. 6:0
Nederft den gamla Simeon i Templet med Barnet i fin
famn; hvarefl åfven Jungfru Maria och Prophetiilan
Hanna föreftållas. Eljeft åro i detta tempel inga minnesmär-
ken eller infcripdoner på Stenar eiler Ljus-Cronor, fom
kunna anföras. Brede vidKyrkjan och uti Staketet år en på
marken af gråften upmurad ftor hvålfd kallare Kyrkjokålla-
ren kallad, och derimellan är en gata, fom löper ifrån Bon-
deqvarteret förbiKyrkan och Scholan dl Pråftegården.

§■ 8.
Ibland publique hus, fom finnas uti Raumo, räk-

nas åfven Schola:-hufet, fom beftår af fem rum; det
förfta år fielfva Schola:flugan, det andra och tredje i
bredd med hvarandra ufgjöra et kjök och kammare,
hvilken Schola:-Mäftaren kan bebo, når han intet äger
eget hus i Staden; det fierde och femte beftå i förftugu
med et ikafteri eller boda innanföre, alla under et tak.
Denna Schola år fåledes nu för tiden en ringa efterlef-
Va af Collegio Raumenfi och den Stor-Schola, fom hår-
flå des varit i flor, intil des under Drottning CFIRISTI-
N/F Regering, åtfkillige ftörre och fmårre Scholor i
Finland, famt Gymnafium i Wiborg och Academien i
Åbo af Riks-Drotzen och General Gouyerneuren, Salig
Herr Grefve Pehr BRAHE blefvo inrättade. Och fom
Raumo Stad vid famma tid bief hemfökt med en fvår
eldsvåda, få år fannolikt, at des Stor-Schola fåledes kom-
mit i lägervall, och at i des ftålle en Trivial-Schola uti

C 3 Björ-
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Björneborg vid pafs år 1639 eller 1640 blifvit inrättad j
hvilken åter genom den nyfsberorde Stad år 1698 olyc-
kelrgen ötVergångna branden vardt flyttad til Raumo,
fåfom des gamla fäte; hvilket Kongl. Brefvet af den 21

Julii nåftnåmnde år.utvifar. Men uppå Magiftratens i
Björneborg, flraxt efter det Ryfka otvervåldet och flyk-
ten, fkjedda underdåniga anfökning och . föregifvande,
at denna Scholans flyttning til Raumo, fkjedt alienafl
vilkorligen och til des Staden kunde åter trpbyggas,
hvavföre om defs återflyttande tilBjörneborg nu anfökning
gjordes, med mera; thy har ock famma Schola medelit
Kongl. Maj:ts allernådigfte Bref af 10 April 1722 få väl
til Lands -Höfdingen fom Confiftorium Ecclefiafticum i
Åbo, igen ditkommit. Raumo Stads innevånare anhöl-
lo val hos Hans Kongl. Maj:t i underdånighet år 1723,
at Scholan åter måtte flyttas dit från Björneborg; men
häremot hafva Magiftraten och Borgerfkapet i fiftnåm-
de Stad på det högfla proteflerat. Nu ehuruväl i kraft
af högftbemåke Förordnande hvardera Staden har fin
Schola, få må dock til flyrckjo och bevifning af hvad
Sal. Herr Bilköpen och ProCancelleren Docl. Johan GE-
ZELIUS och famtelige Conflftoriales therom fkrifvit, och
hvarpå 1698 års Kongl. Bref fig grundar, hårhos följan-
de anmärkas 1:0 At Schola: Måftare i Raumo åro med
Konglige Fullmagter förledde. 2:0 At Konung JOHAN
111 år 1590 genom Defs Nådiga Förordnande låtit taga
tvånne Soknar ifrån Åbo Schola: Stuga, och them di
the under Raumo Schola: Stugan förr lydande Soknar
lägga; få utvifar ock 3:0 Sal. Dock SPEGELS Kyrkjo-
Hiftoria, at MÅRTEN SKYTTE, en Lagmans Son i-
från Tavaftland, år 1528, vid den tid, då Konung GU-
STAF I. kröntes i Upfäla, blifvit förordnad til Bilköp i
Åbo, varande then förfte af the Evangelifke Biikopar
hår i landet, NB. efter han hade i den Raumenfflke Scho-,

lan
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lan til f\n lårdom lagt en god grund; hvilket ock Jo-
hannes RAUMANNUS gjorcit, fom af denna fin födelfe
ort tagit fit tilnamn.

§■ 9-
Hårnåft följer Pråftegården, hvaraf Staden Mann-

gården, och Lands Förfamlingen Ladugården bygger och
vid magt håller; varande thenne uti en rått linea med
Scholan och Kyrkjokållaren ifrån Öfter til Vader, Norr
om Staden, och alla tre i Stakettet belägne. Hvarjåm-
te år at anmärka, det Munkarnas faten och boningar,
fom vid denna fidan varit byggde, äro efter Klöftrens
afikaftande til Kronan indragne, och hafva haft namn
af Raumo-gård; men d. 27 Maji 15-38» dä Staden afbrun-
nit, har efter flere igenfundne vidimerade affkrifter Ko-
nung GUSTAF I. den famma med defs tilliggande agör
Staden til en Pråftegård, i ftållet för den afbrända, i nå-
der förundt: Dock finnes af fenare documenter, at på
Raumo gård uti Konung GUSTAF ADOLPHS tid varit
flod-gång, och fåledes då ånnu den Kongliga ftallgården
Vid magt hållen, få at Pråftegården förft efter 1639 års
brand larer hit blifvit flyttad: Men det år vift, at mar-
ken der utanföre ak ifrån äldre tider kallats och ånnu
heter TaUin-keto, det år Stallplan eller Stallplats.

Af Stadfens Sigill förekomma tvanne til fin devife
aldeles lika, och fkiljas alienafl dl åratalet. Sigillen
åro helt och hållit Collegialifka. Midt uti fynes e^
Korfs, hvilket förmodeligen torde föreftälla Chriften-
domen och Gudaktigheten, fom uti Collegio före-
ftålltes och uti Klöftret öfvades, åtminftone hade bordt
©fvas, men at Stadens namn åfven år intagit uti fielfvä
hjertfkjölden, måfte vara fkedt derföre, at detta fam-
fbndets luftre defto mera fkulie blifva bekant; och ut-
fpridt. Eijeft låfes uti exergen; Sigillum Ciyitaris Raumen-

fis
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{is Art! i6±i'C Det förra af deflä Sigiller tyckes docK
vara fenare gjordt, fom man af gravuren kan fluta/
men årtalet 1441 år ditfatt,' efter Staden då förfl und-
fick fina Privilegier. Det fenare tyckes vara graverat
famma år, fom på thy finnes utfått.

§" ".
Af de öden, fom Staden Raumo tid efter annan

har undergådt, vilja vi ock de anföra, fom fynas vara
de mårkvardigafte. År 1572 harPeften få fvårligen graf-
ferat hår i Staden, at når en Borgmåftare dotter famma
år blef död, furmos ej få många frifka, at de kunnadt
bara liket til grafven, utan måfte det af nårmefta flåg-'
tingar med oxar ditföras. Denna befynnerliga Likpro-
ceflar afmåiad på en vacker tafla och Hiftorien derun-
der med förgyha bokftåfver på vers utfått, hvilken taf-
la ånnu hänger i Kyrkjan. Ar 1657 dogo ganfka mån-

fa af den paft eller farfbt, fom den tiden örver hela Ri-
et var gångfe. År 1682 afbran hela Staden famt alla

i Staden befinteliga hus, utom Kyrkan, fom innanril
blef genom GUDs underliga förfyn conferverad. År
1697, då en fvår hungersnöd trykte hela Finland, hafva
i Raumo Förfamling 221 perfoner af hunger blifvit dö-
de, fom finnas upteknade, utom flere okande, fom dit-
kommit. Vid förra Fredsflutet med Ryfsland år 1721
hade Staden under påftående örlig blifvit få illa med-
faren, at dårftådes furmos alienafl 7 Borgare och 6 hä-
ftar. År 1743 hade Staden åter en fvår tunga af fien-
den, i det et helt Regemente Ryfkt Krigsfolk hår låg
inqvarteradt. Om förhögningen af Tulltaxan ifrån 1
Dr. 28 ör. til 45 Dr. Silfvermynt på de härifrån utgå-
ende Trävaror, eller få kallade Låckter, fom upbars å-
ren 1768 och 1769 ånnu någontid condnuerat, få år
mycket fannolikt, at Raumo Stad inom få år hade al-
deles gådt under. Denna författning hade redan den

var-
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värkan, at en anfenlig del af Borgerfkapet råkadt uti et
utblottadt dlftånd, och de öfrige luinde med ftörfta mö-
da rådda fig ifrån en hotande undergång.

§" 12-
Bland Stadsmanna näringar förtjenar Handelen för-namda rummet Vi hafva redan anmärkt, at Raumo-

fooerne kjöpflagit med Öderbotningarnc,och at handels-
platfen varit på Rekifari, dock tyckes denna Handel ej
varit fårdeles drågtig. Om innevånarne i Raumo åfven
red til Öfterbotn och dårdådes idkat någon betydande
handel, derom har man ingen fåker underråtteife, I-
medlertid hafva de af ålder ägt rättighet hårtil, fom fes
af de Privilegier, hvilka genomKongiiga Brefvet af den
19 Aprill år 1617 blefvo åt Nydad förundte. 2 Mom.
Nydads boerne fingo frihet at njuta famma vilkor, fom
andra Sjö-Stader i Sverige år 1614 på Öhrebro, och
de Finfka Stader år 1616 på Helfingfors Riksdagar und-
fådt, fåfom åro: De

o
fkulle få bruka de Frimarknader,

lorn Borgerfkapet i^Åbo, Raumo och Björneborg voro
bebrefvade uppå i öfterbotn, famt andra Torgdagar, fom
iemdlte Borgerfkap i Finland bruka. Hvad Flandelen an-

far i fenaredder, få kan utaf det fom, i föregående §.
lifvit anfördt, nogfamt inhämtas, at den ej dår på fa-

fta fötter. Uti de intil Staden närmad belågne Soknar,
finnes fållan några vklualie varor af d^n mängd, at de
til Stadsboen kunna förfåljas, hvarföre ock handelen
med fådant år föga betydande. Om och fadane varor
fkulle hitföras från aflågfna orter, få åro få innevånare
få medelfafte, at de åga några förlag til deras uphand-
lande. Ej eller finner den hitkommande Landtmannen
Sak, Järn och Tobak til det pris, at han derigenom.
fkulle lackas at refa dl Raumo. De varor, (om härifrån
utföras, bedå uti Låckter, bjälkar, Spärrar, något Trå-
kjåril, Ved, Bräder och Nåfver, hvilka debiteras måfte-

D delen
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delen pä de vid Ofterfiön belågne Tyfke Städer. Men
fom defle varor taga mycket rum, få made Borgerfka-
pet förfe fig med flora och rymliga Fartyg > hvilka ko-
fta mycket, men rendera i proportion nog litet. Här-
ifrån utrullas årligen 20 ftycKen Fartyg, hvilka fegla ut-
i Ofterfiön til åtfkillige orter. Detta antal år et me-
dium, ty under tiden finnes något öfver och flundom
något under. Flvar och en kan lått finna, huru myc-
ket Skogen på detta fatt årligen förminfkas; dock (om
den hår omkring år tämmeligen rilråckeiig, få hoppas
man, at den utan efterkommandemas kånbara olågenhet
kan gifva lafter åt Stadfens Fartyg j allenaft den tilbörli-
gen blifvcr handterad och brukad.

§" i-Den förnåmfta handaflögden, fom i Raumo idkas,
år knyplande: dock gjöres har fällan några fina fpetfar.
Imedlertid år man med devgröfre nåftan i alla hus fyf-
felfatt. Flicke barn börja härmed ifrån det de åro 6 å
7 år gamla, och många af Qvinkjönet brvika det i hela
deras iifstid. För min del håller jag gjerna med den,
fom påftår, at detta närings fått, fåfom det nu öfvas,
ej år eller blifver indrågtigt. Fifkande idka Stads boer-
ne ock med fmå nötter, men något hafsfifkande år ån-
nu icke påtänkt, ehuru derril girves en god lågenhet,
och det förmodeligen fkulle löna fig." De allmånnafte
och nödigafte Handtvårkare finnas härdades; men de-
ras antal år ånnu få ringa, at de ej kunnat inråtta nå-
got fkrå. Inga Fabriqveurer eller ManufacFurider hafva
ännu fatt fig hår neder, ej eller har någon fyffelfatt fig
med Plantagers anläggande, ehuru under Staden finnes
Åkerjord åtminftone til 3.00 Tunnors land. Okunnog-
heten om Plantagemas tilbörliga vård, famt ofåkerhet
om den fördel deraf kunde väntas, har varit förnåmfta
hindret uti deras vidtagande.

$ 14.
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§" M-Vid Forfamlingen i Raumo hafva följande varit

Kyrkj oherdar:
1:0 MARTINUS OLAT, fom lefde år 1554.
2:0 HENRICUS MARCI, fom undfick Fullmagt p5

detta Paftorat af Konung JOHAN 111 år 1578. Om hart
forrut underfkrifvit Lithurgien och til vedergjållning fått
detta Paftorat, år ovift, fe emediertid STJÉRNMANS
Hiftor. Lithurgica in Proémio.

3:0 MICHAEL STEPHANI, fom lefde år 158?.
4:0 MARTINUS - - - - var Kyrkjoherde här-

dades år 1589-
-5:0 MATTHIAS Sigfridi BRFGGER, kallade fig

fedan CERESTIS, var förft Capellan uti Wirmo och fe-
danKyrkoherde hårftådes. Han har år 1593 underfkrif-
vit Upfala Möte och affomnade år 1609. Denne var
Farfars Farfar åt Bifkopen och Pro-Cancellercn Herr D.
CARL FRIDRIC MENNÄNDER.

6:0 GREGORIUS dementis Finno, dod år 1639.
Under hans tid blef Raumo Stads Forfamling fkild ifrån
Lappo Sokn, hvilka förut tiifamman utgjordt et Paftorat,
och denna Gregorii Son värden förfta Kyrkoherde iLappo.

7:0 Mag. ANDERS NEOCLEANDER, var förut
LecFor vid Gymnaflum i Åho, blef ledan Kyrkoherde i
Raumo ar 1641, dod år 1656.

8:0 OLAVUS LEISTENUS,] var en ganfka kortt
tid Kyrkjoherde och dog år 1658-

-9:0 ZACHARIAS Martini fFELLERUS, dod år 1666.
10:0MARTINUSZacharias TVELLER US, dod år 1671.
n:o MICHAEL Jacobi RENNERUS, död år 1677.
12:0 THURO Martini SANDELI.VUS, dod år 1683.. 13:0 BARTHOLD US RAJALEVIUS, affatt år 1702.
14:0Mag. GEORGIUS STÅLBERG, fom efter bran-

den i Björneborg flyttade med Scholan til Raumo, hvar-
Dz åft



28
åft han fedan blef Kyrkoherde och Probft Sr 1703. Har
utgifvit i Åbo fin gradval Difputadon: Mare A^neum.
Salomonis cum feleclis quibusdam aphorifmis Fliftorice
& Mathematice explicatum, Prxf. Johan. FLACHSENIO
1691 in 4:oDesutom har han i Präftemötet fom år 1712
hölls i Åbo utgifvit fin fynodal Difputadon, fom inne-
håller aphorifmos aliquot ex Auguftana: ConfefTionis ar-
ticulo primo erutos de DEO UNO & TRIUNO in 4:0,
affomnade år 1730.

.15 CLAUDIUS RENNERUS, fom dog år 1739.
Han var förut Collega Schola: i Raumo, erholt Kongl.
Maj:ts Fullmagt på Recloratet i Björneborg den 3 Nov,
1721, och blef 1732 Kyrkoherde i Raumo.

6:0 Mag. JOHANNES GRÅA, blef Kyrkoherde i
Raumo år 1742. Efter väl anlagde ftudier har han ut-
gifvit förft i Upfäla en Difputadon de Communione re-
rum primarya, An. 1727 in 8:0, famt fin Gradval Dis-
putationde OflibusGigantum Pf. SCARIN i Åbo 1729 in g:o,
Blef förft Vice Paftor i TÖffala, til hvilket Paftorat han
federmera ifrån Raumo varde år 1758 transporterad,
hvaråft han ock dog Sr 1763.

17:0 Mag. ADAMUS GERHARD. SACKLINIUSy

Efter väl anlagde ftudier utgaf han år 1744 fin förfla
Difputadon de Servitute Spontanea Pf HASSEL, och
derpå följande året fin Gradval Difputadon, fom inne-
håller Tbefes Mifceilaneas; vardt och femma år promo-
verad Phil. Mag. och år 1750 Capelian i Mietois Capeff
i Wirmo Förfamling, famt är 1759 Kyrkoherde i Rau-
mo, och önike vi honom en långvarig våkrefnad.

§" ii'.Ringa år den kunfkap man äger om de äldre Kyr-
koherdar vid Raumo Förfamling, men ånnu mindre vet
man om de aldfte Capelianer härdades i af hvilka ma»
alienafl fått namn pä följande;:

1:0 Ml-
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t:o MICHAEL REN NER US var långe Capellah

derftådes, innan han blef Kyrkoherde. Hans handftil
finnes uti gamla Kyrkoboken,' begynnande ifrån år 1647,
in til han affomnade år 1667.

2:0 MARTINUS ZIDENIUS lefde ånnu Sr 1671.
3:0 MATTHIAS ARFVELIUS lefde år 1684.
4:0 JOEL PACHALENWS blef dod år 1707.
5:0 JOHANNES ARTOLIN affomnade Sr 171 <>.
6;o ERICUS ARDENIUS, föreftod åmbetet i 48 år

Och dog år 1763.
7:0 HENRIC TOCKLIN, Senior, fuccederade fm

Svårfader år 1764 och föreftår ånnu til Förfamlingens
nytta detta åmbete uti en hög ålder.

§. 16.
Af Reclores och Pedagoger i Raumo hafve vi ofs

allenaft följande bekante:
1:0 HENRIC MAR C USSON, hvilken federmera

blef Kyrkoherde i Raumo.
2:0 ANDERS ERICSSON, erhöll Konung JOFIAtf

III:s Fullmagt på Rectors fyflan.
3:0 THOMAS JACOBI har underfkrifvit Upfala

Möte och ka'las der Rector.
Mag. GREGORIUS S'TALBERG tyckes hafva någon

tid förcffådt denna Scholan i Raumo, fom då tillika be-
ftod af Björneborgfka Scholan.

Mag. JOHANNES SALMENIUS, var förft Con-
RecFor vid Raumo Schola, och fedan Rector famt ån-
teligen Kyrkoherde i Rimico. Han har vid Åbo Aca-
demie utgifVjt följande arbeten och Difputationer 1:0
de DicFionis Tralitititt ufii, Pf ALÄNDER d. 23 Octobr.
1697 in 8:0. 2:0 Succindam altaris exterioris templi
fecundi defcriptionem, Pf PIHLMAN d. 9 Junii 1700,
famt blef fidftnåmnde år d. 14 Decembr. promoverad
Philofbphia: Magifter.

D 3 CLAU-
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CLAUDWS BRENNER, har varit Collega Scholx

I Raumo under den förra Ryfka tiden.
Mag. JOHANNES HAARTMAN var förft Collega

Vid Åbo Cathedral - Schola, fedan Conredlor vid Rau-
mo Schola, få LecFor vid Åbo Cathedral-Schola och
åndteiigen Logices och Metaphyfices fämt fift Theolo-

fvx Profeflor i Åbo, om hvilken förmodeligen mera
ommer at handlas uti Hiftoria Academia: Aboenfis.

§ i7.
Vår fkyldighet fordrar nu, at med tilbörlig aktning

ihogkomma dem, fom beklådt Börgmåftare fyflan uti
Raumo Stad; men vår förtekning blifver nu fom til—
förene nog ofullkomlig och de flåftas lefnads o:r.ftån-
digheter åro ofs aldeles obekante.

t:o MATTHIAS BAGGE lefde år 1540.
a:o MATTHIAS JÖNSSON lefde år 1562.

Hår felas några.
LARS BALTZARSSON, fom har låtit måla Predi-

koftolen år 1627.
HENRIC ANDERSSON lefde år 1643.
JOACHIM TIMI, hvilken lefde år 1651.
MICHAEL LARSSON GEBHARDT, 16jB.
JOSEFH JUBUSSON lefde år 1660.
HENRIC MÅRTENSON har undetfkrifvit et Kyr-

kjo-Råds ProtocoU år 1669.
GABRIEL HANSSON, lika underfkrift finnes egen-

händigt efter honom af år 1674.
ELIAS Simonsfon GJÖÖS död år 1680.
JOHANNES WALLENIUS affomnade år 1698-
HANS RIJNMAN död i Stockholm år 1721.
GUSTAV SIDBERG blef affatt år 1755.
JOHAN EEK blef Håradshöfdinge ar 1762.
HENRIC GÖRANSSON AGRICOLA, blef Börg-

måftare hårftådes år 1763.
§. 18.
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Härvid far jag gjora några anmärkningar. 1:0 Sta-

den måfte vid fredens ilut 1721 varit ganfka mycket
utblåttad på Innevånare, hålft de föddas antal år allenaft
7, och de efter kriget öfverblefne måfte hafva varit uti
et mycket fvagt tilftånd, efter de dödas antal år dubbelt
ftörre ån de föddas. 2:0 At år 1742 de dödas antal va-
rit långt ftörre ån de föddas, bör man anfe fåfom en
påfölgd af det olyckeliga kriget. 3:0 At det famma åf-
ven håndt åren 1764,1765 och 1770 torde man få tilfkrifva
dels den dyrhet, fom då var på alla varor, dels ock
fom läges, den belägenhet, i hvilken alla näringsfång då vo-
ro. 4:0 Hnner af denna förtekning, at på 50 år åro vid pafs
500 flere födde, ån döde, och at nåftan hyart år, 5 al-
lenaft undantagne, år talrikare på födde ån döde, hvar-
af man med trygghet kan fluta, både at Förfamlingen
år i tiltagande, lålom ock at orten år mycket fund.

Vid detta angenäma ämne borde jag väl ånnu an-
föra åtfkilliga anmärkningar, tjenande til denna afhand-
lings vidare uplyfning; men mina omftåndigheter påläg-

ga mig at lämna denna omforg åt någon afMi-
ne Varde och Kjåre Landsmän.

G. A. Å.
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