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I. G. N.

Företal.
T widlyftigt orda om orsaken, som förmätt migs at utgifwa detta ringa arbete, dä jag ar sinnad
at afiägga mit andra Snilleprof, kan
sä mycket billigare ansees för onödigt, som icke

allenast uti äc26ew,'sta, utan ock andra wittre mans
arbeten, tydeligen blifwit tält, om den förmon och nytta, som

-et land och rike tilflyter , af des underliggande Landjkapers,
Soknars oä) Staders noga kannedom. Wär uplysta tid,
dä de flastas tankesätt, i synnerhet i Qccononue och de delar
hwaruppä den sig grundar, blifwit ändrade,,ar sä öfwertygad
om denna sak, at wär Höga 06) Nädiga Oftverhet, tillika
med de yppersta och om wärt Fademes lands wälfards be-
främjande vä det högsta sorgfMge Män spara ingen omkost-
nad vch möda til detta andamals erhällande. De§a stora ochpriswärda efterdvmen, pä mängfalt satt stjedda upmuntringar,
en ädel drift och begärelse, at pH nägvt satt kunna tjena Fä-
demeslsndet, en naturlig kzärlek til Fosterbygden, haftvaA derivre
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derstre semwäl, i tvär tid, förmätt mänga af den Hcaöeml»
sta ungdomen, at bestriswa de Städer 06) Soknar, lfränhwilcka de leda sin härkomst. Detta har afwen warit driftsiäderen til narwarande arbetes utgifwarde. Min födsto, Orts

Stads belägenhet, äldre och nyare oden, hushällninZ
.och andra nägon upmarcksamhet wärda omständigheter, har
jag härutinnan, sä mycket som nägonsin as Ctadsens slivile»
ziei, Handlingar, Kyrcko Böcker, andras brrägna mun-
teliga och ffrifteliga underrättelser, samt egen erfarenhet, för-
»nig möjeliait warit at bekomma nägon tilförlitelig underrättesse om, sökt walment, äi.stiönt med matta färgor, assMdra.
Gynna B. L. detta ringa och omogna arbete, samt ursächta
des uphofsman, i fall han, i brist af sä tilräckeliga och
twwärdiga underrättelser, som han sig önssat äga, men in-
galunda af upsät eller wärdslöshet, uti nägra mal, antin-
gen selat, eller icke altid lämnat sä omständelig kundffap och
berättelse vln förekommande säker, som du gärna ästundat
tchälla.

§. 1.

O^lö-Staden lllleliZz Cstm nu förtiden ar den ?8. i
ordningen ibland Swea rikes Städer,) är belägen i
Nylands Lands, Höfdingedöme,Rastborgs wästra Hä-

rad och Pojo Sokn, vngefär under 60, Zr. 10. m. ?01. högdv6) z>-26 eller 23. tids mi.i. Wnz. öster om Öl,»
lerV3talium,efter I?47ärs Bpecjgl Cligttg öfwer Swe'ige,(sonl

Vacens och OblelvZtalen
Inssan6es mig gunstigt förständigat,) pä en torroch liufiig samt litet
afhällig och afiäng udde wid saltsiön,warandes des afständ ifrän

n. mil och iftän stora landswä-
sen som löper emellan och ttelslngsor« iz mil. Hwad sself-wa
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iva stallet i allmänhet <wgär, pä hwilket'Stadensa lär af det, som framdeles stal anföras, nog kunna aftagas)
at belägenheten ingalunda waric den sämsta för en Stad, i
synnerhet si länge de mänga Järnbruk och Masugnar, som
nu i fnlm af en half cilke! pil 2, och Z. mils cllKancä
omglfwa Staden, ej woro anlagde; ty det synes ej allenast
troligit, utan kan ock af Brukens privilegier bewisas(3)at
ätminstone de fiäste af dcha blifwit senare inrättade, an Sta-
den anlagd. Och at jag nu strart i början mätte nägot näm-
na om denna Stads första anläggning, sä mäste jag tilstä,
at man hwarcken af nu befinteliga Stadsens Privilegier och
Handlingar, ej heller annorstädes ifrän kunnat förffaffa sig
nägon saker underrättelse om antingen tiden när detta stjedt, el-
ler af hwem och pä lMlckens ägor den egenteligen blifwit an«
lagd. Det gifwes wäl lösa berättelser, at pä den tomten,
hwarest an finnes lämningar efter källare och hwilken uti
1696. ars öfwer Staden kallas Herregärds tomten,
stolat bodt en Herre, och at den samme haft berustade Sä-
teris Rusthället Ladugarden kallat under sig, men sedan Sta-
den wardt anlagd, och folgachteligen der ej mera be-
qwamligm kunde hällas Ladugärd, har den samme blifwit
flyttad til det ställe, hwarest den ännu finnes, neml. et litet
stycke utom Tullporten. En del säga ock, at innan
undfick Stads privilegier, stolat der bodt fistare, som i läng
tid medelst fisteri uppehällit sig, och at Stadenförst af Grefwe,
liga kamilien ar anlagd; hwilcken Grefwe
haft sin egen amtman som warit bäde Domare och Lxecusor,
sä länge Staden war »mder Grefffap, hwarunder
äfwen Östra och Wästra Härader da legat och awrdt

A 2 Dags,

li«rum in pin'3Ncii, N iiz, i Hl>? !748> UNbev HözD.
Herr Bistopen !>§>?>l-^<i.
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daMv.nckm femte andra Kwnans utffylder/ psom ock sielf
Ztminstone efumostast bvdt i Staden, samt der emellan pH

Men HoglMlborne Herr c«»l<>//,', Nädet och Riddare»
>~ 59» har uti höggunstig strifwelse til mig af

den 22. i'inewaralide är yttrat sia om denna mening i föl-
jande ord: Aldrig är Stad anlagd och asten Grefl. Ätten.- det intyga nogsamt Sta-
dens äldre/'"?//<'?'"-, utgijna affordna Swea Ronungar;
men at denna Ätt,sedan defingo til Greswestap/l')
turmat förött och jbrbättrat denna Stadens wilckor, det är

gan.
Kalclinlz hafwer länge och fordom waril et anjceiulglt och st.irckt
Sweriges Kronos Slott, hwilket i i;:de zccu!» Haft si»a egnaHöf,
widsmän. Högwalborne Herr c-m«!l- Radct c)i. von oalin.sagcr uti
sin hoggunstga finfwelse.til mig af den 14. 176Q, at l:iccnis
har altio hart under gamla forläning ock Grcfstap.
Med denna förlimng hänger igen pä följande sätt tilsamman. Riks»
Marffen s«xl. blef 1441. härmed förarad. Dcrpa lär
dm blifwit lämnad ät Rissföreständaren kloc i-o^r

»nen tom äter under Konung i dch olycka
,465. Dereftcr sickR,ks - Rädtt sX!c.zzcz>l uo
deu scllnma den 5. Q6wker 1568 af Konung den m. til
Grcfffap. (Se z. c>. ?, 1;,. och föl»
jande) I äAIKr «iiscs Chrinika om Konung io»ä« den
u>. p. 8- flär: I Rromng» Hägnoen (som firades den io. )ulii
1569.) begäfwade honung dcl! l<!. Fru !-t,1»2 (^i!!jcl,°ic)
.Herr zi°ec» c«,leszc?e<s efterlätne Husfru> meK
Grtfwinne «'«! til Kiielxilz;, efter Hennes Herre, genom hastigt
fränfall, det walfärtiente Hrenamn icke nä kunde. Se afwen
1-uneicll Inledning til «>:<>z«l>j». öfwer Swerige p. ;98. Sedermera
har kHlcb°>rF warit den i r-iuiiirnz Grefstap tils l<«>
HiHion under Konung xi. stiedde: dä det blcf anflagit tit
Qfwcrste Boställe för Nylands »ch Tawasiehus Läns Gsi
<er det gamla Kong!. och sedan Grefweliga Slott/ är icke nu
wera öftiait, a.« allenast några grushögar och ströp!'«a nnnnes mar«
len. Uti strnämde höggunstiga b-ef, yitrar äfwen Högwälbol-neHem
<2l»ce lie Rädet »on vHlin sig sältdes: ftrmodtllge» «r^»2ugäroe»
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ganska troNgit. Andra päsiä igen, at af begynnelsen
narit allenast en bytes hamn sör och /l«e!/ boar,
famt deruppä blifwit en plats för destas Handels
Men >ag lemnar de§a berättelser uti sit wärde 06) förfogar migat
i korthet anföra Stadsens undfängna och /i,/o/«,««,^.

Glorwördig i äminnelse Konung /. har, sä wida
bekant ar, giftvit de första Stads />,v,v<S«s uti sit
vpna Bref, Slott d. is.
ix,«,<«< 1/46. Af ful/ande innehäld: Wlj Mtdt
GUDtz näde Slverigis/ Götis och Wendis
zc. Konung/ Göre tvitterttqlt: "AtWhassWär syn-
nerlig gunst cch näde, hiftwe yndl ock) giffwidt, som Wlj ock
"nu medt thetta Wärdt vpne Bref,vnne och giffwe wäre ttegne
"Zndersäther, som byggie och boo ydi och Sweri,
"gis Crono til en läglig och behagelig tid) Stadts Friheter och

the lijke som andre wäre Borgare och Köpstadts-
"Män flere ftedtz, her i Riket, möge och ffole bruke-theris
"hanttering, handell och wandell, her inrikis tll och
"andre wäre medt hwadt som helst warm heraff
"Rikit at före förbudit är eller framdelis förbjudeS kan, och bru-
"ke och driffwe cherasKöpenskap utrikis, medt the Wa-
"rur, som löst och medtgiffne are, eller bliffwe kunne, och elljest
"ydi alle motto hälle M) effter som wärtt Kongl.
"Wij haffwe ytgä latid, om fädane Köpmands handeli,
"ligen formalder ock) ytttyckcr, Sa at the ingelunde (som sagt
"ar) siole yttrikis siippe, eller före til köps nägon dccl, som
"förbudit är, eller ware kan, som ar alle ärende 06) ftete
"warur, Spannemall, Humwe och annedt eehwadt chy helst
"ware kui.de u. Hwarföre bjude Wij wäre Fougther och Be-
"fallningsmän: Tafiigeste alle andre, som för wäre ffuld wele
"«ch ffvle Zöre och lache. At che förbeHe wäre VndMthe» och

A 3 "Bor-
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"Borgare ydi her emot intedt hinder', platz eller for<
"fong göre stole, sä länge wi them sädalit Guasteligen effterla-"tendes warde. Och haff.ve sammelunde taget och anamedt
"förb. wäre Zindersäther ydi L^e«ä//. som wi ock nu medt thy
"wärt öpne Brefftage och aname them och alt thy Hem tilhörer,
"som ar, Hustru, B/IM, Legofolck, Gods och Ägodelar, rörli,
"git och orörlia/tt ydi wärt Kongl. hägn, frijd, ftrswar' och"besiyddan, for alt öffwerwäld, ostal och oforrettan. Ther"sick hwar ock en effterrette haffwer. Och thes til pttermere
"<witze, lache wi wttterligen hängis wärtt Kongl:e sov
"chen Breff som giffwit och striffwit ar pä wärtt Kongelige
."Slott etc.

Härwid har /ag ej bordt förbigä at tilkänna gisiva
«//«Rädets och Riddarens Högwäldorne po»

mening om denna Stads första anläggning, den
Han, uti höggunstig ffrifwelst til mig af den 6. 1759.
täckts anföra. Bemalte Herre säger sig oförgriveligen tro, at
sä wida inbyggare uti dcha första Stads
af Konung /. dem gisna intet kallas Borgare, utan
wäre trogne Un,ders<itare som bWIa och bo uti ö«e»äl, at
Staden af Högstbemalte Konung något förut ar blifwen an-
lagd. UppK detza anförda har Staden sedermera
fiere resor fädt stadfastelst, sHsom af Konung ///. är
1569. den zc>. Konung ar 1594. den 22.
z^,/,'; Konung är 1614. den 7. H/H«.
Samma är och dag fick Staden jemwäl byn Bzsrckncks af
twä gärdar, chen ena öde och then andra besuten tll utrymme
och mulbete, mot wederbörlig afgift til Kronan. Konung 6i/>

förböd ock strängeligen är 1616. den 4.
Kiöpmans drängar och andra at sissa för

när;.sammaledes förböds sä wal de, som Kiöpman ifränoch H.dc», at Md«x nägon drifwa Landskiöp häromkring;
äswm
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cfwen.tilstaddes for det vändeliga Landskiöp, som bäde lösaKjöpmän och allahanda ståndspersoner drilwa i Finland, at alt
det Kiöpmanna gods, som nägon Borgare kan besia at
Landskjöp drifwes med, antingen det ör ftemmande gods, eller
inlanssa Kjöpmanna Warur, dä stal tridingen höra honom til
ech andra 2:ne delarna Staden. T>l siut förmanas härutin-
nan Borgmästare och Näd, at förvrdna i Staden allahanda
nödtorftiga embetsmän, ftsom Skräddare, Skomakare, Skin-
nare, Klen och Grofsmeder, Snickare, Swarfware, Guldsme-
der, Bakare, Kiöttmänglare, Slachtare, Mänglare,«.

Ar 1627. den 14. fick Staden pH
Marcknad. ( ) Uti Negeringens /l<»/o/«,/o» af är 1636. den 19.
5»/,"' förböds iaen Landlkiöp, som i synnerhet af
hwilken war Kiöpman i och ägare af Antffogbruk, för-
ofwades; Lands-Höfdingm befaltes at undersöka hwarföre
Fougdewe förökt utlagorne pä Bircknas by; samt hwarföre

afhandt them theras marcknads bref och fifferi.
Ar 1640. den 25. fick Staden förmedling pä deras

c<"-«'/b«,,'<,'?e'' pä Tu ars tid, ncml. 1640.06) 1641. til Tjugu
dsler Silfwer mt, sa at Staden under den tiden ffulle betala
allenast Trettijo daler samma mynt.

Ar 1642. den 25. Förbvd iaen Drottning
det Landskiöp, som wid Swartä Bruk, och Karis
Landsbro brukat blifwit. Dä blef och Staden än widare nä-
diqst förundt den nyligen nämda förmedlingen pä aren 1642.
och 1643. Äfwen blef Staden wid detta tilfälle nadigst fyr,
undt, tredie delen af som der faller i:o af all siacht til
husbehof och salu; 2:2 af alt det som bryggas til Krögerier ock)

husbe-
(c) Högwa'berne Herr Rådet «ch Ridd. von stscium«n har

höggmistigt länmat M'g heroin söljlande ulldcrnittelse: Uti 1627 ars
lez>n«cur ;8> är infort följande lublic: 3>ref for klccn3« stad,
2lt Rarisloii» och Sterftloiia Marckn»der/ stolft ll»n5x«,l«l» pH
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Onsbehos; z'a af bakugns penninqame och bakates
Med dcha penningar stulle Stadeiis Bygg 'ingår inrättas och
nödiga tarfwor stoppas. Sa at, när ej allenast detta, utan
vek Stadens andra af tomt ören, rättigheter af ständ
eller stallen som ftemmande uti deras Marcknader giftva, jcm-
wal inkomsten af Stadsens wäg, äkrar, teppor och
med mera, tagas i acht, förmentes det Borgmästare och Rad
med flera Stadsens betjcnte, stulle deraf hafwa et rlMgtuppe,
halle. Denna tid finner man afwen Staosens Inwänare haf-
wa underdänigst anhällit at fä med 3. eller 2. Skutor segla
Iltomlands pH Tysta platzer, såsom Narftven, Riga och Ref,
ivel, och at de, uti Drottning c/?H/F?v/>?!H/l</o/«,/5», afN<k-sens Förmyndare Zifwen den 2. o<i. 1643. wises til den Ord-
ning, hwilken med Riks-Rads Rade blifwit författad; Och
-torde här förstas Drottning Förordning om Stä-
dernas /<§/<i,,'o», <i<«,. H«c4b<»/«» den 2Q. 16)6.

Uti Drottning ctt/l/F77//H' Förordning af den ZI.
,650. tillätes hwarie Stad i Riket, och fölgachteligen afwen
Me»4/. At haftva sina witza utridare,som Me efterstä altola-
ga Landskjöp. (6) Detta tillätes äftven uti pä Sta-
dernas allmänna beswär af den 13. 1719. §. i. Herr

til Lindö och Pryts, Krigs Oftverste och Stät-
hällare i Stor-Furstendömet Ftnland, gaf ut et Bref,

den iQ. <4«» s 1598. mot Landskiöp emot t«,«ä.

Stads i»«?,7<s<>. Afwen gaf Gref <?«/?<»?
ut Fullmacht den 5. 1646. til Tul-

lens erläggande, samt Godsets för them, som seg>
lade Stapelstaden förbi. Högwalbemalte Grefwe gaf äfwen
är i6sl. den 1: Staden Ne»H,, den Han kallar wär Stad,

Full-
har denna tiden blifwit lönad med 2;. Daler Kspp:mt»m aret. Se Stads DMbok af ar 1662.
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Fullmaai och befallning, at all den del hwarme)
Landskiöp drinvcs emot Stadens s>/>//eFl>''. (e)

llti Drottning /i«./<»/«,/o» pä
Stads andragne beswär, den ». 1664.
co^/,'»'^^^/1:0 Staosens 2:0 tillätes intet, för sär-
deles st'<äl och theii handel som 1614, i Kwphan-
deZs aildra ffal wara esterläten, dock förme-nes icke resa til Nefwel. 50 Efter Staden til trediedelen, jemte
begge Prastegärdarlia war afbrunnen, och säledes en sior del
Borgcrstap fiytt derifrän' ty bewiljades at Staden pä
tid niuter frihet pä alla byggnings Bcrattes
at Lojo Marknad, son, fyra mil ifrän Staden lMes, hafwec
tilförene hört Honom enffylt til, ocl) warit i Staden hällen, mm
fyrmedelst en Stadsens Förmans nr iftän Stadens-

och til förundt, hwarföre Stad ösivec
ma Marcktiad borde framte Kongl:it Brcf, eljest mä?)!arckna-
den til Staden «<>»ä, igen förläggas. 5:0 Tillätes Fifferier. 6:a
Förmäles at Lands-Höfoingen fönvägmt siette d.'lensom til aftömng ivarit förnndt; Meit Hans Kongl.
Mai»:t bestutit, at Staden siulle niuta och deremor hälla
Stadsens Staket wld magt.

Af Drottning NLOSV6 6<>/ö/»,/<?» af är 1672.
den 12. O«t>»?6. öfwer Stads beswars />««/?" ainnarckes
allenast, at Mavcknaden wid stal intet hällas i Lojv,
utan » och at Brukshandelcn och annat Landskiöp strän-
geligen färböds.

Ar is. <H>"'/ Konung
Stads friheter och

at obehindrat muta och behälla efter thcms ratta innehall och'
B för-

(e) Af Stadsers D«nbsckn', insände til Kongl. Hof-Rätten i sts
at jemwal finas wal«r/ i Unnd af dcha blifwit af
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forstand, sä wida che icke löpa emot Handels af
Kr 1617. eller andra Riksens Lag och stadgar. Af
Konung nfes pä andragne beswär, nocj.

d. 11. issz<D. Anmärckes, at här igen fölbjudes det
Bruken i ingen mätto, mätte Staden med förbuden
handel. Man ser ock har, at Staden giordt ansökning at fä
bygga wäg, hwarpä Brukens järn skulle wägas emot wägpen-
ningars erlaggande; och at fä wid Baresiind bygga en wäg för
det iftän Inao utgär, samt at de borde saken i Kongl. Cammar

anqifwa, och der, pä Kongl. Maij:ts nädige behag af-
hämta behörig K<s/. som med det de lmderdänigast begära, är
och kan nyttigt och giörligast wara. Staden giorde ock nu an-
fökninZ om tilständ at fä segla utomlands, men förgäfwes.
Likaledes blef Staden tildömd den delen af och Bakugns
penningar, som dem iftän är 1676. til 1678. war förhallen.

Hr 1636. d. 9. bekom Staden igen Konung
pä andragne beswär; Sammaledes är 1693 d.iB.

och 1697. d. 2Z. Oere/»ö.
Konung SA/6DK/cnhar genom /?ck/e/«,/a» af d. !4.Oe«>««s.

I?2). wldare stadfäst denne Stads Stadsrätt, <amt dä afwensörundt den samma ättaftihets är, til des uprättelfe igen, ester
öfwerständen fientelighet; under hwilken tid Staden för alla co«-- boffaps och Mantalspenningar samt bätk-
mans häll och husbehofs e.läggande sörffontes. Men
Pott Tullen med Salu Tobaks och Tapprians upboros
fuller af wederbörande betjenle; Men sedan fördeltes penningar,
l«l efter handen, under Lands-Höfdingens inseende, dem emel-
lan , som i anseende til den ledna städan mast behöfde under-
stöd til byggnaders fottsattjande. Man ser ock af denna För-
ordning, at Staven giordt ansökning om 6ept7,
men afstogs och förböds wid förlust af Stadsratt. Hswenledes

förböds



11
sörböds Mmogen deromkrmaat fara nagorstades imiom Riket
med waror, mcd mindre de bewis ifrän nästa Stads
anffaffa, at samma waror äro deras egen aswel.

,724. d.2z.7<"l- fick Staden igen Konung /n/60/?/5/«
/le/o/«,/<?» pH andragna beswär, hwaraf ses at Borgerffapet
äter giordt ansökning om til /l<°r></, men kunde e» tillä-
tas för fie.a orsaker, i synnerhet, sä wida ansågs för en
Upstad. Sammaledes ,728. d. il. 5,». dä det aswen blcf för/
klaradt, at förnamda frihets är borde taga sin börian med ar
1724. och uphöra wid sivtet af är Nu sö>böds ock, afsamma grund som 1724. til Denna tid, som
af /te/o/«f/<?»/ s. §, ftes, har ock Staden sökt fä bewisia Mats-?
Mä§o Marcknaden wid Pickala bro i Siundo Sokn, men
blifwit til Kongl. af>ziörnnde;och
af /le <>/«,/o» öswer Stads andragna beswär nid 17Z1.ars Riksdag, gifwen 1734. d. 2s. §. z. sts, at
redan 1725. derom blifwit ansökning giordt, men af Kongl. c7s«l.
»»/Fö» i Finland, uti 6e/<?/. af d. 6. 1725. blifwit asstagit,
och och tilägnad; som ock nu 1734. derom an-
stktes, men afsiogs af samma grund, som c-o»"«Fo»det giorde.
Af Kongl. Maijtts Nädiga uppä Allmogens af Ra-
seborgs östra och wästra Härader i Nyland, wid 1731. ars
Nlksdag andragne beswär, gifwen Radkammaren d.
27. oc7oö. 17Z2. §. 39. ses, at ock Mmogen anhällit det
StadsBorgare, mätte afwen som //e Stad fritt fä handla
wid denna wid Pickala bro hällna marcknad; Men afflogs ock
nu af samma grund, som co«,«M<,' det giordt 1725. reml. sH
wida de ät Stad förundte och wid co«»,,Fo«e» up-
wiste so dna af ar, 1584. samt 1594. förklaradt be?mälte och Stader, til denna Marcknad wgrs
berättigade.

1732. d. 11. fick Staden igen «e'<?/».'/<,» pä andragne
beswär; wldare af är 1734. d. 25. o<3oö. hwaruti Staden furstB 2 anföcer
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anforcr ätfkilliat, säsom tfenande til hämmande af kandskiöp,
och Lands-Höfomgen i O. ten sedan pälagges, at hälla alswar-sam hand deröfwer, at de mänga utkomna klara och tydeliga
Förordningar emot Landtkiöp, noga efterlefwas, at Borgersta-
pct ej ma stie nägot förfång. Staden blef ock nu bewiljad en
Marcknad, som tager sin början den. 25. eller Mats-
mHodagen, och pästar i 8. dagar, i stallet för Midfasto Marek-
noden, som cnliZit Kongl. af är 1672. ifrän Lojo burdt
til filtas; men nu bliswer oförändrade. Afwen förlind-
tes denna Stad nu i näder sit cgil Post- <7s»,<,«>, hwarwid
Post-Mastaren siulle niuta all wid Stad fallande/><>"?
til lön, hwilken upbares ester
dock bör Post-Mastaren af denna sin lön ärligen underlMa
en Karl och hast til Pastens förande fram och tilbakas emel-
lan Staden och nästa Pästgärd pä stora Pästwagen.

Yttermera har Staden erhällit pä andragne beswär
tlf är 1738. den. 14.0«5",/'. Ut denna Stad sä wäl som andra
Stader ester sidsta Nyffa walde, ämiöt witza frihets är, men
dock under samma tid pä wist satt gimdeKronan det effade för-skottet, kan inhämtas af et Rädstllgu Rattens hällit i

Stad den 20. 1745.
1752. den 4. I'""" fick Staden tilständ at ? mil harifrän

uti Karis Sokn 06) Byn Kyrckstad inrätta en kiöping och der-
siades hälla öpna bodar med kläden, salt och salt-
strömming, samt andre för Landtboerne tienlige och nödige wa-
ror, och deremot äter upkiöpa, Allmogen kan hafwa at
föryttra. Af pä andragne beswär den n. 1680. K.
10. ses, at Lands-Höfdingen dä redan blifwit befall at under-
söka huru wida det wille fficka sig at hälla öpna bodar wid före-nämde Kyrckstads By.

Afwen sä undfick Staden 1751. den 16. pä under-
dsnigst giord anMan, at fä muta wägare penningar af Bruks

det Icim de utffippa, säsom nödige til Stadsens
afiö<
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afiömnc,, m. m. hwantt! deras beaäranafstogs, aldensiund den-
lia Stad ej kan ansecs för Bergs, Stad.

1752. den 29. blesiro Ålänningarna förbudna at taga
wedlaster pä östra sidan om Hangeudd, til förfäng,
och mchn. Widare ,7f2. den 2?. dä Staden i syn-
nerhet anförde bcswär rfwer olaga handel, som Bruks-ägarne
och Kronor betjente ffola föröfwa.

At denna Stad fatt fiera KonZl. an nu fin-nes ibland des Handlingar, och" hwilckas innehall hartils
korteligen bliswit anförd, ar otwiswelachtigt; i synnerhet näm-
ner Högwalborne Herr Rädet 0/ v. O<,//» i sin för-
nmnda til mig afiämnade höggunsiiga strifwelse följande, som
harsiädcs ej äro til sängs, neml. Regeringens bref af den 26.
HK,,,'/ i6z?< til dä wamnde öswer hela Finland,
sedermera Grefwe och Riks Herr se»F,/<,» o»

angäende 06) af den
1647. den 8. i6fo. och den il. 1682.

Ytterst wil man ock har nämna, at ätmmstone en stor del
af den Fri -Herrliga Ätten ffrifwit sig til lä,«H,, och
at afwen Herr Riks, Nädet 1597. den 3.
hariftän strifwit et bref til sin Broder Herr Riks-Rädet n<>«

Se Herr Nädet och Nidd. Swea
och Götha Höfdinga-Minne, 5.26.4<5. 274.329.330. ock) Bi-
lagorna til 0M Kon. ocl>

/H' s. 192. 210. Men man har ej kunnat fä nägon tilför-
litelig underrättelse om nägol? af nämda warit nägonsin
radande öfwer Staden eller ej.

§. 2.
OfMwad Stadsens tTlamn angär, sä lar ingen kunna twif-

la, at icke Staden af.detz Inwättare, som sä wäl här,
VM som annorstädes i Nyländffa ffimegärden ifrän

B 3 hun-
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hundrade talet warit Swenssar (f) blisivit namt Llc-n3«»
af de här pä udden dä förtiden waviinde Gkar. Ty at pä
denna ort tilförene warit tilgäng pä Gkar, kan man finna der-as, emedan pä Gullöä Säteries Nusthäls marek, i synnerhet
pä ängen som är en liten siemdels mil belägen ifrän Sta-
den , än waxa Ekar til tämmeligit antal, ehuru största delen af
dem nu mera äro af ålder förstämde. Pä Ramsholmen, som
hörer under den nära wid Staden belägna Ladugarden, hafwer
ock tilförene wärt nog Ekar, ehuru de nu äro dels nederhugne,
dels af älder förrutnade. Ja gammalt fulck hafwa berättat, at
Ekestubbar jemwal funnits pH Kyrckiogärden i Staden. Af
denna orsak tyckes jemwal Staden hafwa bekommit en lsk, til.. sit wapn, somses sä wäl af

des äldre som
nyare 5,F,'//,
hwilcka jag här-
wid lätit aftryc-
ka, och af hwilc-
ka det nyare i
synnerhet före-ställer Stadsens
naringssätt;Och

derfore har asiven H?rr Hof- r,/c si sin
Inledning til öfwer Swer. N>) kallat L«e»ä, pä

Zven««», />e»/»/«/4, samt som
härstädes war Kyrckio-Herde mot bämn af förra <««/«,, ifrän

kallade Staden O^^^«, och sig sielf
/»s//,<l»«'» (g). Hägwalborne Rädet och Riddaren

Herr
<f) Bese Herr kI,Z. »enr. poilli 0e Ne!6nzb>lll2,?Hlr. er. §. I.
(tz) Bese Hans strefnH Anmärcklungar til K. SweN'

ffa ölb«i, som an finnes i ä^nP.
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Herr v«» har utur

Herr l)/o/
hwars sinnes uti Hans widlyftiga och utmalda
utstrifwit och mig höggunstigt meddelat följande öfweo
Llienäz Stad, hwilcka i lika mätt!) bekräfta det som anfört är:

svianum terrll3 tenuere colom,
H!qvorec> pOtior apra lmu.

l)vo6 mulco vicinum robore litug,
d>lciml!Ns kcrc prilci fertur oriFa mci.

pracul peI3ZUS me ciivi<lir 3rvis,
mec>B pureuz verderar un6a sali.

Lloqvia sum Bveäa: Ic>cu se 6 6icor.
Lxuwt öl, pcisrio UnZva veculta 1010.
Eljest finness säsom redan tilförene nämt ar, öfwer Stel,

den en cö^/H, författad af 5. 1696. som dock är myc-
ket illa medfaren. Nu för tiden är Staden bebygd säsom föl-
jer; neml. har finnes 119. bpgda gärdar, hwarä alla husen äro>
af trä, och en del af dem rödfärgade, samt af detza endast
twenne Byggnmgar twä maningar höga. Midt i förra /er«/<,
finner man Staden warit mdelt i4. qwarter (li); men som man
ingen widare underrättelse äger, huru med denna delning warit
bessaffat, ty har den sörmedelst /orgfällighet
nyligen igen bliswit fördelt i 4 qwarter, nemligen Östra, Wä-
stra, Södra och Norra samt gatorna äfwen sina wisia namn
tillagde. Torget och gatorne äro wäl ej stenlagde, men behöf-wa det icke heller sä nödwändigt, emedan grunden i sig'sielf är
eljest nog fast och afhällig, ock de merendels hällas genom so-pande rena. Torgets storlek är i längden 65. och bredden 68.
alnar. Gatorna äro til antalet 17. utom nägra smä gränder,

hwilcka
O) Best gamlaKprckly rätenstaps bylen.
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hwilcka aswen alla witna om fordna tiders mindre sorgfallighet
om regelbundit byggnads sätt. Stadsens längd är iftan Herr

grind til stranden längs me) Kungs och
stora Kyrckio gatorna ,072. alnar, och bredden ifrän Tullporten
längs med Trägärds och Räostugu gatorna 72;. alnar.
Emedan Husen i senare tloer äro lwg wäl bygde, och

nn mera jemwäl giordt den författning at inga nya Hussiola t.ukas mcd takwed, ej heller nya Badstugm- byggas uta«
ii)is och pipa; des utom som sagt ar, en del Hus redan Annesrödmålade, och man hoppas det samma äfwen om de ofriga
framdeles, gatorna äfwen äro torra och rena, sä kan man med
fog saga at Staden äger et nog behageligit utseende. I syn-
nerhet ser Staden mot hösten, dä humblan begynner nwgna,
ut säsom en Trägär), hwilket ät sjösidan gifwer en angenäm

kan en äfwen Staden hela sommaren i-
genom se Bruks Fartygen, s»,n innehafwa laster för

och Bruk, här förbi; At jag ej
heller ma förtiga, det de gent emot Staden midt öfwer siön
liggande Legswald, Wasterby samt Osterb» He,n-
mans harliga äkrar och gröna röwajjar, Nllika med Ladugärds
ägorna, giöra rätt et wackert utseende.

Staketet, som omgifwer Staden pä landsidan, är förswar-
Uglt, och ffer des byggande samt wid magthallande nu mera
pä bekästnad, sa wida Staben nu förtiden äger
ingen del i ehuru, som i §. 1. anfördes, man finner,
at Staden i förra <««/» njutit och deremot warit styl<
digftälla Staketet wid magt; »em v .l sedermera flera gängor giordt
ansökning, at äterwlnna samma förmon, men ftrgafwes.

§.3.
HAAI wela nu förfoga ost af nlgot närmare tala om Stad-

fens/>«b/<c., Sjus, hwar iblan) förekommer i förstone
VN? 35rckg». Denna är belägen nM mitt uti eller litet

nar-
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Närmare t>l wastra delen af Staden. När börian med deff bygs
Zande stiedt, kan man « brist af Kyrckioräkmiigar och andrch

ej »ned wiHet Ma, dock föregiftva en del Famlamän efter den sägen de fatt, at mbetet ej dä strax, nar det
blef begynt, kunnat fullbordas, för mcllankommande wg med

At Kyrtkan, som ar af sten och hwä!fd mcd bräder,
blifwit Dm icke hel och hällen, dock til största dckn upbyad af
ftamledne Riks-Nadet, Falt-Marffalken och Lagman oftvet
tijo Härads Grefwe <?,</. fail
inhämtas si af ännu lefwandegamla mans berättelse, hwilcka de
fött af sina föräldrar,som ock<,fde twcnne wapn, som sltt/a utan
för stora Kyrckiudören, hwarest orden sa lyda:

«<iei /?H</ ,6sz. Strax har bredewid andra wapnet med
De§a orden! />e /<< //i

V b 1653. När dm samma blifwlt färdig
kan näZot när siUtas af det tal, som Grefwens Hoppman Holt
pk s)ttdst>.!gan den 6. 1666. och hwilcket finnes i Stadsens,
Dombok, si lydande: Det I wele tasta pa den gamw
Ryrckie farstugan, det kurmen j tasia pä den nya stenkyrc-
kan; jag 4vil med Greswens dagswärcken Ma fora gruset

och I mck taga bänkiarna uwr gamla
ftttja i den nya, sä tan man lata nu ftrart predika derin-
Ne; C.ir GUD wil Hans unga Grefwen hitkommer,
sä iäter Han u?.il förfärdiga det som felas pä Henne. Hög-
wälbe nälte Grefwe, som afomnade i ät
165Y. den 29, ssal aftven vek a nyo lätit upbocga ErM
Kyrcka uti W2stergiöchland,samt med Döna torn och takmM
ning bepryda, s-soin ock i sit fornamda är upsatte
förordnat vH anstagit medel tll Stads Kyrckas
,«» och besirmng, säsom H?rr M.>. och Ridd.
v,« uti ffrifvelse mig underrättade Be-
sagde Kyrcka är ainnns täckt med spämak, ägande csiven et

C sten.
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stentorn af 103. sots höad til rostet och 17 i fots bredd och langy
innom muren, I Kyrck, o -Rådet Ven 1<?. ,760.

til nytt Kyrckiotorns byggande, hälst so,n innanwarcket af
detta ffal wara tammciigcn förfallit. Klmkans storlek ar som
folier: neml. längden 109. fot, bredden 43 sst, alt mmm wmen,
vch högden til högsta hwalfnxt 30. fot. Deruti aro s. pelare
a ömse sidor om stora gängen, och 5 som sta pä kwmdera ss-
tan af Kyrckan fasta i murm. lln henne sinnes s. fönster pä
.södra, 2. pä östra och 3. pä norra sidan, samt et i tornet, afwen
pä fodra sidan. Altar-taflan, stm ar mäimdclen af Ek, har
tilförene warit ract wacker, med bilder utsirad; Men ar nil mera
tammelig gammal: Dm föreställer annors bebodelse,
Frälsarens födelse och dop, samt Hans lidande och den heliga
Nattwardens instiftelse. Uti förra Nysta tiden ar den nog ills
medfaren, och äswen et stycke nederst af tafian borttagit, hwilc-
fet dock sedermera igen ar Chorbalken ar mälad

och hafwer följande neml. emot Manfolcks«
sidan spräken af ?/"/. 147:12,13,14. emot Qwinfolcks^sidan,
af />/<</ »22: 3,4. och äswan for stm°a ingängen til Choret af

121:8. I Chvret sinnes ock en 2.<lckta.re,sa wal a ma>>
folcks sonz qMnftlcks sidan, hwilcke:! blefmålad 17:4.
stolen är af furu, wal nthliggen, mälad och med 9. stycken
insatte bilder beprydd. Pä öfwersta delen af den sa»nma, som
hänger wid pelaren, sinnes desia orden:
lsröom probstinna i Raris Capcllanen härstades
Herr har 1697. köpt för 40. Daler en gajnmal
Predikstol ifrän Församling 06) stänckt den til Pusula
Capel i Lojo. Til denna nlisnämde Predikstols beprydanve är<)
,6zO. ser stycken bilder köpte. Twemie ljuskronor sinnes har;
den större, som bestar af 16. armar och en fiächter öm ufwerst,
är köpt med Kyrckans medel, och äger ingen /»/e,//,,,?»; men
vä ven mindre, som har 6. armae, sinnes följande: Dennsljuskrona ijr stsmkt är 1730. d. 25.0«.IM
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Inga Matzebvckcr, eller andm MerdörnS

mareken finn<s i denna Kyrcka, ej Heller nägra andra mareke-
liga onWlwlghetcr i des mkne- eller ///)?<"',e-böcker anlckuade.

som et fönster pä norra sidan, er 22. fot iällg,
16 5fut bred vch fil mellaittakct »2 fot hög. 1755, bygdes Kal,
lnren uifder ocl) 1756. förwaradcs den med galler och
läs. ..I Kyrckan finne.6 .allcnaii en -niurad gra/, .du.ef utan graf-

allenast med bräder täckt, uti hwilckcn
H,»-e«F ar begrafwen 1693. fom dä betalt för inlösen l grasivea
Z6. daler kop)xmt. Pä Kprckiogärdeu ar äfwen m murad graf,
tned et litet hus päbygt.

Mau wet ej, at Kyrckan, sedan den blef bygd har warit
underkastad nägon eldswäda eller andra särdeles sivara öden.
1693. den 18. har HansKsngl. Maij:< pä gwrö
anMmng, förärt tii des och betäckning 620. daler
ki)pp:mt. 1724. giordes afwm aniökmng vm nägen Aiwerstöd til

men kunde ej, i anseende til Mkets dä NM'ands
medellösa tilständ, säsum ock 1672. dewm redan blif-
ivitanM, men icke bcwchat. -

1750. den 2. vKoö. förundte Hans Wa<j:t allernadigsi en
cs//eS öfwer hela Riket til Kyrckaus och besteg»
sig dä nl 2512. Valer Kepp-mt' nentligen.

S)4!.cr. öre.
SffcÄtt Stockholms Stad

ifrån CM
ifrän Abo stift ,
,'frän c*rtftads st.
ifrån &»#« st. i
{frän GtotebtrgS st.
ifrän C/tlmare st.

, ifl'å« Str(»gnäs st.
ifvdll Mereofaadf st.

\

i
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0
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0 0
s *
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0
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*
0

t 386. 3«
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f 119. 13.
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t 138. i8i
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1694. förärade asiven Ofwersten 12. tälster
til Kyrckans tackande. 1751.blef hoit tll korswärcket

ech andre felachtigheter anseexl-gen brkad. 1757. gjordes en m
förstuga fur södra Kyrckiodören. 1753. brädes en n» Läcktare i
wäsira ändan af Kyickan och bänckarna a»dradcs somwäl idmsamma, I Kyrckiotornet sinnes et Urwärck, med ssagkläcka,
för hwilcket 1732. blef betalt 25». dal. Kopp:mt, emedan det för-
ra war s5förfallit, at allmast näZra delar eller hjul deras wo-
W qwar (i). Saifaren til förra Uuvärcfet är ursatt är 1663.
likaledes hänga här i wr.net t'.v<>nne Rlackor. den större
sta, a ena sidan, dc§a orden: Gmguten ar ,757. med

Stads bekostnad' as>bi. ych a den am
dm sidan AlMde:

Mitt ljud det kallar nu/
Ach.l kommen da tilhopa/

Lät mig bland döda ting/
sj orsak fä at ropa

Til GUD och tvima om/
Er tröghet tll at ga

Dit I af HERrans ord
AN glädje kurmen fä.

Denna
(>) Vese Kprckans luv«uc2iull» af är »726.

ifrSn Ltmlt!8r?»gs f?.
ifrån ffSurtt» (T* *ifrån /-W/ »t. -lftätl st. L

t
t
$ \j :i':v 140.

372.
136. ii*.—-.T

Summa, 2sIV. Is £♦rrl, 271a. 1
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Denna omgiutnmg kastcde 407. dalcr 2. öre KoppMs.

Omkring är lrä-planck, sä när som pä et litet
fycke, hnilcket bestar af stmnalt. 1713. dä fiycklcn ffiedde til

för Rysta infallet, bkf öswen Kyrckans Ekrud öfwer-förd och l?2i. i ättlhämtad.
Af Hennes ssrud i synnerhet falsande, neml.

Kaleken, stm ar förgud titan 06) innan, med dchaord»
fafkresnc: />//»» /?«/<>»/??«

,513. fi)lN'enes rrara ffänckt af Greswe
(t<) Pz cffcn sta bokst.iswcrra 7.

i6y?. Den samma sa?es wara förärad af Herr 6>»<>,<,/

169?. Pa er ntat et Lam b med se<pä rycgen, och följande mening dcromkrinZ med munc<
lcjlil l 5H /,«<H/<« )i< ««»^/.

denna, hämls omtalta Kyrcka blef llpbygd, har et
Mct stycke warit en nog gammal af wä; sldrigt folck
treta än mmlmna stallet hwar dm Dtt. Mera har jag mig
e» om den samma bekant än at »675 haswa Liken ännu bliswit
bcgrafne sä wäl i gamla som nya Kyrckan.

Föran iag gr längre at tala om denna Ctads Präster-
ffap, är nödigt at frmt ncmna något om Poso Cokns io«?^'.

med 5/fe»H/. AfKoNUNg /?e« pä i>e»ä,
Ctads andragne bestvar, den il. 1680. §. 7>.sinncr man at Staden dä redan aisrdt ansökning derom, at
Po:'o ssaregärd skulle förordnas til Etads Kl)lckan,ot der hällasin Gudstscnst, och at sakm blistrit til Lands<Höft
dingcn och Blffop/n at dervm AfKonurgcns Breftil i /f>o af den 6.1'»/" 1694. ses wldare, at i°o«»

aret fslsrrer,' eller 1653. uti och >/" cimom ffrisi»
nelser påmint, at i förmägo af nys)nämde

C3af
Kyrckans mvcmÄimm af i?2b.



22
«f den 11. Nsp. 1680. mätte uti närmare undersökning och ofwer,
wagande tagas, om icke vägra nargransande byar kunde läggas
iftän Karis och Pofo ftknar under Kyrcka, til des sH
mycket bättre es»/e,p.««», och at sidan kunde förests med
en tillika med Pojo, dä blcf: at
tillika med Lands - HbfdmZen fflille fodersiimmast anställa un-
dersökning, huru detta bäst och bcqivamligast siulle lata siKgiöra. Sedan finnes afKonungens Bref til Lands- Höfomgen
af den 5.,7<». 1695. At ransakningen härom bllfwit öswe.ffickad,
dä ock, enligit detta, och Konungens til co»//?^,'»»,,af samma
dag och är, assandna Bref befallning, Pojo Sokn blef

med Stads Församlingen, och äfwen de Hemman,
af Psjo Sokns Skäregärd och andra lägenheter, somStaden
sä nära aro belagne, at de mast alla Predikodagar hafwa siil
Kyrckiogäng i Staden, blefwo lagoe under Stads-Kyrckan,
bäde til deras Kyrckiogäng, sä wäl som Kyrckans underhällan-
de. Föran detta ffiedde, reste Pow Präster hwar tredje Sön-
dag til Skaren at förrätta Gudstjenst derstädes,hwitcke!i Holts
pä Engholms Satterie. I namde Konunga Bref til Lands-
Höfdingen stär ock med klara ord, at den ämnade
vfwer Staden och Soknen, kmide hafwa sitt Hemwist i Sta-
den, och Pojo som et hwarföre man afwenffaligen kan säga, at Puso Sokns utan
grund, wid et KVrckiomöte, i de«9< I««" Dt be-
strida detta.

Enligit Konuilgens Vref til c<,»M?/»»,afd. 17.7«»« 1695.
ätnjuter i och Pojo de 52. tun.Spanmäl, som
i för ägt. Detta är widare stadfäst uti
Konungnls Bref til af den 9. 1696.hwaruti
asiven Capellmzen, som, efter för anförde Kmmnga-bref af den
5.1»». 1695. tillika är wid Skolan, tilagnas dm
sker och ang, som /»^a«», för an ffiedde, ägde. Sä-
§om ock uttryckeligen förwäles, at den sörocdnade Kprckiv^Her-

den.
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ten, ftm tilförene
Pojo allena, stlille fä bo i Pojo Prästegärd in til des Staden,
i hwilckcn inga hus dä förtiden woro fädane, som
rödwändige för Honom synes, ffulle kumm upsattja och sedan
wid magt hälla. Hwcuafigen klarligen kan inhämtas, at

Fe,?». sä snart tjenliga hus för Honom i Ne»<, blifwa upbM
de, bör bo i och ej i Pojo, som hartils jkiedt; hwar-
ifran Han gemen!igen hwar tredje Söndag rest til Staden at
Predika, dä andra Capellanen, hwilcken ständigt bor i Sta-
den, derstädes de andra 2:ne Sondagarna strrattadt Gudetjen-
sten, sem har altid ffier pä Nu sirtidcn hälles i
Staden ottesäng allenast de 3. stora Högtidsdagarna och
tiöm, meningen Aftonsäng; dock har ätmmstolie häri förra.
/««/«, afwen bl>fwlt Attsnsälig hällen, som kan inhämtas af et

Mit sammastädes den »?. 1642.
De omtalte 50. tunnor spanmäl tyckas under förra Nyffa

waldet och nägon tid derpä warit til Kro: an indragne, emedan
wan finner af och 1734. öHver de be-swar son, Allmogen af Ost. 06) Wast. Härader samt
Kyrckio - Herden och Vorgcrffap underdänigst andraga
lät,t, det ansökiilng blifwit gjord, at de samma igen mätte i
näder ät da warande Kyrckio - Herden blifwa förunvte.

För de z>. Hemman af Pvjo Skaregärd, som äro anssa-
gne under Koreka betalas iftän Pojo 2. tun. och 21. kn.pp.
räg i wmsad til Staden, enligit ,'
litflag af d. ?. Af z. §. i pä
i beswär, af d. n.7<»». 1728. ses at de gsordt ansökning,
det wt§a Hemman af Karis Sokn, i följe af Kongl.'Maijtts
d. 5. ?<,». i6ys. stiedde bifal pä Lands-Höfdingens, sedermem
Kongl. Rådets Grefwe fötflaq mätte pälaggas, at
jemte Borgerstapet underl)äl!a Stads Kyrckiobyggnaden, eme-
dan de der stola hafwa sin Kyrckiogäng, och säledes
tefrias iftän KprckiobMnaden i Karis Sokn, hwarpä "/^

»^<««
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At Lands-HöfdinZen borde derom understkn, sch stdnN

med sit utlakande, zenue betänckanve inkomma. Ochdä wid »?31. als Riksdag derom widare i linderdänighet pämms
tes, besiöts uti 6. §. i pä öö.«H/Stads andragna beswar,
Zifwen d. 2s. c»<?oö at det stu'le bliftva wid Kongl. brefwet
af d. s. /'«. och s.llcdes ej allenast re anförde Hem-
man af Pojo Skäregä.d, utan ock de omsökte Hemman af
Karis Sokn under StansensKy.cka til sm Kyrc-

sä wäl som Kyickans undechäliande bibchällas, eme-
dan de ej kunna beswaras mcc an et sta'!e. Ufwen sinnes
tif 36. §. i O. och W. Häraders enffilte
beswar, giftven d. 20. 1728. At Pojo Solns Inwänare
begärt, det Stads Borgerstap mätte sielswa hälla Stås,
Kyrckan wi) magt.vch Sukneboemederas SokneKyrcka; dä sa>
ken blef til wederbörande, at dewfwer med sic be-
tänckande inkomma. Och dä de wio 1731. ars Riksdag widare
har uppä yrkade, blef uti 44. §. i x?/"/. pä och
W. graders beswär, gifwen d. 27. OKoö. 1732. fastställ at
det harmi ffulle förbliftva wid Kongl. Maljtts nädiga bref af
d. 5. 7<" l(>9s. Widare kan man icke heller obemält lämna,
det Boraerffapct genom underdänig ansökning begärt, at Stads
Fursamdlingen mätte efter Pwpstens död, fä sin
egen särstllte Kyrckio, Herde, och således Mas ifrän Pojo Lands-
Försambling. Hwanippä Hans Kongl. Maij-t den 24 >/«
,753. sedan wcderbörande hörde bllfwit, och Kyrckio-
stamma härom i Pojo d. 23. och i d. 25.
Mit, at Pojo och eje»H, skulle blilwa ester förra
lvanlighcten, emedan de säcffilt ej stulle förmä uppehälla sin
Kyrckio - Herde.

Emedan hwarcken wid Kyrcka, eller i Nädstuaan
sinnes nägra </,s«,'»<''',e^, som nämna om hwilcka här warit, sä har man hast ganffa swärt at häri fä nägon til-
räckeliZ efterrättelse, häljt jvm man ej kunnat fä tilgäng til sä-

dane
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dane handllnM, son, derom torde finnas i
,De Kyrckio-Herdar, svm man dock fatt reda vä och hafwa
warit uti stdan tiden, mo följande: /^F.

D Efter
(m) Om denne märckcligc och nog belantc Ma!MN!,wll jag har anföra

det masta sch förnämsta ftm mig om Honom kunnat hlifwa bekant.
kmnc» s?IN h!!N sig < sinc »'lci^noliicizkallar, är född i dock wct jag ej hwiickct

ar. Hiiru och hwarcst Han i sin första ungdom al 111:1', ock
ol>cfc!!tt. Tillika mcd Herr l'i<,l<:!l!>l Lircklioker d!l'f han16QQ, af K. !Xde förfflckad tl! LappinarckcN/ at lindcrjöla dnl
orttns naturliga bcstaffenhtt >?lh belägcichct, da Han färdades midu til
ijshafwet, samt nptttnade ficre orms rch efter de
l,,llcu,n«>uer Han dä knndc hafwa. S< Bcl,effcli i_»pz«,n. s. I). och 15.
Om Hans nti.wdske resor med Grcfwc N!itt. «<?l" til Kil'eka«, seder-
mera FÄte Marstalck och <~«uvci!ieui Kstvn' pomu crcn, hwllc»
tens Hofmastare och lufarm icar Han wz)r, sticdt förr eller efter denna
tiden 7 tai: jag ej ined w'Het saga. Ar »6o;. blcf han och
ättccincmi! kioicllar wid Kongl. i Upl2>3. Hails 'pädom mn
Konung IX-dcs olyckeliga fiUttog i Lisiand, som nibelcs trWt
in, tyckes hafwa fficdt it>o> för hwilckcn ( spadum) f)an wäl pä Ko»
nungcns blcf satt i fanaelsc, och piutcr pa siräckMnckcn,
ilien dock lösgifwcn efter Konungens hciliki'!!!!!. Om dmiia spådom n,,
las uti en r>ivn berättelse, upsatc ar 1726. de» han jk»!at fatt
af I'2lwicn i lcKzä Herr ft«n zc!,ctici'. en Mi>>! af 7;. als ålder/ och
hwilckcn bcrättelie jag i viAnulclipc äger, sa lydande: "NärKonunz
"ix-de fulltomligcn hade fttt sig i sinnet, at resa til Wland, al det
"intaga med krig, har l>wdt, at aftonen för Konlingens aftesa hade
"denna piga lrarit'ute pa gärdcii eller gatan något sent pa
"aftonen, warft et bespnneriWt dcc hon
"strax wid sin inkomst Mumiade siv Hllsbonde, pa linnden
"gick ut, at det bese; dä han so>n en färdig ä<naw.ul sir>.x lunde
">atta hwab utgång följa pä Konungens före åtta resa, gick attici
"dagen efter, so«, war Konungens rcscoag, för,lt ti. 8. om mvigoneil
"til Slattlt, begqvaudej al han matte ft tala naM ord
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Efter är 1695. hafwa i Pojo och tsssammans warkt

fohande: och
?» Herr >SIF/>,'<i. hwilcken undfick Kongl. Mai,:ts
Ftlllmaqt d. y. 1758. och som med mycken nit och ömhet
nu forestär denna Man.

Af
"med Konungen för än han afrestezdä Konungen gaf honom tilständ
"at inkomma. När han nu war inkommen, hafwer han twifwels utan
"försi hälsat/ och derpa sagt: Eders Maijtt, srm M hörer, hafwer"fuller satt sig en resa före til L'ff!a"d, den iag wil önssa blefwc Iycke«
"lig? Men som jag i aftons af et Himmels- tckn förmarkt, wN jag
"önffa, at Eders Maijtt wilte ännu fkrändra sit »psat, och den«
"na resan tilbaka; ty om Ed-rs Mmj t ansätter resan och iliffiands"inbygaare med Kng antastar, sa blifwcr hela Eders Krlgsl
"magt afstagen/h,,st'n under Edn-s Maij-t stuten, at Eders Maij:t
"mäste til fot sedan la v<l.i sig mcd flnkken, och en stor lycka ffal Ed?rs
"Man.-t hafwa, om Eders Maii:tAndsiipper med lifwet. Dä Konun<
"ge» swarat, som Han altid want hastig 06) HMg: Nu kommer Zter
"du Spamin, och något nytt förebringar; dä swarat: Det
"är fullcr nytt, men sådant nytt som lärer hafwa wisi eftertryck och"wänkan med ssq. Dir skulle Konungen swarak: Jag reser likwal a»
"ssad; Men dig stal jag rättnu hafw« ut at sträckas/ och det ffal du
"fa se hafwa wärckan: Din spädom aktar jag intet. Hwarva Konun«
"gen l>sfalt honom hafwns ut pä strackcbanteu, och lätit honom nsgot
"sträckas, dock icke til döds zc. Huru widc, detta alt är sant, lämnar
ja» derhäil. 1603. blef han eller ällronomuz och
tillika Kyrckl»< Herde wid Riddarholms Kyrcka i Bcucic!!l>'n!/ l6ia.
eller 1611. war han anklagad, som skulle han warit deltagande eller
etminffone wetat af den anstalt/ som F nnarna/ w'd denna tiden/ af
Konung nphitsade, gwrde tit et »pror emot Konung
lx-de, hwarföre HZn blcf fängslad, vch andra gängen illa pä sträcke-
bancken plägad i O«l>ll», men pä Riksdagen i för oskyldig
erkänd och lösgiswen. Se Kicllenii Bcc«ic!. »liutt. >o. p. Z9> och se«»are delen af ttiss. om Kon. sL,smun<ioch cZri «x.s. 221.
161;. l>lef Han Kyrckio-Herde i rlcenks Stad, hwilcket sålunda sages
hafwa ffiedt, at han stal blifwit benådad med tilständ, at begära hwad
bcjMning han ästundade, dä han ffal utbcdit sig het minsta i'2lwi2c
i Rittt. Och som dä ledlgt, ty hgr han. d«eruppa/ af

Konunz
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Af Capellaner för 1695. wet man en)ast en wid nam»

sum warit bar wid 1666.
Efter 1695. hafwa följande warit Capelianer i 6^»H,, neml.

2:2 F»v«,
»'«/, som i 27. är församblmgen och med ofottrutcn fiit
föreftädt, men är nu mera, sedan ar ,738. Kyrcklu-Herde i Kans
Sokn. 4:0 /»L»»6» och s!Q som dödde
d. z. i?+ efter hwilcken denna systa ännu är obesatt.

Ds Utom
Konung crhDit fullmagt/tlllika med en »lanHiicn
tunnor Spaumäl ärligen, hwilckcn i>2liu«s i kilens ftderme.-
ra/ sa förr som efter coi«i)inHuc>n« tiden 169;. åtnjutit. Och som
han gas ut ficra strifter,,af hwilcka t>e fi.lsta i synnerhet innehölls
z>l<r<i,Huner, cllrr förut sägclscr om tlllllmmandc ting,
(Skolandes ock de mäste hans Almanackor träffat in med wederle»
fen) sa lät han Zfwen 1619. trycka hos [sn » M«urer i 8raclll!o!m, t

4:to Den flora progn.oftica til der är Chrifti 1619. med flit uträknat
cd> judiccrat «f naturliga orsaker och de gamla Aftrolegers focfacen*
het. Hwaruti han stal pä otilbörl'git fatt utropat och juftificetat en
Bonde, eller Djeknen Jom, som utgifwit jlg.för en stor Prophet, samt
sagt sig intet annat tala och strifwa an det Angcl»'» ingaf! hwarföre
han pä K. U"tt. Adoiphs befallntna af d. 6. Jan. 1619. måste bcgifwa
sig til iipiala, af inför Dom > kapitlet dcrstädes undergå ranfafntng
och afwänta dom efter (it förhaäaude. Harpa ingaf han til nämde
coaiiuorium, under d. 19. en wldlyftig fSrflafttii} på Satin vm fin
Äftronomia , Aftroiogia, Phyfioguomia, Meteorologis, Chiromanua &
nobiii illa chimia;Sßc« bekom >eke destomindre, b. 5. Junii, samma ar,
Do>N'Capitlets dom, hwaruti ex S:a: S:x, Patnim Ecdefi-e, Confili-
orum, ie.;uin Civiiium & Canonicarum, $an°nimqvc Ethnicoium tefti-
nioniis futilipas Aftrologias & Chiromantix bewlscs / samt til fltlt UN«
dcrställcs Hans Kongl.' Maijits godtfinnande, om icke Forfius borde ifrån
frätte ämbetet sattas/ ti!s han med någon uppenbar strift/ af trycket
utgången, stulle fördöma och förhasta fina oltbeliga fupexftiftioner, och
giör» bern fyllest/ som han förargat hafwcr. Strax härpå/ eller ock
under det ranfafntngett påstod, gaf han in en annan fortare jfrtft pä
Swenska/ hwarnti han til en del andrar och återkallar fin. förra me»
mug/hwllctcn stllft, efter den (i ät sa mpcfKt wApftig/jag här $«»«»

lat
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Utom den wanliga Kyrckio-betienincM, aro af Församb-

lingens äldsta Sex stycken Kyrckiones Föreständare, som hafwa
til at se sä wcil om inkomsterne som utgiftcme wii> byggnader

Sluteligen wil man i denna §. nämna, at har t Staden
af älder warit en hwaruti Stads Capellanen, se-

dau
lat infora; och lyder den som följer: ''kcv«ea<Mime i»:ne /rcli, scc>pe
"se vc>s «l ClHiissimi vni CHpicnlaicz. Alldenstund at Eders"Hhrcwyrdightt och Eders Wyrdighctcr mine «twn« öfwcrscdt hafwe,
"med hwilcka jag , såsom alla Höglärde ättro!oz;i och Mine

hafwel, sä widt l)0N syNtts fuNNN l!clen^«Hs;
"Och jag icke binder GUD och Mennisfians fria wilja til Stiernornes
"wärckandk/ utan befämler at GUD hela natyren förändra och fri wil-
"jan henne böna och mdga lan. Och Eders Ahrcw. och Eders Wyld:r
"af na>M och hafwa bewisat /.n«>ioz«m wara 6,.

sH icke jag theremot/Ntan «l2mne«r och försakar henne
"i thc ting che he«nc >j«n,ne«, men icke lotHlicct. Ty ock marge höge
"i-»le<,!<,zi noNli sccuii eftcrlata medrätta det ockEders Hr. ?ch Eders
"Wyrd:r giöra / Stiernornas w>irckande i wäderlelen, Mom ock ccm-
"z)ci2me!,:cin, i Icfwandt och wäxandc ting, ja ock i the nedre c!cn>cn.
"ler. 3y fllina the rempcramenccrna 2Oc,c« och bölja til något, dock
"lckc twinM eller drifwa mennistian emot sin wilja / thct iag alt i mine
"förre iirianibuz bestädt hafwcr. The juciicia, smn jag i mine
"ttican brusat hafwer, aro ilkc mine egne af mig sielfwan nptänckte
"eller npfundne, utan the öro af Höglärde och förträffeli,
"ga Ättloncimiz i stora böcker sammanfattade, och af alla Mrolozu och
">'r2<stici,!N!bus brufaVe, och än i dag brukade warda. Ty fölhoppas
"mig, at the inaen förargat hafwa, af them, som wal mena. Thertil"med uppehNa Förstcliga Personer och förnämliga Stader sina
"och i Tystland, hafwcr lag icke mänga Mit,
"utan n3are ss, halst nu i th< fyra ähr, för nöd skull, ther jag intet
"uppehälle haft hafwer. Mder och fiutdom som jag drags med, för»
"menar mig härefter thcnna konst och hennes ,u<i<«>2 at bruka. Hwad
"ci,ill»m2nri2 anlangar, sä hafwer jag wäl Höglarde Mäns regler ock
"uttydningar pä alla lmie« iienHmr i händerne läfit/ dock henne ic«
"synnerligen brukat, utan ta i O«brc> satt fangen, besökte mig
"Hlnms Maijtti Drotnmgens Jungfrur och Pigor, vch af NMtunftm?het
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dan 1695. som redan anfört ar, uti deras
Christendom, Latinsta spräket, ffrifwande och räknande med me-
ra. När denna blifwit inrättad, kan man, i brist
af underrättelser, ci säga. Skol-husit är en stuga af trä, nu
nog forfallen, belägen pä södra sidan af Kyrckan, allenast en
gata emellan. Ungdomens antal har här i senare tider warit

Dz som
"het sände mig mal och penningar, och bodö mig at jag thtras händer
"bcfte wille, thct jag lä giorde, efter som ,ag, af »het jag förr i
"ungdomen läsit hade, minnas kunde. Och thet alt til nödhiclp. Til
"thct trcdie, hwad then Bonden wedkommer, sä hafwer jag honom
"aldrig scdt, utan mnnga the med honom talat hafwa, hafwa med un»
"drrsamhet mig om honom mycket berättat, theröswcr iag ock såsomen
"männistia mig förundrat hafwcr, och fördenskull om honom altsa skrif-
"wit; af hwars anda han drifwes ms GUD weta. Ty dömer jag
"honom icke til en riopker. han ma sielf wcta/ för hwad han sig ut-
"gifwer. Til beslut hwad andra bessyluingar angår, sa tan jag til
"them icke swara, medan Guds egen tiära Son, hans helga
"och och andra fromma Christue/ icke hafwa warit för them
"oanfächtadt/ dock jag icke wed thcm säsom en bräcklig mennisti» är
"tillifnande. Och Frälsermannen wil icke ens til sine förwitelfcr fwara,
"förutan til thet läran angick; ty förundrar jag mig icke f« högi ther»"öfwer, medan thrt i werldcn intet är nytt, man lhe som i muMe-
"lic, ärv/ mäste «I> >«,««, ptosc/Nonem sådant ofta firwänta/ och jag
"i alla min» dagar hafwer thet Gud bättre! suc» w«rit
"illa utsatt för he.mliga hatare och förföljare, som mig eländiga menni-
"stia hos Höga Ofwcrhcten, sä ochristcl./obarmhettcl. och wrängwisiu
"gen ofta angifwit hafwa, vm thet sag aldrig tanckt eller nägon tid
"omdrömt hade, för hwilcket jag dock, thet jag ntan tårar icke lan
"saiia, mycket oM lidit och altid hafwer warit mitztanckt. Af sädane
"obarmhcrtlga mennistiol förnimmer jag mig ock nu wara upförd för"trapporne. Thcn Högste Himmelske Domaren emellan them ock mig
"döme. Gnd chen Heliga Anda, som alla bedrifwade tan tröJa, för»
"läne mig et godt talamod i lEsu Christo Amen. Eders Ahrewyr-
"dighct och Eders Wnrdiqhctel beder jag tienstcligen lhe wille sajom
"Guds män med et Christeligit medlidan.de thcnna min förklaring up«
"taga och til lhct bästa uttyda. Eders Nhrewyrdiaheeti, Eders Wyr«
"dightters Mtld tjcnstwilligc lö.r iftigit al mig o-

bttant/
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som följer, neml. woro de 97. st. 1740. 70. st. 1750. 6chi
st. 1759. 45. st. och so. st.

H.mlcka yär för 1695. warit sinnes ingen när-
mare underrättelse om, än at warit Skolmästare wid
pa!) 1672. 1691. och <i,<Fe/,«f
169). som sedan äfweli blefCapellan. Sedermera hafwa Eapella-

nerna
bekant/ om Dan warckcl. blifwit til en tib anau uran systan eller
ej. Jag tror at han härefter igenfommit til fu lilla i'aft°rat t tkenäs,
samt förblifwit der til fin död, som stal timat 1657. da han tvartt t
Heifingfors. -ltnfbcv ben tiden han roar t tttcnas, har han icke heller/som of det anförda äfwen redan til en del kan ses, afibofat fina ftudia
Aitronomica, utan wtjja tider hwzr winccr och sommar legat hela nät-
terna öfwer ute pä marckea och gturbt fißaobiervationer.&ftfnwMibcé en
lappmudd på sig/ samt ett stor bot liggande på bröstet. 3»denna be»
lägenhet har han jemmål en gäng rourit i fara at bltfma ihjaistuten
of en förbi resande matt/ hwilckm inentc al bet warit et spöke. Ibland
andra hans spådomar, mil jag här enkannerligen nämna 2:ne. Det
säges at Han giordt sig Almanacka för egen ning. Uti ben sammaliar han et år / för en dag ntfördt starck storm. Stur denna bucjen in-
föll, och # bröllop da skulle hällas på■ Sälwil,som ar bclagit en half
mil ifrån Ekenäs, stal hall, ehuru »vädret em morgonen warit wackert
och stilla, at fölekvmma all olycka, warnat gästerna, som, ifrån Sta-
den (fulle resa til Bröllopet, at sätta sig öfwer fjSntit Österby stran-
den, och sedan ga Landwägen, emedan en starck storm ben bagen fful<
le infalla. Men som be förachtat detta, och lita fult begifwit (ig med
en stor wallastad båt af fara siöwägen / sa hafwa de ej hunnit längre
än halfwa wägen fram, dä stormen degynte, och dem få hastigt «nja(<
te, at båten strax med watn blef upfyld och de allasammans omkomms.
Kyrckio > Herden (telf/ som äfwen mar buden til Bröllopet, satte sig
twers öfwer fik , red landwa,en och kom locfeltgen fram. Til et min»
nes märefe öfwcr denna händelse, skal på Sälwiks landet wid sirande»/
gent emot ber folcket druncknatze , et fortz af träd blifwit tipre(r. Herr
Kyrckio < Herden ingman och flera hafwa t fin ungdom än febt detta
fovpet sta der. Sammaledes (fal han 6. weckor förut fpåit fin döds-
dag och timma. Hm (fal dä roarit förrest til en annan Kyrckio < Her-
de, intet längt ifrån Eken», som legat illa fituf. Sedan be tält något
med an»a«, har den •jtufa/ som förut förklarat sig wara wycket

nögd
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nema i Staden warit det. W>d sidsihällne
i blef jag genom utdrag af co«/?/<?,/, i /><,»
,e<-s//, hällit d, z. 1758. til da närande
pellanens och nu mera Kyrckio-Herdens
/>,</ /»F»?a»/ sä wida Het ta besants for
Capellanen aldeles odrageligit wara, at jemte Capellans ämbe-

tet
nögd at stiljas hädan, om Gud sa wille, bedit l^orssnz, den han trodt
wara sa färdig i all ting/ at han ock detta wtta skulle, at han wille

honom / om han den gängen skulle dk. Dä r«i<ms stal sworat':
lLfter jag härer, at i ärcn nogd med Guds wilja, sä wil jag säg«
eder, at i morgon denna tiden ör Nder n'o , hwilckct war kl. 2. e.
M. ock i morgon 6. rreckor til ar min tid lvid samma stunden.
Bäyge spådomarna ftqcs haswa träffat in. Uti TörncroallaKyrckiowagg,
>i Ostergiötland stal han hoswa länt irmrra nanra gamla strifttr och
penningar, som en gammal man stal berättat för Probsten kt. l«uim<,
der sammastädes. Hw leka strifter han anuors låtit af trycket utgå, u«
tom dem Herr p«t. BciicticlUs uti sin Bvec,2 I,iit«2«, p. 68. anför,
wl.re ,ag nrg willig at här N'it> handen g fwa, sä wida jag haswcr om
h,ndcr stdana handttngar dercst en hop namnes, säsom ock rniiii för-»vidlyftiga iliiaga til c«n<isol>>,m kccles. i jemte conli-
ttorii dom,' Likaledes innehållet af hwart C2picel uti rnilii Swcnffaden lian i p. böck.r ibi». sammanjlrifwil, vch om hwilckcnsbefordrande til trycket, fä wäl K. Qutt. Bref af d. 7.som ock Trott. e.'KlWn« af d. 24. kisitii i5;2. dem jag
ftmmalcdcs har i afqätt til rioscssöics s de den sam»
Ma Mä'tc cenlulclH. haist W d det stnaN tllfället lek.ttcn»
liclson wllse lata den samma trycka, men som detta bleflveför w dlyftigt, ty nödgas jaa. för denna gängen lämnat. Det »i! man
ducka» n.-mna, at ha» uti sit fanciclse öswersatt psalincn K:<, 286.
Sorgen ftr glädjen gar ic. Den han dock sä ändrat, at initia! bof»

vä vct/crn2 litglöra hans namn ziglliäuz hwarföre
han mast tillägga den sidsta ,«seu. som ej finnes i Tyssan, och jemwät
striswit ?l. 227. Scär up af synd med allo fiit:c. Den han sasammansat, at niciai botftäfwcrne af vcllcr»e utgiorde hans namn B>'3»dock h«fwa af > eha. inilial bokstnfwer gädt ut, när kl, af

Se rlHlmnpcrotzl. s. 64. sö. 147. Iimu« eck än K. lluK. Ewcnsta Lil-cl, upftld med r«M
wackra
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tet bestrida systan derstädes. Och har äfvcn

den 27. H/<,> i detta är, lätit bref afgä til
om Skolans ffiljande iftän Capcllans sylan,ochat

Skole-Lumen kunds wara Präst Mika l?ch Predika Afton-sängerna.
§. 4.

Mjtadsens Rat»st«§a, om ar af tra, ligger wid norra fibw
af Torget och bestar allenast af en maning, med et litet

Torn bepryd- Längden of Huset ar 27. bredden 13 i. och hög-
den 13 t alnar, stenfoten pä södra som ungefär ciior 2.
a'nar, inbevtänab. Den bestar af 1. Sal och 2. Kamrar utom
förstugan. Salen ar ficljwa Radhuset, den ena kammaren
förmak, och den andra dr ej än farb men (drer med

edet för-
sta awras til Stenfoten tillika med nägot af wäggarnH
iitgmr Stansens O.warnhus, eller det rum hwarest Burqerffa-
pet hafwa sina handqwamar. e Nar denna Radstuga blifwit
byg), fan jag ej saga. Des ödm åta mig ock obekanta; men
$\ n?ib."t ben mar neg g immat och förfallen, ja sä gobt som
oldriq aldeles foiniibigit», blef ben anfeenfigen repareradt
Fönsterlufterna större gjorda , nya Fönster och Dvrar med väster
och rannr insatte, samt muggar, aMwet och taket innan vch
utan fortntttaöe, faforft ock med sörnämde torn och en ansecnlig
hög trappa mot torget försedd, hwilcket alt tillika med Kakel-
Hanen i er rum kom at kosta närmare 3000. baler koppimt.

I Nädst!,gan förwaras @ta&feng Fana , som formeneg n>a*
ra förärd af Herr Lands-Hösdingen s-ientcramz, Den före-

ställer
jväckra .-mn tioner, mast pä Swenffa och några ställe» pä Lat!!!, sa«som ock ha is !p!i!, trnckc l Bcack!,olm 164;, Herr Hof.'Rådetvch L i )uk. hat Ut! 4!dt 170.

nie,, af des iist>lia on Drottning c?!,iiNin» atstilligt anfirdt til paM
fölswar emot l»ros. i <35nin<;en.Zitterft har jag ock bofdt nillnna,
«t de h-r sberopade Sfrfft«r oro mig benagit meddelta of stu<i. §<»

'Eiic Foiiius, Heiliugf. NylaaJus.
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ställer z. Pinande Inxar, 2M i gult och i. i newkjl
står srtalet. 17,1.

Hwilcka här i Staden för är 1697. warit Borgmästare,
char man swärt at jaga, dotk wil jag anföra dem, som för Mg
Hiötligit warit, at fä vaaon imdl'rrattelse om, neml.

i:c> Girmund MaEon Mf Borgmästare 1623.
2:0 ?3rich Wulff ,c>G.
z:o Mats Simontzon 1Y42. hwilcken blef afsatt fotbeginglt hor, sedan Hen' H/<<x»«, /?o^««b<«F,'fräli

Uongl. Hvf-Nämn i nysnamde ör d. 2y.och 30.Undersökning i ofwcr O»mma Mrgmästare hällit.
' 4:2 pckhr pährffon blefßorgmästare 1647.

sn Johan Andertzsn 1657.
6:oHans I. BorZman, 1678. stm tilförme war G«fBefalltnngsman. .
7:0 Johan Behm har 168?. med desta ordek

co»/. <« <«,/^^<,,BorgerstapetsbeM'llning,,atbetala MManans penningar ärligen, samt m oÄ) annan gäng MlderffliMtStadsens TDmbok säsow BorMastare; men annan underrät-
telse har man ej derom at
mästare.

30 Hcich THurman blef Borgmästare 1688. hwilcken war
den sidst.l för tiden.

Af Stadsens Domböcker finnar man, at NädsiuM-Ratt
i Staden'pH det sattet deima tiom blijwlt HNen, at i Räyeä
suttit Grefwens Hoppma», en Laglaftre, Burgmastarm och

ibland ätta,Radman, jemte Stads - Skriftvaren. Och haf--wa aftven Bo'gmä)?are och,,Rad, samma tid, wld ärrts stut,
unyerkastadt deras om de
Vermcd ftnno sig nögda eller cIW Bref ttl Lands-HiHmgm af h. s. ,695. bchcö'
Zade Hans Kongl. Macht llppä tands-Höftingeiis

gwra me) häMdes följande författning;
E muck
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tew!. étt Camners rätt blef förordnad i Staden, bestämdes
of en £ämner och 2:ne bisittiare, alla af Stadsens Borgare»
sDe§e borde uptaga, ransaka och afdöma allaC/W/f twistigheter,
samt executh» deröfwer anställa, få wida ej laga wad emellan
fornme. Dehutom borde Härads-Hofdingen i orten, ym gän-
gor om öret, sä ofta han tingtade i Häradet, wid forfcirefan*
de, säsom en Ordinane Borgmästare, hälla Nädstugu dagar i
Staden, och dä adjungera sig fa mänga beffedeliga mmi af
Borgenstapet, som tif en fullsutten %\tt smdrades, samt dä
uptaga 06) afdöma alla lagwadda-säsom ock högmals-saker. Dä
warande Lands-Hrfoingen Grefwe C/ir/ har ock genom
bref til ftårcfos* Höfdingen under d. 20. 1695. föranstaltade
em wärckstalligheten häraf.

Enllgit Konungens Reglemente af d. »8. 1696. huru
stadsmedlen 06) penningarna i Ekevås borde Mfontras och före*Ms, finner man at Magtftrats Personerna blifwit följande #4/
snstagen; nemligen.

Til äfwannamde afloningar och byggniliM stulle
Staden meoel pä följande sätt insamlas, neml. Tomte,

Teppe-Domare-StZnd, oh Bn staps< penningar, samt Sak-
vrm< För nämde utgifter och inkomster borde c<,/e«>s»,
ijter det denna /«/?»'«6«« widare föreffrifwer, giöra ledo.

denna O hafwa sölande Härads, Hövdingar,

D
Härads-Hofdingen - - -€aijiRar«i t - * t * t

i\\\t &e§ Vistttiare , * * t
t. Stadstjenare

t * * * * *Qii lack, papet, bläck, postpenningar, fiunf wed
Bd) ljus meb exttAorainarie exftnfe-r t t t

5«ö//F?e byggnwMr , - - -
)al.S:mt.

40

so

'4
6 ■

Summa. lofdal.
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fsz wida bekant ar,) Därstädes förrättat Borgmästare syflan.
i:o som' 1719. blef apläd och kallad
hwilcken ock dcrefter blef och sedermera Hofrätts-Näd i

Hof-Rätt. 2:0 Z:c> /<>l,«e»/,
4:0 och sidst Herr'

Igenom «</< af d. 21. 1752. pä t4e«)i/Stads an-
svkning, blef staden bewiljad egen Borgmästare, sedan den
utfast sig at löna honum med isy. Daler S:mt, da Camnärs
syfian aldeles stulle uphöra,. lönas med 22. Daler
Silfwermit, och de öfriga Radstugu-Rättens Ledamöter tjena
utan Lön. Borgcrssapet funno sig sä mycket mera föranlätna,
at giöra denna ansökning, som Staden anseenligenkom at lida
i, brist af en sådan här ständigt boende Styresman,som wid alla
tilfallen Julie genom goda rad, försiag, inrättningar och inseen-
de befrämja Stsdsens bästa och tillagande walmäga. Blef
säledes genom Kongl. Fullmagt af d. n.Oe/.
»7V2. den första särstilte Borgmästare harstädes i nyare tider.
Under Hans tid blef Staden försedd med det nyare H/F,'//e,, i
stället for det gamla, hwilcket senare wäl än finnes i behäll,
men dock icke brukas. Nu warande Borgmästaren ar Herrhwilcken genom flera nyttiga inrättningar
sch god ordnings widmagthällande ej litet bidragit til Stad-sens uphjelpande uch wälgäng. Hans FullmaZt är dm
22. I7ss.

Borgersiapet efter wanligheten medelst tomk-teppe-
domare-och Burstaps hwaraf sedan Borgmästaren
ock) lönas. Här aro fmtidm 4. Radman,
hwilcka stiftewis i Rätten, 1. Stads-///"/och
2.Stads - tjenare. D5Borgerffapet här i Staden stola
antilmen til Borgmästare eller Radman, ffier det af hwar ock
en for sig, utan at wi§a dertil utsees. Men ssulleWid nägot tilfalle, näZot när blifwa lika sä jemkas de i

E 2 den
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dm händelsen efter hlvars och ens utffylder, sH at dengmom
Wilt bliswer, tzwilcken fiäsia rösterna bekommer.

I vftigit anmärckes, at Tul.htcht blef om ftm<
maren bygdt af Borgaren hwa«'öre han afHerrar Fniimägtigt
bekom s«6 daler ore Smt. Aadra H,ls, säsom

eller Frrräds-hus, Mätare 06) Slachtare-
bus, eller FattiZhns, Barnhus, Tuchchus,
sler Siukhus, sinms här icke.

§. 5.
dnma Stads oden ifrän äldre,tider angsr, sä

jag titstä, at MZ ci efter önstan ktlnnat pä fatt
V»a om de samma tilrackeUaen underlättad, ehmu högt jag dock
lagt mig lvmnmO dcrom. 3lt den fatt kännas wid allmännG
Ondsplägor, fäftm päste>tider, och hungers är, samr
krigms mnga och Fiendens wäldsamheter, och at Vch nphje.l<
paM>e eller tiltagande i handel 06) fior ej litet Zenum dyM
standigheter bliftvit fochindmt, är en saksomz ingen larer kunnai
neka. Twenne resor wet man at Stadm
ne den ena gängen tik me-a an nvä tredjedelar och den andra
til tredjedelen femte bagge PMegärdawa (n). Hmu mycket sa>
dana olyFor äro wällande til en och an mera
förhindra dch i burjan stadda Owaxt,är allpm bekant, klnder-Hrm Ryssa öfwerwaldet, som bcczWtes i?l?. i manad och?
Dts ftmma tid, hafwa mastadelm Stadsens Inwänare
warit pH Mckten i Swenge, dä de haft me) sig Kyrckans oH
Stadsens handlingar och andra MMialMr, samt derftädeK
Drtart sin mäfia egeneom. Mgra fä buchäss och gammaw
Mck lvori> allmasi härstädes qwar, fingo kcwnM
wjd den kmga, hela landet dä allmänt med. Helt-
yoga kan man numera ej gifwa wid hatwenhuru denna Mak

dL
(n) €f för anförda Refolut. MH i,Sept. 1664. l.f.
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dä bettmgades med urtager och mqwartermgar En «MMM
»aum berättes under tema tiden allenaß
bilswit lltssrifwen til Soldat. Hwar sommar stal en hop rM
Krigssolck utan sör Staden, pä den A kallade Ladu<
gärds Campcn. Dä har ock Man i Staden bliftvit Guds-
tjenst utan Capellanen i Poio wid

har dä och dä fmrattat denfamnia hätsiädes, tils
Uigw mot stutet Prästmannen fiyttadt hitzLch jtäudlgt betjent Inwänarma mcd Prästerliga
tzn del af de äldsta dera oeten stiga, at alt in tit är i?is. M"i-Wa/ey statt pä det siället, ftm kallas Slotts-backen, en,
bvMnlng af sien, 2:ne wanmgar hög, bestäendes af 2:ne
salar och io.kamrar a hwardera ftygelen, fä i nedra söm ofro
wäningen, hwitcken tilhördt sen förnämda Grefweliga
zi,/MMg, men sagoe är hlifwit af Nyffelf.i grunlh
Orstöch pä det fättck, ae bzelckama, pirerna vchgrOVa)brä>

blefwo til stöttar anwände, mursrna aldeles
de och det öftiga plötstigen upbrandt. LämmnLar afmurar öchi
slirar finnes ock an pä detta ställe. En del wela dock före«
zifwaat här fordom statt et Slott, hwilckets dfffa
Man bör ock anmmka, at et litet siMe nedanföre i, Stade»
ligger den fölnämda Herregärds tomtar.. lltum alt detta kan jcmwäl af /ee/o/. pä Prasierssapets af
Hbu Stift enffylte befwar, gifwen d. 24- n//. 172?.
z.klarligen ses, at Staden under denna tiden möst bllfwit meL
en illa medfaren, emcdcn orden der loda: At i psjo.
ftlnwckl drager iorftrg em Fsrsamblingen i dw aldeles för*
störda Staden Hwaö, den sidsta RiM tiden beuäft
far, hwilcken som bekant är 1742. om hösten tog sin
«6) stöts 1743. om sommaren sä reste jemwat en delaf
fens 1742. öfwer til i mening at fördlifnxz
derstades under den tiden wore l landet, mci» komm»
dNk mD alla. »Hen Hlbakas, sanuust höst, undamaKaudeL zME 3, l)us-
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VusM, hwilcka först efter crhällen fred äterkommo. Ehuru-
wäl denna fiendteligheten icke ft länge warade, hafwa likrväl
Borgecstaget haft gaxffa stort twäng med starcka
F", stjutser, rodder och wakthällningar, hwilcket man med fle-
ra kunde besanna, om man ej wille undwika widlyftighet.

Enar derföre dylika swärigheter, utom annat, som framde-les skal anföras, öfwerwagas, sä lär ej underligit förefalla,
Swarsöre denne Stad, hartils swärligen kunnat komma och
bringas til önffelig walmagt. Genom fartygs förlorande lid ef-
ter annan har Staden och nägot lidit. Dock har man orsak
at tacka Gud, at den åtminstone deha senare aren ej blifwit
med särdeles olyckor hemsökt.

§. 6.
SSå matt t denna <§. år sinnad at tala om Folckets as och

tilt<»g<nde harstädes, wil man förut anföra något, sombeqwämligen på detta ställe kan omröras. Denna Stad fan
fägna sig af de förmoner, som pä mänga ställen saknas. Cä-
fem belägen på et tort ställe , äger den en sund och hälsosam
luft, och derjemte 3:ne goda spring-källor, utom brunnar pä be
fia»ta tomter , uti hwilcka finnes nog gode watn. Wid vasi qoo.
famnar ifrån staketet år.påben sä kallade Präste,angen,en ©urbru»
Hffiera ädror, hwilcken Herrßegements Fältstarenpröftvat och för god ansedt, dä han ock jtelf om wären tillika
med 3:ne andra började nyttja deswatn, och fant bet nog tien-
ligit och godt, ansiiönt något swagt. Seoermera hafwa ärli-
gen en bop folck, förnämare och famn, nyttiat har sin bruns-
c«r, ocy bet med god nytta. I denna sommar har Handels-
mannen harstädes Herr <?«,«/<>s uppå Herr Borgmä-
starens upmunf - och tnråbanbe gtitt t furstott, och låtit byg-
ja hus öftver Surbrunnen, fårat försedt ben med flera
Jiteter, til alman tjenst, hwarföre han efter handen stal fä sin
betalning af de inkomster, som har wid ©ufbwn funna infiM.

I
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I denna Stad har ock i nägra och zo. är warit Fältstä/

rer, men dock ej hwilcket ej litet hindrar den goda
warckan Fältskären, som äfwen betjenar de kringliggande bruken
vch landet, annors ssulle kunna ästadkomma. Ty hwarcken kan
han sielf hafwa sä mycket i förrad, som
kan fozdras, icke heller kunna de altid, i den hast som borde, i-
ftän eller förskaffas. Man skulle förmodeligen
hälla före, at en härstädes torde finna, om ej
tock sä wäl sin utkomst, som i hwarest likwal sin-nes Det wore säledes vnsteligit, at jemwäl näZon
sädan här wille sätla sig neder.

Inga synnerliga siukdomar, wet man här i Staden, mer
än pä andra stallen, hwarcken i äldre eller senare tider, hafwa

allmänna sivkor och landsplägvr har den ej min-
dre fatt kannas w<d an andra orter i Finland. Uti fattig aren
1695.96. och 97. hafwa af Stads och Lands, Föriamblingar>
na en myckenhet folck blifwit dvda I synnerhet hafwa 112. per-soner det siosta aret 1697. undergädt Vetta öde; ja, den 19.
>H>"7 samma är äro wid vstnorra kanten omKprckan 23. st. Lik
blefne jortade. (a)

Päste-äret 1710. hafwa jemwal oftlbart mZnga »frändödeligheten blifwit flyttade, sä af Stads som Landsförsamb,
lingen, ehuru ej nämner fiera an 88- persbner,
hwilcket sä mycket mindre kan Mra richtigt, som gammalt fo!tk
an weta namrgiswa personer, bwilcka Pastetiden har i Staden
dvdt, och tock ej finness Kyrckiv-boken anteknade. Man tror
ej utan anledning, at afwen uti fattig,-ären fiera assomnat,
Hn enligit den samma nämde blifwit.g halst som »frän Sta-
ber-och Soknarne i stift til c?i,Mo, «« ingifne fl.'rtekningar,gif,
wa wid handen, m 1696. (il Midsommaren »697.< och Pojs Församblingar blifwit döde 442. personer.

Jag
(o) St gmnl» KVrck, ratlNstaps-botlNi



40. Jag ffnlle Har, garna inftra en tafia öftver födda uch-idöda,ftan detta början til denna tid, men som KyrMo-boken
harutmmn ar mycket och otilräMig, sä nodgas jagzö detta förbi, och altst ätnö<!a mig at har endast fä anteknadem for de sidst förflutlM 21. är, neml. ifrän och med 1759,
1 ifai ls-i lingen. !anos- örsamblil ;em

rtal ;^ i Födde i
Manköli. I Qwinkön. s

Födde
I Mankön. I

• Födde.
Qwinkö,?.

" i:7l9. 1740
1741
»742
1743. 1744

, 745
,l?46

■ 1747
' 1748
'749

! i7J0
i7fi
i7P
'753'{T7/4

3 1775
»756

' '757
1758

* 1212
t Som,

I - *' lo'
j - - 6

t tio

9^- - 13!- -, - 2

•739
1740
1741
1742
174
1744,
i74»r
17-16
174?
»748
1749
i7;o

1752
'753
*7y4
•»■7;r
l?f6
'757
'758»y>y
Sum.

' ' 7
* 1 12
* * 6
1*6- t 8
* #I4
t .* 17
;;"
'i *n, ,- 3- ,15- t '3- Sr 14
* '7
* #16• - ,7

* # 10

*- » 12
<» 20

' ''V

243-

- < 11
t - ii- - 6- - 7- , lV- * jr, - 19

5 'i "- - 3- -8

* ' 7, -13- <» 4- - 13
f > ' "8, - 8
i ''*•''-%- * 6

- - 5, , 11

i / i5:
t > 13- - is- - '4

'j
* * Ii

'-ao
f - 7
"f. * 10
t 0 11, ' * »4
t t 10- :* 7
t * 14, / 20

* 4 12, * 1
* * y

-? - II, - 12!- t '%
t -, 11, * 12- - 11

* ■« J
'<)9.

- - 12

* - 13
* '< 14
* ' %
t * 14är' , 12- - 9- - 12

" - ' 9- t 9
.-;—>- —t

216.si7.— 456. 4/9»
3un!nia<!Sumrnar. 87/» w~-' •' .' f Hwad
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H5Md de döda si af Stads som Lands Forsa mblinM wid-

kommer, s.i är det a« swärare at fä uägun redig underrättelse
Dm. I-ag mDc således anföm en tafia öfwer degge Fvrsamd?
Imgama tilftlmmans, hwarmi jcmwäl ötMnadcn pä könet c) är
aldeles pälitelig, sä wida i Kyrctio-bokm icke altto biifwit ut,
fört wid barns dcZrafwande, anlni dc wam Zähar eller stickor.

Stads och Lands- Fårsamblingen.

Anmärckningar öfwer fFregaende taflor.
s«) Under deha 27. är finner man at i Smden allena blif-

wit stdde vch pä Landet 459. personer, tilsammans 575.
Men deremot aro med döden afgängne i begg! Forsamblinqar,
na 732. personer, hwilcket gier wid handen, at folckets antal har
mäste wara i tillagande.

(B) Säsom i begge FörsamblinMna bliftvit.Mc, Man,
F tö3

Ktal!t Mankön. J Qwinkön.
Döda to* ®S

Mankön, l
Döda.a.

Qwmkon.
1739
1740
1741
1742
1743
1744
*74/
J746
'74?
1748
»749

t t 2!' - * -20 1750
,751

l?53
'754
'755
1756
17/7
r 7rS
'759
Sura.

t 1 19
# f 21

i t 18
i 26 s 21'

14 * 4 ai'
t
t- « 13- l9

# 16
L ■f a4 * - ai

5 -?

t t

17
12
II
19
18
24
15
12

f ' is
F

* *t 11
16 * - 17- - 22

* t II t,
t

i

*
7

18 - * il
5, - '7- 18, - / 23;- -I?F t 11

t * 15
t 18 *- S

i
l?
28 - # 20

374- Ull
Summa Sumroar. 73a»
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km 460, och Qwinkön 415. s 5haswer ock af det förra könet
374. och af det senare 353. blifwit döde; hwaraf ses, huru dm
wlse bibehäller emellan begge könen.

(>) Sedan freden stöts med Ryssland 1721. hafwa har ej
warit nigra gwswa missgicwmgsman och säsom,
ma:, icke heller tllwrene forspordt något sädant.(O lfolcket är ftifft,och lefwa jemwal masta-delen til tä.nmellg hög älder.

Nu förtiden äro här iStaden.

§. 7.
sag fommer at omröra Stadsens Handel, wil fag

korteligen bcstrifwa des Hamn och beffassenheten afsiön,som under li.qger. hamnen liager pä södra sidan
under Staden, är 7.« 3. fot djup och öppen allenast för full
wastllg Mnd pH 4 mil. Här ligga masta Stadsens Fartyg
vfwer Mnteren. Pä s''. fidan ar oc? en liten bucht in ifrän
ftlnvatnet, 3 <» 9 fot djuo, kwarest afwen nögra fartyg kunna

w«d pälar. Lastade fartyg kunna ligga ? mil i H.
i?. »Wn Staden, under Gullöö landet, pä »2. « 16. fot djupt
wat»F ych gud hamn. Men stora Skepp kunna til 30. <« 24.

fot

Mantals- fefn« IPers. Ostcchie W
3£.U'i5ac s - f t - 126.
Mi dmnor - - - - nr.C*>iviet * * * t t t 23.Döttrar t * - e t 29-Drängar ----- 42.Pigor ----- * 40.

Gamla Mans Pers.
Qwins Pezs.

Gäsiar under 1% är
j.JItcfou uiiDct1 is är

29.
fl.
l'2.
102.

Samma. 295-
Sutnma.[^7^.|

Summa Sammar* 670.
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fot lastas'i ftM mil hariftän, och sedan segla uttilsivswid
.Twärenmnde, som ligger i 5. 2. mil ismn Staden, rent
dock farwatn. Farwatnet ifrän til
/"Z'» innom ffärs, yär 2. mil nar Staten, ut wid hafsdandet.
Eljest gar ock'ifrän Staden et annat farwatn, inra eller djups
ledm kaliadt, som lastade fartyg kunna löpa öster ut, och kom,
ma sedan pä det nämda farwatnet wio Baresunds Tuli z
mil härifrån. Dej) utom gar ännu en bätle) emellan Degerön
och fasta landet til Baresund, som är en mil närmare, men a-

under Sodechy gärd ej mera än ftt watn, och ibland
an mindre. 4 mil ffrän Staden iö' är et trängt och dmp.t
sund, Odensw-sundet kalladt, hwarigenom all scg.'llart gar til
och widare sördi Sraden, öfwec den sä kallade bancken,
hwarest aro.knappa io. fot watn, dock med blöt botn, men st-»
dan daneken ar ar nog djupt längs med en fiärd, mit
läng i til Aminne eller Skurubro, wid och

platzer. Detta Odensiö-sund har ock bliftvit hilladtMunckesnnd, som förmcnes skiedt deras, at en stor sten/Ma,derstädes warit upstaplad med et hltfwud äfwanpä.
At Smd i förstone och jemwäl sedermera i läng

tid warit en Stapelstad, och säledes idkat utrikes handel, ar
ostridigt af det som utur Stadsens /'«>//<'F.'<'/' , 1. §. anföidt ar.
Nti K Handels och ordning.

d. !Q. ,614. tillätes jemiväl FX'^/Stads Borger-
stap uttryckeligen at segla utlandes med egna fartyg eller ffcpp.
Detta ffier ock uti Handels af d. 12.
Huru samma handel blifwit idkad och med hnad fördel för
Staden och det Allmänna, kan man ej säga; säsom man icke
heller wet, hwarföre eller när den blifwit il ffränckt och förbu-
den, mer an det i 1. § omrördt är. Dock finner man at re-
dan 1562. d. 26. Handelen pä Narfwa, blifwit af Konung
L/l/<7 förbuden, för mistfvrstäild med

Beträffande Stadsens handel nu förtiden, sä sinnes charF 2et
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et fartyg bygvt p5krawel förledne sommars, och tacklat til

famt destllwm 19. stlttor, alla med klinck byggnad,
hestöendes af;o. 35. 40. << 45. täjlers dragt. Med desia far-
tyg seglas mast pä .r^^ö^/^» dock gä afwen en del wid tilfal-
lm, under hwarjchanda fachter, både sor andra Städar, och
jemwal för Järnbruken til nialmbamtning ifrän
de det behöfwa. Til vswersrres wcd, den Borgaren
först far efter til dm bonden,med hwilcken han dcrom kommit ös?werens, och sedan seglar han äter til Staden at erlägga Landt-
Tlillen för befagde wcd. Widare oft^el stoppas humbla, lcfwaude
boffap, insaltat kolt, rägmivl, och nägot litet p,i?««»/,> waror,
hwilcka dock här i Staden aro ganffa swara at bekomma, jem-
wal ofta til hllsbedof. Jag wil harwid bifoga et ntdrag, för
z:ne är öfwer de förnämsta waror, som ifrän blilwit för-
pcchade til Hsoeiöe/«,, ncmligm.

Ar 1757.
tmi. räg, 63 i spillra rägmiöl, 95. lun. saltkott, 82.

lisplmd smör, 68. lifp. talg, 42z list>. luimbla, 22. lisp. tortkött,
14. par elghorn, 7. st. kefiings orar, z6. st. kor, 2. si. stukar, i.
st. kast, 21. st. far,f. st. slimre hästar, z. si. oberedda kohudar,
iO. st. dit. stuthudar, 2. st. dit. kalssin, 620.5i. hmwagg, 42. al-
nar ylletyg, 249. alnar walmar, 579. famnar wcd, so. st. större
bielckar, 59. st. mindre spärrar, 130. st. större dito, 125. st. bryn-
sienar, 3- si. planekstockar ic.^

Ar I?s8.
79. Mer bmnkohl, 20. wn. räg, 4. lun. omalit malt,

tun. rem nötter, vägmiöl, nl.ttm.salt-kött, 82.
lisp. smör, iO. lisp.lim, tisp. salt-fiaff, 4 i lifp. tort kött,
9i lisp. talg, 2a 2, lisp. gam. koppar, 5934 livs. humbla, ?H.
lisp. tort stäst, s2. lisp. näfwer., 4. st. keftmgs oxar, 31, st. kor,
1. st. qwiga, i2. st. siutar, 2. st, tjurar, 2. st. kalfwar, is. st. far,
i.st.wärckhäst, 25. st. brynsicnar, 46 z. twg hönsagg, 1. st.

obereod
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eberedd kohud, 3. st. dito stuchudar, 3. st.titokaWin, 28.alnar
ylletyg, 48. alnar sämre larft,4. alnar bättre dito, famnar
wed, ,76. st. spanar, 132. st. dito mindre, 5. st. pumpstockar, 152.
st.ankla bräder, tt.

Rr 1759.
237. Spillra rägmiöl, 44. tun. salt-kött, z tun. haftver-

gryn, lisp. smör, 2 z ll'p. talg, 4 lisp. ost, lisp.
tzumbla, lisp. tort kött, 44 lisp. salt fiäst, 2. lisp. bastrep,
4, lisp. ohäcklat lin, 10. lisp. lim, 26. st.kor, 6. st. kefiings oxar,
2. st. kalswar, z. st. stutar, ,6. st. far, 12. st. kycklingar, 1. st.
Häs, 4. tunna nötter, 2. st. hästar, 2. st. elahudar, io. st. obe-
redda stuchudar, 2. st. kohudar, 42. st. hönsägg, iB'7. famnar
wcd, 1. latz biörckwircke, 9. st. bielckar,<» 19. alnar,s6.st.dito
mindre, 208. st. spärrar, 167.fi. timmer-stockar, 4, st. pump-
stockar, ioz. dubbla 3. kappor lingon.

Ifräi» hämtas til salu, salt, tobak, inrikes tilwärckade
ylletyger,allahanda siags kram-och bod-waror,hwarpä har dock ar
mycket liten assattning, emedanLandsmannen sielf deriftän hämtar
eller genom sina grannar läter hämta,kwad han behöfwer. Han-
delen med Allmogen är således här i Staden mycket ringa, ty
den stannar ock desutom mastadels nud sina waror uti de här-
omkring liggandeBruken, hwarest de dem tuOftie försälja och
sedan npklöpa derstades hwad detarfwa. Den förnämsta handelsrö.else med bonden sttec altfä med nägon humbla, ffutwed, siacht-
Creantr och spanmäl,mäst til egit behof. Stadsens Boraerffap
biwlsta gcmenl- 8. Ma>cknads och bytes plaher' oä) i Staden
hallcs arne Marcknader, neml. d. 25. /ci,. och d. 24.I Almanackan stär wal, at i afwen stal hällas Marck-
nad d. 25. z/<,"«, men detta stier intet.

Har äro 8. fädane Handlande, som haswa krqm, bodar,
sanit inalles 83. anteknade för Borgare. Pä Lands- sidan afStaden finnes Tullhus, men ej emot siön, utan bätama sättai land wid the omkring Staden warande bryggor, sanit derer-

F 3 lägga
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lägga Tulen och blifwa v-,^^ H,-r kan oF nämnas, at
sedan Lanormanna yandclen wid sidsta Riksdagen, i följe afKongl. Ma>!:ts Nädlga af ocn 3. 1747. igen b!rfinssränkt, af har i Staden d.

i7s7. en Handelsman 06) en Porgare til at wara utrida-
re och besiagsmän öfwer all olaaa handel haromkcmZ,tilswij)a
Personer dertil kunde utses och forordnas.

§. 8.
v»i säledes anförde, Hwad om denna Stads Handel

warit at anmarcka, tyckes ordningen nu fordra, et nu jem-
wal nögut orda om des öftiga naringeftng- De ägor som hö-
ra under Staden aro mycket fnafroa och magra; men hafwa
dock för är i6r4. da den, som sagt ex, fick Björcknäs til ut-
rymme och mulbete, warit mncket trängt*, För nämde Biörck-nas hemmans ägo? betalas ifrän Staden til Kronan t ärlig
tänta 13. bal. 28. öre Smit. Af «<"/«»/• pä Stads beswar,
gisiven 6. sj.beitmb, 1697.§. 2. ses, af de aimdt ansökning at
slippa denna ränta, men kunde ej tvinna fin önstan. Boraer-
stapels äkerteppor utgiöra tilsammans med Prastegards äkren
vngefärligen något öfwer 20. tunnors land, mast sandig jord-
män, hwaraf händer, at när heta somrar infalla, säden för-
torckas, eller som här säges blifwer stentagen. Dock har man
erfarit, at äkren här ibland gifwit til ,6:de kornet. Lands-Höf-
tingen Herr Greftve &*/?. Gyllenborg forbob iaenom utflag ,
hei/ingfart b. 7. a/<*<>' 1774. At ingen af Stadsens inwänare , wid
50. bal. S:mts wite,fär antingen hälla e'er uptaga åferteppor
K Björcknäs allmänna betesmarek. En del aflnwänarena haf-
wa 1. eller 2. kor, dem be med mycken swarighet

c
om wmteren

framföda, emedan bonden här ci garna säljer hö, och under
Staden finnes inga ängar. Dock äger Capellan och pedagogen
en ang, hwaraf, nar någorlunda böwäxt ar, insamlas, utom
röwas, tiUo.goba korgar hö. Mulbetet ar snäst cd) swagt, at

siörre
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större delen beta sina Krcattr' för lcga, pi andras närmast tik
Staden gränsande ägor. Sladscus tilstandiga ffog ar allenast
tallbuffar, hwaraf ingen kan oct.ena sig, ma» nödgas de sich>
wa för betalning hemrö a den wcd de hafwa nödig til brändsel.

dit hörande wärck hafwa Borgerffapet
här sölmatt. inruta, jör deras stätta rörelse ffnll. Icke heller
aga de del uti nänra Måne wurck;Mcn garnspinning oc!) waf-
nåder idkas med mycken fiit af Borgerssapcts hustrur och barn>
samt andra Inwanarc i Staden, hwavaf de sedan förfärdiga
lärster, ylletygers) buldan. Har finnes nu förtiden följande
Handcwärckare, som dock ej inrättadt egit ffrä eller ämbete, e?
hmu de detza ören sig tilökt, neml. i. GMsmed, i. Glasmä-
stare, 2. Snickare, i. Swarsware, i. Sadelmakare, i. Kruko-
makare, i. Semssmakare, i.Garsware, 4.Klensmeder, s. Skräd-
dare, 6. Skomakare, <4. Lmwösware, 2. Murmästare, 3.ByggF
mästare, 4. Timmerman och 1. Tunnbindare. Detze Handt-wärckare syffelsattcs nug med arbete, dels af Stadsens Inwä-
nare, dels ock isrän Landet; >a, en del hafwa jemwäl siögde
ämnen utaf andra.Städer. Desutom äro här 4. Wm,»"»««
,<','<,''<', 19.Bryggare, och Borgare tillika, 5. Kwgare, 1. Gäst-
gisware, 7. Lanct.forman, i^.S'öförmän, 1. Bagare, och 1.
Slachtare. Eliest idka ock nog fiittgt sifferi, bä-
de til egit bchof och salu. I förra tider har i synnerhet Stad-sens näring bestal i sisteri,sä at de äfwcn sseppat sist utomlands.
Men sa wida des egit siffewam nu mera ar sä godt som intet,
ffier det mast för betalning clier lan!slott pä de omkring lig-
gande hemmans watn, och det med allahanda fiffebragder, sä<som not, nät, krokar, )c. fängandes pä detta sätt, gäddor,
braxen, abborar, Nägra begynte afwen förledne
höstas at bruka Herr Ofwer- fiffesatt med
krok och längref; Men fä wida detta Dedde niycket sent, kan
man ej än säga, huru wida de kunna rätta konsten. En del
äro jemwal med Skäreboarne i stlvmminZs siffe,

swilchet
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hwllcket dock pä denna orten sällan ar fördelachtigt. Wmttrnot
bnlka de lckalcdcs. För nägra ar ftdalf gwrtzes atffi!'iga försök
m?d tobaks plaiittrmgar, n,en umn sardeies stamgäng,
fvre dermed liv mera aldelcs aftrannat. Orfakcn towe war:t
dels imdmonen, som fordrade mycken giödning, dels vek brist i
kuudffapen om denna plantas ratta handtering. Ingen lin
hampcs,'>dd filmes här, ej heller tyckes jordmanen dertil wara
tienlig. Icke heller aro har ännu vägra trägårdar af wärde.
Dock har en och annan pä sin tomt litet köks-krydder til hus,
bchof,och nägra ftuchtbärande i senare ärm plantera-
de. HllmbleMdar giswes har nästan pI hivarje tmnt; ja nå-
gra hafwa äfwen begynt dertil anwanda sina äkerteppor. Den-
na handtering lönar ock warckeligen harstades mödan, ty Bor-
gersiapet ser sig af sine humblegärdar njuta om aret iftän 6.
til 12. lispund humbla, och den sä god, at den altid med stal
haft namn af den bDa, i anseende til desi märckeliga kmft ock)
styreka; hwarfvre den äfwm i betalas til det högsta pris.

Sattet at här i Staden stöta sä humblegärden, som humb-lan,är med fä ord följande: Om wären, sä snart jorden är friför tjala, fylles plahm wal med mull, brukas, ränfas ifrän o-
Zr.is, samt gjödes hälst med sär aiödsel, men i brist deraf med
wälbrunncn bostaps giödnina. Derpä upkastas med späda foh-
rar af et godt qwarters djup, och en half aln ifrän hwarandra,
deruti rötterna nedsättes, äfwen 4 aln frän hwarandra samt sä,
at utslaget wandes upät. Mullen kastas sedan wäl öfwer röt-
terna och landet giöres hel statt. Widare risas det til en
alns tjoklek med godt granris, och sä störas 'mala gran<
störar, til i. aln emellan hwarje stäng. Det första aret giec
humblegärden ej synnerligen, men det andra bättre, och sedan
det tredje, fierde, samt mänga är derefter ar den ifullkommeli-
git ständ, allenast at den ide första 3. 4. aren bör ärligen
granrisas; Men sedan kan den wara bulpen med hwart annat
ör. Giöostl behöfwer den stdevmera Dan, dock nar man pwf-

war
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war at det fordras, bör det stie om hösten och sirar Mltt ut-
bredas, samt risas nästa wär,at förtaga ogräsets tilwäxt. När
humblcgälden bliswer lnycket gammal, och säledcs rötterna för-
mycket ökt sig, sa at refwarna pä hwarje stäiig blifwaför män-
ga, och den fölgachtcligm gifwer fuller en myckenhet af kop-
por, m?n helt sinn och kraftlöse, dä en del rötter, med
hwilcka, om behagas, en ny humblegärd kan anläggas, och ft
bliswer den igen lika såsom ny. Nägra säga at
bör sälunda til rötterna minstas hwart tredje ar, annars mo-
gnar humblan ej pä en gäng, utan nägra rötter som ssutit dju-
pare ned komma senare up och til mognad. De mena äswen
at ju äldre lMnblegärdcn blir, desto gwfre blifwcr humdlan,
samt senare mogen. Sedan humblan i rätta:: tid är afpläckad,
turekas den först i wädret, och dcrpä ralt wäl i badstugan, hwa-
rest intet bör finnas rök, samt ytterst inpackas och förwaras uti
dertil giorda stora och täta fat e!!er tunnor. En del tro, at or-

saken, hwarsöre humbla stattas for en den bästa, är til
<l> del sielfwa jordmonen, som ar nog sand blandad wed -stenig
grund under; förcgifwandes, at den i lccklandad joxdmon ej
ttifs sä wäl, eller blijwer sä starck.

§. 9.
angär de inkomster, som af denna Stad antingen til

Kronan, eller Staden sielf tilflyta, N hafwa den senares
är 1695. ej stigit högre än til 93. dal. S:mt. Hurll stora de

förut warit, har man ci underrättelse om. Nu förtiden är här-
med säledes beffaffat. Krono utffylderne hafwa senare ören
vkt sig til emellan 92a. <« looa. dal. Smit om aret, utom <70/>

Spinhus afgifter af K-ogar, samt flera slags medel.
Men Stadsens inkomster äro owitza,vch ongefär zoc,. dal.S:mt
ärligen, emedan man ej kan räkna det son, Borgerstapet til

nödiga bchof mäste före. Til at än närmare lämng.
underrättelse om inkomsterna här i Staden, wil jag Här äfwen'

G smstllt
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lZrffilt införa en fömknina öfwer influtne Tull-och medelfyr nägra är, neml. är 1734. har influtit. Daler S:mtTull « Staden ------ 214. 4<Wid Lojo Marcknads-platz - - - - - 64.4^Och i is",, ,-,--, 148.31?

H»«»,<l 427. zF.
Harwid b'>r anmarckas, at under z:die c7/a/e» jcmwal a>?inbcraknad af qwarnarna under Rådstugan.

Ar 1757. Dal S:mtTM och Jnft - , , 0 , 680.12|.
Ficrde farten t , t t * t * 104. is|

784. 2s.
Ar 1758.Tull och ----- 885. 34Fierde s<"e» , - - - , - 155. 14

104Q. 4Z-.
Ar 1759.TuN och - - - - - ?89. la

Fierde - - , - - - 44
F«»«»»6 926.14H.

Här aro ock inberaknade de medels som klinnat mstyta md
Pc smä marcknadema, sum Stads-boarne biwista.

Af gammalt har denna Stad utaiordt tilKronan 4Bäts-
man, men sedan Hans Konql. Maij:t genom nädig
Kongs-öhr d. 18. i6z,. lämnade Staderna tilständ, at är-
ligen betala en wist/»»'»" penningar, för hwar man de tilfo,
rene giordt, fä hafwer jemwal denna Stad, enligit sin bewill-
ning, d. 1633. »frän den tiden betalt ärligen

för
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for -tnva? bätsman dal. Kopp-mt i fteds« tider, ych
uti tilstvcande Krigs-tider dubbelt. Staden har wal ficra re,
sov, i anseende til sina snafwa wilckor,a!.lcru!iderdänigst anhållit
antingen om försköning mi dätsmäns halande, eller ock vin
antalels förnunstning, men ej kunnat winna sin ansökning (p).
Och flMier man at 1679 hafwa Boraerffapct, dä de mast ut-
betala 4>2. dal.Kopp:mt är!igm i b,us!nans< penningar, bliswit
sä utarmade, at en oel öswergifwit sin bvrgclioa näring, hwarförehär ock dä en tid woro allenast 40. BorMe til antaltt.

§. 10.

i föregående ar afliandladt, hwad si wäl til denna
Stads kännedom igemcn hörer, säsom ock hurudan detz

handels rörelse, och öfn;a närinZssätt aro, sanit hwad Kronan
och Staden derigenom winner, wil jag nu widare i enfaldigbet
uptecka min oförgnpeliga tancka och mening derom, hwad har,
tils förnemligast legat, denna Stadsens tillagande i hwarjehan,
da rörelser och , i wagen. första "orsaken bör billiat
sökas, uti de omkring denna Stad belägna mänga lembruk,
hwilcka omgifwa den samma pä följande sätt: mil
iO- »frän Staden, z. mil iO. 0. F,v/»H, mil i
0. til 0. 2. och 2i.mil i n o, Z. mil
i masugn iz mil i til masugn är
Ingen larer kunna neka, at sä mänga, pä denna ort be-
sinteliga Bruk, jemwäl dä, när 06) rättigheter 110,
ga efterlefwas, mycket bidraga til de swärigheter, denna Stads
Borgerstap sär kannas wid, emedan masta de waror,fom an-
nors til Staden stulle ankomma, och sedan med föchel, pä an,
dra orter kunde föryttras, nu upgä til Brukens förnödenheter
och widmagthällande. Men säsom man detta ci wil påtala, sä
hoppas man dock derutinnan ej afwika iftän sanningen, at man

G 2 tror

(s) Se kelol, pa Ljlcn,z Stads andlagne bcswar af d. 11. isz<2. d.
lt»8ä. d. 18. och d. 25. Deceml). 1697.
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tror det Bruken ha-omkrmg, ibland torde hafwa strakt sin han,
del längre än de bordt giöra, hwilcket ej litet hmdradt denna
Smdsens upkoinst. Det är naturligit, at Landtmannen haldrestannar wid Bruken, och der försäljer sina waror tuliftie, samtupköper, hwad han bchöfwer, nar han det kan och far, an at
han ffulle resa en Niligre wäg til Staden. Sammalunda ar
vek Wästgiötharnes halidcl, pä denna af Nyland, som
ligcer nägot afiägsen ifrän andra Stater, och hwarest de sig
sälcdes i synnerhet uppehålla, denna Stad ci til ringa olägew
het'hälst de här resa omkring och söryttra sina waror,
da dem ej sivärt förefaller, at äjwen iblaiid förese Landtman-
nen med andra wai or, än de torde halwa lof at sälja. D?r-
näst kommer här i öfwerwägande den starcka bondehandel, som
ej allenast det allmänna, litan i si)nncrhet denna Stad til mera
lidande eller större sörfana,afKi)rcksiätt, Sjnndo, Ingo, Pojo,
Karis och Tenala Soknar, soröfwas, än man kan bejkrifwa;
i ty dcha Sunars stiltor ej allenast öfwerfora en myckenhet wed,som de siclfwa tor hända til en stor del npkopa, utan ock un->
der namn af egen afwel, det masta pund och tynnarcgods,som
de, uti sina egna, som äfwanföre nppe i landet belägna sok-
nar, kunna sammanhamta, och det til sä stor at pä
en skuta kan wara ofwer woc>:de plind humbla och iQo:de tun.
mjöl, m. m, aiorandes icke allenast sätedes förfäng den handel
och rörelse Staden tilkommer,hwarig,'nom ockKronan mister den
Tull for waroma aniwrs borde erläggas, om de först til Sta-
den fö.des och sedan härifrän til utan ock vä det
fättet, at de wid äterresan til hemorten ofelbart hafwa med sig
en myckenhet waror, som de upköpt dels ät sig sielfwa, dels ät
dem med bwilcka de handladt, dels ock ät dem som sina waror
IMna '.ncdsändt. Hwilcken deras widt utsträkta handel, wal
giör de§a ffutägare til förmögna och men derfemte
tiiwgar ej allenast denna Stads BorZerffnp en obotelig ffada,
utan giör ock at Landtmanna näringen pä sädana orter kommer

sä
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sä godt som helt och hållit at stanna tyäker och ängssiot-
selen sa aldeles åsidosattes, at manien för si» handel stu! larer
nödgas resa up i landet och köpa sig nödigt lifsuppchälle. Hwaraf
det äildtcligcn leder sit msirung,atStaosens Inwänare blifwit
twungne, at mera, tör hända, an läfilgit eller med Stads-
manna naringarne öfwerens kommande ar, gripa til äkerbruket
och fifferier. Ty nöden bar ingen lag. Hwarföre när bonden
bliswer Borgare, mäste Borgaren söka föda och draga sig ftam
med Landtmanna hat,dten'ngars stötande, och jäledesblisiva bonde.

Til siut w»l jag i denna §. ansöra et Utdrag af Blockhus-
udds Tull - H",'^^, öfwer de waror,som ifrän S»undo,lngo,
Karis, Pojo och Tenala Soknar aro isrän och med d. 4. til
och med d. 9. on<?b. 1757. inkomne til til at derige-
nom bestyreka, det jag afwanföre anfördt (q); nemligen. 721.
famnar wcd, 2146. lisp. humbla, 101 tun. salt kött, 254 spil-
trä rågmjöl, ,c>B. lisp. smör, z. lisp. talg, ic>z. kapp. nötter, 214»
st. spärrar, lch björckwircke, 920. st. ägg, 21. st. kor, 6. st.
oxar, 6. st.kalfwar, iz. st. kycklingar, 1. st. tiäder, s. st. hästar,
ai. lisp. u'ägar n, 22a. alnar ylletyg och lärfter, 1. lisp. 12. marcker
älgshorn/i. st. älgshud, tim. salta gäddor, pann hö, f.
st. hudar, 90. st. bielckar, tiog halm, 7. st. gätz, 6. st. hierpar,
1. st. orre, 16. st. far, 1 i tun. far- kött, tun. bönor, 1. st. lamb.

§. 11.
sär jag ock oförgripeligen uti walmening yttra mina en-

faldiga tanckar on» det, som wore mycket tjenande dels til
förnämde förhinders och swarigheters afbjelpande, dels ock til
Stadsens märckeliga förkofring i handel och walmagt. At bland-
ning af Lands och Stads Handteringär haflver de swäraste pä-
fölgder mcd sig, det är en af alla förnuftigt tänckande och wal-
menta erkänd sanning. En dylik blandning förorsakar, at ej

G 3 allenast
Detta utdrag är mig beuägit meddeladt af Radmannen Herr Oarl
«u!cm«n i slcc»s«, hwilcken sielf förnämde är / dtt samma c«^k«^»l.
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allenast kandtmannens eqcli s'andterms lider; ty dä bonden tlk
l>ka ffal wam handlande, är lät at finna, huru mycken tid
han har öfrig, at anwända pä äkcrbrukct, :c. som dock är afden wigt 06) beffaA'nhct, at det fordrar all den tid, omhugsan
och eftcrtancka, som ock det käckaste och slugaste
äga, om det stal rätt stötas; utan ock Stadsmanna näringen
tpnar af, hela landet blir wanmagtigt, och det allmänna kom>
mer anseenligen at lida. Se Herr Mdet

/». N7. Ej mycket annorledes forhäller det sig om Bruken utomsm tilbörliga handtering, jemwal tilwälla sig Stadsmanna nä-
ringen och deri g'.'ipa widare om sig än de boroe. nädi,
ga Ofwerhet har wäl, iftän äldre tider tilbaka, fiera resor
förbudit det ffadeliga landsköp, som bruken, bönderna och andra
vlagligen öfwa, (Se §. 1. och jemför deslltom Herr
Rädet och Riddaren v<?» , co^^^^e, /»o/,,,.» och vi«
<-<?».,«<> Handlingar,samt Herr afhand,
ling om Landsköp, utgifwen i under Herr

inseende,) samt wissigen stadgat: At bönder matte blis-
wa bsnder, och achta cheras äker, äng, fisteri och annat
s<it»ant,och Köpman bruka seglatzett och then näring som
them borde, säsom orden uti om Bönoernas
i Finland, «^,. Slott d. 9. lyda; Men
sä har dock härmed gatt, säsom med mänga andra hälsosamma
förordningar, hwilcka fuller uti sig sielfwa äro gailsta goda,
men swärligen och sällan, stminstone til alla delar, efterlefwas.
Wore säledes för min födelse ort Stad i synnerhet mer
än fördelacktigt, om i:c> ej allenast Wästgjötharne komme under
närmare upsicht, at föröfwa sin handel, utan ock om den ofta
vfwerklagade Brukens, men i synnerhet Landtmannens handelhäromkring tilbörligen kunde instranckas. förebyggas 06) til
Staden flyttas, sä at bonden komme at föryttra sina wäror der-
städes, och Borgaren deremot finge förese honom med det han

behöf-
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behöfwer sig tilhandla. Til at winna detta ssulle ej litet bidra-
ga, om Allmogen, enligit af den 1723.
fiulle tilhällas, at ej fara nägorstades innom Rlket med waror,
föran den bewis ifrån nästa Stads sig anffassat, at
samma wawr aro deras egen afwel; och om alla de waror,som med Brukens fartyg til öswerföras och dock ej
äro Bruks sllwärckningar,säsom w.ed, spanmal, mjöl, humbla,
lefwande bostap och e, sä aldeles fritt ffulle fä öswer-
steppäs, efter det pästäende, svm Borgerffapet redan en gäng
giordt, hwilcket ses af Kongl. af d- 2;. 1752. 2:2
wore wäl om Staden kunde erhälla nägon platz til den afHö-
ya Ofwerheten 1750. bewiljade köpingens inrättande, wid Kyrck-
stad i Karis Sokn, z z mil harifrän. ty dä siulle Borgerstapet
komma i nägon handel med Landtmannen, hwilcket hartils »va-
rit sä godt som omöijeligit, för de redan anförde orsakers ffull.
Men bast wore dock, om, som sagt är, all olaglig landehandel
helt och hällit kunde förebyggas. 3:2 Som Staden äger mycket
trängt utrymme, sä til mulbete, som andra nyttiga planterm,
gars anläggande, och jemwal til nödiga tomter innom staketet,
sä ffu!!e mänga swärigheter aldeles afhjclpas, om man kunde
erhälla, ,at det wid Stadsens Tullport belägna Krono Säte-
ris Nusthället Ladugarden kallade, hwilckets ägor intager en del
of Staden, efter dctz ratta warde finge af Staden inlösas.
Härigenom ffulle Borgerffapets handel, rörelfe och andra nä-
rings sätt, anseenligen befordras, samt Kronans och Stadsens
inkomster formeras, i synnerhet dä man deriemte öswerwä-
Zar, at ej allenast,som förmält ar, i den händelsen utrymme Zäft
wes til nyttiga planteringars anläggande och trägärds stiöselens
bättre drifwande, an hartils stiedt, utan äfwen tilfalle til
Schafferis inrättning' säsom ock tegelbruk dä beqwämligen kun-
de anlaggas, och Inwänarena har efter handen begynna at
bygga stenhus, sig sielf til nytta, Staden til prydnad och ffo-
gen til besparing. Dehutom ock 5:0 kunde spinnande, strumpa-

stickan-
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stickande, ock) allahanda wafnader, siwartil Inwänarena annors
äro bögda, afwen härstädes til större högd och fullkomsighet
drifwas, samt således Stadsens walgäng jcmwäl härigenom i
sin mon Dä kunde ock Borgerffapet hälla nägot
mera boffap, och i följs derafwara bättre i ständ,at giöra den
Staden tilhöriga sandjorden fet, dä den blefwe tjenlig til de
utwaldaste tobaks och ätstiäiga andra for
«<» nyttiga wärter.

Hwilcka och Handtwarckerier har for öftigit
med största bätnad klinde 06) borde inrättas, det lämnar >ag
androm at döma, fulleligen öfwertygad, at, om allenast detsom uprichtigt, och utan at angripa nägon, samt aldraminst at
tadla pä eller andra Kongl. Stadgar och Förord-
ningar, anförde ar, blefwe tilbörligen andradt och wärckstäldt,
dä alt det öfriga lätteligen och af sig sielf stnlle föl-a, samtändteligen min kära Fosterbygd L4e»5,, näst Glids walsignelse,
fä fägna sig as blidare öden och större wälmäga, än Mils
kunnat erhällas.

§. 12.

j|l|3l stut wll iag dn nägot orda dels om några omständig-
heter som hartils ti biifvoit omndmbc, dels ock om sielfwainbyggarena igemen. Stadsens foiitu grundar sig pä de i flikainäl utkomna lagar, pel) lampas iémvåi efter omständigketcrna

til hwad i andra Städer ar brukeligit. Staden häller si» egen
Riksdags-Man. När angelägna mål förefalla, at farmeliga
Borgerffapet bör wara tilstädes wid rädplagningen å wij;
blifwer det tilkänna gifwit å Predikostolen. Taxeringar förrat-
tas t narwaw af M.igifirate», Stadstns äldsta och edsworne
Taxerings Man. När nya hus stola byggas, anmäler sädant
först hos MAgifirAten, som äger at tilse om och huru sädant til
Stadsens bästa och prydnad må blifwa aiordt. Böncdagarnä
dlifwa daM förut genom trummestag föckunnade. Brcuidsyn

för-
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forrattas i bor/an af manad, af en några ffic-
kelige Borgare, Timmermän och Murmästare. Ingen forfat-
ning ar h.ntils giord med Brandwakt; icke heller sinnes timli-
ga redskap at brukas wid yopande eldswädor. llti Staden hal-
tes e, oftare wakt, an marcknads tiden, dä watthallningcn
siier af Borgersiapet, wid Räostugin. Skulle nägon ullvcr
denna tiden föröfwa siagsmäl m. m- biifwcr han strax

dagen derpä lagjökt och plichtfäld; men wio andra tilfallenförwaras den brotstigei hus, emedan ingafängelse ruin här
finnas. Borgerffapet nr wid ester illdelt j
i et med öfwer och under til fot, i wanlig

öftver och under gcwar, fai,a, och wacker samt stormenings trumma. Smdstns Fattige muta underhall af de pen-
ningar , som til den ändan samlas wid Bröllop, och Barnadop,
eller cmnors wid hwarichanda tilfallen dem förares. Annors li-
ga de frihet at til Högtiden gä omkring och samla hwad gif,
milda hjertan dem nldela.

Som nägot synnerligit far jag anföra en har an lefwan-
de blind man, wid namn Denna är en bon-
de Son iftän Tenala Sokn,född 1712. Pä sit 6:te är miste
han uti swära koppor sa aldeles sin syn, at ifrän den tiden
lefwat helt blind; Men har deremot af Skaparm blifwit be-
gäftvad med sa mycket bättre kansia. Medelst denna sin känsla
och brukad eftertancka började han pa sit '6:de älders är hand-

yxa, säg och höfwel, och giorde smäningom ät bönderna et
ech annat smätt, fast groft arbete af tra. Seda:l öfwade han
sig mera häri, pä det sattet, at l>an om nätterna !"!g och öf-
werlade huru det eller det stulle giöras, utmarckandes sådant i
sina tauckar, alt dercfter han hade tilfälle at komma öfwer nä-
czot som han sick taga uti 06) känna pä, samt frcga hwad det
war, ocl) war til det nyttjades. Han begyme allsä äfwen
giöra dvmr, stolar, kistor och Wp;och n..r dtt-

H ta
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ta blef hos Herrstaperne häromkring kunnigt,tog en och annan
af Vem honom til sig at arbeta det han kunde. Han förfärdi-
gade dä bland annat en stor del af snickare arbetet pä de. trä-
vyggNlllgar, som Hecr.i>/«, pä lätit llpsättia, under warelse i Nylaild.
Och som han bos Herrstaperne igen hade tilfalle at fä hora
omtalas, och känna ätffilligt med händerna, sä öfwade han sig
wldare at mcd krus och fogmngar giöra allnhanda snickare ar?
bete, sisom pulpeter, m. m. aldeles af samma godhet,
lom en annan Snickare dem förfärdigar. Dä Rysta sedermeraPrcusista Fältmarstalcken är 1743. reste genom ,
will: han at denne stulle gima honom fvlje til 5 /»e»
,e^«,^F; men som denne wagrade, tog Fältmarskalken af ho-»om et stycke arbete, bestående uti en Fruntimmers nattygs
lada, til at wisa Ryffa Kchsarinnan fason, en
den war giord af en blind Snickare. Det är sannerligen un-
drans wardt at han genom känslan med händerna kan ffilja ät
de manliga träsiagen, säsom tall, gran, biörck, ahl, äppelträ,

m. m. och saaa om, bradct är hwit eller hafwer bläa rail-
dcr uti sig, son, böra höftas eller borthuggas; säsom ock at han
kau hugga »emt med yxa tätt wid handen eller fingrarna hivar-
med han haller mi trädet, dä likwät den, som ser derpä, ej
annat kan sö.eställa sig, an at han stal hugga af handsn eller
fingrarna. Som en märckelig händelse kan ock det anföras,
at Stads-n/"/,» blef 1756. natten
emot 0, 22. .?«//,'. dä han lag uti en bät, wid Naknas, 1. mil
iftän Staden, med 2:ne anDra personer under et tält, allena
af äffan ihjalsiagett, utan at de andra pä nägot satt blefwe
ff..dde.

g3har snygt klädda, i synnechet om helg-
eck högtids-dagar; dockutan atwela hsipas med nägon fäfäng

pracht. Forna tiders alfwarsanchet, i denna delen, tyckes
likwäl.
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likwäl,sä har som annorstädes, hos en del wara nägot förgäten.
Det wälförljenta lofocd kan man dock ej betaga dem, at de
hwar och en i stt ständ, mo nog flitiga och trägna i sina
romäl. Sina barn npfostra de pä anständigt sätt. Mm näs
dig underrättelse i deras Christendom, blifwa flickebarnen un-
denvisade i spinnande, syende, wäftvande och andra for deras
kön nödige och anständige hushals- systor. Gähe barnen blif-
wa dels bbrgare ock handelsmän efter sinafäder, dels flä de sig
pä och andra lefnads sätt, alt efter hwars och
ens böljelse och föräldrarnas rad och wilckor; ja en bel utwäl-
ja ock andra landtmanna näringar til sin födokrok. I allmän?

het är folcket här sedigt/höfiigt och emot resande och främ-
mande benägit at herbergera och hjelpa hwar ock

en efter räo och ämne.

GUDi Allena Ma!

Min Käraste Bror.
HVHr 3)u härmed, Mm H>ror, en lifiig mälning gifwie

pH sknzs Smd, ock dä tillika wisat nätt/
iDes 6dcn ock des stick: Hur den sin handel drifwit

SH wäl l forna som ock i dag des sätt;
Far Ofrverheun sielf. tilfälle «t bestäda ,
Des brister, ock i tid, hur' de stal häfwas, rävs.

Far



For akl ditt ModH, flit, ock tässnchV. tack dlg gores,
Du, har Din ungdom» tio anwäkt.

Ifrän ren det goda loford H6re«,
Dig ock nu hända skal som Ueda for har hänt.

pä pina, hägd du snart for dMd ock wett skal lönas,
Vek af Xliaer?» hand med L.ager < 2xrantsen krönas!

Ekenaes d. 22, Julii 1760;

ERIG JOHAN BERGMAN.

Min Käraste Bror.
med allmänt nä>e Du, tNin Bvsr, framgifwer et icke mitti

ore wackert än nyttigt arbcrc om wär Föosto-ort ock der»»
afstildrar pesi lage, -Handels- förmoner, beskaffenhet

ock rörelse; har >'ag tillika erhällit et behageligit nlfälle at wisa et
ofärgadt, ehuru ringa wedermale af den rengste broderliga kärlek,
hwaraf mit inrq rores ofwer din förkofran och lfcka. C 7stal na«
gon, wid jadant tilfälle, bli incagen af fägna), mH det billigt war«
den, som icke allenast ge,«»m blodö - bandet oernl <lr Lördunden, utansom ock har at tacka dig for uägon tio hafo om wärdnad ock hand-
ledning, sä wöl til frucktan for, GUD som kärlek til mennistior: och
llceniz, hwilcken» walgäng du härmed egenteligen, päsffiadt, lärer
icke heller förglömma at sådant i ratt<m tio wärckeligen At
for öfrigit Himmelen wille anse 2>it företagande, ock Du, Min Bror,
»vinna Dit längtade pM/ samt fäledes med, det fär<la fä insamla,
nndrom til nöje ock Dig til ivälgäng, den skörd, som en oförtrutet
slit ock re» d/Zo sina wanner lofwar, ar «ll hwad i enfaldighee
pch upricktigt önskas af

Ltoclcliolm d. iz. )«!" i?6o.
Din trognaste Bror.

GABRIEL BERGMAN. .
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