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kyrckoherden öfver Laetala och Hinnerjoki
Förfamlingar,

Kålärevördigs och Höglärde

Herr. NICLAS
HEDEEN.

Idet fåkra hopp, a t Herr Kyrckoherden
icke obenågit anfer denna min djerfhet,

vågar jag upoffra Herr Kyrckoherden deffa
få blad, til en tackfam årkånfamhet för
den ej mindre oförtjenta ån flora gunft,
mogna råd, rörande upmuntringar och mån-
ga vålgjårningar, hvarmed Herr Kyrcko-
herden behagat mig hedra, gagna och om-
fatta under den tid jag i Herr Kyrcko-
herdens Hedervärda hus åtnjöt enfkilt uni
dervifning. " Åtankan af dem ökar den full-
komliga högaktning och vördnad, hvarmed
under hjerteliga fuckars upfåndande til den
Högfle, för Herr Kyrckoherdens fielfönflkeli*
ga fållhet,. jag ftådfe framlefver

Herr Kyrckoherdens
ödmjuke tjenare

JONATHAN SUNDELIN.



Borgmåftare och Råd.,
Och

Samteliga det Hedervärda Borgerfkapet

SJÖ-STADEN
NYSTAD.

Behagade med ynneft och vånfkap emot-
taga,och med välbehag anfe närvaran-

de Academifka Afhandling, den jag Eder,
fom den fömåmligaft angår, upoffrar, til et
prof af den högaktning och tilgifvenhet ,
hvarmed jag förblifver

Den Högtårade Magiflratens
och

Samteliga det Hedervärda Borgerfkapet

ödmjuke och horfame tjenare.

JONATHAN SUNDELIN,



Min Huldafta Moder!

Eder huldhet emot mig borde jag nu med de ■ lifiigaftt
färgar affkildra, och därfore hembära Eder den full-

komligafte tackfägelfe; men min förmåga hartil är få rin-
ga, at hon på intet fatt fvärar emot i?iin upriktiga vilja
ooh nödvändiga fkyldighet. När döden redan i mina fpä-
da år beröfvaåe mig min käre Fader > få omfamnaden J
mit? med dubbel kärlek. J hafven alt fedan jämvälföre-
trätt en huld Faders ftälle, med det ömmafie Moders bjer-
ta, och fäledes genom den Högftes milda fkickelfe ärfatt
den miftning, fom en ålfkad Faders tidiga frånfäile med
fig förde. Min upfoftran och grundeliga undervifning har
legat Eder ömmafi om hjertat: och fedan hos mig uptän-
des luft til vetenfkaper , fä anfägen J det för et kärt nö-
je, at använda ny koftnad, och hafva ny, famt för Eder
höga ålder mycket befvärlig möda ofpard til mina ftudiers
befrämjande. Närvarande Academifka arbete, det jag nu
för allmänheten framlägger , är et bevis däraf: hos Eder ,
Min Huldafta Moder, afägger jag därfore härmedelft if-
fenteligen min Ödmjukafte tackfägelfe, fir aU Eder emot
mig bevifta huldhet l Herren ärjätte rikeligen Eder florakoftnad, och löne Eder hafda omförg om mig l Han läte
Eder uti ymnigt matt finna Nåd infor fig, i lifvet, i dö-
den , och i den fidfta upftändelfen!

Jag inneffuter, mig ock ännu framdeles, i Eder öm-
ma ynneft, och med all bamflig vördnad intil min död
framhärdar

Min Huldefta Moders

odmjuk-lydigfte Son,
JONATHAN SUNDELIN.



§" r.

At Handelen, då han förnuftigt inråttas, och drif-
ves med förfiktighet, riktar både fineidkare, Kro-
nan och Riket, lamt därfore år både nödig och

nyttig, år en fak, den jag nu få mycket mindre behof-
ver bevifa, fom flere grundelige mån det långe fedan
gjordt, och hvar och en dårom år fuileligen ofverty-
gad. hvårföre och alla folkflag, få i åldre fom nyare
tider handlat, icke allenaft med fine egne Landsman,
utan åfven med Utlänningar. Och på det at Sverige
och Finland ej måtte fakna en fådan formon. få hafva
de Vijfe Konungar, fom prydt Svenfke Thronen, an-
lagt åtikilligé Städer, och benådat dem med vackra
Handelsfriheter. I åfven få hålfofam affigt har Högft-
falig Konung GUSTAV ADOLPH år 1616. då Han i
egen Håg Perfon befokte Finland, anlagt Staden Ny-
ftad, och forunt den famme frihet på Handel med al-
lehanda Trävaror och Vicrualier, få på Ut-fom Inrikes
orter. (Jämför Herr Magifter Ephr. Hceckerts Difputation
om Nyftad, dar han omftåndeligen befkrifver fagde Stad
til fit urfprung, Handel ni. m.) Inrikes handlar denne
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Stad allenaft på Stockholm, med Trävaror, fmör, kött
m. m. Utrikes Llandelen, den Nyftad idkar innom Ö-
fterfion, fåfom på Köpenhamn, Stralftmd, Roftock, Wif-
mar m. f. drifves allenaft med allehanda Trävaror. At
denne Handel år nyttig, bevifes, utom ft'era fkål, dåraf,
"at han indrager årligen iRiket vackra 1 ammor reda pen-
ningar, och IkafFar Landet där omkring affåttning på
forbemålta varor, famt nårer hela Nyftad, fom nu for
tiden beftår af 145 Borgare, och 17 Ankor, ibm idka
Borgerlig näring med deras Hushåll, hvilka årligen be-
tala til Kronan ungefär 20000 Daler Kopparmynt, utom
Tullen, Båtsmanshållet m. m.

Det var år 168iå banen, at vårt Nyftad fkulle al-
ldeles förlora fina privilegier, emedan denne Stadc tyck-
tes ranta ganfka litet til Kronan. Men då Höga Qfver-
heten, efter fkedd underfokning, befann faken annorlun-
da, få heflots den 10 O&öber iamma år, at i evårdeli-
'ge tider bibehålla Nyftad vid fina en gång undfångna
privilegier; (Herr Magifter H&ckerts Difputation om Ny-
ftad §. ii.) Handelen i Nyftad fortjenar fåledes både
upmimtras och förbättras, få mycket mojeligen fke kan.
Jag har altfå, til at på något fått foka gagna min Fo-
fter-Stad, tånkt, ehuru kort och enfalligt, dock-i välme-
ning, fåfom til-et Academifkt Låroprof, på deffa blad
framftålla några anmärkningar: Syftande på Handelens
förbättrande i Nyftad. -

§. 2.

Fårut årindrar jag, at jag hår ej tånkt foreflå några
nya Handelsgrenar i Nyftad, utan allenaft tala därom»
huru den Handel, fom denne Stad nu drifver,och fom
af många ölägenheter tryGkes,må kunna hjelpas, och de
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famma åtminftone til en del hårnåft forekommas och
affkafFas, få at Nyftad måtte hafva ftorre vinning af fin
Handel, Jag bygger hårutinnan fornåmligaft på den
grund, forn Herr Magifter Hackert I fin ofvanbemålta
vackra Difputation lagt, och fkal tillägga de anmärk-
ningar, fom jag tycker vidare kunna tjena, at uplyfa
och utreda detta ämnet. Denne Stads Handel år i all-
månhet af 3 flag, nämligen: defs Borgare handla i:mo
fåfom redan fades §. i. med allehanda Trävaror. 2:do
Med Viciualier på Stockholm. Och 3:tio med därifrån
tilbaka håmtada varor, fom falt, järn m. m. Jag vil
yttra mig om hvart och et flag fårfkildt, och forit ak-
lå om^Tråhandelen.

Flera betydande omftåndigheter göra, at denne
Handel i Nyftad ej hunnit til den högd, fom den bort
och kunnat: Och bleiVo defta hinder undanrogde, få
fkulle den ofelbart komma i båttre ftånd. Jag nämner
hår., i fråmfta rummet Månnåis Masugn, fom år belå-
ifrån Nyftad \ mil. Den har under fig några och 90
Hemman, fom under den famme blifvit inlofta tilfkat-
te, hvilka måfte forfe Bruket med kol,och hvarje vec-
ka göra dagsvårken. Härigenom händer, at Staden får
ingen Handel af meranåmnde Hemman: ty förutan det,
at Bruket tftoder en anfenlig fkog, fom altfå ej gärna
tål något hygge til Handelen; få hinner ej eller Landt-
mannen tilvårka Tråkåril, hälft han utom kolning och
dagsvårken, måfte åfven fkota fm åker, ångm. m. Om
defle Bönder fingo tid at förfärdiga Tråkåril, få hade
Nyftad defla varor for långt båttre kop och med min-
dre möda ån nu. Staden fkulle då vinna ftorre ftyrka,
och kunna betala til kronan drygare utlagor; Och al-
mogen, fom nu år i flor fattigdom och tvång under
Bruket, må långt båttre, om denne Masugn aldrig va-
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rit til. Mep. jag behöfver ej mera faga i detta ämne,1

emedan min värde Landsman Llerr Magifter Hceckert^
uti den förut redan åberopada Difputation §. 9. jåmfo-
relfe vis, tydeligen denna faken utredt, och i början af
§, 10. ger et förflag, huru Nyftad i anfeende til detta
Bruk bäft kunde och borde hjelpas, nemligen: "At fko-
"gens nyttjande af Staden och Bruket fa blefve jåm-
"kadt, at ingendera på något fått må därigenom lida,
"och at öfverflödigt fkogsödande måtte förekommas,
"famt den kringliggande fkogen, få mycket fig göra
"låter, endaft. för Stadens räkning hefredas, emedan han
"egenteligen til at drifva Handel med allehanda Tråva-
"ror, år i förfta' början anlagd." Men fom fådant for-
drar .Höga Ofverhetens råtvifa åtgärd; få lämnar jag
denna faken ] til eftertiden, fom lär utvifa, om, och
hvad för flags, antingen för Staden eller Bruket för-
monliga förändringar i denne delen fke.

Ej mindre olågenhet har Nyftads Tråhandel afßond-
feglazion. Man menar härmed Pyhåmå och Lokalax,
fom handla på Stockholm med Björk-och Alved m. m.
AtNyftad, fom fkal nära fig endaft afHandel, har en mår-
kelig olågenhet af omnåmda Bondefeglazion, begriper
hvar och en ganfka lått. Ty Nyftad far ej varor ifrån
Pyhåmå och Lokalax, eller åtminftone får dem ej för
få billigt köp, då Böriderne fielfve fegla, fom om des-
fes feglazion vore förbuden. At Bonden, fom feglar,
lider fkada af fm feglazion, år fötut af flere kunnige
mån tydeligen och grundeligen bevift, få at jag för
min del flipper det omaket.

§"..

Darnåft vil jag omnämna de hinder til Nyftads Bor-
gares
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gares ftorre Välmåga, och fåledes denne deras Tråhan-
dels båttre flor, fom Borgerikapet fielft kan undanröd-
ja. Bland dem räknar jag förf! den öfverflödiga Bond-
plågningen. Jag vil härmed icke fåga, at de långvå-
gacle Bönder, fom upp ifrån landet nedfiåpa fpanmål,
mjöl m. m. (af hvilka Nyftad litet, eller fnart lagt, als-
intet befökes) ej fkola få några gångor tarflig mat, un-
der det de måfte dröja i Staden at upköpa fina behof;
Utan menar egenteiigen den almogens Tracfterande, fom
ifrån nårmafte foknar införfla til Staden fina Trävaror.
I förra tider var det öfligt, at Borgerikapet med fina
ok och folk hemflapade de varor, fom de af Bonden
uphandlat. Men Borgerikapet, ledfe vid de ölägenhe-
ter, fom deraf framdftrades, affkaffade den famma år
1755 den 30 Januarii. Men hvad brånved, fparrar,
fpråtor m. m. fom med båt kunna hämtas til Nyftad,
angår; få framfkaftar Borgerikapet dem fielft ån i dag:
Och flera betydande omftåndigheter vålla, at det ock
lårer blifva därvid. Om, och huruvida Borgerikapet
någonfin kan uphöra härmed, lämnas til eftertiden. Men
når Nyftad flapp den olågenheten, fom man hade af
varornas nedförflande; få råkade man ut för en an-
nan , nemligen: at Borgaren fkulle pläga Bonden,
då han hemtade varor til Staden, hvilken fed ån i dag
varar: och långt ifrån at aftaga, tyckes den, hvad ma-
tens godhet och ymnoghet angår, hållre taga til. Hu-
ru fkadligt detta bruk år för Borgaren, år ej fvårt at
vifa. En Bondedrång kommer til Nyftad med et lafs
om eftermiddagen, och blir hos Borgaren öfver natten
til andre dagen. Under denne tiden får han 2 gångor
mat, 3 eller 4 fupar brånvin, dricka m. m. Når jag
nu efterräknar, hvad maten oah brånvinet koftar, jäm-
väl dens befvår och tid, fom lagar maten m. m. få lå-
ter jag ej taga för mycket til, om jag uptar alt detta
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ungefår til 2 Daler Kopparmynt. Den Borgare därfo-
re, fom får in om envinter400 lafs, har koftatpåBöndernes
plågririg åtminftone 800 Daler Kopparmynt. Han må-
fte föda fig fielf och fit Hushåll af vinften, betalaKro-
no utfkyider, frakt m. m. fom vid en få knapp Handel
altfå ej kan hafva andra fölgder, ån at han, fårdeles om
några andra förlufter tilftöta, måfte antingen gå aldeles
under, eller åtminftone hållas i ftåndig vanmagt. Men
om Bondplågningen fkulle affkafFas; få kunde Borgaren
årligen befpara de penningar, åtminftone til en de\4
fom han nu få onyttigt utger, och använda dem tii
fin Handel, eller något annat nyttigt. Det år ej at be-
fara, at Staden genom denna ofeds afikaffande, icke
fkulle få lika mycket varor af Bonden; ty den fednare
år ej mindre nödig om. penningar, ån den förre om
varor. Feck icke Nyftad varor lika vål, faft Borgaren
ej förflade dem ner, utan låt Bonden göra det? låt ock
vara, at Staden i ftållet fkulle nödgas betala litet mera,
til exempel 1 Daler Kopparmynt til för laflet; få finge
man fe, om ej idogheten fkulle finnas hos Bonden, Det
år ingen tvifvel, at denna onödiga plågning fkulle kun-
na affkafFas, ehuru i början fmå hinder torde möta, al-
lenaft fådant ej mindre genom frivillig ån allmän öf-
verenskommelfe fkulle ftadgas, och de däremot] brot-
flige til viffe utfatte botecr alfvarfamligen befordras. Jag
har hört berättas, at Ofterbotnifke Ståderne vidtagit
en fådan hålfofam författning rfied god framgång. Hvar-
före kunde ej Nyftad efterfölja famma exempel ? Men
ville man ej, emot all min förmodan, emottaga detca
välmenta råd, få råder jag min födfloftad, at åtminfto-
ne infkrånka Bondens öfverflödiga plågning med brån-
vin, då han kommer til Staden. Med flört nöje låfte
man i höftas uti Inrikes Tidningen N:o 96. en beråt-
telfe ifrån Gefie, om den öfverenskommelfe, angående

för-
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förminfkning och fparfamhet uti brånvins brännande
och nyttjande, fom fagde ftad ingått, och i 3:je punden
af denna mårkeiiga beråttelfen låtas följande: "Brånvin
fkal ej gifvas Bergsmän och allmoge, fom fålja och"
handla, iivilke åfven fådant hittils kraft och fått." Det
vore önfkeligt, om Nyftad på famme grunder fom Get-
le, ville följa et få värdigt efterdöme, uti infkrånkandet
at branvinets brännande och nyttjande i allmänhet, och
i Bondförplågningen därmed i fynnerhet, hvilket ock
Hudvigsvall med flere Städer i Sverige redan gjordt,
fom man med nöje nyligen läft uti Inrikes Tidnin-
garna. Nyttan dåraf år mångfallig. En anfenlig myc-
kenhet fpanmål, ved, befvär, tid m. m. fkulle bcfparas,
och de penningar fom til alt detta onyttigt åtgått, an-
vändas til något nyttigare. Mången fkulle hafva båttre
hälfä och längre lifstid, många fvordomar, trätor, för-
argelfer m. m. hvarigenom den Högftes vrede dragés
öfver Land och Rike, undvikas, om brånvin ej vore
til, eller åtminftone nyttjades måtteligen. Det vore en
hugnelig fak, och Nyftad en heder, om det i Finland
ville blifva den förfte Stad, fom i Gefles ooh Hudvigs-
valls efterfölgd i denne delen, vifade fin ömhet om Fä-
derneslandets och iit egit båfta.

§.4.

Borgerfkapets misfåmja och olikhet i varornas be-
talande til Bonden, år ock en ftor olågenhet i denne
deras "Handel, fom de fig fielfve förorfaka. Kår Bon-
den kommer til Torgs med fit lafs, få hånder ofta, at
den ene bjuder öfver den andre, utan at uträkna ge-
nom förnuftigt öfverflag, hvad de fkåligen kunna och
böra betala, i anfeende til det pris de fielfve hafva at
åter förvänta. Härigenom fkada de fig fielfve, och mis-

for-
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forftånd famt oenighet upvåkesBorgarena emellan: Bon-
den ftegrar varan, och måfte på köpet firas. Men om
Borgerikapet förenade fig om et fkåligt pris, fom Bon-
den borde århålla; få fkulle alla omtalta ölägenheter
undvikas, och fåmja, kårlek och en god ordning åter-
vinnas. Hvar och en fkulle dock, få härefter fom hår-
tils få fig varor. Ens och hvars Borgare Ed, fom in-
nehåller, at man fkal vandia och handla redeligen, u-
tan at göra förköp och förfång åt någon i defs Han-
del, borde, utom anförda ordfaker, upmuntra honom
til föreningens efterlefnad.

Jag tillager ännu en omftåndighet, fom i vift affe-
ende har gemenfkap med denna fift omtalta, och hvil-
ken, i mitt tycke, fkulle lända til ej ringa förmon för
den Tråhandelen i Nyftad, fom drifves på Utrikes or-
ter. Nemligen: at Borgerikapet om höften fkulle of-
verenskomma, hvilke Handelsplatfer hvar och en vå-
ren dårpå ville beföka. Hårar hade man den nyttan,
at hvar och en få mycket båttre och fåkrare kunde för-
fkafta fig fådan laft, fom vore begärlig på den Plats,
dit han årnat-fig, då mången nju köper fig, til exem-
pel , fådana varor fom åro Degårliga iKöpenhamn, men
federmera, når han märker at flera andra fartyg atven
årna fig dit, år nödtvungen, at beföka en annan ort,
tor hånda mången gång fådan, där han allraminft kan
hafva affåttning på fin laft. Utom det, fkulle varorna
på hvarje ort båttre betalas, då ei de Tyfke och Dan-
fke köpare hade et få ftort öfverflöd af dem for fig.
Många andra nyttor, fom denna anftalt fkulle med fig
föra, går jag nu hår förbi. Om någon mindre efter-
tånkfam vore få obillig, och öfvertrådde en fådan för-
ening (då han ej af ftorm m. m. dårtil vore nödfakad)
borde han plikta något vift til Stadens Kyrcka, Kafla
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ipller fattige. Härigenom hoppas jag, fkulle en dylik
ordning blifva följd och vördad.

Jag fkulle hår införa ännu en omftåndighet, fbttt
torde göra Bråd-och Lechterj Handelen förmonligare,
både för Nyftad och almogen dår omkring, nemligen
at Bönderne i det ftälleL de nu tälja, fkulle förmås at
fåga ej allenaft Bräder utan och Lechter, dem man då
kunde få åfven af ftora trän. Skogen fkulle härigenom
anfenligen befparas, och den altfå blifva i längden til—
råckeligare, famt defta varor på aflaftnings Platferne båt-
tre betalas. Men emedan en af mine värde Herrar
Landsmän, om Gud vil och man lefver! tånkt uti et
fit Academifka arbete, hvilket innan kort lår utkomma,
utreda denna faken; få går jag den hår förbi:

§■ 5.

Sedan jag befkrifvit de ölägenheter, fom förfåmra
Tråhandelen i Nyftad, och därhos korteligen vift huru
denne Handel i omnåmde Stad båft kunde förbättras;
få år tid at ock något orda 2:0 om vidualie varors
Handel derftådes. Denne Handel förfåmras förft mår-
keligen af Bondfeglazion. Wehmo Sokn med Lokalax
Capelgåld, jämte Pyhämå och Töffala, komma i denne
del at betraktas. De öfverföra til Stockholm allehanda
viduålier, fom fmör, kött, oft m. fri. och därfore må-
fte Nyftad, antingen vara utan en fådan myckenhet Vi-
duålier, fom defte foknar förfkicka til Stockholm, el-
ler ock årfåtta briften ifrån flårmare orter, och det bå-
de med ftorre möda och koftnad, jämte varornas dry-
gare betalande. Derföre fkulle en flor förmon tilflyta
ej mindre Nyftad ån almogen, om Bondfeglation blef-
ye förbuden. Det år, at Städer idkade Stadsmanna nå-
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ring, och bonden blefve vid det honom tiikom, utan at
få intränga fig i de hushålsgrenar, hvartil han äger in-
gen rått. Faft Bönderne fielfve ej vilja finna billighe-
ten och nödvändigheten dåraf; få vore det dock en
fynneriig välgerning emot dem, om de fkulle tvingas,
flitigare at arbeta vid fin jordtårfVa och öfverge Han-
delen. Ty margfallig erfarenhet har vift, at den bon-
de, fom flitigt ligger på fkutan, har altid den flåttaftc
åker, ehuru börclig cten ock af naturen vore. Om
Bondfeglazion ej aldeles blir förbuden; få vet jag ej
någon båttre utväg ån den, fom Herr Mag. H<?ckert
uti fin .Difputation om Nyftad §. 10. gifver, och äro
hans ord, fom enkannerligen angå Pyhåmå, följande:
"Pyhåmå Bönder borde, i kraft af Drottning Chriftins
"Refol. af den 20 Nov. 1635 förbindas, at hembjuda
"Staden deras varor för billigt pris, fämt i 3 å 4 da-
"gars tid med dem vänta, och i anledning af Kongl.
"Maj:ts RefsL af den 27 Junii 1655 tulla i Nyftad för
"de varor, lom de til husbehof ifrån Stockholm kunna
med fig hämta." Detta borde i fynnerhet för 2.ne ord-
faker efterlefvas. 1:0 Därfore, at Högftbemålta Kongl.
beilut, hårtils intet, få mycket mig vitterligit år, blif-
vit åndradt. Om man altfå intet vil betaga lagen en
underfåtelig och vördfam efterlefnad, och påftå, at han
med tiden måfte förlora fin myndighet; fa måfte Högft-
bemålta beflut vara en befallande lag ån i denne dag.
2:0 För den ordfaken, at Kronan fkulle få Tull för de
varor, fom Pyhåmå Bönderne nu för tiden hemföra o-
förtullada.

Utom den omnåmda ölägenheter för Vidualie Han-
delen i Nyftad, tilkommer hår ånnu en, nemligen Landt-
handelen, i det åtikilligé af almogen och andre, fom
ej hafva lof dårtil, köpa af Bonden varor, och dem å-

_*_p^*
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ter förfålja: hvilke dels til den andan refa omkring på
landet, dels ftålla fig i förvåg för dem fom vilja til Sta-
den med fina varor. At Månnåis Bruk på detta rittet
uphandlar en myckenhet varor, fom annars fkulle kom-
ma til Nyftad, år både i fig fielft lått förmodligt, och
beviftes genom flera vitnen, vid den Commiffion eller
Underfökning, fom på Rikfens Höglofliga Stånders för-
ordnande, för ilågra år fedan höks i Nyftad, emellan
fagde Stad och Bruket. At ock en del Bönder och an-
nat folk omkring Nyftad brukar Landthandel, torde
kunna flutas däraf, at de ofta öfverföra til Stockholm
Vidualie varor til långt ftorre myckenhet, §n cJeras eg-
ne Ladugårdar någonfin kunna käfta af fig: jämväl och
däraf, at Nyftad fom dageligen tiltagit i Borgare talet,
nu för tiden ej får köpa nåmda varor af den kringlig-
gande almogen, hvarken få mycket, eller med fådan
lätthet fom i gamle tider, då likväl folkmängden i fed-
nare tider anfenligen tiltagit, och tilvårkningen fåledes
måfte hafva förökt fig, famt Borgaren därfore naturlig*
vis borde hafva et ftorre förråd för fig af Viduålier
och andra varor hos almogen at tilgå. Skårbönderne,
fom hvar vinter ftryka omkring foknar och byar, gö-
ra ock Nyftads boerne mycket förfång i deras Vidualie
Handels rörelfe. De byta vara emot vara, och Tava-
ften, få vål fom andre Bönder åro nöjde med detta
fått at handla, ty de flippa at flåpa fina varor til'Sta-
den och all äfgift i Tull til Kronan för dem. Derfore
om Handelen i Nyftad fkall vinna förkofring, fa bör
en fådan Landthandel alfvarfamt förekommas. Sker ej
det, få komma föga varor til Torgs, och därfore blir
det omöjeligt för Stadens Borgerfkap, at kunna göra af
dem någon uphandling, på annat fatt, ån at likaledes
beföka almogen i deras hus och där uptinga varorna.
Hårtil tvingas Nyftads Borgaren få mycket mera, fom

B 2 mark-
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marknaderne uti och omkring Nyftad, få föga lätta och'
befordra hans varu inköp i fakernas nu varande ftåL
ning, Jag vil om dem litet närmare orda. 1 Pyhåmå
och Nykyrcka, fom åro de nårmafte intil. Nyftad belåg-
ne foknar, hållas inge marknader; och därfore kan på
dem ingen uphandling af Borgaren fke. I La^tala åro
väl hvart år 2:ne. Men utom det, at de åro ganfka
tonie på Viduålier, fa tilkommer hår den betydande
omftåndigheten, at den förre hålles den 29 Junii eller
Petri-dagen, då Borgerikapet år förreft til Tyfkland,
och denfednare den 1 Odob. Då Borgerikapet år ftadt på
Stockholms refan. Wehmo marknaden hålles väl på
en fådan tid, då Borgerikapet år hemma, nem.igeii
den 25 Jan. Men emedan där aisintet Viduålier ftår
til'finnandes; få följer af fig fielft, at- Nyftads Borger-
fkap har ingen förmoh ,af denne marknad. I Wirmo
hållas årligen 2:ne, den förde den 5 Feb. och den an-
dre den 9 Åug. Men at förtiga, det.de åro fattige på
Viduålier; få hålles den fednare på en "tid, då Borger-.
fkapet år på fina Tavaftlåndfkä marknads refor. I Töf-
fäla åro och hvart år 2:ne marknader, den förfte den
29 Jan. och då fins där underftuudom något litet fpan-
mål, tjära m. ni. Men det åro varor, med hvilka Ny-
ftad ej med formon kan handla. Får Staden dem til
egen npdtorft, få år den nöjd. Den andre hålles om
Höften, då Borgerikapet redan affeglat til -Stockholm.
Och utom detta; få finnes ej eller på' den några viduå-
lier til förfålgning, om ej ftundom något ftrömming.
Stadens egen marknad, fom nu hålles den 25. Febr. är
ganfka fattig på viduålier, hrilket alle deb fom den be-
föktj kunna befanna. (Jämför Herr Mag, Höckerts Di~
fput. em Nyftad §. 8. pag. 21.) Således- år det de Ta-
vaftlåndfke.marknaderne, fom Nyftads Borgaren måfte
gör'a fm måfta räkning på, hvilke likväl för den långa

yagén,
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vågen* och flera andra tilftötande ölägenheter, ej eller

.medföra honom få mycken fördel. Om åter Staden
ej far tilråckeligt förråd på Viduålier, få förmår Trå-
handelen enfäm icke nära Borgerfkapet, fom altfå tvin-
gas,, för at kunna lefva, föda fig af arbete hos annat
folk. Därfore fer man ock, at] af brift på näring och
utkomft en flor del Borgarebarn m. f. ifrån Nyftad år-
ligen begifva fig til. Stockholm. Men fkulle Staden ge-
nom Landthandelens hämmande få ymnigare och lätta-
re tilgång på varor at handla med, och fåledes blifva
förmögnare, famt näringarna flera; få fkulle de hållre
fatta fig ned i Nyftad. » Tiden til någre ofvanberörde
marknader, kunde och utan någons ikada, til Stadens

. formon båttre lämpas.
§. &

Sidft vill jag ock något yttra mig om den Handel
Nyftad drifver med återgods, eller fådana varor, fom
Borgerfkapet på de orter där det förfålt fina utgående
varor, afhandlar, och hemför at åter dem förfalja. Nu
emedan Nyftad feglar på utrikes orter innom Ofterfiön,
få kunde vål fådana varor där af Borgaren upköpas,
och hår i Finland föryttras. Men fom Höga Ofverhe-
ten infkrånkt införften af utrikes gods innom et vift,
i de tid efter annan utkomna Kongl. Förordningar, ut-
fått antal och fofter; ft har Nyftad, af vördnad för få-
dana i vårt kåra Fädernesland Högftnödiga Förfatnin-
gar, låtit blifva at utrikes ifrån hemföra några varor.
Et förhållande, fom man altfå kan ockfå hårnaft re-
commendera Nyftad. 'Råg och malt har denne
Stads Borgerfkap, dock med Högvederbörligt tilftånd,
defla fednare åren hemtat ifrån Tyfke orter; men det
ej en^gång til husbehof. Stockholm år dårföre den en-
"... \ B 3 \ de
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de plats, dar Nyftad uphandlar fit lilla förråd af da nöd-
vändiga Borgare varor fom falt, järn m. m. Tobak
köper denne- Stad ifrån Åbo. Med fådana tilbaka häm-
tade varor har Nyftad hårtils handlat ganfka litet, och
ftår hårutinnan ej någon tilvåxt at förmodas, utan i
nion af det omliggande Landets och folkmängdens til—
tagande, fom ej lofvar få häftiga rramfteg. Dock rå-
der jag Nyftad, at mera lägga fig på Handelen med få
kalladt återgods, ån hårtil fkedt, få at där altid måtte
finnas något mera fpanmål, falt, jårn m. m. ån fom
knappaft kan åtgå. Min mening år ej den, at hvar och en
Borgare fårfkildt hos fig fkal hafva detta förråd, hvil-
ket, om hans förmögenhet fkulle tåla, vore en härlig
fak: utan at fiere af Borgerfkapet famfåtta fig, och i
Compagnie uphandla omnåmda varor, och fammale-
des (dem liter utfålja. Ty om man fkulle tappa på
denne Handel; få vore ikadan mindre kånbar för en
och hvar Compagnift. Nyttan af et fådant förråds
famlande och förvarande, vore mångfailig. Förft fkul-
le Skårbönderne, hvilke, fom förut redan påmintes,
refa up i landet, och där byta vara emot vara, hållre
fålja fin fifk m. m. til Nyftad, och där uphandla fig
fpanmål, om de ock betalte för den litet mer, (Fick
Skårbonden i Staden för lika godt köp fom uppe i lan-
det, vore ännu båttre) ån de ville företaga fig koftfam-
ma refor up åt landet; hvarföre Almogen, fom ej me-
ra fkulle hafva tilfalle till varubyte hemma i fit hus,
vore tvungen at föra fina varor til Staden. (Jämför Llerr
Mag. HtTCkerts Difp. om Nyftad §. 10. punden 3),

Åfvenledes fkulle en del annan almoge omkring
Nyftad, på famma lätt beföka denne Stad, hållre ån
någon annan Stad eller fokn, fom ligger längre bort.
Och härigenom torde man oförmårkt, locka en hop

Bönder
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Bönder med Viduålier och andra varor til Staden, hvar-
af hvar och en Borgare fkulle hafva en flor nytta, om
ej i början få mårkelig, dock i längden och framtiden
mycket betydande. Et förnuftigt förfök, torde gifvadet båfta utflag i faken.

Sedan har det omtalte förråds famlande med fig
den nyttan, at fattigt folk, fom ej hafva råd at på en
gång köpa fig all den mat, det kan förtåra, vore fåkert,
at det finge köpa når fom hälft i egen Stad, fitt lifs up-
pehälle. Den tidsfpilian, befvår och omkoftnad, fom
den fattige gjort på fina refor til andre Städer efter nå-
diga matvaror, kunde han altfå flippa, och i ftåilet för
tidsfpilian, vinna några arbetsdagar, hvarigenom hans
inkomft nödvändigt fkulle ökas, i fynnerhet om hus-
hållningen vore förnuftig och fparfam. Stundom hän-
der ock, at annat folk år nödtrangt om fpanmåi och i
fynnerhet om falt, och då vore det en god fak at haf-
va defla varor i forråd. Mig kan aldrig gå hr högen
den flora nöd och faltbrift, fom förleden fommar öf-
verklagades hår i landet. Om i Nyftad då ftådt tilfin-
nandes få mycket falt, at det därmed kunnat bifpringa
de nödlidande, hade det fåkert låndt denne Stad ei
mindre til heder ån vinning. En fådan nöd bör man
vål intet önfka, hvarken åt fig fielf eller andre: men
det år ovift, huru tiderne, fom åro omfkiften af godt
och ondt underkaftade, hårnåft ånnu fig hvålfva»

§.7.

Sådana åro mina anmärkningar, om Handelens för-
bättrande fNyftad. Stundeliga hinder af andra göromål,
jämte den korte tid jag haft til utarbetning, vålla, at
detta arbete ej år hvarken prydligt eller få grundligt,

fom
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ibm mine Gunflige Låfare haft rått at fordra, och jaggarna onfkaf. Skulle detta arbete vinna min Fofter-
flads bifall, eller denne af defla anmärkningar åtminfto-
ne få anledning, at uptånka båttre utvägar til fin Han-
dels förbättrande, vore mig ej mindre fågnad ån up-
muntran,at på altiofligtfåttarbeta därpå, atminFofterbygd
måtte komma til den hogd af vålmagt, fom mojeflg
år. Emedlertid behagade den vålflnnade Låfaren, gyn-

na mit rena upf åt med et blidt omdöme, ora
> detta korta och enfaldiga arbete.

GUDi til Åra!
Nyftad til nytta!


	Dedication
	Chapter
	Author
	Advertisements
	Illustrations
	Untitled
	Untitled

	Tables

