
m c : //.
OEGONOMISK BESKRIFNING

ÖFWER

STAPEL STADEN
GEFLE,

MED

JURIDISKA FACULTËTENS SAMTYCKE,
UNDER

ÄDLE och WILLELAGFAR HERRENS,

Herr ANDERS
BERCHS,

J.U. DOCT. JURÏSPR. OECONOM. och COMM.
PROFESS. REG. och ORD.

SAMT
Kongl. Swensk. Wetensk. Acad. LEDAMOTS

INSEENDE,
T ILALLMÄNT OMPRÖFIVANDFRAMSTÄLL
WID KONG. ACADEMIEN I UPSALA,

UTI DEN STÖRRE CAROLINSKA LÄROSALEN
DEN <£ MARTH 17;;.

MAGNUS ÖRNBERG,
-

GESTRICiO.

STOCKHOLM, Tryckt uti Kongl«. Tryckeriet*

MdJh-E l.L



KONGL. MAJ.TS
TRO-TIENARE > Juilitiae och Ccmmercie

BORGMASTARE uti Handels och
Stapel Staden Gefle,

Högädle och Widtlagfarne ,
Herr JOHAN H. OMNBERG,

Sa

Hôgagtade HERRAR
Hoggunftige HER-

Sâfom J ,. Hôggunflige Herrar , pryden frâmfla
hemwift, få uptagen lika Gunfligt, at jag med E-
arbete. Jag har funnit min ikyldighet wara, at
miukhet upoffra, hådligenom Edert flitiga upfeende
kofras och fôrmeras. Amfen , Hoggunftige Herrar
rena ntt och ofårgade wôrdnad för Eder , làmtbrin-
ônikan och fkattar mig lyckelig. 1 ôfrigit fkàl al-
mâ wara beftändig, och at Edra Wårda Namn mä¬
ta lof, at J, Hôggunflige Herrar,warit Råttwifans fôr-
ftôrfta wôrdnad

Mine Hôggunflige HER-

Odmiuîrafte

MAGNUS



KONGL. MAJ:TS
TRO - TIENARE Politie och Oeconômie

BORGMÄSTARE uti Handels och
Stapel Staden Gefle,

Hogädle och tvidtlagfa,
Herr PETER ENNES,

mt

RÅDMÅNNER derflâdes
RAR och GYNNARE.

rummet för den menighet, fom i Gefle åger fina
dra Wårda Namn fördriftar mig pryda mitt ringa
Eder, Hoggäftige Herrar, det famma i ftôrfta ôd-
och omhugfande denna min Fôdeife ort dageligen för¬
detta icke efter des wårde, utan efter defs alftrares
nande kårlek til fine Landsmän, då winner jag min'
drig uphöra at Himmelen anropa, det Eder wålgång
ge fent fåndas til efterwerlden med det wål förtien-
fwarare och trycktas hielpare. Framhärdar med

RARS och GYNNARES

tienare

ÔRNBERG.



Hôgagtade
HERRAR HANDELSMÄN,

I Stapel Staden Gefle,
Mine- Gunftige Herrar och Gynnare.-

At jag för defsa korta blad tager mig anledning
at tekn a ETdra Wårda Namn, hwilka med ofôr-

gångelig heder tilförene åro teknade i mitt finne, år
få mycket mindre underligit, fom Edar handtering
gifwit anledning til defs fammanfâttiande*

Undren ej, mine Herrar Gynnare, om jag ej,
med en klen fiåder och i brifi: på uplysning, i fyn-
nerhet hwad Edra Handels Privilegier angår, warit
fålyckelig, at upfylla Edar åfiundan, och min
fkyldighet i ett få grahlaga åmne.

Jag winner hwad jag hos Eder, Mine Herrar
Gynnare, foker, om detta ringa Academifka arbe¬
te gunftigt uptages : då fkal jag fördubbla min nit
at ônfka, det Förfynen må befrämja och wålfigna
Eder handel, och låta Eder ftådfe uptaga ymnig
fkiörd af ofpard flit och möda, jåmte alles Eder
beflåndiga wålgång, fôrbiifwer fiådfe

Hôgagtade Herrar Handelsmännens
Mine Gunllige och bewâgne Gynnares-

Odmiuke tienare,

MAGNUS OR NB ER G,



BRUKS INSPEC-TOREN,.
Ådel och Hôgagtad

HerrHYBBERT CLAES GARNEY,
Tillika med defs kåra Fru

AGNETA PRINTZ,
Mine Gunftige Gynnare,

BRU KS IN SPECTOREN,C

Adel och Högagtad
Herr MARTIN ÔRNBERG,

Min Hogtårade k. Broder*

Bewifla wålgierningar wårcka aîtid årkåndfla , hwilken pä al¬
la fått fôker at wifa fig. Jag /kulle då tro mig wara alf

för kåndllolös, om jag förfummade detta tilfållet, fom dock
år det enda, på hwilket jag kan ådaga lågga hwad Herr In-
fpefiorens och Fru Infptftorfkans flora Gunfl, fämt Eder
kårlek j min k.. Bror, hos mig uträttat. Det år ej min tanc-
ke, at med denna pappers /kiånk wedergôra Edar bewågen-
het, utan det utbeder jag mig, at deffa få blad, ehuru o-
wårdige de kunna wara, måga få blifwa ett troget witne
och fåker pant om min wôrdfamma tilgifwenhet. Himme-
len fladfåfle Eder och Edra kåra Omwårdnaders wålfård och
wåltrefnad, /kal wara min beftåndiga ôn/kan tils jorden
förhindrar mig at nåmnas och wara

Ådle och Hôgagtade Herrar INSPECTORERNAS*
Gdmiuke tienare

MAGNUS ÔRNBERa



Borgaren och Lots - Ålderman i Gefle,
Åreborne och Befarne

LARS ÔRNBERG,
Min Kårafte Fader.

J_ â for Ålmånheten jag wågar låmna en kort befkrifning om
Gefle Stad och defs Handels rôrelfe , worc fannerligcn högft

obilhgt, om wid famma rilfåfle jag Ikalle âlido fåtta,at wifa
mitt wördnadsfulla och tackfamma linne emot Eder , min kå¬
rafte Fader, igenom hwars omforg och oförtrutna koftnadtil
mina ftudiers befordran jag flera åren rundeligén blifwit för-
förgd och uppehållen wid defsa Lårdoms Salar. Atanckan af
få mycken Faderlig kårlek förfåtter mig i ftorfta förundran .

emedan min »förmögenhet nekar annor wålgierning , ån desfa
få blad, dem jag Eder, min kårafte Fader, fåforn förftlingen
af mina ftudier, har åran upofïra. Almagten uppehälle min
kårafte Fader, famt kårafta Moder wid hålfan och krafter,
förlåne en fåll och lång lefnad , famt efter fullåndad jordifk
wandring , bekröne Eder med ewig fållhet i Himmelen. ön-
Ikar af hiertat

Min Kårafte Faders

Lydigiîe Sofi
MAGNUS ÔRNBERG.
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i !^4et âr en årkiånd fanning, at handel år
v 11^ en m°der för kontier, och en drif-fiå-iv^v ^er ^r^an4a^ô§^er> landt-och bergs-*& "V V- bruk. Landtmannen ikulle ej med
den ifwer lågga handen wid plogen -, Bergsman¬
nen ej med nôije fwettas wid fin hård , och
Handtwårcksmannen fåfångt fika, om ej han¬
del (kaffade dem,för fitt arbete, nödig utkomft.
Så otwifwelagtigt detta år, når wi anle handel,
fåfom ett medel , hwarigenom medborgare uti
ett och famma Samfund, inbördes, giöra fig
delagtige af hwad hwar och en med fin flit
och arbete åftadkommer; Så mycket wiffare
blifwer det ock, når hand eiswårckan betraktas
emellan främmande folkflag. Wi blifwa då
warfe , at: deras wålftånd har den nogafte öf-
werenskommelfe med deras handel. Då denne
wuxit til, har alman wålfård: förökats, når där¬
emot, få fnart handelen börjat minfka, Lan¬
dets wålmåga fwigtat. En jordtorfwa, fom med!
möda (kulle föda några få månnilkior , blifwer
genom handel behagelig: hemwift för en anfen-

lig
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myckenhet inbyggare. Et land, Tom af naturen
åger brifi pä nåftan alt hwad fom kunde tiena
at lefwa wål, finner igenom handel ymnig til-
gång på alt hwad fom til önlkad trefnad hörer.
At fiôgder trjfwas, at inbyggare fyllofåttias och
förökas, at Ofwerheten i frid år anfenlig, och
i Krig åger ftyrcka, at rikedomar finnas, ibland
ett lands inwånare, med mera, har til ftörre
delen fin uprinnelfe af handel. Det år då icke
under, om de, fom med noga granfkning efter-
fe hwad måft bidrager til ett lands förmån, an-
fe handelen fåfom hiertat, af de öfriga nårings-
fäng, ifrån hwilket kraften och ftyrckan Ikal
flyta, och fåtta alla de öfriga delar i rörelfe -,
hwarföre ock alla wifa Stater fökt, at få bewa-
ra hiertat, at ej hela kroppen måtte lida och
förfalla -, jag menar, de hafwa med förmåner
befåfiat handelen, at ej deff obeftånd må draga
med fig allmän fkada. Det fkulle blifwa alt
för widlöftigt, at gå igenom alla de förmåner,
fom en wål inrättad handel Ikafifar både fina
egna idkare och det allmänna. Min födelfe orts,
GEFLE Stads, wältrefnadhari fynnerhet dragit til
fig min opmårkfamhet Sedan jag noga hos mig
öfwerlagt, hwad orfak månde wara, at få mån¬
ga månnifkior icke aliénait kunde hafwa fin ut-
komfi, utan åfwen lefwa wål innom få liten ut¬
rymd af mark, fantjag, at deras idoga flit och
förfigtighet wid deras handel war dertil förnäm-

fia
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fta orfaken. jag har derfôre trodt, at det icke
ikulle falla dig, Min gunftige Låfare, obehagligit,
om jag låmnade Dig et kort begrepp om famma
Stads handel;om hvilkenåfwenSalige H:rProbften
ALROTH något anfört i fina Academilka arbeten
om Geftrikland. Gynna, Gunftige Låfare, mit
upfåt med Din wanliga benägenhet.

I. Cap.
Omrorcr i allmänhet Stadens belägenhet,O *

Storlek och folkrikhet &c.
§. i.

Stapelftaden GEFLE, hwareft år Wefternord-
lands Landshöfdinge Säte, ligger 171 mil norr ifrån
STOCKHOLM, io^jnili famma wåderftreck ifrån
UPSALA, 9 mil föder ut ifrån SÖDERHAMN,
och 10 mil öfter ut ifrån FALUN; år belägen
i Geftrikland, på en wacker ort, wid Botnilka
wikensweftra ftrand. GAWEL ån, fom innom fta-
den ungefår år 26 alnar bred och 5 alnar djup, af
hvilken, eller af den fordom ftraxt utom ftaden
beiågne By, GAWEL kallad, GEFLE förmodeli-
gen fått namn, rinner midt igenom Staden,och
kommer if mil, wåfter om den famma, utur den
få kallade Storßön, til hvilken gråntfa följande fok-
nar, Wahlbo, Ofwanfi'ô och Årfunda. Häftigare
fall öfwer ftenig och lutande landmon gjör at
man ifrån denna fiö icke kan komma ftöledes til

A GEF
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GEFLE, utanemåfte all tilfôrfel til Staden fice
landwägen. Ofwer denna Å gå in i Staden
twenne broar , Gamla - och Nya - bron kalla¬
de. Wid alderholmen delar hon lig i trenne ar¬
mar , Stor-ån, Islands-ån och Ofter-ån, hwilka beg-
ge fidftnåmda formera med ftor-ån och fielfwa
Fiården twenne wackra Holmar, Islands-och Ai¬
der-holmen. Den fôdra armen löper förbi den
delen af ftaden , fom kallas Islandet, hwaraf den
fått fitt nam Islands ån, öfwer hwilken går en
bro til den nåmde Islands holmen. Den Norr ut
löpande, ikiljer ftaden ifrån Alderholmen och rin¬
ner förbi fierde-eller Oftra-delen af ftaden, hwar¬
af den ock kallas öfter-ån. Ofwer denne åro byg-
da trenne broar, at man med få mycket ftörre be-
qwåmlighet på flera ftållen kan komma til förrom-
rörde Aiderholm, och fåledes til Stor ån. Denne
Stor-å äger ett godt laxfilke, och deflutan wanckar
hår åtfkilliga annan flags fifk, fåfom gädda, vimba
&c. &c. år ock deruti fördelagtig, at de handlande
kunnamed fina fartyg, dåreft dcicke åro ftörre ån
18 låfter, oplöpa och uti fina å ymfa fidor wid lan¬
det bygda fpanmåls bodar ut- och in-lafta. Men å-
ro fartygen ftörre, måfte varorne laftas i båtar och
up i ån föras.

§ *•
Defla trenne åar fammanftöta nedanföre nylT-

nåmde holmar, och falla uti fiården, dår alla til och
ifrån ftaden kommande och gående fartyg > om de

icke
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icke gå diupare ån 19. fot, finna enfåker hamn. Ty
den år af fielfwa naturen fri för alla wåders wåld-,
famheter, och affiårdens ftrander likafommed wal-
lar ömgifwen. Oftanwådret år det endafte för hwil-
ket den tyckes ligga något öppen: Men fkantfen,
fom ligger på en holma, om hwilken nedanföre fkal
nåmnas, afböijer likwål deff häftighet, få at de där
liggande fartyg kunna med trygghet uthärda den hår-
dafte ftorm. Den endafte olågenhet, föm för til-
kommande tider fynes hota hamnen, år watnetsår¬
liga aftagande, eller hamnens igenfyllande och fand-
reflars yppande, få wid åmyndet, fom uti fielfwa
fiården, fom dock, få wida giörligit år, afböijesge-
nom ettfulkomligitmudderwårck eller Baggare, fom
år 1697. blef inrättad, och årligen hela fommaren
år i god gång.

§ ?•
Til at betacka både ftaden och hamnen, åren

half mil ifrån ftaden, i fiården, på en holme, be-
nåmd Bläckhus haren, anlagd en til fit ändamål wål
bygd lkants. På norra fidan om den famma år in¬
loppet få grundt, at inga andra ån fifke båtar kunna
dårltådes fortkomma: och på födra fidan,dår 19.a
20. fots fartyg kunna fegia, år icke ftörre utrymme
emellan fafta landet ochlkantfen, ånwid palla mouf-
quete-fkott. Denna fkants, då den , efter Kongelig
Maj:ts NådigeRefolution gifwen d. 19. Augufti 1-714-
under förra Rylka kriget år 1717, åter blefupråttad
och med itf.Canoner förfedd, kallades HugoSkants

A a eftc
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efter defs hôgtberômde anlåggare, då warande Ge¬
neral Lieutenanten och Landshöfdingen Högwål-
borne Herr HUGO HAMILTON. Hwad nytta
den, under då påftående krig, gjorde ftaden fyn¬
tes år 1719. då fienden, fom låg med en anfenlig
Galere Efcadre, ej driftade fig lkantfen och ftaden
angripa. J de fednare åren, hälft 173 g. och 1739.
år den reparerad och i godt ftånd fatt, och kallas nu
Fredrichs Skants. Hår måfte alla inkommande och
utgående fartyg, med fina ftycke fkått och flaggor
hålfa och blifwa återhålfade. Befåttningen på denne
(kants beftår i fredliga tider af 30 man, Artillerie
Handtlangare, fom af en Lieutenant och en Stycke-
Junckare warda Commenderade.

§ 4-
Tiden, på hwilken GEFLEförft fådt Stads Pri¬

vilegier , fåwål fom deffförfta grundlåggare, lämnar
jag wärt fäderneslands håfdeteknare at utreda. Mig
år det obekant: Stadens handlingar utwifa det icke
eller: hwartil orfaken lårer förmodeligen wara, dels
at många wâra minnesmårcken blifwit förda utur
Swerige, under den tid at de Nordilka Riken warit,
förenade, dels ock torde de funnits ibland de Privi¬
legier, fom blifwit hämtade til KongeiigeArchiver,
och anten uti den wådeld, fom öfwergick detfamma
1525. eller igenom något annat oblidr öde blifwit
förlorade \ tor ock hånda, at de förkommit i den eld,
fom år 1569. öfwergick ftaden och lade gamla Råd-
hyfet uti afka. Men få mycket fynes wara klart, at

ftade$
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ftadcn i i4:de hundrade talet haft fina Inbyggare,
De kunnige Privilegier fôrtjena, i korthet, at up-
nåmnas. *

A3 § 2.

* i. Konung ERICHS afPommeren eller den XIII afår 1419.
2. Konung CHRISTOPHERS af Bejern» Se Tunelds

Geographie. Hwilka begge åro aldeles förkomna.
3. Konung CHRISTIAN i. har 146"3 feria tertia Pen*

iecofles bekräftat et gammalt dombref af år 1442, dåruti
Borger/kapt^tillätes at fiikaiGe/^fiårdenoch Kongsådran.

4. Konung CARL VIII har 1468 den 18 Maij confirme-
rat <3et förra, och gifwit et Proteåorial för Stadens Bor-
gerfkap,

y. STEN STURE har 14915 lördagen för S:t Benedi-
öli dag , förunt Staden Stapelfrihet och confrmerat Ko¬
nung Christophers, Christian I:s och Carl VIII:s gifna
Privilegier

£. Konung HANS eller JOHAN II, har 1499 Söndagen
nåft efter Oflavas Corporis Chrifti confirmerat Konung
Christian I : s och Carl Vllbs bref.

7. Konung GUSTAF 1. 15-39 den9Nobr. Om fri upkiöp
af matwaror i Upland. Uf7 den 29 Nobr. Om tullfrihet
för humla och fifk, famt /katt för den fi/k, fom fördes
ifrån Helfinglands och Angermanlands fi/ke hamnar,åf-
wen få för de uptagne wretar och täppor.

g. Konung ERICH XIV. ij6i i Upfala den y Febr. En
Confirmation på Gefle Stads Privilegier.

9. Konung JOHAN III gifwit i Wadftena den 22 Febr. 1^87
I. Om frit upkiôp af fpanmål i Upland, Torstuna och
Wåhja härader, famt foknarne dar om kring, med de
wilkor, at ej refa längre ån 2 mil nåra Enkiöping, 3
nåra Upfala och 4 mil nåra Wefterås, och om de hand¬
landes pligt i Nordlanden, at biuda ut fina waror i Kiöp*
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Emedan ftaden år belägen på fådan ort, at der-
ifrân med beqwåmlighet kan anftâllas fiöfart til ut*
rikes orter, har han , nåftan från början, ägt denîôrmon, atmed fine Skieppbefôka utlåndfka Råder,

och

Raderna, Om fri handel i Koppar och Jern Bergsla-
• gen. Äfwen 1/90 den 26 Martii. Om några uprögdeägors behållande wid Jerffia by, fom ligger r mil ifrånStaden. 1791 den 6 Martii. Om frit fi/ke i Nordlan-
den wid Helgô, ftore Agön och Bålsön uti Helfingeland,wid Bremôn i Medelpad, famt wid Storön ock Låsmen
i Ångermanland.

10. Konung SIGISMUNDUS 1794 den 14 Julii. Enconfirmation på föregående Kongeliga Privilegier. Ditofamma år och dato; om accis frihet för i4ftyckenwin,famt den 7 Martii famma år, om 6 pund Spanmål tilGeflc Siukftufwa,
11. Konung CARL IX 1792 den 16 Decmbr. under SI-
GISMUNDI frånwaro i Polen5 om fri handel i Bergs¬lagen, 1797 den 7 Martii. Om frihet för Ikiutsflrder
och förbod på handel för dem, fom ej utgöra Stads-
råttigheter. 160a. den 24 Jun. I. Om Teßebo, Sdtraoch IVretens läggande under Staden, emot årlig afgiftaf aLåfter Ofsmunds-Jern. a. Om frihet på de täppor,
wretar, tomter, qvarnftållen och fhkewatn, fom åro innom
Stadens dike och råmärken. 3. Om fritt upkiöp afoxe-och flagte-bo/kap på Åland och i Roflagen : famt frit fi-
/ke wid Kronans Öjar. 16*04 den 16 Martii. 1. Frihet
för alt det gods de fielfwe införa och dem tilkommer.
S« Frihet för gåftning. 3. Frihet på deras fkiepp ochSkutor för all Kronans förfier. 4. Frihet på alt gods deföra in och utaf landet, at intet fkal tagas af dem til
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och åfwen emottaga främmande flaggor uti fin
hamn, hwilket kallas almånt ftapelfrihet. Den har
GEFLE åtminftone ågt ifrån 1491, då Archiebi-

fkopen
Kronans behofj utan de ftraxt /kola fa pengar derföre.
f. Fri feglation til alla främmande Ståder. 6. Frihet
at fora utaf landet allahanda waror, utom Spanmål. 7.
At ingen främmande Köpman mer ån 6 weckor /kulle
få ligga i Staden, utan Borgelig tunga» Widare under
den 17 Febr. iöoy. dat. Norkiôping, undfick Staden
wederlag, genom Soderby, i dållet för Sdtray fom tilla¬
des Slottet»

12» Enke Drottning CHRISTINA dat. Gripsholm 161%.
d. 24 April, fom innehåller. 1. Stadfådelfe på Soderby och
Wreten i Wahlbo , emot 2 låder Osfmundsjerns afgift» 2.

- Stadfedelfe på handel i Bergslageon och i Upland,
några liggehamnar i Hel/ingeland , Ångermanland , Me¬
delpad och Roslagen i Löfdad. 3. Om fri marck-
nad I3:de dag Jul i Wåndel. 4. Accis frihet på
20 oxehöfden win och 20 låder Ty/let öl til Stadskälla¬
ren, famt 2 åmar win til Kyrkan, f. Tulfrihet på gods
fom fördes från Hemöfand. 6. För /kiutsfården. 7»
Förbod på oloflig handel. 8. Förbod at til Stadens för¬
fång lågga ned gods i Elfkarleby til at dermed drifwa
handel. Dito Drottning CHRISTINA dat. Gefleborg
1613. den 27 Septembr. 1. Tullfrihet til och ifiån
Nordlanden, 2* Nekes bygga en qwarn i Gefle dröm,
men lofwas ånnu en qwarn til wid Tefiebo. 3. Den be-
gårte halfwa tullen wid Kopparberget kunde ej draxt til¬
låtas. 4. Den begårta wedergållningen för foldater kun¬
de ej bewiljas. Dito dat. Stockholm d» 30 Junii I62l.
Om fritt fifke wid Aggegeund.

13. Konung GUSTAF ADOLPH 162a. d. 28 Maij. 1.
En bekråfteife på föregående Privilegier» 2, At Gefle
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fkopeti JACOB, Bilkopame CARL i STRÂGNÂS
och OLOF i WESTERÅS, famt Riks - Fôreftân-
dåren STEN STURE hafwa lämnat Staden den¬
na frihet. För den miftning STOCKHOLMS Stad
famt ÅBO prôfwades lida, igenom GIPFLE Stapel-

frihet

Hofpital /kal niuta til underhåld 24 tunnor Spanmål af
Kronotienden i Geftrikland. ?. Tilftånd for Kyrkan,
at, til fin förkofring, til de 2 Pipor win hon hittils ac¬
cis frit niutit, åfwen ånnu 2 pipor accis-frit få opkiöpa
och måsfe-win til de andre Kyrkorne frjt utfålja. 4.
Alderholmen /kånckes ewårdeligen under Staden til Re-
pare-ban , fkiepsbyggeri och Brådplats. Dito 1629. d. y
Julii. Tilftånd at få arrendera ftrömen och Laxfifket,
och i /frômen upbyggia fâ mänga miôlqwarnar de wilja
famt arrendera Kronans Sâg-och miöl-qwarnar emot 600
dalers ranta til Kronan for hwart.par ftenar.

14. Drottning CHRISTINA da t. Gefiehorg. 1646. d. 18
Febr. Frihet, at til ftadens Kallare få årligen accisfrit
införa 4 pipor Spanikt, 2 åmar Ren/kt och 20 Oxe-
höfden Franlktwin. Dito 1649. d. 12 Debr. efterlåtes
Staden Notzoarpet i /fora ån wid alderholmen. i6"yo. d.
31 Oclobr. i. Tulfrihet på det gods , fom föres från
Gefie ti! Bergslagen. 2. Det förfalna laxkaret, hwaraf
Kron?.n ingen nytta åger, förunnes Staden. 3. Ofwer
Riddare hielpen, fom af Geftrikiand til Upfala Hospital
årligen upbåres , Ikal Archiebifkopen fig utlåta, om den,
utan miftning för Upfala Hospital, kan förunnas Gefie.
if. Kongl. Regeringen i Konung CARL XI:s minorenni-
tet 166*4. d. i Septbr. 1, Tillätes ftaden fri feglation
til alla under Sweriges Krono hörande Provincier och
Stader, och at de famma vice verfa måga famma Stad
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frihet, förlorade fidft bemålte Stad fin Stapel-rätt
163 8, dä främmandes feglation , direäe ftåld på
GEFLE , blef förbuden* Utlåndfk fart blef lik-
wäl fiaden lämnad på de wiikor , at de utgåen¬
de och inkommande fartyg fkulle vifiteras och

B tullen

obehindrade befôka.a» Tilôkning för Borgmåftaren, at,
til de 300 dal. S:mt. han hit tils haft, ånnu få 300 dal»
S:mt. 3. Om laxfiJkets arrenderande med Landshöf-
dingens fam tycke* i667* d. 27 Nobr. Om Gymnafii in¬
rättande i Gefle.

ifi. Konung CARL XI. 1674. d. 27 Mardi. Stadfåftelfe
på några kiöpta jordågor. 1676, d. 1 f Nobr. En fpe-
ciele confirmation på Geße ftads Privilegier. iö"8o d. 24
Nobr. Låmnas ftaden Kållare frihet på win.

17. DrottningULPJCA ELEONORA 1719 d. 8 Augufti.
pä Riksdagen ftadfåftes. 1. At et Skep.Geße wigt får
vvara 1 Lisp. drygare ån andra Stapelftåders, fom ifrån
urminnes tider niutit år. 6"» Den, for ftaden 1598, för¬
färdigade Gilleordningen uphåfwes och uphörer. iy. Låm¬
nas tulfrihet på Apothecare-waror til ifo dal. S:mt. år¬
ligen.

18. Konung FREDRICH 1720. d. 19 Septbr. 1. Stad-
fåftes den förenings fkrift, fom år giord emellan Geße och
Hernofand angående flke hamnarne. 6. Hamnordningen,
fom , fedan den af Cammar Collegio blifwit råttad, £kal
til almån råttelfe tryckas. 1724. d. 17 Martii. 10. Om
en Tyfk fcholas upråttande. 1/. Tilftånd för filkerfka-
pet, at efter Ij7 7 års Privilegier, fifka hwad llags filk
GUD behagar begåfwa dem med. 19. Tillätes 8 man
brandwagt med en Officer. 24. Geße fartyg måga
icke i Öregrund uppehållas med Vifitation, för ån d«
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tallen årlåggas i STOCKHOLMS hamn, hwilka
hinder fôrorfakade, at deras lîôfart drefs med
ringa båtnad. Sedermera århölt wâl GEFLE (lad
i Drottning CHRISTINAS tid 16463 at deras
fkiepp fkulle få viflteras i Dalarô , och Tullen
dår uttagas, men fom detta fôrorfakade dort hin¬
der i deras fiöfart, få drefs den med ringa för¬
del. De anhöllo wål på Riksdagen 1640 och fe-
dermera 1652 om de främmandes fria fiöfart på
GEFLE, fom dock blef dem förment, tiis Kon-
geliga Regeringen åter något upråttade denfam-
ma igenom Refolution 1664 d* 1 Sept. i hwilken
Nådigft blef förunt och tillåtit, at GEFLE Rad
fkulle få idka fin fiöfart på alla under Sweriges
Krono forterande Provincier och Råder och de
på GEFLE vice verfa. Men fom Radens inbyg¬
gare under den tiden mycket blifwit fkingrade
och armod tiltagit, få lågo icke allenaR 1646.
Rora trader af Radens jord obrukade , utan ock
war fiapel-friheten en rättighet, fom Radens Bor-
gerfkap icke kunde nyttia.. Staden fick derföre

icke

hemkomma til Gefle, l73f* d. iy Debr. på Riksdagen,:tillätes ftaden 5 at i följe af Konung GUSTA F ADOLPHS
Nådige Refolution 1629 d. y juiii i Gefle ftröm upbyg-
ga en qvarn, åtminftone med 2:ne om icke 3:ne parftenar, emot 6 frihets år, och fedan 100 dal. S:mts.
rånta til Kronan for 2 parftenar, och yo dal. S:mt fördet ;:dieparet, ifall det/kulle tilökas, 1738- d. 17 Maij
angående /kantfens åter upråttande och förbättrande*
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icke fit råtta lif, för ån under Konung CARL
XI:s Spira. Ty denna Konung förnyade och ftad-
fåite alla de Privilegier, fom för Stapel - friheten
woro utfärdade ; orden uti Kongl. brefwet af den
27 Jan. i<573." dat. på GEFLE Slott, lyda få-
lunda derom: Förthenfiul aj Kongl: magt och
myndighet, och af färdeles Gunß och Nåde, för*
unnom , Jkiänkom, gtfvom och fladfäftom ïVi JVâf
Stad GEFLE', härmed och i detta JVårt öpna brefs
kraft, deras gamla och för är 163 (5. öfiga fegla*
tiotis bruk , rätt och frihet i alla måtto, och vil?
jom til den ändan här i Staden ett Siö-Tulls Con*
toir inrätta, och alt til fne förra eller ock andre
och bättre vilkor efter tidernas och fakernas Jkick
och förändring til en fri och oturberad handel och
feglat'ton rätta och bringa lå ta. Ifrån den tiden har
ock ftaden til Rikets och egen förmån famma
frihet orubbad behållit

§. 6.
Stadens Gråntfor rtråcka fig i föder J milc i

werter J mil, i norr * mil, hwarunder befinnes
fa kallad fart jord, hwarmed jag förftär den jord,
fom rtads boerne tiihandlat fig af nårtiiggande by¬
ar, fafom Sätra, Hemligeby och JärfJla, eller ock
fordom med egen kortnad uprögt, dä det ej lkiet
med byarnas förfördelande, til 787 tunneland ,
hwiika jordtrader ej federmera kommit til fina
råtta boirtåder, fåwida de der på fått urminnes

B 2 håfdj
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håfd, fom år lått at förfiå af Konung CARL XI:s
Confirmation dat. Stockholm d- 27 Martii 1674♦
hwarefl Konung GUSTAF I:s Nådige Refolution
derpå 1557* d. 29 Nov. och Konung JOHANS
1590. den 26 Martii åberopas : och Rads jord,den
inwånarena för årlig fkatt, under namn af wret-
fkatt, nyttia, til 556 tunneland. Denna jord år
af Konung CARL IX. fiCiånkt til Raden, oemli-
gen Teßebo, Sätra och Wreten, fom fkiånktes 160%
den 24 Junii, famt Söderby, fom 1605 den 15
Febr.blef Raden förunt, fåfom ett wederlag, för
Sätra , hwilka på çn gång tillika med Teßebo fkiånk¬
tes Raden, men federmera tilårkiådes Kungs hu-
fet eller Slottet. Utom denna jorden efterlåtes
ock Borgerfkapet, jåmte hwad af ålder år up-
rögt, få uprödja på wifla frihets år obrukade tra¬
der, dock få wida mulbetet ej lider. Defifa til-
fammans räknade 1343 tunneland jord brukas me¬
rendels til höbergning, och mårcker man at af 1
tunneland wål brukad jord kan man få 7 a 8
fkrindor hö, 60 lisp. i ikrindan. De fkogsparc-
ker hwarmed Raden blifwit ihugkommen, beRå
af tall, gran, biörck , al, afp och en, och bru¬
kas efter behof til Rör, gårdfel och eldsbrand ,

famtRråckafigi SydwåR 1^ mil,i NordoR 2\ mil,
utom en lkog, Läxe wid namn, fom nu öfwer 17
a 18 år warit fridlyft.

§. 7.
Staden fördelas i 4 quarter eller delar, 1. quar-

teret
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teret kallas Islandet, 2 Scholan, 3. Torget, 4.
Öfte-r i ftaden eller Näringen» Hår är en Trivial
Schoia och ett berômligit Gymnafium, fom blef
från Stockholm hitflyttat. Inwånarenas hemwi-
fter, fom räknas til 743 hus, beftå måftadelen af
tråbyggningar, ibland hwilka en del äro med ften-
tak täckte. Stenhufen äro få, ibland dem fötie-
na likwål följande upmårckfamhet.

1. Stadens hårliga Kyrcka, fom år 1654 blef
utwidgad och inwigd, kallas Heliga Trefaldighets
Kyrcka , har nu, GUDI lof, ftått öfwer ioo:de
år och från allehanda olycks håndelfer nådeligen
blifwit bewarad, hwarföre ock ftadens inwånare
förledit år 1754. den 25 Jul" firade, GUDI til å-
ra, ett Jubel år.

2. Slottet GEFLE Borg kallat, hwilket, o-
anfet det af en olycklig eidswåda 1 y27 d. 7 Apr.
helt och hållit förhördes, år återfå upråttat wor-
det, at nu warande General Major och Landshöf.
dingen, famt Commendeuren af Kongl. Maj:ts
Swårds Orden Högwälborne Herr Baron AXEL
JOHAN GRIPENHIELM där refiderar.

3. Wefter Nordlands Lands Cancellie, fom
1738» blef brede wid Slottet opfördt.

4- Slottsfångelfet upbygt 173*. och Stallet til
Kungshufet upbygt 1753. beggein på Borggården.

5. Ett wackert Rådhus med Koppar bellagit
torn och 2 Klokor uti, upbygt 1628.

<5. Hofpitalet upbygt 1731^ öfter i ftaden,
B 3 " och
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och inrâttadt för 12 nu der warande fiuka, utom
hushållerikan och en piga, i ftållet för det gainiafora war af trä och i långliga tider ftåt mitt i fta¬
den. (J*j

7. Stadshufet och defs utom några privata hus.
8» Ett Qwarnhus wed Teftebo upbygdt 1750med 4 par ftenar, hwiiket, tillika med det qwarn-hus, fom liar in i ftaden i Gehe ftröm och 1 hwil-

ket finnes 2 par ftenar, år bort arrenderat emot
en fumma af 6000 dal. koppant, fom årligen til-
faller ftaden.

Midt igenom ftaden från Söder til Norr löper
en råt gata, Kungs gatan kallad» De öfriga 3
gator, fom gå långft efter ftaden, åro wål wac-
kra och anfenliga, men bära likwål witne om for¬
na tiders miäre angelågenhet om regelbundit byg-nads fått > emedan de ej åro få rata» Dock i 4'de

elier

(*) Til de fiukas underhåll i Hofpitalet famlas:
I. Donation af Rongl. Maj:t och Kronan , efter Konungw-GUSTAF ADOLPHS Privilegium 1d. 28 Maji
24 tunnor fpanmål årligen.

S». Armpengar for utrikes utgående och inkommande wa-
ror.

3. Friwilliga gåfwor wid bröllop ifladen, och af de c:ne
fednare håfworne, fom brukas i Kyrkan, enligitKongl.Majefts Nådigfte förordnande af d. 19 Sept. 170.0.

4. Teftamente efter alla lik fom begrafvves med Klockor
och procelTion , och

f. Gåfwor, fom gifwes wid lyckliga Barnsbörder och af
pjedikftolen aflyfas.
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eller öftra delen af ftaden år detta med ftörfta flit
•wordet i agtagit-

§♦ 8.
Stadens belägenhet år för den omkring lig¬

gande landsbygd nog beqwåm; ty landtmannen
kan både winter och lommar medlåtthet framkom¬
ma med fina waror. Det befwårligafte lkulle fynas
wara for Bruken, fom ligga längre up i landet,
at få dit fit Jern, fom därifrån utfkieppas,; famt ät
därifrån afhåmta fpannemål och andra nödige waror ;
men få lindra de i landet befinteliga fiöaroch ftröm-
mar både winter och fommar denna befwårlig-
het, få at de tyngfta både til och ifrån ftaden gåen¬
de waror, til de flåfta Bruken, ej föres långt öf~
wer land..

§• 9-
At ftaden ej ifrån förfta början ågt det an-

feende, fom han nu åger y år af flera omftån-
digheter klart. Det år få med ftåders upkomft,
at merendels flera år behöfwes, innan de hinna
refa fig up utur fit intet. Innan en ödemarck
kan blåncka i anfeende, och låmna en mycken¬
het folk nögda bonings platfer fordras både tid,
wett och möda. Efter fom folkrikheten fedan
tager til, få wåxer åfwen fielfwa ftadens anfeen¬
de. GEFLE, fom nu fer fin lycka trifwas, fö¬
der innom fina portar Mankiön, 1518 perfoner,
Qiiinnokiôn 1914, hwiika hwar och en på fit. fått

icke
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icke aliénait rigta fig wid fin handtering, utan bi¬
draga ock gemenfamt til ftadens wåliärd. De
näringsfång hwarmed Borgerfkapet fyilofättes äro
åtfkilliga. De Handlande räknas tillammans 48
Perfoner. De fom handlamed fpannemål och Vi-
ftualie waror äro 3 7, med kläden och fidentyger
%, med kram och fpecerier p, Stads Phyficus 1,
Apothecare 1 , Chirurgus 1, Kiållare-Måftare 1,
The och- Gaffe -Kokare 1. Bland Handiwärcks
män täljes följande 84«

Semfttmakare - 2» Koppar/Jagare 3.
Klock-ocb Kron-gjutare . - i»
Skomakare - 8« Skräddare - 11.
Krukomakare - 3. Tennjutare - 1.
Tunnbindare - 1.

Hattmakare - 4.
Logarfware — I«
Buntmakare - 1.

Mäfjingsfiagare • 1 ♦

Urmakare - 2.

Blåckmakare - 1.

Srcarftoare - 2. Knappmakare - 2«
Utom deffe räknas ännu af Bor¬

gerfkapet 24o Perfoner, hwilka beftå af Skieppare*
FifkerfkapjKrögare och Timmermän. Stånds Per¬
foner, Siô - och Landts-Tulls Betienter, Artillerie
Handtlangare, Slotts - och Gancellie -famt Stads-
Betienter, Järnbärare, Baggar-Karlar, Båtsmän och
Siöfolck, Brådbårare, Tegel-drängar, Ringare, ar¬
betare wid Fabriquerne, Ungdomen och flera i fta-

den

Gullfmeder -

Bokbindare *

Hojfiagare
Sadelmakare -

Färgare - -

Bagare
Slagtare
Klenfmeder -

Gordelmakare
Målare
Plâtjlagare -
Nâlmakare -

Käurmäflare

3-
i♦

4.
3'
i.

4-
I.

2*
1.

2.

I.

I.

Repjlagare - £>♦
Peruquemakare 2.
Carduansmakare 2.

Handfkmakare 1.

*'täkßagare - i.
Snickare - - 4.
Waznmakare - 1.

- 3'
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den befînteliga perfoner, tillika med Brandwag¬
ten , fom beftår af 16 man och anföras af en Ser¬
geant, upfylla råften af det upgifna antalet.

Denna menighet ftyres af a:ne Borgmåftare ,

fom hafwa til biträde i o Rådman, Stads Secrete-
rare, Notarie, Fifcal och Aduarie. Deffutom
mårkewi, at hår år Rådftufwu - Hall - Manufadur-
Cåmnårs - Sjötulls - och Accis-Rått.
Huru fora Kronans inkomßer afGefle Stads immu¬

nare äro, 7vifar följande KxtraB. S:mt,
Stads Bewil- Krigs- Slotts- Lon och Båts¬
Mdel. ning. m.hus hielp. Betaln. mans

medel afgift. medel.

i ars -

17 füd:o
1918 7 4687 28 7/ 23^432 6 1728 14 4rr —

Krôningshielp
eil. KrontMe-
del 2198-16 1998 19 4500 27 73 3440 2 1760 8 —

17^3 Dito
Ordin. R ån-
ta 400. a$.
Mant.p.1617 2017 23 4870 12 73 3 45; 20 ,1822 i 6 0000 r
Utom defTa inkomfter njuter Staden enlkilt, följan
de, nemligen

1751
1752
1753

S:mt.

II39P: 5*
126*2,2, • 14, IQ,'
14570: 1. 16.

§• IQ
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§ 10.
w' Innan man lämnar Gefle Stad? tyckes åfwen

jfkyldigheten fordra, at något nämna om Inwåna-
renas til - eller aftagande. Kyrkobôckerneutwifa,
at för 60 à 70 år tilbaka hår i Staden icke blifwit
födde öfwer 70 à 80 barn, men Kyrkio Tabeller-
ne gifwa ofs wid handen, at nu födas årligen po,
100 til ii2 barn, och igenom döden afgå 60 à70
Perfoner ; de måft förefallande fiukdomar åro kop¬
por och måsfling, okånd barnfiuka, hetfig feber ,
ålderdom och bräcklighet, håll och Ring. Om or¬
tens fundhet kunna wi ock (luta deraf, at inwåna-
rena icke allenaft hinna til 70 à So år, utan åfwen
til po och der öfwer,

2. CAP.
Om handelen, på kwad fdtt den idkasy med
hwilka waror och med hwadformon &c.
Utaf den lämnade korta belkrifningen omGefteRads Privilegier och Rapelfriheten, fynes at deff

Handlande åga rått både til in och utrikes handel.
jag fom nu wil följa dem på deras handels wårf, be-
föker dem fôrft uti inrikesorter. För åndeårhöl-
lo ftapel- frihet, war hela deras fiöfart merendels
Råld på Stockholm och några andra orter i Riket,
men til ringa fördel för Raden och landet. Stads¬
mannen, fom nödgades bortfånda landets waror e-
mot andre, fom för Raden och landet woro nödiga,

; ' hade
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hade deraf flåt winning, at han mârte utur andra
och kanfke tredie handen håmta finawaror och följ-
agteligen betala dem dyrare. Landtmannen kunde
ej eller fågna fig af Rörre båtnad ; ty förrtmåtte han
flåppa til fin egen afwel, och fedan betala dyrt nog
hwad han behôfde. Det år underligit, at faft de
den tiden hade frihet at befôka alla inrikes orter,
och tycks ,åfwen hafwa haft god tid dertil, Ikiedde
det dock ej ofta: åfwen blefwo de fållan af andra
Råders fartyg befôkte. Men fedan Rapel friheten
gifwit deras handel nytt lif, befôka de flera inrikes
orter , befynnerligen STOCKHOLM, dit de fånda
något Jern, anten emot Contanta penningar eller
wåxlar på andra orter: STRALSUND , WOLGAST
och WISMAR, hwarert åfwen (kickas Jern, emot
fpaqnemål ock andrawaror ;RadenVASA iöfterbot-
ten, fom infånder åtfkilliga fi(k och Victualie wa¬
ror, famt något af den bekanta VASA rågen,til¬
lika med andra ftåder och platfer. De waror, hwil-
ka deras fiôfart, i fit widare begrep tagen, hem-
bringar , fatta fedan deras handel inåt landet i rörel¬
fe» De kringliggande Upitåder håmta der ifrån en
Ror del til fit förråd: FALUN j HEDEMORA och
SÅTER kiöpa måfladelen fina waror frän GEF-
LE, för Contanta penningar. Defsutan håmta
Werter Bergslagen och en ftor del af Dahlarne
fielfwe fina förnödenheter hårftådes ifrån. En del
fåndes åfwen til SÖDERHAMN och- HUDWIKS-
WALL; biifwer fåledes , i anfeende til defia rtå-

C 2 der*
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der, icke allenaft Weftra Bergslagen , Dalarne, endel af Helfingeland, hela Geftrikland, utan ock en
del af Upland der af underftödd.

§• 2-
De inrättningar i (laden, hwilka bidraga tilden inrikes handels-rörelfen., tyckes hår böra å-

ga rum. Jag wil ej nämna om hwars och [ensHandtwårcksmans arbetes föryttrande, fom på fitfått år en handel, utan pä de waror, hwarmed
Handelsmän egenteligen handla , år mitt ögna-mårcke. Tobak år en wara, fom wane och bruk
har giort både nödwåndig och oumgångelig : denhåmtas ej annorftådes ifrån, utan förfärdigas pådetwenne Tobaks Fabriquer, fom af handlande
underhållas. Wid defie fyflofåttas dageligen 14Gefåller, 3:neMå(lare, 48 lårogåfiar oah 3 dags-wårcks Karlar, hwaraf förmodeligen kan (lutas til
myckenheten af den förfärdigade Tobaken och den
förmån, fom denne handel förfkaffar fina förlags-mån, då hår årligen ftåmplas öfwer 5135. Lisp.Rull Tobak och 50. Lisp. Cardufer. Rudemate-
rier hår til håmtas ifrån Holland och något från
Norrköping. Socker år ock en drågtig handelswa-
ra, hwilken åfwen i (laden förfärdigas, fedan ett
Socker bruk af de handlande 1739. blef upråttat;hwilket emottager det inkomna rå fockret, med
annan dertil hörande materia, och det i gröfreoch finare (lags Socker, jåmte båttre och fåmre
flags firap, förfärdigar. Wid detta bruk fyfelfåt-

tes
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tes i. Mafiare, i. Gefåll och 4. drengar. At ock
detta betalar fina förJagsmånner befwåret, fynes
deraf, a-t ej allenafl några 1 ooo:cie fkålp. fåndes til
de nåmda Updåder, utan ock på åtfkillige flera
ftållen, famt at Herrar Intereflenterne hafwa fin
nederlags bod i Stockholm , hwareft brukets til-
wårkningar för deras gemenfamma råkning för-
fäljes. En del af de tyg, Linnen, Tröijor och
Strumpor, fom utgiör någon del af de Handlan¬
des rörelfe, förfärdigas ock i (laden, wid en der
inrättad Stoff - och Linne - famt en Tröije - och
Strumpe-Fabrique. Wid den förra finnes 9 (lolar
och wid den fednare 4. wid hwilka få många Gefåller
och 8 goflår fyflofåttias. Tilwårkningen wid Stoff
och Linne-wåfweriet diger årligen til 10 à 12000 dal.
Kop:mt och wid Tröije-och Strumpe-wåfweriet
til 5000 dal. Kop:mt. En Kort Fabrique år ock
nyligen i dåden anlagd, fom årligen affig kadar
24 Gråflen Kort eller 3456 Spel. Teglet, fom hår
ifrån utfkieppas, förfärdigas på twenne anlagde
Tegelbruk. Det in i dåden befinteliga Tegelbru¬
ket , wid hwilket, i förleden fommar, blifwit en
Machine i Aromen upråttad, at bråka 1er få til
mur-fom tak-tegel, kadar årligen affig 72000
mur-tegel, fom måfl årfordras til dådens förnö¬
denheter, och i fynnerhet til Slottets reparation,
men det på norra fidan |:s mil ifrån dåden befin¬
teliga Tegelbruk, fom ock år i full gång, och
går med watn- machine, kadar utaf fig 60 à

G 3 70QQ0>
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70000 Mur - tegel och 100000 Tak * tegel årli¬
gen, fom både til in-och utrikes orter utfkiep-
pas. Brenningen wid deffa Bruk drifwes med up-
handiad wed af kringliggande Soknar , hwarföre
iladensfkog på intet fått afdem förfördelas. Så år ock
nu nyligen ett Kinröks-och Harts Bruk hår i ftaden i
wårcket at anläggas»

§• ?•
Inrikes handelen, når man anfer den innorn

en ftad, år fåfom kållan och modren för den ut¬
rikes. De handlande fkulle fåfängt fôrlkafïa in
waror, om de ej hade affåttning på dem i lan¬
det , de fkulle och tå fnart fåttias utur ftånd at
fådant giöra: men få fkulle de likaledes fela om
ändamålet, om ej landet lämnade dem fådana wa¬
ror, fom både woro begärliga för utlåndningen och
lönte deras möda. Det fom derföre utgiör det an¬
dra (tycket af deras inrikes handel, år den intåckt
af landets produ&er, fom de til fin utrikes handel
behöfwa» Jag kallar hår landets produkter alt det,
fom tienar dem til utfkieppning. Den fom kiånner
Geftriklands widd och belägenhet, torde anfe detun-
derligit, om icke aldeles otroligt, at det, fom i
fin längd ej mer begriper ån 9 mil och i bredden
6, fkali kunna frambringa til (taden få (tort förråd
af waror, at icke aliénait (tadens egna (kiepp , u-
#tan ock främmandes, fom dembeföka, kunna der
med blifwa laltade. Men fåfom Jernet år den för-
nåmfta ibland de utgående waror, få felar dem ej

til-
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tilfâlle at fôrfkaffa fig det famma, emedan hår i
landet finnes Bruks-och Bergsmans-hamrar til 32
ftycken, hwilka merendels fånda alt fit ]ern til
GEFLE. De foknar, fom hår med giôra ftaden
biträde , åro Fernbo, Forsåker, Ojwanßö, Wahlbo
ock Hille. Tråwårcke ar den andra waran,hwar-
uppå i landet år tilgång. De foknar , fom hår
med giôra biträde, åro, utom de nysnåmde,
Vgglebo, Hcdcfiinda, Hamrånge och Arfunda : hwad
lom i deffa foknar brifter, årfåttes ifrån andra or¬
ter, fåfom til exempel, Maftetrån ifrån Dahiarna,
efter de ej finnas många i landet ; brader inkomma
årligen en fror del ifrån Helfingeland, land - och
fiô - ledes.

§• 4*
Stadens Marcknader, fom infalla d. io[Junii

och 13 Dec, fôrtiena mindre upmårckfamhet, eme¬
dan fållan några främmande ankomma dem at bi-
wifta och något falt hålla. Stadens inwånare be-
fôka likwål med flor fördel de 3:ne fom infalla i
SUNDSWALL d. 9 Sept, i HERNÔSAND d. 21
dito, HUDWIKSWALL d. 8 Jan. utom deffe UP-
SALA Diftingen, HEDEMORA d. 55 Jan. ELF-
KARLEBY, fom hädanefter komma årligen at hål¬
las d. 5 Julii och 9 Ocb famt HOGBO d. 24 Aug*

§• 5-
Jernet fordrar nödwåndigt en nederlags plats,

för den tiden fom förflyter emellan defs ankomft til
ftaden och defs utfåndande : Til detta ändamål år

redan



$<5 *Ja-

redan 1708. efcer Salige Herr Commercie- Rådet
och Riddaren POLHEMS inrättning anlagd enKoftbar Metall wåg på Alderholmen, hwar til dit
kommande fmårrc fartyg med all beqwåmlighet kun-
na lägga. Men fedan både Bergslagens drift ochftadens handel ökats, har man funnit denna wara
för liten, hwarföre man blifwit föranlåten , at år
1752. en ny Tack-Jerns-wåg wid Packhufet inråtta.
De flera inrättningar, fom til famma ändamål bi¬
draga, hafwa ock på Alderholmen fine rum, få-fom flora Slôtulls - Contoiret

t Sklepp Clarerarens- och
Baggare - CaJJeursens Contoirer , ftadens twånne Pack-
hus, en Packare Bahn för inkommande faltwaror,famt nederlags plats för bråder och annat tråwårke*

> *
Handelen på utrikes orter, utgiör det andra

ftycket utaf ett Rikets handels rörelfe, och hwil-
ket, fom fades, år måft bidragande til defs wål-
fård. De waror , fom ifrån GEFLE til utlåndningenkunna aflåtas, åro åtfkillige flagsjern waror, mer
och mindre förädlade, fåfom Stång-Jern, Knip-och Wals-Jern, Tak-plåtar, Spik och annat Bleck-
fmide, Maftetrån, Biålkar, Spiror, Bråder, Tegeloch Tiåra. Med defle waror beföka de handlan¬
de I fynnerhet följande utlåndfka handels platfer,
nemligen Portugal ^ Spanien, Frankrike, England ,
Holland, Norje , alla Tyfka Siöftåder ochftaden Ri¬
ga, hwareft de dels förfålja dem för Contanta pen¬
ningar dels ock förbyta dem emot andra waror.

§• 7. Det



§ 7-
Det wore wål nyttigt at när utmärka forter

och qvantum utaf de innom några år utgående och s
inkommande waror 5 emedan ftadens handel lkul-
le deraf ftållas i litt rätta ljus, men widlöftighe- '
ten afhåller mig därifrån. Jag wil iikwål, til at
icke befkyllas hafwå aldeles gått en få nödig fak
förbi, införa ett fammandrag af 1750* å>rs in¬
kommande perfedel Extrad, hwaraf ftadens rö¬
relfe ungefärligen kan (lutas.

Tunnor. Tunnor
180 Spordor — • a
8390 Senaps/rå ——— a
83^7 Linfrö ^ ■■ — 306
1610 Gemen. Äplen ——— sa
1901 Korngryn ■■ ■■
- as M/dö? —

3933 Hwit Krita
ia5| Perlefand —

O

Bly
l7fV Grafidor
37H T*»«

Hroete

Råg
Afö/f —

Kom ——

Arter —

Hafra
Salt
Salt Kiött

Hwetejkorpor

Portugis Win
Franfkt Win
Franfttt brdnwin
Gemen Bomolja
Piccardon ———

Windticka —
Linolja ■

Oliwer —

ßr«« Honing
Salta Öftren —

— 11 Hampa
— i L/« ——

—— Linblår
— 1* V*
— i|<ï
Kannor Smör
-— 8 F/i/fc

ia Talg -—
—- a Hwetsmiöl

D
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«art#

Apelciner . ■
Pomer4titz,er. —

Citroner ■ •> "- -

Metwurftar ———•
Skinkpr ■ -

Skriipennor*
Plintar >.■ ——

SynâlM ÏS&AjJ —~
Garfwade Fårfkin —
Rökta Gäff ——
Obered. Hudar ——

Ohered. Bock/kin- —•

Knâpndlar
Flundror ——

Fikon —- —

Fuderfacker ■ —
Fran/k. Sweflzon ■
Vened. Troål ■ —

Mandel —— —

L^r

Catririx Plommon
Caffé Bönor ——
Harts • —

Rusfin ——

Anfiorois ■
Hroit Bomolja —
Capillaire Sirap>

Stycken
~ f

w1300 nruneller
771.a Brefilja. -
- 11 a Krapp- —

29 Blyhwitt......
aoo ßr««:

0,000 Sandell
' 6000 Sumak
— i Fernbäck

28 Citron /kal
07 Lagerbär

—— 10 Orlena —

v , Saffran —
Buntar Cantl

— ig Cardemummor
— (5 ingefära- ■

Peppar <

Skalp.. Anis± 1
— So7o Terpent. Olja
— yq0 Tamarinde ■
3^310 Blaufeil

— /0© Jngefära
— I.foBomull
— y jr Sötmiölks Oft

■. ^y ß/ö Sterkelfe.
— .60 Bisgryn —
—~ 4jr FenkoL ——
— 7g0 Pomerantz/kal —
—- 17 Gurkmeija —
— So lÄ. —

»s * n *3 Mujkott ■

\
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Dito Blomma
Brunåcker —

Gorinter ' "
Perlegryn —
Skedwatn —

Tobaks blader

— — 3 GaUdplen
■ fö Neglicor
— 300 Gült WetX
—— Ï5o Ptrrriéfau

jo Surm i Oft
- 30780

Martiniq. eller Mascowade famt Terres & Tetes
Sâcker —— " — ■ • 59890

Fenfierglas en Korg GemenXa fenfterglas g>a Kiftor
Längor 1 Wåla. \ - ». « ...

Man Ikulle ock i lika måtto wilja. låmna en
fôrtekning på de utgående warors quantum > men
det blefwe för widlöftigt. : Man kunde til åfwen-
tyrs af de förnåmfta, fom âro Jern och Bräder, til
någon del döma om de andra. Af det förra utgår år¬
ligen emellan <2.0 och 30000 Skep; och af de fed-
nare wid pafs 2,000 Tolfter, fom detta Extrad i-
från år 1750 kan utwifa,

Utjkieppat.
Ar

177° — — ~
i7fi — — —
J77* — — —L?3,5P
1773 — — —,28703

Jern och Tack-
Plåtar. Skep.

21543
21707

Bråder allehanda Uag
Tolffer.

tST-*<1.590 ;
r5oo

2117
'daoo

Utom föregående Extrader på inkommande
och utgående waror, kan man åfwen Huta om
handelens rörelfe i GEFJL-E, af Siötull-Cammarens
upbörd, i anfeende hwar til man agtar nödigt föl¬
jande Extrad at införa. Da År
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*790
*75»
«7f2
*7n

§. 8.
Hwar och en kan fe den oupïôfeîiga fôrbin-

delfe, fom år emellan utrikes handel och fiôfàrt :
denne målle aldeles råcka den förra handen , och
bidraga til ett lands ftyrcka och anfeende* Mer>
denna förmån förfwinner, om icke famma fart
drifwes med hemma bygde fartyg, fom utrullas u-
tur egna hamnar,; då de främmande undgås at an¬
litas, at med fina Ikiepp införa fina waror och til¬
lika afhåmta landets afwel och tilwårckningar*
Detta hushål« grep betiena fig åfwen GEFLE hand¬
lande utaf, at med fådana fartyg förråtta fin fiö-
fart, fom målladelen åro bygde i GEFLE, eller på

? någon annan fwenlk ort : Den, nytta almånheten
dår af hämtar, at timmermän och handtwårckare
dår wid altid få något förtiena, llråcker åfwen fina
förmåner tri handelen, ty dermed blifwa anfenliga
penninge fummor qvar i lladen hos deras arbeta¬
re , fom fedån för andra waror gå til de handlan¬
de tilbaka, hwilka, genom fartygs opkiöpandepå
andra orter, eljeft ikulle ofelbart komma i utlånd-
ningens händer* Defs utan undgå de ock, at be-

[ tala fragt för ut-och ingående-waror, fom med
, deras

Tultme- Licent j Manufa- Extra Confumt.
del medel 1 ttur F. Licent Accis.

43,120 11 17421 17 325; 26 389- 26 36^6 12
46684 8 17276 22 3697 11 4082 10 7»8? 23
49889 10 »«34» 9 I3?c 30 4401 29 3113 20
9W7 9 22f6f II 2875 12 96 3« 7 6»jr5 26

Serilcilt Lofs«
^iOc afg pen:g,
~~~"l 250114.
' ) 458 »5
861, 4 816,18
1038] i »813 »6
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deras egna fkiepp hämtas, hwilket fåledes blifver
dem en wifs winning. Det fom ock giôr deras
fiöfart med hembygda fartyg fördelagtig år, atde
under tiden löpa för utlåndfk fragt, hvilket bibrin¬
gar defs ågare ingen ringa båtnad. De hafva ock
tilgång på godt och förfarit fiöfolk, måftadelen af
dådens infödingar, fom warit wane at ifrån barn¬
domer» wiftas på watnet, och kunna fåledes med
ftörfta nytta dem hårutinnnn betiena- At deras
iîôfart, få wål fom öfriga handel långre tilbaka,
warit ringa, år tiiförene nåmt, följagteligcn haf-
wa ock deras fartyg warit få. Nu utruftas i GEF-
LE af de handlande til utrikes orter 17 fartyg nem-
ligen: ! ^

Af Furu.
Ett Skiepp om —— 175 låders ftorlek*
Ett om — 69 låders ftorlek*
Tre Breggatiner emellan 3 8 och 51 låds doriek.
Fyra Jagter emellan 22 och 2$ låders ftorlek*

Af Ek.
Tre Galjotter emellan 25 och yo låders ftorlek*
En Hukare om — 51 låds doriek.
Fyra Jagter emellan 18 och 29 låders ftolék
Defle på Crawél ftåide fartyg åro alle hem-

bygde och de flåfte åfwen i GEFLE, hwareft på
• den ofta nåmde Aiderholmen år icke allenaft hwarf
för gamla toygs Kölhållande och reparerande, u-
tan ock tiJ^Sygga nya*

D 3 §. 9. Ehu--
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§■
Ehuru wål man nâmt, at de handlande med

egna fartyg utföra fina waror, och utifrån andra
nödiga införa , år likwål icke meningen denna, at
andre orters Fartyg ej fkuile blifwa ledde i deras
hamn. De förr upräknade inrikes flöftåder til hwil-
ka wi nâmt at GEFLE handlande föka, beföka
dem tilbaka i deras Ilad. Af de främmande , fom
beföka GEFLE, får man fe Engeljk, Holliindjk,

Zjfk och Npv/k Flagg för deras Fâûnings-
wårck tullas.

Â ^ - i o.
Handel år et ganlka laggrant näringsfång, hwar-

wid fordras mycken' àffarçnhet och lång öfmng.
brift på nödig kundlkap- wid andra, näringsfång har
merendels aliénât idkarensdkadamed fig,, men wid
handel fåtterdenej aliénait Köpmannen pa obeftånd,
utan drager ock med hg fleras olycka. Wid både in-
låndfk och utlåndlk handçihôrKöpmannen aga förfa-
renhet at granfka ;och underföka warorna, lamt för¬
nuftigt weta inråtta iielfwa handelsfåttet efter Köp¬
mansbruk. I fynnerhet år wid utrikes handelen nö¬
digt ftörre kundlkap, fåfom om främmande mått
och wigtj- penningeråkning &c. Åga kundlkap om

/ myntets- in-och utwårtes valeurpåde orter dår hän¬
de len drifwes, åga wetenlkap om exporter och im¬
porter på utrikes orter, deras Tulltaxor, Licenicr,
Lots-pengar, afgifter på in-och ut-rikes waror, wåx-

larnas -
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îarn'as pris ifrån den ena orten til- den: andra- &c.
Wi fe förcfehflkul Rår af, at det ej fordras låten-tid
åt blifwa en Mkömmen Köpman. Wåra hand-
teilîfe?Mïtëiïâ, få! widä ®Ôrim år,- detta , at för-
'Mrfwâ hêâîgt ftàndfelstvétt, och til den åndan
åf GÈFLE Stad förfedd med et fårdeles Handels-Re-
glefhehte^ af konungen ftadfåftad d. 5. Dec. 1738.,

§• iP
Mëd hièïà wïllighet ån förmåga hår jag fökt

a&ilafä mih fôdëlfe ört i änfeende til defs rörelfe
uti Handel♦ Oecönömifka hinder befalla mig hår
med fluta, lämnande Jag tiL någon ägare af djupa-
ie: infigt,, at upfyila hwad min Gunftige Låfare kam

fakna i mit enfaldiga och ofull-
körhligaefnille - profo

Ande,

4-



'Min Herre.
I il at mifa Ufligi wedermâle af den Karlek och mördnad
jag länge i mit indre hyft for Eder, Min Herre, har

jag nu ånteligen munnit behagelig tid, då efter almdn lyft-
nad 7, min Herre5 behagat frambringa ett icke mindre ar-
tigt dn nyttigt arbete om Gefle Stads-handels formåner, be-
fkaffenhet och rörelfe. Om någon wid fådant tilfdlle tyckes
Bli inlagen af f'dgnad, må det med råtta mara den, fom
har at - tacka - min Herre for om mårdnad och underwishing
få mal i bokmett, fom frugtan for GUD och Kdrlek til
imdnnijkior♦ Himelen fe derföre nådigt an Edart fåreta¬
gande , at 7, min Herre, må minna Edart längtade mål
amlrom til nöje och Eder til wdlgång7 dr alt hwad t en¬
faldighet kan ån/ka♦

Min Herres

•Dhn den II Febr, I7f5* Förbundne Wån
JOHAN CARL GARNEY,

Min Herre
igenom god Hushåldning bygges både Städers och Länders
mdltrefnad. I har min Herre uti Edert mackra Academi-

fka faille prof öppendagat hwad endrågtighet kan förmå ^

hwad wifa anldgningar kunna förbättra, hmad et folk kan
minna genom ofpard möda at fielfviaförföka och måga hmad
andre tilforene hämtat fin winning utaf* Edar flit, at det¬
ta lifligen affliildra, blifme lönt med önjkad framgång och
drhållande af det, hmarigenom 1 framdeles en nyttig Med¬
lem uti det Almänna kunnen föka det jîltYiânnas mäU

Min Herres

qefle d, icJFebr. 17?f. Upriktige Wån
JOH. MELCHIOR SCHÖNSTEDT.
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