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«ÄML«

en jag,HLrre, hoppao uppa Dig, och 
säger: Tu äst min GUD, min tid 
siar L Dina händer. Ps. zi: w. 15,r6. 

^ . De: är de: hattebärg, som helfwetis por
tar/ailrig ffola blifwa öfwermägtige; den tankegrund, wid 
hwilken själen tryggast hwiiar; dm tröst, som stär fast i lift 
wet och döden- !>-'viä sätter den i spetsen emot alla sina fi
ender, dä han, säsom et kärt barn, kastar sig i den ewige 
Förbarmarens armar. Men jag, säger han, HErre m, m. 
I hela namcen finnes imet rikare, och därjainte intet fattiga
re, än mämnffohjertat. Rikt pä begär, fattigt pä lycksalig
het: rikt pa bchof, famgt «t fylla dem: rikt pä förnraga ar 
njuta, fattigt pä urwagar at förwärfwa. Det begarar me
ra, än bäde himmel och jord; och det äger af fig sielft ej me
ra , än den minsta matk, som krälar i jordenes stoft. Dock, 
just i detca djupet af roarr elände har den ewiga karleken up- 
rätMt sin Barmhartighers Tron: i ty han lam sin Nad öft 
werstöda i jemnförelse emot war nöd, och gjort et urbyte e- 
mellai, wär fattigdom och sin rikedom, wLr ufelher och sin 
höghet, wart inre och sirr allc.

^ A 2 Utue
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Utur detza källor leder sig GUDs Barns wäl anwan^ 

da möda, at i sin GUDs trofasta omfamnande, i JEm sö
ka och finna sit allt. Nöden ar deras driffjader, och Naden 
deras hopp. Nöden gör sialen hungrande, Naden kallar, 
ril deltagande i GUDs godhet. Naden lackar och Nöden sät
ter smak pä Näden. Nöden afbryter all egen förtröstan, hwar- 
pä Naden drager hoppet til sig. Det blir dä en sadansiäls 
sanna och wärkeliga lycksalighet, at hoppas pä GUD; ty 
hoppet ar et njutande och lärrr ingen komma pä stam. Der 
blir hennes walsprak: Du äst min GUD: ty tron, som fö
der hoppet, och fullkomnar sig deruti, gör JEsum, GUDs 
egen Son, i en sann tillämpning, til hennes broder, och alt- 
sa GUD ril hennes Fader: wäl werande, ar sedan GUD i 
Christo blifwit delagtig af menniffjo natur; sa kommer hon 
igenom sina andeliga föreningsband, tron, hoppet och karle
ken , ril delagtighet af GUDs natur. Hennes försäkran, och 
altsä hennes tröst är, at hennes tider sta uti GUDs hand. 
Sr har en sadan själs saliga författning igenom alla aldrar. 
GUD är, hennes barndoms förswar, hennes ungdoms le
dare, hennes mandoms styrka, hennes ålderdoms staf. GUDs 
barn kunna dä emottaga den goda tiden med en fördubblad 
glädje; och den ont a halla de ock til godo. Allt gvdt, som 
GUD gör, all salighet, at hoppas pä honom. Lycklig den, 
som lämnar sina öden i sa kärleksrika händer; lycklig den tid, 
som sä framlefwesl Sasom man dä lefwer HErranom, sä 
dör man ock HErranom: ja; ehwad man lefwer eller dör, 
sa hörer man HErranom til.

För wära ögon, M. W. Ä> se wi nu uti en död et lef- 
wande bewis af detza sanningars säkra tillämpning. Wär 
Salige Döde tänkte sa medan han lefde, därom wirrnar hans 
egenhändiga minnesbok, där detze Oavicls ord finnas af ho
nom sielf pä er särdeles utmärkt sätt uptrknade- Han uröf- 
wade sin tanke i döden, det intygar den frimodighet, hwar-
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med Han mötte döden: igenom GUDs Nad pröfwar Han »ek 
nu detz fasthec uri en salig ewighek. Ty blifwer Hans namn 
hos otz i wälsignelss, och Hans följande lefnadS händelser fä- ' 
sta wär upmärksamhct.

War Salige Döde inträdde i werlden d. >z Isn. 1720. 
Defi Fader war Radmannen i kiceL Kils ölänston lääAZ- 
man, och Modren LriZitta Ltranst, enda Doktren af Lom 
miniiteen wid ?itea Lands'Församling, Herr I^ars Ltl-gncl, 
ibland hwilkas atta Barn Herr Rädmannen war den äldste. 
Dagen efter, sedan Han igenom den naturliga födelsen in- 
gadr i manniHo samfund, blef Han igenom den Andeliga 
Födelsen i Dopet, intagen i GUDs och JEsu Christi gemen- 
ffap. I sjelfwa barna ären feck Han sasom er dyrbarr prof 
af Sine Christeliga Föräldrars ömhet emot Sig, njura en 
tidig undcrwisning uri de dyra Christendoms sanningarne. 
Dma ssedde ej blott enffillr; ucan förnämligast da, narHo- 
nom lämnades rilfälle, ar hela?iceL 'IVivial Ladoia igenom 
inhämra den kundffap, som skulle i framtiden göra Honom 
til en grundad Christen och ffickelig Medborgare. Särdeles 
räknade Han för sin fördel, ar hafwa, ej annorlunda, än 
eget barn amjmir da warande LoQ^.6^oren8 sedermera d.e- 
^orens, IVIgA. 1lck.el LtöLlerenil besynnerliga omwärdnad 
til undcrwisning. Dock, lärdom stadgar mindre der af na
turen urswäfwande mannissjo hjcrrar, an lidande: och HEr- 
ren, som i himm-elen beredr Hans hwila, började i sjelfwa 
Hans ungdom göra Honom til en arbetande sjal pä jorden. 
Nedan pä sir Sextonde ar, mäste Han säsom en flyktinge 
ifran sin Faders hus, rädda Sit lif undan den oförmode- 
ligen infallande och härjande fienden, Rytzen, hwilkens blo
diga upsät Han med möda hant undwika natten emot d.
16 Oeoemb. 1716, da Han i sällffap med fiere,, springande 
til fot med möda hant ril ffogen wid Horrlax Alfwen, in
nan eotlaiiLrnL kommo ester. Samma märgon ihjälflogo

A z de
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de wid Jäfreby, Handelsman itt-Lrs , fasttogo och
ymkeligen markerade ärflillige Stadsens Jnwanare. Är 1720 
den 16 ^larcil särades Hans barna hjerta med en öman
de mistning af en hnld Moder: och andteligen hade han 
följande aret den närgäende smärtan, at se Sin födelse-ort, 
kirsä Stad, pa et grnfweligir satt härjad och i aska lagd 
1721 den 14 ^umi. Herren, som ester owader, later So
len flina, förwandlade likwäl detta sorgewattn i glädje-win 
igenom en kär och lycklig aktenflaps förening .-722 den 4 
Zanusrii', med sin redan afsvmnade, maka, L.ckca )onsDotter 
Loman, Skatte Bondens Jon Ostensjsns dotter ifrän Bo
dan i Skielleftea Sockn, er äktenskap, som med Fyra Sö
ner och Fyra Döttrar blifwit wälsignadt, af hwilka Sex re
dan före Sin Fader blifwit samlade til de ewige fridsbonin- 
gar: de ännu efterlefwande aro, Sonen, Herr Krono Be- 
falningsmannen har i fornes, fonss hwilken
nu narwarande blandar en öm saknad af en kar Fader med 
en wördnadsfull undergifwenhek under Guds Nädiga flickel- 
se: samt Dottren, LelZitm täöZgman, gift med Handels- 
Mannen Herr d.ars k.unäkLrZ j I^plala. Samma Ar 1722 
ägde Han ock den fagnaden, at igenom Sin Faders fedna- 
re gifte med Enkan, Lnta Qsrs dotter Uockm-m, se för
lusten af eNo älflad moder pa et lyckligt sitt ersatt, d. 19 
^uZusti. Ar 1725 blef Han wid en ftörefa med yttersta 
lissfara wäder drefwen ril Oorrlsnä; men röme ock rä utt 
Sin lyckliga räddning GUDs Nädiga Försyn och kom lyckst- 
gen med fartyget hem til ?iceL sund den 29 November. Ar 
172g blef Han, efter aflagd Ed, den 26 ^pnl inragen sä- 
som ordenrelig medborgare i ?iteä: 1726 den 11 d-lovemb. 
sörordnadeS Han til Stads Urredare, hwarpä Ar 1729 
den ZO fanuarii fölgde förwa!ltningen„ af Tullflrifware sys- 
stan wid Norra Tullen, hwilken Ar >7^6 den 8 )unii 
förwandlades til den Ordenceliga Tull och ^ccisflrifware 
Beställningen wid Södra Tullen. Samma är den az öckar- 
tii, hande honom den olyckan, at wid et fall pa fläta gatan

bry-

i
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bryta wanstra bcner af sig: til et tydeligit bewis, huru o- 
lyckan ofta ntwaljer de minst förmodade ukfällen, och faror 
ligga i försät pa de tryggaste rum.

Är l?Z8 den az vecembsr befordrades Han til StadS 
l^orgrius och csste^r, hwilken syssla Hans Faders-fader 
Fader lobgn ^änston säsoin den förste sä kallade

Stads

») Som Salige Herr Radmannen är theu sista Manliga estett va
dare af alla them.som Ar 1621, efter Kongl. lliivilc-bit-i ns den 12 dckgli, 
wid?irss Stads första inrättning, therstädes Bm-ffap wunnit, och Jn- 
wanarenaS Oden aro ganffa nära förknippade med Stadens Allmänna 
Lycka och olycka, sä har Salige Herr Radmannen samlat alla de säkra 
underrättelser, han kunnar p8 « eller annat ställe, therom erlialla, hwar- 
af han lämnat en märkclig samling och jämwäl thermcd riktat 1'iwä Stads 
Xtatliclcel, Radstufwans och Kyrckans minnes Böcker, samt, pa det Ål
derdomens och försädernes minne icke alt för tidigt skulle förswinna, gjort 
sig möda at sjelf försatta följande tz-mealoZis öfwer thes förfäder ifran 
Stadens stmöslion, nemst

hostan Wnlston. War echaf de tiders s8 kallade Birkc-Karlar,'som 
alt ifran Konung Ouftsst den förstas rid, innehade under förpaKningl all 
Handel i Westerbom och Lappmarkernc, och i de senare tider hade delt 
Handelen sig emellan, s8 at the ägde hwarehera witza byar eller cliMieier 
at drifwa Handel med, innom hwilcka de ock sjelfwa bodde pa el af de bä
sta hemman, hwilken std med S-adens inrättning icke eller synes hafwa 
uphört, man sedan ?lr<-ö Gamla Srad Är -666 genom 2:ne karlars, som 
legat i en bod wid Afwan, nedan före der Oavirain; Boställe nu st8r, 
hwarest hö war inlagt, wangjömwo och wallande,' natteck emellan den i z 
och :4 ftllä, af en upkommen wadeld h-l och hallen afbran, och Sta
dens flyttning för bättre Sjöfart, pröfwades nödig, har han äfwsn som 
förnt bodt i Mpittaby, p8 rhek sä kallade Back Hemmanet, och efter ho
nom, thes Son, Rad-och Handels Man /enelers soiwnllc», Larleman, 
Sonen ^ollsnllon i Höglandsnäs, Handels Man /jo» kiyLr-man 
eller Brvggarc i Pitholmj, Handels Man I,srs koclrm-m i Rocknäs, l-rlc 
8täkl i Oyebm, och Llisr Ralston i Holmen, sedermera Borgmästaren jnlum 
jjab-mlson. Radmannen Man Rernsr och Handels Man X'ils porrelw!! i 
ParlsnLS, samt driswit Handel, hwar och cn med wisia byar och clliftiKei-.
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Stads Skrifware, i ksteL äfwen bckladt. Och Är 1740 af 
Srads församlingen enhälligt kallad at wara Andra Kyr« 
kiowärd eller Kyrkio föreständare efter Afledne Radmannen 
I^srs Lkrift. ^kabnciu;. Wid Finffa LampgZnens 0- 
lyckeliga flut Är »742, rä kriger med Ryssland flyttades hic 
til Lrten, anlades för Kronans Rakning i l'steL ^ strovirinc 
^laZsrin, hwjlkec han sasom krovianr - ffrifware förestod

til

Han och dest Hustru Dornrkes förmenas bägge hafwa warit ifran 
Södra Orten. War förste Stads, ffrifware eller Notarms och nägra 
ÄrNädman; hade fyra Söner och 5 Döttrar, hwilka med thcras Äl
dre efterkommande äro alla antecknade uti bifogade SenealoZie.

ö) Förste Kyrkiowärd eller föreståndare war Borgmästare» eän-lers trö
jor, hwarS Fader, Radmannen Jolian IriiclH,:, blöjor och Morfader, 
Borgmästaren soliau ^nlranssnir i vafbrnten ordning beklädt samma Syst- 
la. Han war södder Nr i6§) den 6 fannarii Bles Radman och Kyrkio
wärd Ar 1724 ben iz bkeji. Ar 17:7 warit Riksdags fullmägcig för 
klieä och lorneL Städer, och Ar 174Z förordnad til vice Borgmästa
re, död den 18 November 1764. Utsm thet han war en utmärckt 
dristig Man i sin enffilta Handtering, war han alrid mera angelä
gen och man om Stadens Allmänna wäl: Wardade Korka», Irivial 
8clmla,i samt Stadens kubligus hus cch medel framför-- och sasom sitt 
cgit, sa at kil dest odödeliga Äreminne med ffiä! kan intygas om ho
nom bet som en Gammal anteckning säger om Riks Rader Llstil bla- 
xmrllon i Konung lrric den X tid. Att Hans like ffulle sent födas. 
Ester honom bles Radmannen Os>4 Lrerner förste Kyrkiowärd r En ej 
mindre Hederlig man, jom dödde Ar 1766 den 8 8-in-mbeo, hwarefter 
Handels Man Lsmuel DeZermlin der till kallades.

Wid Stadens flyttning, ester Kongl. Maj:tt Nadiaste killstZnd och 
reloluricm den 26 ^umi 1667, til HZggholme», der den INI ester Kongl. 
Lommillai isrnes, Herrar Riksens RadS Dric Spanes och l-or-nrr Orerike. 
Grund Ritning, Är 1668 är upbygder, antogs till ?l>.dra KorkiSwärd 
wid Kyrkans byggnad, som tillika ffulle halla Kyrkans Rakcniffaper, Han
delsman Ki!r OlostLn 8v-c!man, som then med mycken flit förestod, til 
sin död Är 1710, ohwarcster til warande Stads Koranen, sedermera Rad
mannen chalwicirrs Är 1711, rher till kallades, som ock med särdeles he
der then till sin död, den 1 December I7Z9 innehade.
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til kriget stut, Är i?4Z- Är 1742 den i Oecember, mä- 
ste Han med oro kanna swedan as en trogen Makas bort- 
gäng', dä HErren taktes igenom döden nplösa cc Ljirgu- 
ära äktenskap. Det sidsta offenteliaa bewis af HanS, hos 
Sine Medborgape wundne föreroerrde, och således den sid- 
ste belöning för Hans gj-rde rjenster, war, ar Han i?4^ 
den lo lanuac-ir, blef i Sin Salige pmderv ställe, antagen 
til Radman i ?nea, hwarwid markeligit ar, dec Han nu 
war den fjrrde, i ratt nedstigande lime, af dem, son: ifrän 
Stadfens tuii^rion, i en oafbruren LueLcllions Ordning, 
bekladc denna Systa.

Under detza mängfaldiga omskiften af blidare och widri- 
gare öden, ägde Salige Herr Radmannen twänne förmäner, 
hwilka kunna lätta den tyngsta bördan: det war et ledigt sin
ne och en jämn halsa. Det förra fölgde Honom in i döden; 
den sednare ägde ej minsta anstöt, förrän de sednaste lefnads- 
ären inföllo. I synnerhet ansattes Han är 1766 sa härdt 
af en plägfam colique, at föga lifshopp war öfrigit, säsom 
Han ock sjelf redan iklädde sig den frimodighet, hwarmed 
en i JEsu blod försonad sjal kan träda inför den store Of- 
wer-Domaren. Han wederfecks dock, och wiste ej af sär
deles krämpor, til des; Han, för sep weckor sedan, märkte hos 
sig en afmattande sjukdom, hwilken alt mer och mer tilwg: 
til desj andteligen den'Ewige Förbarmaren täcktes uti dm un
derbaraste stickher, säsom i en sömn, losja det kära bander 
kropp och själ emellan, sedan de warit förenade 70 är och en 
manad. Sä behagade det GUDi, at kalla Honom til sit 
rätta hem i Himmelen, dä Han war skild ifrän sit ordente - 
liga hem pä 'jorden: och bestöt säledes sina Nädewälgernin- 
gär enrot Honom här i tiden, med den yppersta wälgerning, 
at fä utan smärtande sjukdom, omedelbarligen flita sig umr si
na barns famn, för at i ewigheten innestutaS i den Store 
Fadrens karleks armar!

' - - B Wi



Wi gä med fik ssörbi ek widlyfngare beröm, ehuru för- 
??e!!t dcl är, de waljpräk, dem Hail med egen hand reknat i 
Lriri minnesbok och dageligen iagc pa Sik h)e>ta, aro fasom 
ieswaude wirrnen ril war Dödas föryenster, de wisa otz de ran
kar, Hwilka ej finnas lefwande uran hos en i kanstan af sm 
egen jwagher bedröfwad, i sin bedröfwelfe längtande, i sin 
langran förtröstande, i, sin förtröstan förnögd och i sin för
no,jamher rolig »äsi Aftven sasom Hans förda umgangelse 
uri Honom utmarkr: en alfwarlig Christen, en oförrruren Em- 
belsman, en hjelpsiun Medborgare, en redlig wan, en ömsinr 
Fader, en behagelig nnigangesman- Salige aro de döde, 

!vm i HErranom dö: ja, Anden fager ar de ssola hwila 
sig isi a ;rc arbete: ry deras gerningar följa dem efter.

Amen l

! ^7 7..' 7U7 .V-H .E- m- -

Min-
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MilNtts - kmM
Wid

Grafiven.

LKAin längtan lords mal Ha' warit til at dö
Pä födflo - Orten, dar, Du masta tid har leswar,

Men Wäxtsn gwiknar dock, dar den har lagt sit frö, 
Ehur det Dödas först och Mullen det inwefwat.

Din död den skedde dock, hos den Dig närmast ware 
Försynens lagar den sa styrde til det basta;

Det patzar sig ock bällst, at Son begrafwer Far ,
Nar Fadren .kommen war hos Sonen til at gästa.

Just nar wart Hundra-tal, det har sin början tak/
Sa kommer ock den dag, Du börjar timlig lefnad:

En dag, pa hwilken Du ej hastigt hädan far 
Fast mer Du stadgar Dig til längre lif och krefnad.

Din Barna ar Du ej förnötl xa flipprigt sätt ;
Fast mer Din Ungdoms tid Du anwändt som sig borde,

Din Manna-ar Du prydt med Dygd och stadgadt Wm, 
Din Alder haft sin glans, ehwad som Du hällst gjorde.

, B 2 Mey
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Med heder har Du nu igenomgätt Dm werld 
Och mänga systop stött, som flera mem saima;

Med efterraneka Du bestadac werldsenS fiärd;
Mot döden Du ej glömt at Dig helt fast bemanna.

Ju närmare det led, ju mera mon Du war 
Beställa om Dit hus; ty hyddan döden hyste:

Hwar stund päminke Dig at tälja Dina dar;
I ak Du tog Dig för, en lann Gudsfrucktan lyste.

a,.'O'.,e : -i' f e ^ - .. ;

Nätt fom Du mogen fants, sa läggs Du uppa bar,
A t föras ril den Ort, dar Dina Fader bäddats, ,?)

Til hwila, sedan Du här wandrat Sjutti är;
Man da, ej tider war, ac frän det onda räddas?

.s.', t n : 7 i: V nr O e e ä r a o i t!. /

Din själ den wistaS nu i högsta Ärans Sal,
Förenings dagen stal de stilda para samman;

GUD hjelpe otz, som här än dwäljs i mörckan dal^
At mötas, där wi ftögd fä njuta med stor gamman!

af

- ! L.
,, O e/.O - -'s 5,^ - 11 ^ ^ ^..., ^ D - .... . - )

-O - V .. . .

. ") Salig NZ0maMe,;S Lik, blrf eftcr t>ctz förordnande, ester ^o^d-
faicmng-n, fördr ril HanS och D-tz Fäders Grafs i Nnoä Stads Karta, nti 
kvrsec.af stora Ganaen. -D
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Rad-och Handelsmannen

NH^88(M8
Jfran Li!l-?ite°i By, Barn och Efterkommande.

l.Oororde-!, Gift 
medVorgarcn'i'iio- 
rnss 8u!.6el!. flyt 
tade icke tilSladen,/ 
utan bodde xaWa- I 
sian sunds Hemma- i 
ner i Oijebyn. /

i. sons sodans 
lon, mar iHMnar i 
Piteå Gam!- Srad,
dar han ock biefdöd i 
och begrafwen i 
Sockne-Kyrkan. /

2. Karin, Gifa 
med Räd-och Han-' 
dcisman kli-a O-/ 
lofslon Lurman/

X

z. ^grAaretdsch 
Gift med Borgarens 
Hlien dkriltiers-/ 
ioni ?iteZ. /'

B Z

.- i. sons 'I'domas- 
lnn I Oijebyn,sedan 
flyttar lit Bergs- 

^ wik.
2. Olof 'lch.0- 

mssfon i Pjchol- 
men.
i. Haradshöfdin- 

genOlofkurrnrm, 
som b!ef död barn
lös 172Z.

2. Handelsman
.sons Lnrrnan. '

gTrillnareni?!- 
teu Lric Lurrnsn.

4- Hairdelsman 
getter Lurman, 
drnncknadeä.t699. 
, i. Vorgarenflo- 

ckign OltLnsf3erA, 
?som der ma sia af 
/sin tid,warit blind, 
j 2. ^nns,Gistmed 
SkomakarenMasi. 

i^nciers IckgAmnn. 
j Z.Ostk>grina,Gift 
i Ltockdolw.

2. iVI°>N5
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2. Min; stoftansstrn, född 
Ar 1622 in bedövar i o. 
Waric Riksdagsman i Oio- 
rdedorZ, wid Konung Oarl 
den XOuckafz dödeliga fran- 
falle, Är »660. Är död den 
IZ Ockoder 1692, pch be- 
graswen ibicea OtadsKyrka.

l- .sodan ölku-islon, kMa- 
sde sig först bjaAgman, efter 

Stadsflyttningen til Hagghol- 
men. Bodde wid Torget, in- 
tilRadstufwan,i?ice3. Hand- 

. lande. Dödde Barnlös. Wax 
Gift med ölaria Ickcdovna.

2. e^nna, Gift med Lom-ö 
miniftein k pieeä Landsför-/ 
samling, 8amue1 blorcelius. /

Warit 2:ne gånger Gift, 
först med Handelsman lckic 
bricslons dotter b.liladeck, i- 
fran l-udlea, hwars F^der 
bodde i Könsä och Ä.rrv^n. 
War hans Broders ^ncleis 
^obansloiv Hustrus Syster,^ g. bIifadetd,Gift med Han

delsman Olof Olot!>lon Kra- 
iea i f.uliltL, som, tillika med) 
22 Personerförolyckades pa 
ecc Fartyg, Är 1710 om Hö- 

Vsten.

1. ^nn»



. i. HorteHa, Gift först 
Mcd Lomminiiklern damrlt.-! 
Kebn i biceL Landssörsam- . 
Ung och sedan med OrZan!-^ 
lKn där sammastädes lonsb 
Wulf.

2. ^aAäalena HorkeliaH 
Gift först med Handelsman i 
OdKäborg lVlakb. Dblancltr 
och sedermera med Rad - och 
Handelsman lVIZlken krele. /

i

i krira Kiäka, Gift Med 
Borgaren ^-^DH^Esoni 
tillika mD Swärfavren för^ 
ölyckades Död barnlös.
2. L^rilUna Kruka. Gifl^ 

tusd KronoLänsmamlen i l'i. 
k!r°, klickael I))ibr, dödt ar! 
176 s den 5 lVlartii. ^

z. biiiaketk Kräks,Gift med 
Nämdemannen Denric Der-!/ 
nranBon i Giäddwik 0chb.rch i 
Ku Sokn. /

4. frlarAaretba, warit Gift 
pa Swartsiölandet i Uplands

) D ( K
st 1. 8amue! ben, war OKr- 
cerare.döddsBarnlös lSkane. 

i 2. I^IsZnus Iiber4 Borgare 
'rvchSrads bilds! iblbleäborA. 

Z.brie Kben.Kyrkoh. ibueZ. 
4. lVIaZrialena Kken, Gift 

Med OrZgnisien stoban Leek- 
man i I^ubleZ.
^ Daniel s-Vulf- 

> Handelsman i Oftleäbsrg 
8smuel Dblancler.

Stads 8ecrokerarsn Kla- 
tbigz Dblsnöer. 
ölaAftalena tllilanfter, Gift med 

.Borotnästaren kei-wenr i Lrodeftack.
1. Häradeffriftvaren Koftan v^kr.
2. KrvnoLansManncn Olof 
Z. Sara V^Irr, Gift med KronoBt-

k allningsmanNen lons; UeA^man.
^ 1. Handelsman i ftukleö Uerman 

8öfte> ftröm.
4. Z. Olös och ?elir tteneicr Sö^ 

ner, Bönder i Giöddewik.
4. ^IsrAgrsrt>s,Gist meö^onss klo- 

man i Angcsbyn.
5. chtaria. Gift med Handelsman 

^lifters fturli i l.ulileö Stad.
6. ?en>ig kUfaftetli, Gift med Kloc

karen i Unlileä Landsförsamling t^Lr-
^ren lUsckrell.

! e»>N °ch död, .ch^r.., «.l„, D,„.
l^llsria Krska, Gift medV!^^ ' 

blms sobanxson Kcbn i Oveft, ?' m-d Kyrkoher-
< ^ '.a ex . , 1 , Nrmea oalnuel Noieiilus.
b!)N 0(i) -)amnen. 4.klliakeili Ncftn, Gift Med Gäst-

aiswaren L,ic /rnftersiön uti Hög- 
iandsnäs i ftikeä.

^ s. ^nns ftelin, Död vgift.
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Sednare gängen Gift medft 
BorgarenÖUenOi'»si!oosEn' 
ka iftan UuttleA, LnZitka^ilL 
dotter UuG, som war Borg 
mästaren Uni-tt; So-^
ster. Hon dödde Är 1727 
^8. /

/4- Raoweh Handels.nanneich
ftilunslon liZAAMLN, 

war född Ar 1676 den 
28 Hnugrii och i Ungdomen 
arnades til ikuttiLrs stdkande, 
hwarminnan han säwidahnm 
nit, at han 2.,re ar warit O/ 
mnaliU j , men
wid Fadrens död hemkalladeZ, 
Första gängen Gift Är i699 
den 5 med LnZaca)
8tranci, Lominiaillern? j 
?iteu, Uars 8tran6s enda 
dotter, död den 16 kvlLttii 
1720. Gifte sig sednarr 
gängen med Enkan ZriAitkst 
I.grs docker 8ook>v,KiB dm 
19 /euAulti 1727, och hade 
med henne inga Barn; döch 
den iz stulii 5742 och demasi 
te desi Enka den 2Z kebrH 
l74Z-

WL. Ni,r-> NnrI,, hade med dest 
firra Gifte ^ 2:»e-ötkrar: ^»!>-> Om- 
ftlon, Gift med Llic NnaLlgon 
Nackmi» ^ so>n har efter »ämnes, och 
L->rI»in»l> Ornlclao, Gift med Rad- 
och Handelsmannen i ?neZ, ^sokan 
8r«r»rr.

Ul-iAicea IchiZZman, Gis 
med HandelZmait i Lld^ilU
NL Stad VVslllmA, död pa) 

Hflpgten, i »LinolLnei 1-7 l-B'
Rad-
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. , Rädmannen <- i. KronoBefallningsman )o°

MästZMÄN, född 1700 dm N3S bäZZman, Född 1724 
IZ )gnu3rii. Gift 1722 den d- 17 I^cemb. >
4 sLNuarn med Ltl§itt3son5 X 2. LriZitrg Wzgmgn, Fodd 
Dotter Loman^ och död 1770! 1726 d. 24 och Gift
den 26 kebrugrii. ^

2 I-aos k^äAAman , född 
1705 den 29 sLnugfii, Lom- 
minilksr wid ^'eiriierkvi La- 
pell i Oronob^ Sockn, uti O- 
sterbotn. Gift med H-nna Oe?.s- 
lia och död Barnlös 1758.

z >lll8 MZZMgn, född 
170; den 26 September; 
reste 1752 iil Utrikes Orter.

4 ?rnber5 HZZFman, född 
1711 den Lo kebrugrii. Ar 
kiensineds Mästare i IHnt- 
2i§ och gift sig therstades.
Har g:ne döttrar, hwilkas 
namn aro obekandte.

5. ftcnd klaFAinan, Född 1719 
d. I OÄodr. Kyrkoherde .i INalox 
Sokn i österbotn. Gift med NnAir- 
rg dknAäaiena xviscsr och död Barn
lös ar" 1758. >

! 6. Lliladerd Mxxmsn, Född I70K 
d. ZO Lsprerndr. Gift med Probsten 
och Kyrkoherden d-saL. ki-nnc sodan 
Oarldarx i Xe!pi8 Sokn uti Oster- 
botn, död ar -176;; och Probsten 
OnridorA d. 16 1766.
7. Ldritkina diax^man, Född d.li

med Handelsman Usr5^unä- 
ber-Z i Ulplala.

1. Oouvei-nements Lecrete- 
^råren i MborZ )«kan k4enr.
LarlborA, död Barnlös.

2. Kongl. Ordinarie Hof« 
PredikanterMaZ-Iacob Henr. 
LnrlborZ.

g. ännaLngitta (^grldor^, 
Gift med Kyrkoherden i Lill- 
K^rs. dl3Z. V/allenborZ.

4. HeciviZ Aurora dlarl» 
borZ. Gift med UeLkor 8cko- 

ftLbo, K4s§. I-Vetkerblach 
s. NarAsrekds csrldoiZ- först Gift

med Oräinaris lnxenieure>i XVidar, 
sedan med Oonnniasioni Landtmäta- 
ren UoimdeiA, och sidst med Prob
sten dlaeMer dlenric 2immeim»n 
i Kemi Sokn.

l A dkaria Hliiadsld Oaildor^, Gift 
med Oommirstons Landtmätaren 
i Osterbotn, XV-ennman.

^ 7. LdrWna Neara Lsrldorx, Gift 
.med Lommisstons Landtmätarcii 
slulinstdsiA.
^ Z. LIsra Oarldor^, död Ogift. 

8«ta!IIon^ Predikanten sodan
7. ci-r.Mnatt^man, KSdd v-lk-N^^on.. ^ ^ d. 20 Kedr. 
depremkr. 1707 . Gtftmed Lands ch ^0, ia xiiftdetk Kundom. Dö»
.valclixern i vykaia. sodan Kundom; ,763 h. l ^aji.
>död d. 8 dlaji 1768. / V -> >
/ Dest enda dotter NriZircs , dödt i Ni- ^ „
sto! 17-3 eller 1714- T Z-



A, ^n6ei-8 so-
^anLioj->,war Rad- 
nian och flere gån
ger Borgmästare, 
hwilken C ntzla nå
gon tid ärligen 
ombyttes wid Wal- 
borgmasio Rad- 
stufwan, dä en an
nan waldesafBor- 
gerffapet. Detz Hu
stru IVluriu krics 
dotter,war detzBro- 
dersiViZns )okgns- 
stons Hustrus Sy--^ 
ster.

4. ^soran ^okans- 
bon, Handlande i 
?stcZ, död barnlös.

) r8 ( K»

/ iRric^ii66r5lon,> 
kallade sig Lack 
man,efter sin faders 
Hemman iLillpitcZ, 
som han innehade. 
War Handlande i 
kiceZ, Gift Med sin 
FarBrodersClaris 
1ottun5lonL Stiuf- 
d0tter-^nnaölien5 
dotter Hrnkloo i- 
fränb.u!r!c-a, som ef
ter hans död, biel 
andra gängen Gift 

! med Rad-och Han
delsman Lola 8l 
monslon blolm. > 
2. ^nna Lack

M3N, Gift med i.

s Enda dottren Lri- 
^ AiitaNzckmZn,först 
' Gift med Handels
mannen 1ob.)6n5- 
lnn bäö-cr, och se- 

,.dan med Rad-och 
/ Handelsman ^n-

sclers kluur i ?itoa.
1. Radmannen i 

Kuklcu HQ c! er 5 
Xruka.

2. Rädmannen 
därstädes kricKru- 
ka.

z. Kyrkoherden i
5uIIe5tk?u OI Luncj.
8riZif.I<i-ökg,Glft 

med Oomminilb. i 
SAIIeftLa Försam-

Handelsman ^n-l^ling Rmöius.
clersKruka i Kuli-!, 1. Radmannen /X„-
leZ.

g. Dorotbe3,Glst 
först med Oommi-
niikeln i I ustleu 

j ?enuer; I.unA, och

^ clerr i Mchleä.
2. lstörnsr, rcft 

til Utrikes Orter.
) ketu, ner, Gift

ljmed Cammcreraren i 
sl Kongl. Krigs Lolle^io

j Lelii vker.
i sedan med lieute^i 1 4. ckriftinalVlörner, 
i nanken ^lorner. ' " Gift i Lcr>cl<No!m.

„ > Lrio och .^n6er« §rer-
4.niulsoetIr 6sck ! I iier, omkomma med be

nson, Gift Med )/ ^bcr, pa Sjön, 8r
Handelsman iVluns/H^o.
- ' ?. Rad-och Handels

man ^c>I,an 
Y-cerner j kiteu.

1. Karin

'Ltsrnsr i Liteu. ^
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1. I-Grin lodans dotter, Gift> Dch efterkommande aro Ut
med Borgaren i kmeZ Garn!. s/gangne med Klockarens unga 
Skad .sodan Nidlon, som/^r,6ers chTttsncchrs Hustru 
qwarblefpa s!ttHeminan,Wa- /Detze hafwa wid StadsenS
ster i Qransten kaliadt, wid 
Stadens flyttning.

2. ^nna, Gift med Borga
ren kria sonslon j?iteZGl. 
Stad-

Z. LriZitta,äfwenGlft i?i 
t G Gaml. Smd, med Bor
garen s6ns Oiotslon.

flyttning, qwarblifwit i Gaml. 
Staden, utan at nagon widare 
saker underrättelse om deras ef
terkommande kunnat arhallas, 

/^än at ^rw38 Son, N°m5 
Ourtrison haft 2me döttrar, 
/enns, Gift med Klockaren 
gamla /G6er« Ksettsntter; 
och 8rigittg,Gift med dli!s so- 

4> ^r^retda, Gift med ^-».lon i Trundaswan. 
Handelsman >Ms?orcchlius, rkdcea Stad, dödt

^Barnlös, 75 ar Gammal?dödt barnlös.

5. vorotdLJ, Gift med Bor- 
garen i ?iteö dills sonsion, 
som dödt 1728 och ligger be- 
graftven under Rodret, i ki- 
tKZ Stads Kyrkogärd

Latdarina, 6iko, dödt Barn
lös.
Dorotdea, Gift med Föra

ren britters I?in6d, och dMger 
nom blefwen Moder til nu 

^ iwarande Handelsman Istzls 
Gincift j kites.

^
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