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§. I.

II ela det landet, hvilket år belågit iS- ifrån Aura
ja åen, (om nedflyter genom Åbo Stad till hafvet, och

defs Landsbygd fom vetter emot Ö, åt Tavaftland
ock Nyland; det utgör Åbo Läns Södra del.

Upjoknar kallas håraf de, hvilkas omkrets icke ftråc-
ker fig til hafsftranden, utan åro belågne på fatta landet.

Hafsku/ls Söknarne , innefatta uti område, måfl fafl:
land, men innehålla derjåmte några holmar och bebodda
öar på litet afrtånd ifrån Hafsftranden.

Skärgärds Soknar; deflas låge ar på florre afftånd
ifrån Hafsllrånden, och befla de afflere (torre eller min-
dre bebodda Öar, lamt en myckenhet fpridde fkogbe-
vuxne Ikår och holmar.

"§. 11.

Lundo Sokn grånfar af Uploknarne nårmaft til Åbo
Stad.

Bergftråkningarne hafva hår, deras ftry, paralelt med
Hafskuften, utom några hår och dar enltaka berg, ell-er
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sidogrenar deraf, hvilka alla dock icke upnå någon fär-
deles högd.

Bergarten , (om i denna Sokn råder, beftår, ien om-
växling af röd och grå Granit, åfven, fom en brynftens
Häll, leptamnites grifeus, particulis micafeis et granulis
quartzofis minimis, mixtus , ibland, uti enftaka hallar före-
kommer; denna ortens berg och hållearter genomfkäras
och icke fållan afftörre och mindre Qvartzådrar och gångar.

Zeolites ruber, farinceo granulofuss träffas någon gång
i löla ftenflifor och ftenkaft.

Jordmon i denna Socken år mäft grå eller pös lera ,
jämte örjord, grus och fand lera famt finnas hår i berg
och landthögdernas lågder, ftörre utrymme til Åker fåle
och Ångs marker, ån i den på andra fidan om Aura in
hår nåra intil belägna Marie Sokn.

Skogen år bår mycket uthuggen och medtagen, dock
båttre förvarad ånnu emot grånfen af St. Mårtens Sokn,
och beftår måft af barr trån.

Tecken til Järnmalm hafver röjdt fig vid Brunkala
Capell och på Satapåä Rufthålls ägor, af denna Socken;
men at ringa hopp tilbeftåndighet emedan det yppat fig
i Spat och fkörl artade berg; mera betydande finnes de
hornbergsaktige berg, hvilka åfven i denne negden träf-
fas, och fynes vifa fpår på kopparkies.

St. Mårtens Sokn , grånfar vid Somero til Tavaft Hus
låne rån. Landtmon år hår måft jämn och platt, beftår
almånnaft af lerjord, förutan det,at den vid Eura Capell
på ett och annat ftålle af fmåa backar genomfkåres, til
branta och djupa dålder, och ifrån dem upftigande jord-
JBögden.

Vid-
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Vidftråkta måfar och kärr omgifva denna orten, an-

da itrån Loimijocki och Pöyttis Soknar, af hvilka en del, til
ftora och rymliga ängsmarker af ftarr växt kunna nyttjas.

Sandhedar och Sandafar, fom ifrån hafskuften vid
Björneborg, igenom Ulfsby, Kumo , Kjulo och SäkyläSok-
nar i vidftråkta fält fjamftryka til Virt-zahoja och Oripäå
bVar. Defle hafva fortlattning vidare genom Loimijoki
til Joenperä by, och ifrån detta ftålle (fräcka de fig fedan
til Sorvafto by i denna St. Mårtens Socken.

Åar; af dem träffas hår en, hvilken flyter igenom
hela Socken; in vid flere vidftråckta åker fält, famtemot-
tager den vatten ifrån Somero Sokn i Tavafthus lån och
framleder genom Eura Capell defs fortlattning ned til
Pemar Sokn, och hafvet.

Vattufall; af dem träffas hår tvånne; dels v\dKofkisf
dels vid Juva fors, hvareft mjöl och fågqvarnar åro in-
råttåttade.

Skogen år ånnu hår på några ftållen ganfka 'frodvåxc,
ifrån hvilka orter kan hafvas god tilgång på virke, både
til fågftockar, fom ock til den trådfagning, hvilken af
Allmogen genom handlagar til myckenhet verkflålles.

§♦ 111.
Pemar Sokn; den! vidtager ån v,c* Lundo, ån ock

framftöter den emot St. Mårtens Sockens grånfe råen,
hvareft Soknen börjar med flera tått omväxlande fmå
dålder och Land-högder, långftråckte fkogrika låga bergs-
ftråkningar, oah kårraktig mark.

Sandhedar och Sandåfame , hvilka förut blifvit om-
nämnde , af dem mårkes ock någre i Pemar Sokn , famt

A 2 haf-
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bafva de, vidare fortfåttning härifrån, genom Haliko]'och
Ufkela, til Kikala och /f7/£o Soknar i Nylands Lån, Län-
gre fram i denna Socken träffas både högre och enfta-
ka berg, fom ock (pridde fmårre höga bergftrecknin-
gsr, hvilka dock lämna tiiråkeljgt utrymme til äng och
åker upodlingar.

Jordmän år hår allmånnaft ler, jämte pös lera och
ler mylla, hvarföre ock den gråa Graniten måft rader i
bergen.

Kalkbrott finnas i denna Sokn vid Kvrkis och Ilufo
byar. Denna Berg- kalk beftår af ftörre och mindre gry-
nig Kalkfoat, åfven, fom den ibland förer en grof tår-
nig Stablften ; kalkgången går i röd Granit, ock ftråcker
fig icke längre ån til 2i aln på diupet; beftår fåledes en-,
daft afkörtlar och Drummer i berget. I Ilufo kalkbrått
träffas en fällfynt faltfpats art, colore ccreo , eller af gul-
grön färg, åfven fom ock, en hornfårgad qvartz.

Pemar Sokn grånfar litet til hafvet, genom Pemar åns
utlopp i en hafsvik: men, fom den dar endaft innefattar
i defs område, några fmå ftrödda holmar, anteknas Pe-
mar billigt för en uppfoken.

Haliko Sokn år af famma befkaffenhet, men mera
bergig, famt genombrutten af högre bergsftreknlngar och
enftaka berg, hvilka lämna mindre utrymme för intagor
rrf åker och äng.

Jordmån beftår almånnaft af lerjord och pös lera,
lamt år ibland nog upblandad med grus och örjord; få
(träkor åro de, fom beftå af lermylla.

Skogen år ganfka ringa, och beftår gemenligen af
eran och annan barr fkog.

Ufke-
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Ufkela Sokn hyfer häremot en ganfka bördig jord-

mån, i fynnerhet på flättrnarken, ömfe fidor om Ufkela
åen, famt utmärker defs utlopp vid Salo bron i hafsviken,
at den cilkommit afuplanning, och beftå defle negder af
mycket myllige med Sjölera upblandade Marfchlånder.

I öfra delen af Soknen , fom utgör en fkogsbygd, år
jordmån fåmre och fvagare; beftår ån af pös och klappur
lera, ån af grus och fandblandade jordmåner, åfven fin-
nes der på flera ftållen jordhvarf, (Stråta terra) af en
fin hvit mojord Leptamnos , fåfom vid Kurjenpahna byj
famt af fin qvartzfänd, (arena quartzofay, För öfrigt träf-
fas flera enftaka berg, med långtftråckte jordhögder och
bergflråckningar i ftåttbygden, an upåt Landet.

Ifrån ftörre och mindre infjöar, famt kårr och måfar
i St. Mårtens Sokn, Pemar, Haliko och Kikala, hämtar
den få kallade Salo eller Ufkela åen vatten til nedflytan-
de, och förekommer hår endaft et vatufall, mil ifrån
Salo bron.

Kalkften; fpår dertil förekommer uti bergen vid Ha-
lls by af denne Sokn i körtlar och drummer.

§. IV.
Kikala Sokn vetter långft up emot Tavafthus och

Nylånfka "grånfen.
Defs låge omfattar på de flåfta Ställen vidftråckta lå-

ga platta berghällar fom beftå af grå Granit och grofva
gråflipftens hällar, famt en vidlöftig Sandbed, utan all
fkogvaxc, emot Nyland.

Jordmån år hår mycket fand och grusblandad, fållart
förekommer i åkerfälten lerrådande jordmån.

Malm-
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Malmvittringar röja fig hår, endaft i några få horn-

bergs artade bergkullar.
Italkften , brytes åfven något i denna Sokn ur bergen

vid Fldäkylä by.
Kifko Sokn; den har helt annat läge och ,innefattar

andra berg och ftenarter, ån de, fom annars finnas hår
i Södra delen ziAbo Län ; Soknen utgör Mvgw en början
til flera och åifkilliga Malmfält, fom yppats i Nylands
Lån. Förutan en myckenhet (trådde (torre och mindre
långftråckte ock grunda Infjöar, år denna Sokn genom
bruten af mångfaldiga korta afbrutna jordhögder och
bergskullar.

Rådande bälle och berg arterne , beftå allmånnaft af
hornberg, hvilka ibland omväxla med grå Granit, fom
öfverfkåres af en myckenhet bergkalks körtlar och drum-
mer, famt Quartzgangar.

Kalkbrått, finnes flera åfven i den delen af Soknen,
fom horer til Åbo Lån, fåfbm i fynnerhet vid Kittilä t
jVtaris och Hapanjemi Sätesgården.

Den fiftnåmde år hhrtils endaft litet upbruten ; beftår
afblek gul kalkften fom hyLér et ganfka tåte och fint gry,
famt har utfeende af en half genomfkinlig gips»

Malmgångar, dertil gifv.es flera anledningar åfven i
den tratten , fom horer til Äb*- Län.

Jåmbaltig Svafvelkies, deraf finnes prof på Tåjabys
ågor, i underliggande Ångshagars Hornbergskullar.

Pyrites Hepatieus martialis; en mörkbrun fvafvelkies,
fom dar röjer fig i bergskullarna, den dragés mycket af
Magneten. .

En
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.En annan Svafvelkies träffas hår ock, hvilken år min-

dre jätnbaltig; men up i dagen anlöper den vid ytan al-
tid med en hög gul, guldfärg; den förtjenar närmare at
underfökas.

Kopparkies afdylik art; finnes åfven med fpridde täta
gniftror och flagor uti en qvartzgång vid Orijårvi Kop-
pargrufva, hvareft och icke fållan vackra Cryftalliferade
qvartzdrufer, jämte cryftalliferade arfenik och (Vafvelkie-
far, och grön kopparhaltig fkimmer, träffas.

Grofgrynig Jemmalm , den har yppat fig på Kurkela
bys ägor vid Hangaslatonmäki, i en litet uphögd ångs-
kuile, famt har 1788 af Herr Baron och Öfverflen B. J.
Haftfebr och Herr Alfeftoren JonasBeckman hår 700 fkep-
pund Järnmalm blifvit upbrutna. Denna Järnmalmen ned-
fördes Landvågen förft til hafskuften i Biemo och Haliko
Soknar, famt derifrån fjöledes til Björneborg och Fredriks-
fors masugn; men i anfende til den koftfämma Malm-
Transporten , ån öfver fafta landet, ån fjöledes til Björne-
borg, har det icke lönt mödan at nyttja denne Kurkis-
malmen vid detta järnbruk, utan har fedan all Malmbryt-
ning deraf hår uphört.

Denna Jårngrufva år drifven til 7 alnars djup; öp-
ningen har ej ån fin fulla vidd, emedan det funnits Malm
på alla kanter, undantagande i Söder, hvareft et vittrat
berg af grå granit mött.

Järnmalmen vid Kolkomåki, hvarom förut år nåmt,
Nylands ocb Tavafthus Läns oeconomifka befkrifning, pag 61,
den förer en fingniftigare och rikare järnmalm, ån nyfs-
nåmde Jerngrufva.

Kolkomåki Malmgången år belägen litet innom Ny-
lånlka grånfen, och börjar vid Merijärvi Sjön; åger ftry

i el-
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eller ftråckning ifrån V. til Ö. til 700 alnars längd, och
år bredden högft deraf 2 a 3 alnar; Berget beftår af en
qvartz rådande livs grå granit; men järnmalmen vifar
fig rikaft i fkimmer rådande Hornbergs klyfter öch körtlar.

Ät i Kolkomåki järnmalms brått vinna, ymnigare til—
gång på malm, har man Öfter om det förut yppade
malmftrecket, anlagdt en ny förföknings fkårpning, hvil-
ken i Ö. docerar åt en kårraktig äng, famt åt V. til Me-
rijärvi fjön.

Kurkela Järnmalms brått är endaft a mil härifrån
aflägit.

Fattufall til Masugns anlågning ; dertil finnes hår på
orten ganlka god anledning, både nära vid Kurkela byn,
fom ock vid Tåja Rufthåll , hvilket fjöledes år endaft
aflägit £ mil ifrån Kolkomåki järnmalms brättet.
, . Bergarter, fom hårförtrycka.järnmalmsgångarne, då.de

på tvåran affkåra dem, defle beftå af qvartz gångar eller
och granatberg.

/{råkberg, kallas hår en bergart, fom beftår af mörk-
grå eller fvart fkörl, jämte en mycken inblandning af
mörkbruna jårnhältiga granater. Delfas fkapnad år oredig
och oordentelig; ån finnas de fex eller åttakantiga, ån
runda, ån och beftå de- at orediga Rbomber eller tärnin-
gar; få at på något afftr^nd, denna af Skörl, famt fvarta
och mörka granater hopgyttrade.bergart, har utfende af
Zvitter och Zingraupen.

Järnmalm, har ifrån bagge defla grufvor blifvit t/p-
--bruten, under de förenåmde törfta Grufågarenas förvalt-
nings tid, til 1240 fkeppund; nu mera åges de af Herr
Bruks- Patron Bjorkman, hvilken, i fynnerhet i Kolkomåki^

til
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til updagande af denne järnmalms gång* anftålte någre
fkårpningar. Skulle malmen hår framdeles äga beftånd,
vore dett af mycken nytta och förmån, för de nåra in-
til belågne Kofkis och Fifcbers Järnbruken, emedan Järn-
malmen, då fjöledes på 5 a 6 fierdedelä mils afftånd, kun-
de til dem framföras.

DefTutom finnes hår i Socken flere fmdrre anledningar
pa Malmfält , fåfbm:

Imö Nid Lemisjårvi träffas anvi{ning på järnmalm,
med åtföljande fchölgång.

IIdo 1 Hahlanoja finnes åfven fpår af järnmalm; maln*-
ftrecket hafver defs ftry ifrån N. V. til S. O.

111tio Kopparkies ; känning hårtil år i bergen vid
Kifko Kyrko byn, hvareft Rufthåilaren Harzell anftålt
flera fmå fkåroningar;. den ftörfta och tydeligafte. finnes
t Pråftegårds Ångs backen, vid Merijårvi Nitu.

IVto Silfver, bly och'kopparmalms anledningarne vid
llijårvi , i dels mil ifrån Orijårvi Koppargrufva , fom
blifvit upfundne af Herr Diré&euren Jehan Dreilich\ at
förtiga flera andra malm anvisningar i denna Socken 77).

Quartzuw niveum , gramilis minimis , textura Jaöcbari,
finnes på Kurkis bys ägor i fmala gångar , i fynnerhet
vidLemmisjårvi fjon uti Hornbergs artade gråberg; Denna
högft fingryniga qvartz, år fnöhvit til fårgen, och {k\m-
-rar i brättet, fom det finafte iScker.

Jordmån i .Kifko Sokn, år almånnaft en fandblandad
fodaktig berglera, hvilken har defs fårg af kiefig malm-.
vitcring i Jordmån. „

Åkerfälten, hvarril hår år ringa utrymme, för tära
berg och fkarpa grufiga lerblandade jordhögdens omvåx-

B lan-
%~X At ef förtiga,, en rik blooen>s malm på Talit-u. kofefnjls "ägbr, fft:t,

för H«rr Borgr»Staren Z,u;t_iJtrQtr, ii! prof., Hyfs blif\if-upvi"ft.
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lande; de beftå af gra lera, kiapur och fandbladad ler-
jord.

Skogen, fom måft beflär af gran, Tall och annan
barr fKpg, år mycket ipedtogan och utödd, både genom
flera hår anlagde mångbladiga brådfågar, fbm ock genom
kolning til Järnbruken., famt kopparmalmens råftning och.
upfmåltning ifrån Orijårvi koppargrufva..

§'" v..
Hsifskuft Söknar ; af dem år Nummis den nårmafte'

rii Åbo Stad; derinunder lyda åfven Kaxkerta och Satava
bebodda hafsöar, hvilka på kart afitand ifrån hafvet åro
belägna.

Defle oar åga gode filkvatten, Skog til snKbehof;'
men ringa utrymme får åker, ang och betes marker.

Satava on finnes bebodd af 7 gårdar eller hemman?
Tecken til Järnmalm, finnes uppå Kaxkerta landetVi ut

Sudenpå udden, fom vetter emot fjon vid Vapparen \ den
dragés mycket af magneten: men träffas endaft i fmala
gångar eller ock i ftörre drummer i en fkimrig råftig
grå granit.

Järnmalms anledning träffas ock i denne Socken uppa
fafta landef vid Uitamo Kufthåll, fom är knapt _■ mil ifrån
Abo Stad. Jårnmalmflrecket vifarflgder mera ordenteligt,
med redigt ftrykande och fallande, famt röjer malmen
ftark rörelfe af Compaflen; Järnmalmen år här grofgry-
nig, något inblandad med qvartz och fåltfpat-, den har
hållit i början af malm brytningen, 32 pre järn; men nu
har arbetet, både för ortens fkoglöshet och andra orfakers
äcull, uphördt hårftådes.

Berg-
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Bergfträckningarne , jämte enftaka berg, åro i denna

Socken icke viditråektare,- ån at de ner i lägderna, lämna
något utrymme för äker, äng och betes mark.
, Hälle.arttrna , fom hår finnas, beftå af quartz ochfält-
fpat rådande berg, hvilka allmänt åro fylde med irreguiiera
ftörre och mindre violetta jårnhaltiga granater; denna
röda graniten märkes ej fållan hårftådes nedröfa oshför-
vittra til den allmänt kända Sielfråtften eller CRapakifvi).

Orfaken til denna bergarts förvittring är Imo at den
beftår i (ämmanfåttning, måft af grofva faltfpats tärnin-
gar, hvilka af en caletnatio folaris rämna fonder, famt
fkilia fig ifrån de qvartz gryn och fvarta fkimmer lamel-
lerna, fom förena deras fåmanfåttning i bergarten.

lldo Deffa faltfpats tärningar fylles höft och vår med
regn och fnövatten, fom nedfiles i faltfpats iamellernes
mellan rymder och fprickpr, hvilket vatten äter både vid
isfrysningen, fom ock då det om våren uptmar, utvidgar
och åtfkiljer dem, ån mera ifrån* hvarandra.

Illtio bidrager ock til denna vittring ej ringa, den feta
fvarta fkimmern, fom ingår i denna granit arts famman-
fåttning, emedan den åfven år något jårnhältig och mi-
neraliferad med litet fvafvel, fåfom vanlig jårnkies.

Nyttan at Rapakifvi, år och_blifver ingen annan, ån
at den blandad i hård lera, gör den lika fom fand, me-
ra lucker och lös; lika fom ftengrus kan den ock nyttjas
til Landsvågars förbättring, åfven fom til fyllning, under
botnftenar i bakugnar, den håldre ån fand, kan brukas ,
emedan (like ugnar då längre tid ån armars, kunna bibe-
hålla nödig värma och. hetta. Sjelffrätflen kallas derföre
af några hår i landet Arlflen a).

B i ; Sand-
«) Jämför mera härom, Herr Magifter jfofeph Moljs 'Mineralogi/ka

afhandling om Finika Sjdffrdtjlcn.
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Sandhedar och Sandafar, fom fifMaas nära ihtil Numnifc

Kyrka od\Abo Stads 'favafl-'Lull, harVa vidare (tracku»ng
härifrån, förbi Skants källan in uti Fikis Socken,

Fikjs Socken är belägen nriåfl på falla landet, utom
tvånnö Öar, (om icke äro långt aflägsne ifrån hafsftrahden.

. Imo Auflåen, finnes mycket bebodd; är rnåft af 4 mils
_,h'åo-kning; träffas ånnu frågat bevuxen med gran och ara-
naf) barr" /kug.

Ifdo flarvar ön, beftår af något mera ån \ mils
längd; gråöfac både åt fjofjården Femaren fom ock åc
IVapparen, hvilken ftråcker fig til Pargas Socken.

Läng/la bergflräckningar hafva hår deras ttry, parallek
med habftranden , jämte det de af fidogrenar på tvåran
affkäras, då de framftryka ned til hafvet.

Kujlås landflråckning går åfven näftan paralieic
ined hafsftranden: men bergen och landhögderne emel-
lan fiirffund och Finnby, de åro en fidogren af den all-
männa iångftråckta bergfträckningen, fom igenorolkär
hela Socknen.

Hällan-tema beflå aiirnånnafl af faltfpat och qvarz,-
rädande Urnnit,

For Åker och Ängsmark finnes i denne Socken ftor-
re utrymme, ån i den förut nämnde Nämmis Sokn ; famt
beflår snåft jordmon af lerjord.

Skogen och betesmarken finnes i denna Sokn ganlka
ring3.

§. VI.
Saga Sokn, år belägen 34 mil Söder om Åbo, på

enhalfö, grånlar åc Ö, til fafla landet ocb Haliko »Sskn,
" - åt
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åt S. O. och S. til Kimitto, åt V. och N. V. til Pafgas,
åt N. och N, O. til Pikis och Pemars Socknar.

Denne Socken år måfl rund, vid pafs 2 mil i dia-
meter: genom Kafklax fundet , Saga viken och Sägn äen
delas Socknen nåftan i tvånne lika flora grenar.

Hår förekommer ock fyra bebodda Ö3r 3 af hvill?a
Sand Oen år den flörfla.

Til minne af hafvets fordna h6gd, anföres hår en la-
gen, af på tvånne höga berg Lmnanmäki och Piruntitti
man ån i (ednare tider tunnic kölar af gamla fartyg eller
laftbåtar a).

Afflere bergrader, fom hafva fin drackning ifrån Ö.
til V. år denna Sokn upfyld, men lämnar dock (torre
tilfalle for upodlingsmark, ån i Pikis Socken.

Rådande Fliillearterna beftå af råd och gra Granitberg
af hvilka den fednare, litet (tycke från ftöfkis by, hyfer
en obetydelig järnvittring, åfven fom fpår finnes til en
järnbanden blyartz på Lill Silkile backen uti et berg, jäm-
te det några Bryn/lens Hällar (cos friabilis particulis gla-
reojis) träffas här och där, uti Britsbåle fkogsmarken.

Af bergkalk , förekommer i Soknen flera (torre och
mindre fkålar och* drntåmer, i fynnerhet \ Runo län, hvil-
ka fortjena närmare ac underfokas,

Förutan en hop fyartad/ior (aquce vitrioliae martia-
lis) fom hår förekomma, i fynnerhet uti Rålax ängen,
iå finnes ock i Soknen S\trbruns Källor, fom innehålla

en

d) Se härom, Theologix I'röfejfc.ren fiai D m- P>-o,';°n Hrrr ChriHim
Cnvandcrs otconomijka btjbrifning Sjver Sägn Sol jt, i.-g. 1 — «.
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en tffftf acidularis martialis acido aeren faturata ; fåfom
vid Sauflila och i Hafverkaljo famt i Tapila åkergården &c_

En fons largus , af hvilken upqval-ler en ovanlig ym-
noghet vatten, finnes åfven vid Livala bys åkeren, famt
år denna märkvärdig, för det, at den långe underhåller
och öker köld in på Sommaren»

Gran och annan barr fkog, träffas allmånnaft i den-
ne Soknen, lamt har vid Peiflerpä', fordom funnits en
mycket frodvåxt fkog; ännu har den ock några öfverlef-
vor deraf.

Kålande för 1; Tyko - bruk p\av har vårkftallas af 20
bönder i Runo Län, Når bonden framkört 150 a 200
lafs kålvedh, får han af en (ådan kolmila högft 40 a 50
lafs kål.

Jordmän i Sagu Sokn år mycket omväxlande med
lera och iändmylla om hvarannan.

Biemo Sokn; defs gräns vidtager icke långt ifrån Salo
Capell i Ufkela Sokn, med råda Granitberg, famt förekom-
mer hår fedan en Sandhed, hvilken flutar lig uppå Landsvå-
gen, med en mycket brådflörtaade backe, af flera fmårre
affåttningar. Härifrån möter en fortlattning af Bjemo
Sokns röda Granitberg med ftenras och fkåligen höga berg,
iom ftråcka fig intil Bjemo Kyrka. På $ mils afftånd
derifrån röga fig förft Hornbergs artade berg, med låga
och fluttande kullar, hvilka fedan utgöra de allmånnafte
malmfält för Orijårvi koppargvufva, oanfedc de ofta af
Sandmoar och enftaka berg öfverhölgdes.

Öar finnes i Bjemo Sokn åtta ftycken: af hvilka \mo
liålföen årnårmaft belägen til Bjerno landet, IldoStora, år

den
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den vidftråktafte, och finnes här Finby Cape!} anlagdt;
är vid pafs i mil lång | mil bred, 11/tio Pettu () år fkog-
rikaft, har något- löffkog af Ek, Afk ochLönn,, åfven
fom håraf finnes vid Tesvar. IFto Ramfiö Ö. Fto MaffareOen. Vlto Björnholmen. Fllmo Nixara Ö. Vllho Utö finnes
nårmaft vara belägen til Hafsbandet, äger näftan femma
utrymme, fom Stora.

Kalkftcn finnes hår något på Stor och Kåls Ö landet
famt i Nixara (Jen til ortens egic behof.

Sandfttns fkiffer träffas på defta Öar, få fom Gefchiebe
ofta på hafsftränderna; men mera allmänt vid Fåfl an kärr
och Bergby i Tenala Sokn, Märkvärdigt år, at uti denna
fandften, ibland röja fig fpår till petrijlcäter af fmå Cbo-
clea, Concba cama och mytuli, hvilka alla äro denna hafs-
kufts inhemfka (kal kräk.

Åker jordmån, beftår af fand och klappur mylla; up i
Soknen hyfer den mera myllig ler och klappurjord, famt
pös lera.'

Bjemo Åen, hafver fit måfta vatten ifrån fjön vid
Pojo gård, famt drifver defs vatufall, /iuuflö och 7yk&
järnbruken.

Kofkis bruk, år med* Hammarfmidian, kålhufen och
belägen innom Abo Läns grånfen. På

andra fidan af Åen i Nylands Lån-, finnes^ fåg, ; mjölqvarnar
och hammarfmeds bygnader upförda.

Hammarfmidian år inredd med fyra härdar och tvån-
ne ftångjårns hamrar, utom kniphammarn, famt fmides
hår årligen 1500 fkeppund ftångjårn.

Vatten til brukets drift, främledes hår pä -| mils af-
ftånd och målte genom tre Dammar uppehållas och (pa-

ras-



* ) 16 ( f
ras, föran det kan nyttjas til,brukefs behof, ifta dammen
är vid Kifko ftorfjön, den ådra i Kifko Åen och den 3dj'c
vid bruket.

Tackjärn; dermed förfes detta bruk, dels ifrån Ft-
fcbers Masugn, dels från Sverige, fåfom med Nora, Lin-
desbergs, Norr och Söder Berkes , famt Grenges Bergslags
tackjärn. Enär vid Fifchers Masugn, för detta järnbruk,
dett tilvårkas af Utö malmen, innehåller den föga mera
ån 20 a 26 pc. jårn, Herrångs 30, famt Tunabergs 36 a
38 pc. hvarpå dock mäft år ringa tilgång. Förutan detta
träffas vid detta bruk ej fållan tackjärn af 14 flags olika
malmer, få at det fordras ganfka kunniga och öfvade ham-
marfmedar, om af få många flags blandnings malmer,
lika godt, ftarkt och fmidigt järn (kal kunna erhållas, fom
af enfmidt järn.

Tack och Stångjärns Transporten faller vid Kofkis
bruk ganfka koftfamt, cy det måite föras ån fjö, ån land-
vågen 2 mil up til bruket,

Kuufto bruk , år belågit på tvånne fkattehemmans och
Nåås Ladugårds ägor.

Stångjärnshammaren , har fordom varit inrättad med
tvånne härdar; men äger nu alle.naft en, med 300 fkep-
punds årljgit fmide; Tackjärn köpes 200 fkeppund årli-
gen, på två mils afftåucL/ ifrån Tyko masugn, och det
ofriga ifrån Sverige.

Vatten för Stångjärns hammarens drift finnes här nog
frånKuuftö fjö och flera tråfk; nedan för ftåpgjårns ham-
marn träffas ock åt(killiga vatufall, til fördelaktig inrätt-
ning af flera flags vatten- och järnverk.

Ty
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Tyko Järnbruk, år i denna Bjemo Sokn anlagd på

frålfe låteriet Herr Tykös grund, den 20 December 1680,,
aflägit år det ifrån Åbo Stad 5 mil.

Vatten tryter intet til brukets drift, emedan både
til masugn och hammarn finnes tilgång af ofvanliggande
Infjöar.

Stångjåmshammarn beftår af tvånne härdar, och har
fit låge mil ifrån masugn på Kirjackala frålfehemmans
ägor; kniphammarn har åfven hår varit anlagd : men 1697
blifvit flyttad til Tyko bruk.

Til Tackjärns blåsning, tages hufvudfakeligen mal-
men ifrån Utö grufvan i Svenfka (kåren, åfven fom nå-
got af Herrångs malmen hår nyttjas.

Malmblandingen på masugn, beftod hår 1782 i tys
fkåflar Herrångs malm, emot 20 af Utö malmen; malrri-
fkåfvelen räknad til 2 \ Lispunds vigt, I'ii Grytgjutning,
nyttjades ingen blandnings malm, utan giordes dertil
fårfkildt upfåtning af Utö malmen; hvarföre ock, altgiut-
gods anfågs hår vara båttre, ån vid andra finfka bruken.

Utö malmen, oanfedt af ganfka god art, innehåller en
mycken inblandning af råd Jafpis och kiefelarter, förtje-
nar en båttre och närmare Såfring ån den, fom nu hår
var vidtagen.

Kalkflen, togs til malmblandingen på masugn, ifrån
31 mils afftånd ur Nixfari kalkbrått. Såfom Limften nyt-
tjades håraf 3 til 3^ fkåfvel emot 24 fkåflar järnmalm.

Malmråflning; dertil nyttjades block råflvark, fom var
nära vid bruket anlagdt; at förekomma eldsvåda och at
fpara fkogarna, vore en, på längre afftånd ifrån hamma-

C ren,
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i*en, upmurad råftgrop',hår til mycket tjeriligare; med ftång-
jårnshammarenr och ' 2: hårdar räcktes hår i veckan , vid
pafs 20 fkeppund Stångjärn.

§: VII:
Skargårds Sockmtrne- åro ' fyra i Södra delen af Fin-

land. At undvika, vidiyftighet , år jag-nödgad ■ at■ til* ars-
dras .åtgård: öfverlåinna all befkrifning, om det fom. får-
fkildt rörer defla Soknars geurgifka, hydrologifka och
orycfographjfka befkaffenhet* I korthet må hår endaft
nämnas något af det, föm til en början torde uply(a
denna ortens Mineral- Hiftoria.
:- -Pa^gtts Skär-Sokn; beftår hufvudfakelige-n af 15 be-
bodda Öar.
.-"""" Bergkalks gångame, af hvilka en början röjer fig i
Töffaloi Sokn,med-fortfåttning .af: fpridde fmå körtlar och
kalkfpats :ådrar i bargkullar och fkår, til Södra delen af
Finland; defle yppa fig tydeligare, i '.Pargas Sokn. .

1 Afhalkflen, fom börjar v\dPqsby och Storgårds ägor
på Kålan, framftryker kalkgången vidare ifrån Ö. til V. i
gångar och drammer, genom SkmgMle, Ers by och Si-
mons by til Pettis by kalkbrått, dar den flutar fig. ■

GJngften"för kalkgången, år hår mäft grå Granit, hvil-
ken fånker fig fållan, éfver 7 alnars- djup, då kalkgången
åtec hoptrånges af den rådande gråbergs arten, hvarföre
kalkbråttet och på flera ftållen hårftådes utgådt; åfven för-
trypkes och öfverfkåres defla kalkgångar ej fållan afröda
Granitberg, fmå. qvartzgångar med inftrödde Granater
och. fmå Jafpis ådrar»

Kalk-
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K-alkfpaten träffas hår af åtfkilligaarter-och (lag;, fåfom
Itno beflår den allmånnafl afen Calxites a) particulis

fpathofis , irregulariter difpofitis- nitenttbus vel micantibtis,
gniftrig eller jhmrig kalkflen.

Ildo Particulis granulops diftin&is, grynig kalkflen.
Iltio Particulis muriaticis flriato lamellofis , fins vid

Ers by, faltjlag.
lVto Solidus viridis, tåt grott kalkfpat/ vid Pettis by

kalkbrått brytes,den, famt ibland ock, en Calxites albus,
zonis grifeis.

Vto Viridi citierms particulis indeterminatis gränulofo
micajeis , zonis jafpideisrubris , träffas uti Koikari kalkbrått.

Vito Albus, particulis micafeis irreguliariter Jifpofitis t

intermixtis guttulis vel granulis Schoerleis, interdum luteis,
violaceis, vel viridibus , tages vid Ers by och Koikari
kalkbråtten-

Calxites marmorens , .<dlbo la&eus , compablus , particulis
minimas nitentibus, den antager lika god politur , 'fom den
finafte Carara Marmorn från Italien; denna fina hvita
imarmorn finnes vid Biäsnäs Rufthåll, i .dennaiSökn och
Framftrykqr ifrån fjöftranden up åt landet. Ifall detta
marmorftrecket blefve underfökt, at defs mågtighet och
vidd vore bekant; få kunde kanfke Riket utidgfå,-atjiied
dyr koftnad, afhämta den från Italien.

Gläferingsberget;fom i denna Sokn fa kallas, < den-beftår
afen något ftor och bred qvartzgång, påNorrbys ågor, bvap-

C 2 ifråö'

.a) Bergkalk, fom altid.år fpatgrynig, kallas " Calxites.od. Ctv.ises. all
riokalk.
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ifrån folket upbryter qvarz och fåljer den til Glaferings
fluffer, åt krukomakare i Åboi; den är af 3ne (lag, Imo
af en ganfka \klar, och genomfkinlig qvartz, Ildo en an-
nan til färgen finnes vara fufco fidvus , Hltio träffas där
och Quartzum album pellucidum , flriis fulvis interfperfum.

Salbfandet, fom åtföljer qvartzgången , år etfpatbum
pallide rufum , vitrefcens , fruftulis %f lamellis Rhombeis, lon-
getudinaliter difilie?itibus; beftår afröd'klarfältfpat, hvilken
calcinerad i elden blir hvit til fårgen , famt kan den med
lika förmon, fom Chinefifka petunfe, nyttjas vid åkta por-
cellaine tilvårkning.

Malmvittringar , defle förekomma allmänt i denna
Sokn af järn och arfenikalifka pyrites\ fåfom vid dillkrona
och Attu Ölandet; på det fednare ftållet har man, i hopp
at träffa Kopparmalm, gjordt förfök. Skärpningen år af
10 alnars långd och bredden deraf i famn, Malmftrec-
ket går ifrån S. O. til N. V.

Nagu Sokn, beflår Imo af Storlandet, fom är den ftör-
fta bebodda Öen. Ildo Lill landet, något mindre; bägge
innefatta rafiga och höga berg, fom med tall och gran-
fkog åro bevuxna, ibland defla Berg är Bornbolmen den
ftörfta. Hltio Nagu fkären; omfattar 10 bebodda Öar^
utom flera holmar, bergkullar och klippor.

Åkerjordmon år mäft ler och klapurjord, famt fandmylla.
Rådande berg och hållearter, åro ån grå, ån hvit eller

råd granit, hvilka ej fållan finnas med jårnhakiga Grana-
er upfpeckade), åfven fom af qvartz och fältfpatsgångar
de ofta öfverfkåres.

Af Hålleflinta, Petrofilex , har hvarken hår eller an-
aorftådes iFinland hårtils fpår yii\ fig, utan endaft iften-

kaft3
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kafl, fåfom Herr Praefes fndant anmärkt ofvan för Kulju
gård i Karku Sokn af Björneborgs Län, famt i Nytänd;
*- mil ifrån Helfinge malm vid landsvägen, åt Borgö dår
ock några ftenkaft af denne fållfynte ftenart röjt fig, af
hvilket alt finnes, at efter Herr de Bomares a) tanka
hvarken qvartz eller faltfpats gångar, ån mindre jafpisar-
ter, utgöra enfamt matrix för Petro filex.

På Jafpisarter och Agater träffas annars i denne Sokrt,
känning vid hafsftrånderna iiöfa kiflar och ftenkaft, hvar-
om kan fes vidare i Herr Praffidis Academifka afhandling
omFinlkaJafpisarter och Agater, utgifven åc 1776.afhvilken
åfven år at intaga at uti en röd fåltfpat rådande hålleart
i Nagu Sokn, ibland finnes Jafpis i faft klyft.

Eleclrmn bernflen; den har för detta hår i Skärgår-
den blifvit funnen af Herr Medecime Dotloren oah Profef-

foren Spöring på flrånderna vid Erlftan, Herr Prasfes har
under anftålte refor i Hnfka Skargården, ock träffat en
ån fållfyntare bårnfiens ftuffvid Borft-öen hår i Nagtt; tvån-
ne fmå grundmjälor, eller af cancerpulex finnes i detta bårn-
ftensftycket inneflutne b), och fom bagge defla inleder,
åro inhåmfke famt allmänna (kadekråk både vid hafs-
botn och (trånderna hår på orten, i det |de fönderflita
ftrömmings fkotar och fiiknåt, föda fig af fifk, år
det anledning at tro, det ej mindre i finfka Skåren, ån
annorftådes, naturen tildanar Bernflen.

§. VIII.

«) Vallemönt de Bötnare, [nouvelie expofition du regae mineral.
pag. 308. Tom-, I.
b) Se Differtatior» , om infefla , pifcatoribus in marhimis Finiati-
diac oris, noxia, utgifven år 1759 pro Gradu af nu mera Herr Pro-
ftfforen Carl Nid. HdUnius, Praf. Herr Profefibren P. A. Gttdd,



Hr ) »2 { fr
§. VIII.

Korpo Sokn innefattar -jne får(kilta Skärgårds orter:
Imo, Kyrkoöen, hvarpå finnes 21 bebodda hemman.
■Hdo, Norr Skatan beftår af j bebodda Öar.
11ltio, Fttre Skaren, innehålla 8 Öar; at ej fortiga

Haugfkdrs Capell med dels underliggande Öar.
Kalkgängens art och befkaffenhet i Ahvenfaari fortje-

nar hår upmårkfamhet och närmare befkrifhing.
Förfta Skärpningen, träffas J mil ifrån byen på en

Bergkulle, kallad Kallklot ; defs högd ifrån vattubryn år
vid pafs g famnar; kalkgången omväxlar med kalkfpat
och gråbergs gångar, och år ifrån vattubryn til bergs-
kullan deras förhållande fom följer:

Imo, Spatgång 1 qvarter. Ildo, Gråberg i4aln, Hltio,
Qvattzgång 1 qvarter. IVto, Gråberg ! aln. Vto, Spat-
gång 1 aln. Vlto, Gråberg 1 qvarter. Vllmo, Spatgång
Zi aln. Vlllvo, Gråberg i aln; härefter aftager Gråberget
och blifva kalkfpat gångarne af ftörre mågtighet och
_méd , up til Bergskullen. Öfverft under matjorden, beftår
kalkgången hår, åfven fom vid Ersby i Pargas Sokn, af
hopgyttrad mörkbrun Stahlften.

. .Kalkftensfkärpningen var år 1753 hår fortfatt til 2 -al-
nars djup, (amt 3 a 4 famnars längd.

Andra fkärpningen finnes på Kylänmaa och i Rom ud-
den, fom ock beftår af omväxlande fpat- och gråbergs
gångar; öfverft var kalkften groftårnig, men på djupet
fingrynigare, famt har då en röd, grön eller hvitrfårg
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1 gråbergs gångarne träffas hår ibland qvar'% ådrar och
tvårklyfter med qVartz cryftaller och fpridd fvatvelkies.

Tredje Kalkflensfkärpningen finnes på Kerinmaa hol-
men-, ftrecket gåF ifrån Ö. til V. famt hyfte den, en bätt-
re och fingrynigare kalkflen, ån den förra.

Kimitto Sokn grånfar til N åc Hahko i N V. ti! Par-
gsis, V. ut til Nagu och i Ö til B/ernoj Sagit'Sokn fkiljer
(ig genom en (tröm vid Lapdahl t ifrån Kimitto ; förutan
Moderkyrko lånet och Storöen beltår denna Sokn af 3ne
Capeller, Dragsfjärds , Vdftanfjärds och Hittis.

Bäfta kalkgängen träffas hår på Veflax bys ägor, uti
en bergaktig holme, kallad Stenholmen, hvilken ut i fjön
år a Hågen*. Huliko och Kila boer, hafva för kalkbrän-
ning, i fynnerlvt til affalu, fortfatt detta kalkbrått.

Skärpningen har fkedr på tre ftållen, högfl til 5 alnars
djup och 9 alnars bredd ; gången går måfl i körtlar och
drummer, och förer en mångfåugad kalkfpat, ,af hvilka
förtjenar anmärkas i fynnerhet:.

Itno, Calxites Scbifticofus , lamellis &ftratis tenuioribus
lloritzontaliter defilientibus.

lldo, Calxitesfibrofus ■fubdenjus , trådaktig kalkflen; af
den förfta brytes ibland, vid Kongsberg i Norrige, ocb af
den fednare vid Mirov i Meklenburg, .
. . Illtio , Calxites decujfaius, particulis oblongis fparfis;
tårnig och flrålig kalkflen; år förut funnen i Varnas i
Weflmanland.

IVtOy Calxites marmoreus fundo albo, mtbibus liventibiis
venisque vigris £f grifeis variegatus ; ådrig grå marmor.

För
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För en ffllfyntare (lenart kan anfes hår i Sokn, en med

filfverfärg glittrande fkimmer , fom beftår af halfrunda fkim-
merbållar, och kallas Mica- H&mispbåirica; emedan den
år famrmntact, af fquamulis , infigurambcemispbaricam con-
geflis £f plcvumque ad centrum convergentibus ; träffas en-
daft vid Skogböle i denna Sokn.

Tennmalmsbråttet ; dertil har man trodt fig hafva an-
ledning uppå Skogböle hemmans ägor på Kimlto Stora,
3ne fkårpningar träffas hår, fom dertöre blitvit fortfätte-
Den djupafte år 2a 3 alnar. Det förmenta malmftrecket
går i bergknölarna ifrån Ö. til V, , icke långt ifrån går-
den, och beftår af en hvit qvartzgång, högft 3 alnar
bred, och 10 a 15 lång, hvarifrån den har vidare fort-
fattning i berget, Qvartzen tiltager på djupet med finare
och tätare brått, famt år icke få fkårfvig och klar i brät-
tet fom up i dagen, utan finnes faft mera vara då mjölk-
färgad ; på fidorna omgifves denne qvartzgång med Sal-
land af röd fåltfpat, och beftår berget fedan af en
grofgrynig röd granit, jämte inbiandning af åtfkillige
hvit glittrande fkimmerarter, hvaribland åfven finnes den
omnämnde Mica Hamifpbzrica.

Inga ordenteliga granater eller fkörlarter förekomma
i denna qvartzgången, utan åro deruti endaft några fprid-
de, få fvarta och mörkbruna, ovanligen tunga, ån runda
un ock aflånga granatlike flengyttungar fynbare. At fö-
renämnde Granatflycken innehålla Tennmalm , dertil år
icke ännu tydeliga fpår, utan faft mera utmärka de förfök,
Herr Prafes anftålt med dem, atde til fitt metallifka gry
innehålla IVolfram, jåmte enjliten inbiandning af jern och
forunften a), <v<-' Järn

4) Detui- ialfmetall, plår af niineralogernekalias mctallnmpdndérofum.
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Järnmalm ; derpå har hår ock fkedt några förfök få-

fom vid Tyfiglax, Baggböle , Ftterkulia och Biersbole i
denna Sokn; "men alla af ringa beftåndighet.

Järnbruk finnes i Kimitto vid Björkboda , med Dahls
masugn, af hviika den fenare år når abelagen til hafvet;
få järnbruk i Finland hafva för fina värk, itörre brift pä
vatn, ån den«a.

G, A, Ä,
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