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Politiska Geographien.
§. I.

Socken dr belägen uti Stor<För«
stendömet Finland, Abo Höfdingedo-

me, Biörneborgs Lan, Abo Stlckt, Biör-
neborgs Lagsaga, Ofle och Nedre Sotokun-
do Häraders Domsago ochOfreSotokunda
öfre dels Fögderi, men genom Kongl. Moj:ts
Nådiga Ldne-fördelning af d. 20 Jun. 1775
hofwa Trettio tre hemman of denno socken
kommit ot underlydo Tawostehns Ldn. När»
måste Stad dr Tommerfors i Biörneborgs
Ldn, som ligger lnwidfockne-grdnsen; til To-
wastehus stad rdknos isrdn Moder -kyrkon,
sd siö- som landwdgen mil, til Biörne-
borg om wintcrtiden 11; men om sommoren
15; och til Abo i?z mil.

§. 2. Socknen innefattar quodrot
milor,69 byar, förmcdlode och 87 oför-medlade montol, samt 181 hemmon.

§.3. Af fem ondro omgifwes denna
socknen, nemligen i O afMssubu, i SSOaf Lempdld, i S ock SW os Wesilox, i
W ofKorcku och i NWsomtNof Towost-kyro.

§. 4. Räerne, som cmfotto socknen, dro
til omolet s2, och de som omringa buo-- och

S 2 hem-
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hemmannagorne dro237. Naare fd eller ol-
lcnast syro of detze woro för refningens börsan
lago fem.stcnarör, utan bcstodo antingen ofberghällar, vfanteliga stenar, röscn, gropar,
gamla kuilfalnotrdn, kdllor, bäckar, formar,
smd siöar, amynningar, uddar, holmar, gorc
desgärdar, broar, nedslagna pdlor, stcnrö-scn omkring trän och stubbar, bergsknylar,
torra och wdxandc träd, stenar eller berg med
inhuggnekors och bomärken, magar,bdthom-
nar, qwornar och husrnmar: men sedan ol-
lo dgotwister, sd inom som omkring socknen,
samt hwarie hemmans uti byalagen genom
förrättade storsiiftcn upkomnc enstiiro ondclar
of dker, dng, ssog och mark, och medelst
Agodelnings<Ndtterncs laga dtgdrd, til sock-
neboernes ogemena nytta och förkofrmg l
framtiden, famt med deras nog lindriga kost-
n.ld, logllgen stadfdstade blifwit,
hu idrodc trettio stx logo och deldo
3^'-r, ti! efterwerldcns sdkro och oföränderli-
ga runffap, uprättode.

§. s. Större delen byor dro til sina
ägor med rder asffilde. En del haswa fina
bohlsiadcr och dkrar cnstakade, men samsdlli,
ge i andra äter offfilde ti! dker, dng
och stog, men famfdlte i utmarken, icke ot
förtiga, huru dtffillige.hemman hoiwo fiere
ursiels ängar ochsiogar, pd andra byors ägor,

samt



samt boalaaens dkrar och dngar uti nog smala
tegar fördelta, hwaraf kan, silttas, at ago«
blandningen i denna socken waric i sin böasta
grad: mm dr genom storstifts, delningarne
oldelcs utrotad.

§. 6. Dm inom sockne, gränsen
tcliga, de!»? upodlode, dels brukbara och obluk,
boro malk, är af följande widd:

i:c> Upodlad Mark.
K:pr

Åkerjord , , - 2846 2^
Ang?!ond - - - 6729 8
Humle, och Kryddgårdar - 6 32^
Hustomter.och gdrdsplatftr 44 3?
Diken i Åkrar - - 35 9
So!dole,och Dragone-aaor 66 7^.

Summa 9727 29,
2:0 Brukbar Mark.

God Borr, och Löf-siog t 29398
Betes, slätter och affwedjad

ffog, lienlig til upodling - 26618 - -Kärr och Moj;ar, beqwdmo
til upodling - - 1613

Motzar mindre beqwdmo til
upodling , « , 9s<3 - B

mdstofswediad
mark, har och der medffog
bewdrt , , , 8-74 17

Summa 666ss ?4
S 3 3:0
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z:c» Obrukbara ställen.
Magar s , , 164 ,
Wotten , , - 20722 2^Berg och kolo stenholster - 2362

23248 35Summa S:rum 99631 6^
§. 7. Om hela socknens widd delos

emellan 83i montol, sd lilfoller hwardera
119; tunnelond. Om den brukbare med den

upodlade marken delas samma montal emel-
lon,undfdr hworderayi4tunnelond.Om den
brukbore morken ensom fördelas, belöper det,
sig til 798 tunnelond. Om denupodlade mar-
ken tages under delning, bekommer hwart
montal derof 116 tunneland. Om åkerjor-
den delas, bestiger den sig til. 34 lmmeland,
2koppl., oÄ) om fiuteligen ängsmarken pd lika
satt delas, får man 80 tunnelond, 18 l^appl.

Men som genom de förrättade mat- och
delningor utrönt blifwit, ot pd det största
holft montols hemmon belupit sig 32 tunne-
londs dker, 104 tunnelond 28 koppland dng,
vch 2289 tunnelond ffog; pd det minsto dter
7 tunnelond, 23 koppland åker, 18 tunnel.
14koppl. äng och 239 tunnel, ssog; sd finnes
stilnoden af mantalens godhet och storlek nog
mdrkelig.

Den-
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Denna skiljaktighet uti montolens nu

besintellgo godhet och storlek, for wdl mycket
tilffrlfwos den omständigheten, ot hemma-nens methodista Ref, och Skattläggning i de
äldre tider eftersott blifwit: men sd ldrer hem-
mans- brukares onwdnda oliko flit, drift och
styrko wid ägornas förbättrande och den tien-
lige jordens upodlonde, icke eller boro lemnot
uton ofseende.

§. 8. Likoledes befinnes, ot den upod-
lode morken förhåller sig til helo socknen, som
i til ia;til brukbara morken förhåller den sigsom i til s,8: til brukboro morken som or tien-
lig til upodling, som i til 3: hworof följer, ot
isol- sddono hemmantal som de 83i montol,
hwiika nu befinnas, kunna dnnu komma til
i socknen, som tilhopo göro 334montal.

Åkerjorden i socknen förhåller sig til
dngslondet som 1til 2,36; til det upodlade som
1 til 3,, 4.

Angslondet förhåller sig til det upodla-
de, som s til 7.

Om Copell-boernes åker, äng och skogs-
mörk jdmföres emot Moderkyrkor byggarnes,
finner mon, ot de förra, som utgöro allenast
32; montol, hofwo 4140 tunnel, mero tienlig
jord, än de senare, hworof följer, ot i8i
montol än kunde tilkommo i Copellet, innan
det blifwerso bebodt,som Moderkyrko.socknen

S 4 nu
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nu dr, då öfwerffotts- jorden dfwen dr obe-
rdknod, samt at det olofiiZo swedjondel pä
det förro stallet ersätter, hwod som uti åker-
bruket brister.

§, 9. Ester jordboken, dro bnorno fars
re til ontolet dn efter nomnet och ffiljaktighes
terne i belägenheten, harfiytandeS ofelbart
derof, ot då en mibyggore antingen med eller
Utan tilstdnd, i de dlsto tider fatt sig ned pd
en Bohlb» mark; har nobygget i rdkcnffa,
perno bllfwit fört under sammo bohlby: men
när hon med tiden förwärfwot sig först ofgdre
do och sedan bohlby-rätt, samt sedermera ge-
nom sino born och magar blifwit stamfader
til fiere hemman eller en dy; hor byn förblise
wit i jordeböckren under sammo byar namn,
som stamfodren worit upförd.

Såddes dro byarna efter jordeboken63,
men efter namnen hafwo de blifwit 69.

Enligt -1721 drs jordebok, hoiwo de
oförmedlade mantalen worit 98?? och de för,
medlade 87, of den tiden worit s8?
Krono, Fräls? och l9 Skotte, men uti
i?6s ars jordebok dro de förmedlade manta-
len83i,of droKrono
Frolfl', utom 2:ne Säterier som ej hoftvo nd-
gra Mantal, och Krono; hwaraf kan
slutas, at stdon dr i?o!, mamol blifwit
förmedlade och montol ffotle i löste, och
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at frälse-montolen nu dro mantal mindre
än dr 1 -oi, hdrrör derof, at fedcn da wurcm,
de Capitain, Franrs von pfaler och ds
barn, hwilko genom särskild Kongl. Rel.-u-
tion under lifstids frälse innehaft dt,"
hemman i socknen, med döden asildit, hofwasamma hemman.til Kronon återgått.

Hemmanen äro 14 frälse, (ncml. 3 ollo-
diala Säterier, och il strögods, som jemte
dtffilliga Nusthdll och andre hemman, innes
hafwas af AdeligaFamilicrne, Frlhet?e 'l''e-
lin, Spare, Skälm, Blafield, Iager-
schiöld, Granselc ock Orakel, ut ej förliga,
det Tewala berustade Sätcrie af Oglrwi, och
Roholo Rusthdil of Fmkcnbcrysta, samt
Carla af Familierne for»
dom blifwit innehafde. Denne senare gdrd
dr, i onseende til des wackra ulsikt och belägen-
het, i socknen wdl känd, sann ägcs nn ofPlan-
tage, Directeuren i Finland och Chemies
Profetzoren i Abo, sirmt Riddaren ofKongl.
Wasa-Orden Herr pchr Adrian Gadt>,
hwilkcn här blifwit född och upfostrad), 146Skotte, 21 Krono; of hwilka sistnämde 7
droMilitie Boställen, 3 höronde under Kongl.
Lif-Drogone och 4 underKongl. Biörneborgs
Läns Infonterie Regemente, 3 Ecclesiastik-bostallen, et Kyrkoherden och et hwordero
Copcllanen lilhörige, och 19 Nusthdll, hwar-

Ss of
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of 2 muta Sateries frihet, tilsommans!8i
Bohlstoder. Dragone-lorp äro 19, Sol-
date42 och dagswerks 102.

§. ro. Alla byar och hemman i socknen
oro anlagde mdstodels wid strdnderne af Py-
hdjerwi och Ndsijcrwi siöor, dels ock wid
ondro mindre siöor, strömmor och åar, hwar-
före deras loge dr nog höglondt och ortigt.
Närmastbyorneäro bördigeochwockra dker-
och ongsfält, dock dro de mdsto, eller utän-
gorno po gonsto mango stallen i skogen kring-
spridd?.

Socknens Moder, kyrko dr belägen pä
Prestegdrdens egor, på et sidldndt stdlle, med
lös lergrund, söder om och serhundrode trettio
siu olnor ifrån Pyhdjerwi sid, hworof hondt
i de förro tider eller innon strömrensnlngorne
aren 1757 och s8utiNochlo och Wijks For-
for förrättodes, ot mon, i synnerhet wärtii
derne, wid öfwerfiödigt wotn, med bdt kun-
nat komma hardt när til kyrko-plonket. Kyr-
koherde-gården dr et stycke derifrdn wid stran-
den of Pyhdjerwi siö, pd et gonffo nöjsomt
och fördelaktigt stdlle, ock) Copellons,bordet
ligger mil ifrån kyrkon på norro sidon
om samma siö. Under denno Moderkyrka
lyda twonne Copell-kyrkor.

i:c> Horju Copell ligger mil NO
ifton Moder - kyrkon, på en torr och wocker

plon
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plan, tätt inwld almdnna landswdgen, som
ifrån Hbo stad genom socknen fromlöper til
Tommerfors och Towostehus, och dr Co-
pellons < bordet hart ndro til kyrkon uti Toh-
loppi by.

2;o Perdcundo nyo Copellrkyrka dr
beldgen mdst norr ut ifrån Moder-kyrkan,
uppå et fidtt hdlleberg inwld Ylajcrwi by,
wästcr om och hart när den landswdg, som
genom denne by, Teiffo och Kuru Car-eller,
somt Nouwesi socken och sd widore til Oster-
botn fromlöper. Wotn-qwornor ellersqwol,
tor oro 24, ofhwilko de bättre mala 5 a 6
tunnor råg i dygnet; horutom finnas dfwcn
3me hiul,qwarnor, som mola 20 o 24 tunnor
i dygnet hwordcro. De forro dro allo til
husbehofs--mdldens förrättande, men de sc-
nore mola för tull-ofoift.

Fem wdder-qwornar sinnos i socknen.
11. Den olmdnno londswdgen, som

lfrån Nlbo stad längst igenom socknen fromlö-
per. fördelor fig ndro wid Horju Capell-
kyrko uti 2:ne grcnor, of hwilko den eno ge-
nom Messuby och Kangosolo socknor går åt
Towostehus Lon, den ondro åter genom To-
wostkyro och Ikolis socknar til Osterbotn, och
af denno utgår en onnon gren wid Vldjerwi
by genom Teiffo til Kuru Copell ocbRuowesisocken samt sedan widare dfwen til Osterbotn,

Wdgor-
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Wdgarne, som ömsesides hafwa wockro sidor,
bördtgo dker, och dngsfdlt, lemno derefonde
om sommar, tiden glodo utsikter, dro lagom
bredo, litet dikode, med ringa sandgrus fylda,
och intaao 88 tunnel, och i kopp!, widd.

Emellan den wid Horju kyrko omndm,
de wögo' gren och Tammerfors, hwaröfwer
londswdgen lfrdn Roffo gränsen genom Ta-
wostlond til Biörneborgs Ldn och denne soc-
ken fromlöper, infalla inom en holf mils wäg
mango trånga possager och desileer, hwilko
under förefallande krigs, orollgheter of en
commenderandc Gmerol isynnerhet borde med
upmirksamhet onses och besattas, helst passa-
gen så ti! Osterbotnoch norra wägen til Swe,
rige, ftm ock ingången til hiertot och mdsto-
delen af Biörneborgs Ldn, härigenom wore
förwarad. Ifall ock dcha desileer of en fien,
de wore occnperode, sd ot wdgen til Oster-
botn för honom wore öppen, sd förekommer
icke desmindre en genwag ifrånKongontoko
by igenom Pinsiö, ffogen til Kyro socken,
hwarigenom. des fianc oförmodad! kunde
angripas. Ar 17 11 giorde ock den Swenffa
Armeen, emot den sienteligo någon tid behö-
rigt motstånd wid Tammerfors ström, hwor-
wid bron förstördes och några jord-wollor
upkostodes.



De öfrigo socknen ocksom pd flero stallen genomffaro socknen, kun-
na dels fdrdos med kdrro, dels dro der!' ?ch
gdngwdgar, of bättre och sdmre beqwan lig,
het, olt som morken af sig sielf dr mer eller
mindre ldndlg, innefatta.tilsammans med de
oswonnomde 164 tunnel.

Oswer en sond, ås wid Plkpalo by, som
formerar en smol bals eller landrygg, emel-
lan Ndstjerwi och Pnhdjerwi sioar, förekom,
ma åtskilliga smooChortan utmärkte wagar,
på finffa rumlnpundarit eller Kkwdgor kolla-
de, af anledning, ot wid Cöristcndomens
börjon, menige mon ifrån Kcuru »ch Rou,
wesi socknar deröfwer fört sina döda at be-
grafwas i Birckola kyrka, som do worit den
enda, hwarest ftera kringliggande socknar sin
Gudstienst förrättat.

§. 12. Några ättehögar eller pä finffa
så kollade loplnrounlot. dro i morkerne fund-ne, of hwilko en pä Reuhorisari holme under
Niemis rusthdlls egor, derfore fortlenar om-
tolos, ot jag om sommoren dr 1762, sedon
sienröstt blifwit kullkostodt, som bestod af stör-
re och mindre stenar, deriblond uphemtode dt-
stillige söndcrftagno stycken of en urna, hwil,
ko sommaupatzode liknode en rund kruko,
hwors diameter efter uträkning befonts hof-
»a worit i det närmaste siu geometristo tum:

»ote,
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materien wor of en olmdn lero, inblondod
med ndgon grof sond, och röjdes derpå mar-
ken och intryck efternog grofwo finger-dndar,
ofelbart tilkomno under kdrilets förfdrdigon-
de, då dmnet worit fuktigt och wckt, somt
at krMn worit i eld, witnode des rödaktiga
fdrg.

Harof kan man sluta, at det hos Gö-
therna uti Odens tid ofiiga sdtt, at begrof-
wo sina dödo, icke eller worit Finnorne obe-
kant , fastan med den ffilnod, ot detzo inrdt-
tot sine högar of sten, dd de förro giort
dem of jord.

Uci Wijks Sdteries Östro dker före-
kommer en fyra olnors hög jordhög, som pd
finsko kallas junkorinmdttos, hworom en ur-
gammol sdgen onnu förworos, ot l hedendo,
men hdr ffol blifwit offrodt dt sinffo Guden
Iunkori, hwodon det torde hdrröro,ot Fin,
norne dn i dog kollo cn stor Herre Iunkori.

Afwenså finnes på Kirkontousto byors
egor i Horju Copell en backe, Kära jäntor»
ma ellerTingshogden kollad, hworest fordom
log och rätt under bor himmel ffol blifwit sti-
pod menige mon emellon.

Likaledes företer sig et stdlle, hworest
uti Konung Sigismundi tid et klubbe-krig
ssol stdtt, hworom så wdl som de twonne
förenomde minnesmärken'HrProf. ochRid-

daren
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doren Gadd uti sin dr 1751 utgifno Econo,
mista Bestrlfning om Satakunda Häraders
norro del, giort en omstdndeligore berättelse.

§. 13. Jordytan til sit utwdrtes ffop-
lynne, läge och blondning, dr här liksom pH
de fieste ställen i det kringliggande londet; ty
sällan komma har några wlda fdlt eller slät-
ter i ögnasikte, utan ojämnheter ses allestd,
des l jordlaget,höga sandåsar, förstörde berg,
med backar och brdstupor, grus ochstenblan-
dade jordhvgder mötas ömsom, hwilka ofta
nedböja sig med kullriga högder i stogrika da-
lar, nöjsamma lunder, och oftast sdnka sig i
fiskrika siöor, strömande forsar, rinnande
öar och bdckar, hwilka alla genom Kumo
alf afbörda sig i hofwet.
Natural-Geographien i almänhet.

§. 14. Polhögden för socknens Moder-
kyrko är efter anstälda observationer i det när-
maste funnen 61 gr. 22 m.

Magnett nålens declination å de bruke-
llga landtmdtore-compotzerna, är befunnen
9 gr. 15 m. Westerlig.

§. is. Den högsta åsen, som wid Pi-
stzala by pä socknens sydöstra sida inkommer,
fördelar sig wid Harju Capell uti lwdnne gre-
nar, af hwUka den ena mast ml nordwdststräe-



sträcker sig genom denne, Tawastkyro och
Ikaus socknar til Osterbotn, och hor commuj

wn med den i Herr Cunelds Geogro-
iitalea lnndtryggen ellcr Monselkd; den. grenen äter gar mast i wdster, genom

' li! Korkn och Mouhndrwi socknor,
hworest den ock smdningomförlorar sig.

Ndgro mindreåsar förckonimo ock i sock-
men de hallo icke oltio enahanda strock-

niiig, utan bom sig ot fiere waderstrek.
Bcsynnerligt förefaller det en dffddors

p' siere ställen of de höga sonddsorno, ty der-
stdves föreställer sig londet liksom i wägor och
tockes mycket likno en gommol siöbotn. Wo-
re det ej genom fördltode ofwdgningar bekont,
at landet härstddcs ligger ungefärligen 50
famnor hägre än hoftbondetwidBiörneborg,
samt wattuminffnings-hypothesen, of ei min-
dre ofiedne Landtmaterie» Directeuren Ru-
nedecg dn Herr Ofwer- Dircctenren Mare-
lms, med öfwertygonde stdl twifweloktig
gio^d; sd torde mangen on kunno woro in-
billad of den gihmngcn, ot denno orten i de
äldre tiderna diwen stdtt under wotn.

§. 16. Wattu-sträckningorno, som pd
många stallen genomstdro socknen, lemno ej
mindre sundodn nöjsammo och glodo bonings»
stallen, gifwo beqwdmowottu<ledningor ifrdN
äkrar, dngor och kdrr, fördelaktiga ställen til

woltui
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WOttu,werks anläggande, tienligo tllfdllen at
sista, samt båt» och segel-leders öpnonde til
communicotions och rörelsens otroliga lottan,
de och underhielponde.

Wid denno sisindmdo of NOtUreN gyn-
nade förmon fdc iag anmärka, ot emedan ge,
nom de uti Ndkio och Wilks forsiar åren
l7?7, 58 och 60 med Kronans nog ringa
kostnad förrättade ström-rensnlngor, wottU-

uti Pohäiarwi siö, sd wdl som de
uti >'d Lemv'?d socknar warande
siöar, til fler? sot offallit, hworigenom fiere
hundrade !ech dng, tii landtbrukets forkofring
tilkommit; fd !>orde sammo gognonde göro-
mol, som nu i dr legat i lindö, ej olle-
nast wrtsättog, utan ock m widt werkstdllas,
at den for ssere tider tilbaka påtänkte somt til
sin möjeligher u,,e>crsökte durchforten, genom
londet til Biörneborgs stod, kunde öpnos.

Natural-Geographien i synnerhet.
§. 17. De högsto och förnämsto bergsom i socknen finnas, dro Linnonwuori, To-

risewa , Noulo och Kockowuori, of hwil-ko Torisewowuori dr högst, ty hdr kon mon
under klor himmel rdkno tio sockne,kyrkor/
och synes h"lo llko som liggonde i eN
dol. Om Linnonwuori eller stotts-berget,
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förworos dnnu en fornsdgen, ot under Klub<
be, kriget, hwarom i §. 12. dr ndmt, man
der worit sinnad upbyggo et flott, och synes
dn i dog, pd högsto kullen os berget, onled,
ningor dertil, i thy en hop ofanteligo och of,
wen mindre stenar i en cirkel 5 rund 06) något
rymlig ställning der blifwit sommonlogde, och
pd hworondro stalde.

Desto berg drotil utseendet mycket ojdm,
ne och förstörde, samt utwiso pd kullorne sto-
ro hålor, klippor, bronto och lodrdta
klyftor med sonderkrotzode ros och stenrösen
öfwerstielple och helgde, emellon hwilko nå,
gro gomlo och morigo furur synos wdxande,
somt grdfswin och ormor msökt sina hemwist.

§. 18. och kärr dro, pd sätt
6. §. omnämner, fördclte i twänne flög, ef-
ter som de i ofsecnde på grunden eller beld-
genheten dro til upodling mer eller mindre
kostsamma och begwdme, intogo tilsommons
enrymdof2s6z tunl. koppl. Omden»
no onsenligo mark, hwilken ännu ligger i sin
försto urqwed, och insuper samt qworhdller
en myckenhet luftwotn, blefwe til dng upod-
lod; sd wore cj allenast höwdrten i socknen
lil dubbelt förökad, hworof dtstillige förmo-
ner otwungit skulle söljo, uton lorde ock wdro
ibland infallonde froftliga somror och ldng-
wariga wintrar, med de deras flytande ola-

gen-
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genheter, om ej oldeles förswlnno, åtminsto-
ne onfenligen oftogo; ty ndr yordo isen utl
Iulii mdnods början i kdrren kon träffas,
hwod bör man dd onnot döma?

§. 19. I socknen räknor man 13?siöor,som tilsammons intogo en yto of 20,722
tunnelond, of hwilko Näsijärwl ock Pyhd-
jdrwi, beprydde med mdngo wackro och
srugtbdrande holmar, dro störst, och ester

förrättad pliktning gonffa diupo befundne;
utgöro tunnlonds utonwidd. Wid
detzo siöar dro större delen byar 06) Hemman
i socknen belägna, pd satt i 10. §. omlolt or.

Forsor och strömfoll droSuiro, Wuolte,
Wijk och Ndkio, of hwilko den sistndmde
dr störst och har 66 fots, 3 tums högd utl
åtskilliga fall på fiortontustnde alnars längd,
kallas äfwen Hmdkoffi eller Moderfortzen /
emedan den ej allenast offörer til hofs, alla
de mango wam som Keuru, Ruowcsi, Tei-
ffo och Mehuby socknar genom Tammerfors,
Utan ock Wesilax, Lempdlä, Ackas, en del
of Urdialo, Sdxmdki, Torwendö och To-
wostehus socknar, genom Wuolte strömfoll
til Puhojdrwi införa.

Til undwikande af detta strömfall, dr den
genom landet til Biorneborg pdtdnkta durch-
arten föreslagen isrdn Wuolte genom Kabto-
lommi och Ternejarwi siöar til lugna wotnet

2 under



U"der Korwolo bo, ti! hwllken såsom möjclla
Chortan lemnor full anledning.

Har 06) backar, 94 til antalet, och intaga
en wido af 47 tun. 6 kappar.

Pa kdllor dr här ingen brist: alla stc
gar, kärr och dälder, ja äfwen siczfwahögl
derne och bergen äro pd sino stallen derme5
fö f'dde; en del hofwo gonffo klort, frist
och wederqweckonde wotten, upspringo och
fiyto bdde i torka ock) köid, en del innehålla
et odstcingerande watn, och bestar jorden der
omkring of en ockrg lerri rubrZ, en del åter
oro sworl- eller rast-källor, som innehålla
jern, vlctriol» holtigt starkt minera! iwotn: o
desto nphemtas en ffön swdrto, hwormti)
wolmar, hoisylle, linne och ofwen sidentyg
ger runno swarto-s.

Desutom or i socknen en ymnig tilgdng
pd surbrlmsl watn med fiero ymniga woltu
spräng. Watnct or mycket lätt, halter lite
jerngrus eller mortiolistt ämne, förenodt med
en lindlig si''5tig swofwel, och victrio!-syro.
Uopd Pispalo ägor förekommer en

räl!a med tr nne hastiga wottusDrdng,
sim inorn dogn t kosta 18,222 tunnor wam,
och upkonnna under en sond-ds, Pispolon
Horju kollad.

Brunnar of aodt och frifft wotn finnas
afwen i dtffilligo byar, ehuru de ej ofto nytt
ljos, för byornes nära loge wid siöar.

§. 20.
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§. 2Q. Pd ffog or ännu tdmmelig tllgdng

i socknen, ehuru den närmare ikring byarne,
genom swedjehyggen, ndfwcr och'öftögt, dr
nog utgalvod: mm fiermare derifrdn, or den
timmer < och löfffog i behåll, som kunnat nnd»
gd de ej sällan om somrorne förödande for-
eldar.

§. 2l. 1:0 Enar watn och lond emot
hworcmdro jamföros, förbdllo de sig som i

til 4, 8 ellerot inemot 5 gånger sd my'l>t lond
finne? i socknen som watn til sin uton. widd.
2:2 Om dcn sidldnto marken ldgges tilhopo
meo wotnet, blir förhdllmngen som 102 til
zic), det dr, ot emot z iO lunneland högldnd
mark i socknen sworo 122 tunnelond wotn
ock sank mark. 50 Socknens helo area för-
håller sig til skogsmarken som 211: ioo.
4:2 Om all brukbar mörk bleswe upodlod och
montolen til 334 upbrogte i socknen (§. 8),
sd både hwort montol icke mero dn 140 tun<
nelond ffog, som wore nog otilrdckclig. 5:0 Om
300 tunl. ffog sdsom nödig och tilrdckelig, til-
ldgges hworje montol; so blifwer, do 116
tunl. upodlod mörk llllägges (§. 7.) des hela
mark 416 tunl., och om den upodlode jemte
brukbaro morken delos med 416; sd följ r,
ot sddon skogen nu dr, kunno ej flere dn 185
hemmontol dgo bestånd l socknen. 6:2 Men
om stogsffötselen kunde upbringos ock nyt-

T 3 tjoudet



McönomisVa Handlinga-r.294
tjandet ske sparsammare dn nu, samt hem-
mans,klyfnlngor befrämjas och upmuntros,
torde et mantal af 416 tunl. kunna klofwas i
5 delar o 83? tunl. pd hwardcro och dd kun<
de 915 hemmon upkommo i stallet för de i
socknen nu befinteligo 181 (§. 2.). 7:2 Den
obrukbara morken i socknen förhaller sig til
den öftiga marken, som'i:''39, det dr, ot
då en mark i socknen ej kon sattas i bruk, sd
gifwos deremot 29 dfwen sd storo mörker,som til londtbrukets forkofring dro licnlige.

Natural-Historien i Almänhet.
§. 22. Orten, ehuru belägen närmare til

Norr-polen, har dock icke sd hdrdt climot,som man hade onledning ot sluta, ty en un-
derbar Skaparens »vishet röjes derminnan,
at landet dr wd! uphögdt och fluttonde mot
middags-solen, hwmigenom kölden förekom,
mes. Desutom äro de stora siöar horstddes
liksom eldstäder, som upwärmo luften och för,
hindra ffodelig frost, besynnerligen om som-
moren, hworföre mon sdllon märkt dker,fdltsom wid dem dro beldgne, stados of frost,
ehuru norliggonde orter, som hyso kdrr och
mohär, ej sdllan deraf hafwo sin dryga kdn-
ying.

Icke eller dr luftstreket osundt, ty ndr
man frdgor Tabell-»verket, finner man, at

sedan
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sedan des inrättning, ofgdngen pd menniffor
»varit mycket dragelig, undantogondes da
ndgon smittosam feber eller farsot, som »ned det
öfrigo landet worit gemensam, sig instdlt,
hworof, utom 1712 drs bedröfweligo pest,
ingen kon ndoot flikt sig erindra.

§. 23. G'men!igen hor man hdr 6 må-
nader bar mark, och uti de ondro 6 dr mar,
ken med snö och isgata öfwertdkt.

Tiden när wdren inställer sig, dr wdl
något ombytclig; i medio April eller början
ofMaji, erfor man dock redan, huru notu-
ren dr sosiosatt ot fdgna menniffon.

Herr Profetzor Gat>5, uti sin Economl»
ffo befflifning öswer Sotacundo Hdroders
Norro del, berdttor, ot den 2c> Mortli ,752
siöorne »vorit isfria, och ingen snö mera syn-
lig pd orten, hwilket dock dr sällsynt. Ge-
menligen uti medio Moji träder dragaren un-
der oket, och wdr-sddet börjas.

Sotnmoren, som merendels warar i 4
månader, dr sd mycket behogeligore, som en
klor himmel, ldngo dogor, hwilko fögo dgo
ndgon nött, hdrligo blomster, fdlt, susande
backar och strömmar, samt liuswo foglo-ld,
ten, denna tiden förnöja menniffligo sinnets
lystnad, och bewiso. ot Skaparen icke för-
nekat orten sin fördeloktigo lott.

T 4 Het,
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Hellon och sommor-wdrmon dr sa myc-

ket behogligore och kdnborore, som u:om so-
lens korto worelse under horizonten, de man-
go berg och olika jordbögder, förorsaka sol-
strålornes åtffilliga brytningar, och tillika
mycken påökning af wdrmo, hworföre ock
wdrsddet gemenligen inom 12 weckor, somt
rogen inFm d. i Aug. kan mogen inbdrgos.

Den storkaste wdrmo pd detzo senore 20
or wor den 21 Iulii 177O och 4 Aug. 1781.dd qwicksilfrct i SwenffoThermometern stod
33 gr. öfwer fryspuncten.

Den mulno hösten, som efter sommaren
sig inställer/ dr tzworken osund eller infaller
den ofta med öfwersiödig wdto; ty de ständi-
ge och storko bldster som denno tiden wonko,
ffingro mycket den dimmo o6)tökn, som an-
Vars torde mycket upfyllo lusten.

Wintren som mast med November mo-
nods borjon ingår, är iblond nog strong och
alfworsom. Den storkoste köld, som under de
sist förfiutno 22 dr worit, märktes den 31
December 1781, dd qwicksilfrct nedsiunkit
39 groder under fryspuncten på Ewensta
Thermometern, dock hände är 1768, at man
Julhelgen kunde med båt ro öfwer de större
hnsiöorno.

Snö faller gemenligen om wlntrorno til
IÄ 6 qwarters diup, men gick den öf-
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wer « olnor; det otidigaste snofoll, som pH
22 dr hdndt, skedde den2s Sept. ,763.

Isens tjocklek i ftöocne dr merendels 3
fot, ibland ock 2 alnar.

§.24. Genom ro ars, i-6l ti! 1772, i
socknen anställa oogligo Meteorologiska obser-
vationer, hor «on funnit wdderleken på föl-
jonde fttt:

Pd ollo i2 dren hofwa worit:
1628 , oideles eller mdst klore dagar.
2242, aldeles eller mäst mulne.
699, regnaktige.
525 dagar, po hwilko det snögot.

2440, mer och mindre hård blåst.
1212, oldeles lugne eller lmdrlg blåst.
612 dogor bldst Nordon.
339 - - - Nord, Ost<
5,4 , , - Oston.
262 ,, - Syd, Ost.
598 - - e Sunnon.
420 , , , Sod, West.
525 - , , Weston.
382 - - - Nord, West.
Kölds och wormes grader hoswo ej mer

dn i 8 dr, neml. 1763,1770, blifwit med
riktig Thermometer dagligen observerade. Po
desto år, hor thermometren i 1543 dagar
stått öfwer frys-punctcn, men ,149 dogor
ftott, åtminstone n/gon stund på dagen, un,

T der
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der frys, puncten. Uren i76s, 1766 och
1772, woro of desta 8 de wormoste, i det
thcrmomctren stod nästan dubbelt fiero dagar
öfwer än under Noll-puncten, men 1767
wor det kallaste, i det thcrmometren »var
fiero dagar under dn öfwer 2.

§. 25. i:a Utof uptekningen öfwer up,
hdlls och nederbörds dagorno pd förendmde
12 dr finner man, ot de förro. förhållit sig
til de senore som 3 til 1.

2'a Regn,bogarna bofwo förhållit sig
til snö,dogor som4: 3.^

3:2 Blåst och stormwdders - dogorno
hofwa warit som 2 til 1.

Är 1769 den 3 Iunil for middagen gick
en häftig orcon igenom socknen ifrån öster til
lvester, hwilken öfwerdndo kostade och up>
ryckte storo tron i stogen, och borttog dtstilli-
go hustak.

4:2 Af fortekningcn öfwer thermome<
terns stigonde och follonde, hor man funnit
<tt de wormo dogorno warit fiero öfwer drct
an de kolla, samt förhollit sig til de senare pd
8 dr, som 6 til s.

Na-



Econonlifka Handlingar. 299
Natural-Historien i synnerhet.

§. 26. Inbyggarnes härkomst nr ofel,
bort den samma som deras ösrigo landsmäns,hwilko med stdl anses för et Schytifft folk,hdrstommonde ifrdn norro delen of Tor-toriet.

Sa man-som qwinsolken oro meren<dels of medelmåttig stalur, holwo god helsasamt härdiga ocb starka lemmar, som el klo-go öfwer ollo smd dkommor.
Deras utseende dr olfworsomt, dock til-lika muntert. Deras trohet och wördnod

emot sm Ofwerhet, hörsomhct emot sina för-man, karlek och lydnad emot sina lärare,tienstoklighet emot fremmonde, samt topper-
l)et emot sin fiende, har ifrån urdlder woritberömd.

8. 27. Folkels ontol i socknen steg dr1769, til 26iO personer; och dr 1749 haf-»vo de worit 1842, ssilnoden 768, utstokorti!waxten pd 20 dr. Efter 1730 ars Tobell,»var folk.summan 2970, och sdledes en til)
rkning of 362 personer pd de senare io dren.

Folk gumman hor i onledning of giordaUidrag af Tabell, werket, pd följande tiderwarit, nemligen:
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3lr l76Q Man- Qwin- Gu,,!,- sMz
' kö,:. tön. ma. P«.

Folkets helO ONtOl 1263 llsz 2216 38^,
Ar 1763.

Folkets ontol - 1284 I'83 2267 382
Ar i?66.

Folkets antal « 1169 l226 2395 39»
Är 1769.

Folkels antal - '1248 ,36252310 449
Seminonterne hofwapd dcsta i c? dr

ifrdn ,94 til 236, och hubhallcn ifrdn 232
til 2s?.

§. 28. Pd 12 dr, ifrdn och med 1762,
til och med 1769, dro i socknen födde 8>7
Barn, neml. 408 of Man, och 429 osO.win-
könet. På sommo tid dro döde 599 menni,
stor, neml. 328 of Man- och 291 af Qwin-
könet-

Under sammo 12 dr, dro »'socknen 198
Brude<Por »vigde, och 169 Hionelag genom
endera mokons död uplöste.

Då nu föregående summor jemföros,
finner man, at 394 personer pä 12 drbiif-
wit i socknen tilökte, ehuru ej mer dn 218 sid-
lor öfwer de dodos ontol, pd sommo tid b!if«
wit födda; således utstokor differencen som
dr 176, antalet po de inflyttade eller som et
medium person drl., hwilket dter mdst
tzeraf härrör, at ar 1762 woro i socknen 13

torp,
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torp, som ogde 35 personer utom barnen,
men dr 1769 funnos 55 onlogdo torp, som
hyste 112 orbetsföro personer utom större och
mindre born.

§. 29. i:o De som arbeta på hemmans
bruk dro 447 husbondcfolk och 655 tienande,
lilsomman i i22orbctore.

2:2 De som litet arbeta, neml. almoga
barn emellan ic>och is dr, jemte ndgot or-
betsfört gammalt folk, dro 432.

3'2 De som intet arbeta pd hemmansbruk, (a) och Stdndspersonerne
128, (b) barn under 12 or 727; (c) sockne,
hondtwerkore, brdckellge och »vonfor olmoge,
221, utgöra lilsommons 1276 personer.

4:2 Montoleffrefne dro 1293.
5:2 Forhållningen emellan den närande

och tärande folkhopen dr således som 142:
122, eller mast som 3: 2.

§. 32. 112 De montolsffrefne förhålla
sig til folk,summon som 12: 23.

2:2 Om syro personer of dem som an-
föras (§. 29. 2:2) beräknas lika med en full-
komlig arbetare (1:2), och om 727 barn under
la dr (32) draga hwordera et femtedels
hion til sin ffötsel och uppassning; så tilkom<
ma i förro fallet, och afgd i det senare, sa
många personer, at den ratte arbetande nu,
mern blifwcr 1265 personer.

z-.2 När



3:2 Ndr 1276(§. 29 3:0) dragas ifrdn
hela folk-summan 2610, återstå 1534,
hworof hälften dr 767. Sdledes hofwatwänne orbetore i denne socknen ot födo en on-
non jemte sig, son» icke orbctor.

4:2 Om 1265 orbetore delos til
mantol, tilkommer hlvordero 12, 88 dogs-
werken om dagen: men hemmanen, som et
medel, 5, 88 dagswerkcn.

5:2 Om 1298 montoleffrefne delos
emellan 2s7l)ushdll(§. 27.) tilkommer hwor>
der0 4,23.

6:2 Ndr 1534 (3:2 denno §.) delos
uppd montolen, finner mon, ot hwort mon-
tol haswer 18, 23, och hwort hemman 8,24
personer ot födo årligen.

7:2 Dd 2612 (§. 26.) delos på mon-
tolen, tilhör hwordero 31,2 men på hemma-
net 14, 24 personer.

§. 3l. 1:2 Om den upodlade och bruk«
baro marken (§. 6.) som gör 76383 tunl. de,
los emellon 1534, (§. 29.3:2)tilfaller hwarfe
49 tunnelond.

2:2 Men om sommo mörk fördelos
emellan 1265 orbetore, så tilkommer hwor-
dero 71 tunl. ot sköta.

3.2 Hter om den brukbara marken alle-
na toges til delnings, ssulle hwor och en ar-
betare hafwa 62, Is tunl. at pä sin lott å nyv

upod,
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upodlo; men at sådant omöjeligen kan för-
modas, drklart da man wet

4:2 At af den redan upodlode jorden
har hworje arbetare 9 tunl. 7 koppl. ot för-
lo dttro och hdllo »vid »nogt, hworof 2 tunl.
21 kappl. bcstd i dker och 6 tunl. 11 kappl.
i dng.

5:2 Om den upodlode och brukbora
morken gores til quodrot-milar, fdr mon 3/ 3
mil och om 2612 som dr folk-summan, de,
los med 3,3 finner man, ot 792 menniffor
finnas pd en qwodrot mil i denno socknen,
hwilket tillika utwisor socknens rätta eller al,
manna styrko.

§. 32. 1:2Om 915 hemman kunna up«
komma i socknen (§. 21. u 6.) a 14 personer
pd hwordcro (§. 29. 7:2) sd blijwo deraf
,2,846 menniffor i socknen.

2:2 Om 5 tunl. brukbar mark poneras
lilrdckeliga för en menniffa at frambringa sin
födo; so ssulle 15,276 jordbrukarekunna nd-
ro sig i socknen.

3:2 Om 5222 inbyggare kunde räknas
pd hwor qwadrot milbrukbor mörk, hwilket
hos ondro solkflog ej dr sällsynt; sd ffulle posommo sätt 16,522 menniffor kunno lefwainom denno socknen.

§. 33. Folkets dageliga föda består i
råg, och kornbröd, salt sist, arter, kål,rofwor,

söt



söt och sur miölk, miöl-wolling och helst sta-
dig gröt.

Brödet, som de mast boka surt, dr sal,
lan eller hos gonffo fd of olmogen ofrent,
Uto>. med stanw och miffe upblOndadt »niol!
wid Högtider, Gastebud och andra förefol,
lande tilfdllen, brukas dockrent bröd, dd äf,
wen brännetvin, smör, salt, rökt 06) tort
swm, oxe, och fdr.költ, somt godt öl och
swogdrlcko til walpldgning fromsattas, »nen
den wonligo drycken drrent wolten och spis,
öl, som kollos kollio, hwilken senore mdste
for helson woro mindre tienllg, emedon den
tilrcdcs dels af rdg, dels ock of upblondadt
stampmiöl, som blondas i »varmt watn och
göres til en tunn deg, hworpd efter behag
sids kallt lvom och ställes i et wormt rum at
surna, dd det nyttja?. Om sommartiden och
i sonnerhet po dngor under höbdrgningen,
nyttja de en tunn surdeg i stället sör miölk til
supan,»not.

Uti mist»vdxt<år nyttjas ock til hungrens
stillande bark somt roten as Calla polustris
pd sinffo wehko kollod.

Fora gdngor om dagen dto de, hwilket
tyckes woro nog ofta och blott en sielstogen
wano.

Efter nogoste förteckning pd det som år-
ligen atgdr för et mantal, har manfunnit det

besti-
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bestiga til 444 Doler Silfwermynt eller 24Da!< 6 öre pd person.

§. 34. Klddebonoden hos almogen arsnygg och enfaldig. Manfolken gå kladdc
med hwita och gra walmars , rackar,
dels med, dels utan knappar, walmars och
dfwen klädes, wdstor, walmars och sdmffadesiin < byxor, ffor eller stöflor, alt som årstiden
medgiswer. Til hufwudbonad bruka de hot-
tor om helgedagarne, men gråsor i hwardagslag.

I hwordogs - arbete bruka de dfwetl
stiortor af groft bloggarn, under hwilka de
om winlren nyttja fdrffins-pälsar.

Qwinsolkcn bruka om Hclge< och Son-
dagar, klädes, regarns och ylle, tygs tröjotas fiere flags forgor, röda och swarta klädess
somt ylletygs kiortlor; mössor of allehanda
stags hel- och holf-siden tyger, med ombundi
no couleurto siden.band, brokiga siikes
dukar och mdst hwito förklddem

H. 35- Ibland oseder i socknen räknar
jag 1.2 missbruket as brdnnewln, hwarmedej allenast Mcdeldldrigt folk, uton ock ynglingar
sig öfwerlasta, hwilket swdrligen ldrer kun-
na forekommos, sedan brdnwins, luston of
föräldrarna liksom trugas och fortplantas pä
barnen; ty det dr ej sällsamt at se, huru barn,
tedan i »vaggan och sidan alt framgent, i syn-

lt nerhel



nerhet dä de f rm, rko« siuko eller orollga,
under ssen ock soreonwandc as Idkemedtl, ln-

ot sura br nwin.
Wid 8 a I") dlder, dd oossen med

sin far biwlstar gast.bub och samqman», räk-
nar fodren för »vanoro, ocb sonen for ofsoks
nod, om honom brdnwin ffulle l-ota.

2:2 Dm hårda ocd siata barna-stöts-
len och upfostran; ty ndr fordldrarre omsommaren, jcmte sit orb tbföra solk, förrät-
ta sina arbeten ofta på nog aftausno stallen
ifrdn byn, instdngos de usta barnen uti nå-
got rum, och för dem sättes någon spis til en,
jaibland fiere dagar.

3:2 Et omdtteligt badande, sd med spd,
da barn som äldre folk.

Helo dret om, bodö de hworannan dag
om sommaren, och hösten mast hwar dag,
uti ju strängare hetio des bottre. Med ther-
mometer or del försökt, at de kunna uthärda
5 5 til 62 graders hetta. Man säger wol, at
wanan dr andra naturen; men sd kon det in-
tet fela, ot den tido förändringen ifrdn hetta
ti! köld nog otto Idrer wara orsak ti! den af
menige man ei sallon ötwerklogade Rumin
Oarteminen, som förmodligen tör wora
gikt'wdrck; dfwen sa ldrer orsaken dertil, at
folket harstddes nog ofta mister fin syn, wora
deras fiitigo bodstugu adng, wistande i swe-
dic.rök och rökfulla porten. Gan-
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Gonffo obormhertigt förforo föräldrar

Med sino späda born ofwen i den delen. ot
om bornen åkomma hwad slogs siuktos rrsom helst; så är bodstugu, gängen det första
och sakroste läkemedel, som nog stiligt nyttjas
och repeteras.

Med största förundran och grämelse hor
jag worit dsvno wittne, huru som en mor,
voktodt de tienligostc förestdlningor,utom tils
förene, trenne sdrffilta gånger pd en dag,
bodade sin 8 års gamla dotter, som drogs
med den swårasie suppurotions,feber under
kopporno. Men hwad hände? under det
bornet tredie gängen nedhemtodes, ofsomno-
de det i modrens ormor.

§. 36. Som nyttan of koppympningen
har d orten an dr okänd; sd äro messling och
koppor de mdst ödande barna-siukor, som
deraskan ffönjas, at drcn 17^0,62 och 69, dä
kopporne woro mycket gängse, mdste iig
born derof i otidstuto sina dagar. Af det i fö-
regående §. omtalta flitiga badande, torde
twdnne andra nog wanligo borna siukdomar
i socknen, neml. rlsen 06) borst, helre wara
hdrfiytonde dn forekommos.

Om ej brist på läkare och ffickeligo born-
»norffor wore, så torde barnsängs-hustrur
ostare undgå de mdngo, skiljaktiga ock ofta

U 2 oboti-



oboteliga åkommor, hwarmed de i och under
barnsangen beswaras.

Hosta och bröstwärck klagas hdr öfwer
ärligen; men hetsig feber, rödsot 06) frossadroallenast farsoter, som ej serdeles göra ffado.

Kallbrand, hdll ock styng, lungsot, slog
och ålderdoms bräckligheter oro siukdomar,
hwaraf folket i almdnhet do.

§.39 Alla jemt strykande berg un,
der och wid jord,högderne och sand, dsarne,
bestå har i socknen af en stående hornbergs,
sckiffer; men strödde enstakade berg dro af
qwartz-rådonde bergort.

En besynnerlig sträckning of stenros
förekommer ifrån Iokinenjdrwi siön, twdrt
ock midt igenom Bengtild, Korfwolo, Us?
pola och Hafwisto somt Utolo 06) Kongonto,
ko byors skogsmark, til holfonnon mils längd
och en hals til trefierdedels mils bredd, som
or med sämre siogs tollffog öfwerwuxen. Det-

ta slags

») Uti 37 Poragraphen h»r Auctoren anfört Latinska,
samt til en del Swensta och Finska namn pä alla
diur, sä wä! fyrfocade, som ftglar, siffar »ch insecter,som h'n funnit i socknen, samt uti §. ;»., likaledet
pä alla befundna örter, etter sal. Archiatem v. Lin-

syseme. Men at undfly alt för stor widlyftighet,
nödgas man här UteleniM detza , paragrapher, helst
emedan bäde diur och örter aro til större »elen de
samma, fom finnai pä andra etter i.Riket.

308 Economista Handlingar.
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ta siags geschiebe af lösa stenar bestar af sam-
ma stengrus, som de enstakade bergen.

§. 42. Emot sockne, gränsen i Nord,
west, emotcogo sondhedor, med ndgon in<
blondning os gros sondsten; men i södro grän-sen fromstryker mdst hornschiffer. Af jern,
myre och siö,molm hor ndgot spar hor fun-
nits, uppd Runsas Rusthålls ägor i Horju
Copell, til 27 procents Holt; dfwen som nå-
gon onledning til swofwel och koppar-haltig
tis wisot sig, på Hourois och Tvrcköla
byors ägor-

En moholtig hornschissers-art, som fö-
rekolnmer i stående eller perpendiculairt ldge,
finnes pd Wijks Sateries dgor, hwaraf nå-
got brumoch wdtje,stenar nu för tiden brytes.

Politiska Händelser.
§41. 8cnetkerul i sin p«F.

47berdttor, ot en folk,ffora, sd ifrån den,
no, som fiere socknar i Tawastland, omkring
ar 1274, sammansatt sig under en Finsi Adels-
mans öl»tlnX XurcKz anförande, som da
förmenes bodt pä Ndkia gård i denna socken,
at med hdrsmagt uttränga Lapparna ifrån
deras den tiden häromkring och afwen ej olllt
inom nu warande sockne,gränsen hafda hem-
wist: hwilket sa wdl lyckades, at de ej alle-

U 3 nast
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nast blefwo hdr ifrdn orten drifno, utan
tr>-igdesigliurck längst uti Öster» och Norr-
botn, samt giorde sig hela denna ort och hela
Loppmarken ffottffyldige, hwaraf stammen
til de i Historien rycktbara Bircke-karlar för-,
MOdeliqen upkommlt.

Form fogen och senare tiders berättelser
instammo dcruti, ot pd Ndckio gård i heden-
tima bodt en mycket betydonde och möglig,
Drott, hwilken under sin tilsyn och lod»,ad
haft helo norra delen of londet. I äldre ti-
der hor ock, under nomnet Birckola, begri-
pits et mdnga gånger större land, dn nlt.

XurcKiffa Friherre, Ättens uråldriga
stamgods, hwilka efter landets nu worondc
Politiska indelning dro beldone i den närmast
tilBirckolo ongrdnsande Wefilax socken, tor-
de i äldre tider sd mycket heldre hört tilBirc-
kolo socken, som de iirdn sommo sockne-gräns
icke dro öfwer en bo!f mil belägne. Af alt
detto, synes 8cliesferi sörenamde bcrättelss
winno mycken styrka, 06) uplyses den samma
gcmsso omstdndeligen of Probsien Doctor
I.emqviM berättelse om Loppornos fordna
hemwist i Finland, som med nöje kon läsas
uti Ubo Tidninaarno för dr 1778 P3Z. 142.

§. 42.1, De twdnne sdrffilto Nosto öf-
werwalden, ncmligen ifrdn dr 1713 til och
Mh 1721, samt åren 1742 och 43, hwor,

under.



«nder dmna socknen gemensomt med det öf-
riga landet, fick erloro tyngden of en horjon-
de och g?ym fienoe» hand, erindror sig ännu
m mgen med blödande hierta. Ar »7'3 låg
R')ffa Armeen unber des commenderande
G "ira! en Furst lägrad up-
på Corla ock Rahola Nusthälls dkrar.

2. Historien om klubbe, krlaet som stått
wid Kallman och det emellon T oipale ochTor-
töld byor (§. «2 > or redan bortglömd, sd at
få nu mera weta derom talo.

Om sc-cknen haft sino bedrofiigo tide,
hwarf, så hafwa några högst hug»»eligo til-
fdlligheter sig ock instdlt. Glorwördiost l
åminnelse Konung Auor.?» har un,
der el» sm resa lsrdn Helsingfors genom sock-
nen och norro wdgen ti! Stockholm, i.börlon
ofkebruÄlii mdnad 1626, legat nat-
ten »ti er rum, som dn stdr qwar pd Mdckola
Rustbdll, som då tilhört en Copitaln PZfvel

: ock har Högst bcmätte
Ha s Konal. Mai:t i anseende til samma
kätvel trogna ticrst r. ges
Nom öpel l)0ii2tlc)!»8 bref, llgterat d.
16 scbr. samma är, tillagt honom holf tredle
öres land i Keijärswi, nast intil gränsande
by. ot nyttja och bruka under et mantal med
Mackpla.

U 4 Mor
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Wär nuregeronde ollernådigsteKonungs

högst hugneligo genomresa as socknen, somstedde den 23 Iunii och då Hans
Maj:t under en liten spaser,gång ifrån storolandswdgen, behagode togo Ndkio for!) i
ögnasigte, sotntspiso middag uti en wid loMs,
wdgen »voronde Bengtild by tilhörig dng, er-
jndra sig ännu många med gladaste biertan,

Politiska Inrättningar.
§. 43. Hwaraf socknen fåltsit namn, är

obekant. Likheten emellan orden Birckala
boer och Birke-karlar, gifwer tilkänno, ot
de kunna derlveros of hwarannan: men af
hwad i §. 41 nämt är, ldrer bllfwo »stridige,
at Birckala dr stamordet, och äldre dn Bir,
ke»karlarne. Socknen, som ar Negal, bar
anda til den 6 Augusti dr 1636 med näst,
gränsande McMy socken utgiordt et Posto,
lat, dä de först blifwit skilde. Deras hän,
der ock än i dag, at då man under resor rå-
kar bönder ifrån Metzuby och efterfrågar de-
ras hemwist, berätta de sig wara hemma
jfrånBirckala.

§. 44. Socknens Moder,kyrka dr af
trä, och upbygd är 1645 af en wid namn
Johan Mickeleson Ilcko ifrån Ilmola socken
j Hsterbottn, emot Tuhundrqdf Dgler Kop-

pan
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parmynts arfwode, kallas almdnt wanha
kircko eller gamla kyrkan, emedan den hålles
före wara den dlsto af alla kyrkor i den med-
lersta delen af landet. Des längd inom knu-
tarna dr 3si aln, bredden samt högden
23? aln. Ar 1768 bles kyrkon, i anseende
til des af dlder okomna brdckligheter nedta-
gen , omgrundod, med nyo stockhworf förökt,
åter upsott, med nytt korswirke och fpdn-tok
uton torn försedd, somt utontil brodfodrod,
do ofwen kyrkon i til sin rymd och beqwomlig-
het föröktes med z me nya läktare. Pd des
norro wägg stdr en utbygd socristio, somt
pd den södro twdnne ingdngor med olnbygda
förstugor.

Predikstolen som stdr nästan mldt i kyr-
kan po södro sidan, och dr med drffilligo fi-
gurer öfwer alt ncffuren och fur trenne dr se-
dan ommålad, siar denn" pM ift: L?8tl qui
Äucliunt V2lbum Oei 8c illucl

Kyrkon dr wocker ock lins innontil, horsiu fenster somt et nytt hwdlft brdd-tok. Midt
jkyrkon hänger en wocker Mestings Llus»kro-
na, samt i Choret en prydellg Altar-tofio.
Ofwer Kyrkoherde, banken uti choret hänger
et portratt af församlingens fordna Kyrkoher-
de Probsten I. Mennander; i anledning

U 5 hwar.
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hworof mi kmko-boken följande onnototion
finne> al Hen P> obsten walieilus inlöl d:

2lr !75i> d. 53 Marcii aceriändeS frän Stock»
Holm, och i Knrkan a nyo upsatces, porlraiter af
foroom Plobsien oey Kyrkoherden i denna försam»
lina, H,rr »om war södd dr
1671, b!>s 1726 Kyrkoherde yämädes, och dog
172). So» as C"pcllanen i N»kyeka,

af Zstlen; (des twanne
för»'m stamfader i Finland hecce Brngger) och
F2rbroo>r til Hrkic - Biskopen lUpsala, Högwör»
digfce l)u6tur

h.vilkens son, Kengl.
Q?re,ni>i,!e Mästaren, samt Kamereraren as
Kong! Mains 0rd?n, Walborne Hen Oarl
liecleic l're^enllciln. soM länt snrtrmtct til af»
copiering, lalit upfrlff.l den gamla målningen och
til en stänk atKyrkan, samt hngkomst för slägtin»
gar, fatta partraitei uti en swart ram, med äkta
förgyll bilochuggerie, och inskription i guld, sa»
som det ena oeb andra utiKn»kan nu är för ögonen.

Pd w strå sidan om kyrkan stdr en dr
1775 uobogd klockstopel of 14 alnar i fyr-

kant, som bar torn af 46 alnars högd, der
hänga twanne klockor, dcn eno of alnar i
diameter, med denna pdffriit i Munistil: al-
ting forua 'zd men Gud»< ord blifwer ewlnner-
lig: den andra af en half alns
tiometer, man någon pafftift.

§. 45«
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§. 45. Harju Capcll,Kyrka, dfwen

af trä, och om hwors dlder och anläggning
ingen underrättelse sinnes forwarad, tockes
wara nog gammal, hworföre den dr
blef brddfodrad, innehåller aln i läng-
den, somt 18? i bredden, och är alnar
hög under spdmtok. Kyrkan, som til wdg,
gar och tok innontil är målad, hor lwdnne
Läktare, en Predikstol pd den södro, somt en
utbygd Socristia!! pd den norra sidan; sex
wackra fenster, 14 bänk,rader, samt en in-
zdng »ned förstuga pd »vestra ändan.

Kyrkans prydnader dro en liten Mestings-
lius-krona med ser armar, samt en i Cboret
»ångande tofla, hword står målodt I_o6e>
zmillenz wopn, med deltno ofwerffrist: .1n>
»an Wilnelm under wapnet lästs
oljande:

Ofwerste widKongl. Majtts Biörneborgs
ans Regemente til fot, född d. 15 sauusrii
öd den 22. 1754, och efter 81 ars wan»
el, befordrad til sin hwilostad i denna Harju
tycka. Under Truppetne i Holland,
<gaf han sig, ar 169O, först at tiena i hårdnad.
!onung i England ochKonung ViHor
m»cleu« i Sardinien, haswa lcmnat honom
ardtecken af des mandom. Hos Konung
!« Tolfte war han Drabant, och ar 171a Oor-
yr,1 wid samma Wid belägringen as

Na»
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Namur, wid Narwen, Riga, Clitschow, Torn,
Fraucnstadt, Pultava, Hollofchin, Bender
och Scraisund, samt pa mänga ställen, har
han sturic blodiga iagrar: bewistat Tiugu Twa
Lgtailler, men aldrig warit eller fan>
gen. Mark, Wandringsman, Försynens under,
»vörda dygden, lat ärbarhrt, manna-wett och
fromhet styra din wandel; sdkan du som denne,!
först christeliqen lcfwa, och sedan saligen dö.

Klockstapeln, som midt för ingången ut!
kyrko?planket står upbygd af alnars rymd,
l fyrkant, har twdnne wälliudande klockor,
af hwilka den större innehåller 3? g»vartcr i
diameter, och 3 qwarterr' diuplek med föliaw
de påffrift, pd den ena sidon: ketter
xiu5 l. ct käftar in LircKglg, )acob j
Härads-Fogde, Läeniuz, 8»cellM
i Horiu.

Perdkundo N»a Capell»Kyrka, som
anledning af Kongl. Maj:ts Nådiga Utflaz
af den 28 Iulii 1779, i September månal
1782 blef grundad, och den 15 derpå följan«
de Iulii med sin oerwid warande begrcm
nlngs, plats, af församlingens Probst oÄ
Kyrkoherde Herr Walleniuz in<
wigd, dr likaledes af trä, 33i alnar lång
18 alnar bred och tolf alnar hög til takröstet
och har et wackert torn af 54 alnars högd.
si»mt en pa sidan utbygd Sacristla af
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alnor i fyrkont med en derunder woronde sten-
kallare. Kyrkon upwses of 8, 3 olnors höga
senstcr» lufter, äger en wacker Predikstol, och
dr inredd med 32 bank,roder pd hwardera
sidan. Uti tornet hänger en klocka af et
steppund och 10 mörkers wigt med denna
påskrift:

Da Pcräkunda och Plöjarfwi. boer, genom
!>ieuteN2Men Välborne Herr cH,rl
scböld, erhållit Kongl. Majtts Nådiga tilstand,
at upbygga egen kyrka, och da Probsten'W«ileniu5 war Kyrkoherde, samc Wäl»
borne Herr (.'brister Ludvig och

Herr Willielm llecker med»
lemmar af församlingen; är denna klocka i?8t
guten i Stockholm af O. 8.

§. 46. I brist of felonde Kyrko,hand,
lingar, hwilko of Rostarna under förra fient-
ligheten blifwit upbronde, hor mon ingen full-
ständig underrätt lse om församlingens Kyr-
koherdar i de dlsta tider; sd mycket wet man,
at en l?etru.5 warit Pastor i försams
lingen år 1564, derclter har man ingen kun-
skap om församlingens ?l»Narer, förrän år
,6'9, då kauli K»umannu3 blifwit
kattor. Efter honom haswa följande katta,
rer warit, neml. Klaziäer Mc 8ter»iu5 år
1680. JoKznnezLnciuz 1793.
nanller 1706. i^t,

och
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och ketrux Nerziciz 1736, efter hwilken Hert
Probsten sedan d. lyOec.
med »nycken nit sörestådt försom!ingen5 sidlO'
wdrd, och bnrddes of Copellonerne I-ienricK

ock oeb lVlsrtinkxinzbow med Sockne-
d?ull»»elin. Den dlsto

82<x-li>i wi) Birckolo moderkorko,
lilig. som man sdtt nomn pd, ffol »varit
5<>KcKimu5 LircKm^nnuZ, som dödt
?f -ft's donom Vialcniu?, se»
d>, l-Ienncli som tiltrodt
17 >8, derefter tilförords

noo 172 l, sedermera (^3il.fuchenni3 tilkom,
men och efter honom den nu worande

Lerbäck. Utom en l?au!li8som 1597 worit 8acell2n wli) Harju kapell,
hor man ingen kumkop om hons eftenrddore,
förrän en Izrac! som or 1715 26
interim sörestådt 3acell2niet, efter hwilken
llZc liialin dr 1718 tilkommit,
Ldenil,3 tilsott 1739.

Borna, underwisnlngen har warit gon-
sio'stdt. Ej förr dn bornen hunnit til 12 a
12 ars dlder, öfwos de ot lösa, hworföre
ock fd af olmogenkunno ldso rent i bok, dock
dr genom den nitisto Probsten Wallenii drift
lioo bemödonde, underwisnings,»verket rätt
mycket förbdttradt. En stickelig
wore derföre nödig i socknen; hon borde tilli-

ka kun-
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ko kunna ffrinvo och r'f'M, dd.r!d'a samt
h. fwa ndgon insigl i Kl<.'äivm o6> i sonlleihet
koppympning, som Nn ar i? >io,
hw iriemte han under piovincil»! .iVlccl<c.i ,f,
werinseende kunde wara for >»el..n
felonde högst notrigt C>.ckae>
D rig nom wore fiere sirmoncr .ch
kanske ofta mangen räddad ifrdn en oci,
dig dod.

§. 47. Alt tiggeri dr oinskränkt och hands
löst, ooktodt socknens sd kallade kork-lam,
ge oro indelte pd wHa rotar, som b.std of
fiere och färre intelellenter, de der etter fina
hemmons storlek, betolo 4, 5 til 7 koppar
sponnemdl dt sit tlldelta olmose.hlon, som
des utom göres delaktigt af de wid sina tllfole
len inflytande fattig»medel.

§. 48. Kongl. Maj:is Nådiga upmun-
tran, lysande efterdöme och farhoga for in-
fallande mistwdxt-dr, hade bordt upoggo om-
tankan hos inwdnarne, til et Sockne
Asxinz inrättande: men dn är det, ty wdrr,
ej werkstdldt. Om det framdeles ffcr, hwils
ket mon billigt önskor och förmodor, bör det
minst innehdllo i förråd, en tunna til föda
pd hworje person, som sins i socknen, somt ut-
sade för holfwo dkren, som lilsommons gör
en summa af 4023 mnnor sponnemdl.

§.49.
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§. 49- Vrist pd tienstefolk gör, at lo,

nerne öfwer den i legohlons, stadgan Utsatte
taxan, ansenligen blifwit ökte; ty en dräng
får i städsel 102 R:dol., 4 til s i lön, utom
2 por stor, strumpor eller strumpull, ffiort-
ldrft och ndgro koppors swediclond, til utsäde
för korn, lin eller hwad han sielf behagar.
En piga dter i olt öfrigt lika med drängen
Utom lönen, som dr 2 R:dol. 16 o 32 still.
Somlna brist werkor dfwen lattja och sielfs-
wdld, som redan sd öswerhand tagit, at e,l
husbonde derföre ej wågor aga ndgot lego-
hion efter fortienst, utan dsiventyr at året
derpd icke fd någon enda person. 2:0 Den-
na brist wisar sig bast, om man delar 655
tienande(§.26.)emellan 181 hemman, (§.2.)
så belöper det sig som et me6ium 3, 61 perso-
ner för hworje.

3:0 Emedan et mantal har 12, 88 dogss
werkcn om dagen 5§. 29. 4:0) och et hemman
s, 88; så gifwae3384 dog?werken för et man-
tal, och 1658 för et hemman om året.

4:0 Desto et hemmons dogswerkeN
kunno fördelas på öljande <dtt: et hemman
hor 15 tunncland 29koppor dker, som til hälf-
ten dr l bruk, gör a 90 dogewerken pd tim.

Nelan-
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Dagswel?.

nelondet - , , 729
37 tunl. dng o ) dagswerken - nr
til swedje, hygget dtgdr s 273
almdnna och ensiilta förrättningar - 564

Summa 1657
Eftersinnor man de mdnga olmdnno skyl-

digheter och enffilto förrdttningor, som dro
pd et hemmon, sdsom Fogde, stämningar,
Mantals, strifningor, Rdnte, lefwereringor,
Korko, Prestegdrds, Wdgs ocl> Vro,bygg,
noder, Hdllffiuts, Skollgdng,
Tings, Stods och Marknads <resor m. m.,
sd behöfwos wisterligen dertll 2 orbets - hion
om dret. Enär mon til öfwerflod erindror sig
de mango dogswerken, som til swedje, hyggen
dtgd; sa md mon ej undra, at dker och dng
icke kunno sd skolos och wdrdas som sig borde.

§. 50. Genom Kongl. Maj:ts Nödiga
Förkloring of d. 8 lvl3rtii 1772 öfwer Kongl.
Förordningen of d< 30 dro de
hinder, som legot i wdgcn för klyf-
ningor, wistigen undonrögde; i onseende
hlvortil, som ock, ot storskiftes delningarne
efter yttersto möjelighet, blifwit i et Me för
hwarje deldgore werkstdlte, sd ot bworje
hemman i socknen nu har sin afstildo dker en-
stakod, undontogondes 25 hemman, som l
anseende til förekomna lpeciele hinder och

T otn»<
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omständigheter, mdst fa sin dker i twdnne
skiften, man billigtförmodar, at hemMons,klyft
nlngar i socknen hädanefter ejblifwa sällsynte.

§. si. De altndnne landswdgarne, om
hwilko i ii. §. dr tolt, dro fördelte pd mom
tolen, och hor Ldnsmon i socknen wdrden om
deros förbättronde och uprdtthdllonde. Kdl-
follet om wdren gör wdl pd sino ställen sto-
ra gropar, dock dro de mdsto wdgor sondmo
och således of naturen beqwdma, hwarföre de
ock borde warai bättre stick än de nu befinnas.

Beqwämligheten för resande beror af
Hafwisto 06) Vlöjdrfwi wid sommar, samt
Memmola eller Luckila wid wlnter-landswd»
gen inrättade Gdstgifwerler. Desta, som
hwardera bestå af 4 o 5, til ftera hemman,
besörja tourwis och hwar sin wecka om gdsthdll,
ningen, men sockne.boerne förrätta ffiutsnin,
gen, efter den ordning som deaf Länsman war-
dapdlyste. Bättre woredock, om Gastgifweri-
erne inrattades pd en merastadig fot,och ffiuts-
ningcn wdrdodes of Gostgisworen ensam; da
ffulle resonde wisterligen undgå mangobeswdr
och ledsomheter, som de nu wonligo medföro:
men i synnerhet ffulle do mango iO2:de
ja i22o:de dogs»verken, som den pd hdllstluts
commenderode almogen frugtlöst, och til sin
mdrkeliga ffada årligen förspiller, til enffild
och alman båtnad, långt bättre kunna an-
wandas; ty oftast händer, at en hdllkarl med

sin
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sin häst, 2,3 a 4 mil fram och tilbakars, för
at forthielpa en, ej sällan onöoigtwis resandeperson, och emot 4 a 5 stlllings siiuts-legcl,
förlorar mer dn 16 still, genom tidsspillan
och försnmmelse wid sit gårdsbruk.

Längst genom socknen pasterar och repos-
serar en gdng hwarje wccko, den emellon Abo
och Tommerfors Städer inrättode posten, som
föres of twdnne post, bönder, Korfwolo Al-
lilaockTohlopiKohmo i denna socknen, hwar-
före breftvaxlingen dr bdde beqwdm ock säker.

§. 52. Genom owdldugc» Embetsmdn
utdelos rdttwison 06) befordras inwdrtes so»
kerheten. Den olmdnno säkerheten har ge-
mensom bewokning med det öfriga londet.

Hworje 33:die menniffo, eller hwor
i2:de of monboro korlor i socknen, tienor wid
militolren; of h»vilko dro drogoner och
63 soldoter, worgernings-manffapet inbee
rdknadt. Nusthdllen, som dro nog olcko, dels
större dels mindre til räntor och förmoner of
ägor, prestera lika wdl Koral. Majtt och
Kronan, hwor sin hast ock kor! med full mon-
dering: men efter en billig slutsats, borde
allo de, som utgöra lika onera, dgo llko för-
förmonerafdgor.

och legon utgöres af> rot?-mantals in-
teressenter, hwilka kn-no woro 3, 4 och s,
alt som hemmanen dro större eller mindre i

X 2 desa



desto montol dro ock mycket oliko, hwarföre
or 1762 rote, jämkning of Länets dd worow
de Höfdinge förrättodcs, hwilken dock dn
icke erhållit behörig werkstdllighet och efter-
lefnod.

Hwod fundoment til rättelses winnon-
de dd blifwit nyttjadt, wet jog ej; icke eller
wi! jag sivoro pd den frågan, om det dr nö-
digt, at cn Landtmatore, wid skeende storskifts-
delningar, undersöker och rättar olikheten rot-
interessenter emellan?

§. 53- En del af almogen nyttjar fyr-
kontigo krönto koppar ot mdto, ock krönta
betsmdn ot »vdgo »ned, men större delen bru-
ko ännu runda mockor ock okrönta hemgjor-
da betsmdn; hwarföre dcfias afffaffande ge-
nom en alman och noga undersökning, icke
wore onödig.

§. 54. Skallfogden sammankallar al-
mogen at ffalla efter rofdiur, hwarigcnom de
dock sällan eller aldrig ertappas; ty ordnin-
gen och cmstalterne wid en ordentlig skallgång
oro siallfogdorne obekanta, hwarföre ock de
mänga dagswerken, som derigenom frugtlöst
afiöpo, hellre borde.besporos on förslösos.

§. ss. Efter nya Saltpetter-siuderle
indelningen af dr 1765, äro nu för tiden 12 a
13 ordinarie saltpetter-siuderle stallen i sock-
nen, hwilka hwart 4:de ar omsiudas och da

lemna
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lemno i afkastning wid past 22 o 30 Lisp. god
saltpetter, somt förrättas denno siudning of
Kronans saltpetter- siudore, som bestd of en
Werk<mostore och 2me drdngor-

Desutom droofinnehofworcn of Carlo
Nusthdll, Herr Profeszoren och Riddaren
(Igäcj, efter desupgift och Kongl. Krigs,
lezii approf>2tion, soltpelter-gropor onlagde,
försedde med ventiler, luftwdxlings rör och
en wotten-rdnno pd bottnen, til öfwerflödlgt
anfuktnlngs«wotns ofledande. Iordblon-
ningen bestar af grof sand, upblandad med
litet affa, ndgot mylla, kärroktigo ongs,tuf,
wor, siögrds och andra vegetobilier 06) oni-
malier, hwilko lätt rutno: efter 3:ne års för-
lopp, hor of denno iordblondning soltpetter
med förmon blifwit siuden.

§. 56. Tingslaget, som består af denna
socken, 33 hemman undantagne, femte hela
Wesilax socken på 5 hemmon ndr, somt 24
hemman of Ruowesi socken, erlogger brond»
stod efter montolen, hworwid sålundo tilgår.
När eldswådo timor, synas och worderos
ssodon of Länsman med 2:ne Nämdemän.
Syne - 6ocumentet lnlemnos til HärodseRätten, hworest sedon undersökts och fost-
ställes, huru mycket den lidande i ffodestånd
tilfollo bör, hwilket dock ej går til någon
werkstallighet, innon Konungens Befolnings-

H 3 hofwon-



hafwande sin stadfdftelse derd dfwen med-
delt.

Tingsstaden or nuför tiden pd Roso Co-
pellons Bol i Tohloppi by.

§. 57. Wid Pispola by i denno socken
hålles ärligen den 4 September en betydande
Mörknad. Den besokes of handlande och
hondtwerkore ifrdn allo stader i Finland, df-
wen ock en del ifrdn Osterbottn, som här hof-
wo sina uptimrode bodar ocb ofto göra bety,
donde ofsdlgning; allahanda st.tgs boffop och
isynnerhet en myckenhet hästar, smör, tolg,
lingorn, bdtor och annat smdtt fromförfior
landtmon ifrdn widtbeldgno och kringliggon,
de orter, hwormed driftves en stork handel i
trenne dagars tid.

Dmno Morknods, plats dr sd mycket
beqwdmore, som noturen dfwen gynnat beld,
genheten po sddont sätt, ot Keuru och Ruo-
wesi sockne, boer pd 12 o 12 mils, samt To»
wostehus, Ackos. Soxmdki, Lempälä och
Wesilox socknemän pd 7 o 8 mils bdtwdg
kunna besöko denno morknod.

§. 58. Sockne, betieningen består of en
tinsmon, en Sockne, ffriflvore, en oro-och
en siollfogde.

Sockne, häcktet, som dr pd Siwickolo
tcinsmons gdrd, bestar af et rum »ned dubla
lpäggar, utan fenster och eldstad.

Af
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Af hondtwerkore finnos i socknen 4
skomakare, 6 skräddare, 8 smeder, , mur-
mästare 06) 2 snickare, hwilka mdst alla för
tidigt gått ur lära.

Kameral-Inrättningar.
§. 59. När socknen blifwit ffattlagd.

derom sinnes ingen underrättelse i Härodets
Hondlingor förworod; så mycket wet mon,
at ingen melhodiff ref-och stottlägning här-
städes stedt.

§. 62. Denna socken består af 181 hela
hemmon samt 83 i montol efter förmedlingor-
ne, utgör och räntor efter jordboken, 971
Dol. 1 öre efter hemmontolen, och efter mon-
tolen 1566 Dol. 7 öre, tilsommons en sum-
ma stor 2537 Dal. 8 öre Silsimt, hwaraf
3 Adelens Frelse Saterier, som inga utgif-
ter i jordboken påföras, gå til afkortning,
hwarefter sedan qwarbllfwa 178 hemman
06) mantal, som til följande stater ar»
anordnade och indelte neml.

Dal. Öre Silfimynt
Lands-Staten - 165: 9.
Lifdragone,Regementet 1414: 22.
Biörneborgs Läns Infam

terie Regemente - 533: 12.
Transport 2113: 9.

R 4
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Om denna rdnte,summa delos uppd
mantal, tilfaller h»vardera 32 Dol. ö.
Men somffottören pd helo montolschemman,
tzorlero ifrån minst 3 til högst i>, sd finnas
ock mantals, hemman i socknen, som draga
minst 24 Dal. 25 öre, ock störst 42 Dal. 8 0.
Silfwermynts rdnte, summa.

§. 6,. Utom derecla rdntorne af jorde-
boks och hemmantals, räntan »ned deras förs
högning efter årlig morkegdng, utgiordcs år
1769 af denna socken följande pcrsonfige

räntor.
»94

2113: 9,
(sctterfö frihet po bcru#

ffabc (Säterier * 36: 16,
$emfaUs> femmans ratv

\w * * * 36: 2g.
(SapeHané; kolen # 19.

■ 2212:9*
kronan bcljaöit

£)inbdfe fjemmang råntop 94: 23.
$>rcftern<ei utlaaoc * 29: 7,
CjtraorOinarie cantor af (tv

Ddte femman bcdåcnöc
iboflFapép:gr y J94: 2rt

af ?fclfe* 6: 12.
, 3J24: 3r«

Summa 2 '*



§ 62. Tionde sponnemdlen, som är stän-
dig, importerar årligen of denno socken
nemligen: ' , , tunnor 154Qworntulls spannemålen - 33!

§. 63. Utom så wdl de reela rdntorne
«f jordeboks, och hemmantals,räntan, med

X 5 deros
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S94 petfoner manfctfé>p:gr a 24 6. 220: 16
92 fc:o t>:i> ci 16 6. 46:

712 b:o frö a 12 6, 267:
tan af f)us!)d!I a 18 6. 144: 18

£6n oc!) * g
©emincjö*km af fccfne --njerfare # # < 17: *

f)ie!pcn o * t 191: 12
9(Imdn»a pcrfonlt.qa afatftcn * 4^1:21
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(g:ma i?7 3x
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deras förhögning och Kronottlonden, som per-
sonligardmorno; unverhdller jemwdl bonden
Kyrkoherden, Copellonen, Sockne, Adluw
cten, Klockaren, Wdcktoren, Ldnsmonen,
Sockne'ffrisworen, Skall, och Bro-fogden,
Soldoten ellerockDrogon. Iemwdl erldgger
hon Logmons och Horodshöfdinge-kopporno,
Provinciol-Doctorsiören, Collecter, Brand,
stod, Diekne - penningar och mdngfoldiga
andra beswdr.

Til Kronon går i reele och personlige of-
giften med tionden S:mt 159: 6

Til ondro uprdknode som bonden
underhåller - - 25: 25

Men som båda detza summorna
höra det almdnna til, så utgör han
til almonna bshof , 184:31Til enffilto behof utbetolor bon,
den åt ondro - - 161: ,

Således dr summon på et helt
mantals utgifter S:mo 3 l

§. 64. Nor 345 Dol. 31 öre läggas til
444 Dal. (§.33.) som bonden sielf förtar; fa
utwisar summan, at et helt mantals årliga
afkastnlng dr 792 Dal. S:mt.

Om 792 delas med 159, sd bcfinnes
at bottden skattar til Kronan 5:te delen af alla
sina inkumstcr.

Om
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Om790 delas med 18 5/ wisardet, athon
til almänna behof utgör mdst 4:de parten.

Om 792 delas med 346 Dal. finner
man, at inemot hälften ifrdn hemmanet ut-
gör til ondro.

Stoderne bekommo montolets in-
komster.

§. 65. Om 159 anses som en ränta of
6 procent, sd stiger et mantal iKrono wor-
die til et capitol af 2652 Dal.

Om 185 pd samma sätt anses, blir et
mantals almänna wdrde 3238 Dal.

Hter om 346 tages som ec årligt interesie,
blifwer capitalet eller politiska wdrdet po et
montol 5766, och om

796 pd llko sätt toges, så upksmmer
helo wdrdet po et mantal. 13,166 Doler
Silfwermynt.

I anledning hdraf, sinnes hela socknens
Krono wdrde stigo til 226,275 Daler, ol-
mdnno wordet 253,673 Dol., politisto wors
det 48 l,461 Dol., och hela wdrdet 1,299,361
Dol. Silftmt.

§. 66. Ester det mon i möjellgoste måtto
befiitot sig om, ot uptekna alt hwad bonden
kan föryttra til pennings, stiger det af man-
talet til 337 Dal. (neml. medium af det bd,
sto och sämsta montolet) som emot utgiften
345 Dol, 3 l öre (§. 63.) wisar at Debet och

Credit
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Credit nog ndro inträffa. Men sedan bon,
den uti Tammerfors stad och det der anlagde
Krono »Brdnneriet, »ned mero lätthet kon
föryttro fin sp.rnnemdl, timmer, wed 06) dy-
likt smdtt, sd tror jog ot hon kon göro någon
större behållning dn tilförene.

Economiska Historien om Landt-
bruket.

Om Ångsskötslen och Beteshagar.
§. 67. Angorne i socknen dro of sämre

och bättre hdrdwall, samt finare och grösre
siarrwall. Isrdmonen pd dem dr dels lera,
dels kdrrjord eller sand, med ringa matmylla.
An dro de tufwige, än sanke, »notzlupne och
stogwdrte, hwarföre hö»vdxten ar swag och
ringa.

Grdsarterne i ängarne dro mycket ffilj,
aktlge: pd torr wall sinnes gemenligen Ki-
NÄNtfiuz, klileum.,

Lotu3, ?ru-
r't!>2, kui», och leiluca. Pasu dter
ru3, 8c1ioknu8, klor. 8vec. 59, 67, 68,72.

71, ?c»z» 82, Oxnoluruz 88, keelic»»-
lariz med allahanda storr och mo^orter.

Med



Med Iulii mdnods ingång börjos hö-
bergningen hdrstddes, hwilket, wisio dr i syn-
nerhet, är olt för tidigt; ty grdswdrten hor
ej hunnit sin fullo mognad: men som ängar-
ne dro wido kringspridde ock ofto helo milen
och derutöfwer ifrdn hemwisten beldgne, sä
far ej bonden hofwo ofseende derpd, onnors
hinner hon ej bdrgo och öfwerforo dem ollo,
innon fförden infoller. Slottcrn forrdttoS
bdde of mom och qwinfolken, dock brukos desenore mdst til rdfsning. Slotter, karlen
sidr pd bddo sidor om sig med en siu qworters
ldng lio, pd et i krok bögt 6 qworters ldngt
stoft, och blir en 5 til 6 olnors bredd wid
hworje fromsteg nedstogit. Sedon höet blif-
wit tort och hoprofsodt, bortbdres det i stora
bördor til uptimrode lodor, som hofwo helt
gleso woggor, och försedde med uphögde glesa
golf.

Hela ongswldden i socknen utgör 6729
tunnelond 8 koppl., som i medelwdrt of sig
kastar 4159 pärmar hö, räknade til 27 cublc
alnar pd parmen, och kan medelaringen i det
närmaste sättas wara ?Zdels pärm af tun,
nelandet.

§. 63. Sa länge tegffiftet och dgoblon-
nlngen wor rddonde, kttnde dngsffötsten ej
annat woro, an wanhdfdad; ty 1:2 woro de
i ffogsmorkerne längst belägna ängar/ alde-

les
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les ohdgnode; de åter något närmare wäran,
de, dels med gärdste och stör, delsmed rishag
försedde. 2:2 Sällan eller aldrig dikade; ty
om en ellcr fiere hade lust och sågo nyttan of
dikning genom sino sänka ängs-tegar, men
de ömsesides liggande grannar, ofta af ogin-
het och afwundsiuka, dels af mindre efter-
tonko, dels ock of brist på ordetehielp, icke
wille eller kunde det sommo; så mdste en nyt-
tig offigt hindros, helst et dike uton behö-
rigt ofiopp dr et frugtlöst göro. 3:2 Genom
det tidigo och sena wdr-och höst-betandet,
of en stor och »vidlyftig bys boffops-drift,
kunde ju de swogo Zrdsröttren ej onnat dn
nertrompos och följokteligen ringo höwdxt
förmodas.

4:2 Medelst en mycket tidig stdtter, och
at de angör stds först, som dfwen dret förut
pd 'amma salt bärgades; helst erfarenheten
ha - isat, ot de ängar ansenligen förlora
si:, r ;:, som årligen stds först, emedon de
ej runno alstra mogna frön til groswollens
förökande, hwarföre det är en nödig regel,
ot ömsa och stifta om, pd satt, ac de ängar
som aret förut fövst blifwit slagne, flås sist,
och så twdrt om: men sedan de i socknen för»
rdttode storskiftes delningor dels öfwertygot
de förnuftigore, dels trugot de mindre efter-
sinnande, at tro, at del)a uproknade hinderoch
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och oseder wid angsstötslen i almcmhet wål-
lat den årliga förminffningen och bristen pä
hö; så haswa de ej allenast giordt en deröm-
lig börjanoch förändring afdennahärtils won-
stötta, men högst angelägna hushålls-gren,
utan wörda med innerligaste fdgnad Höga
Regeringens priswärda författning, hwaraf
de i längden se sig kunna störda de lyckligaste
förmoner.

§. 69. Mulbetet, som ar medelmåttigt
godt, kunde woro an bottre, om stogen wo,
re friod för otroliga »vindfällen, somt genom
näfwer och löftdgt nedfoldo och gworlemna-
de trän.

Nyttan och nödwändigheten af betes-
hagars inrättande, har almogen än icke kun,
nat inse: men de tära wdl dfwen i den delen
upmuntras af goda efterdömen, hwarmed
ndgre förnuftigare ståndspersoner demredan
firegått.

Om Åkerbruket.
§. 72. Allo åkrar i socknen dro inwld

siöor och wottendrog beldgne, utom de täp-
por, hwilko i ffogorno der och hwar finnas
kringspridde. Iordmonerne,hwaraf de bestå,
dro åtffillige; lermylla, sandmylla, klapper-
jord, hård gds-och bld-lero. Dock dr grund-
jorden mast lera. Akrarnes ldge dr fördel-

aktigt,
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aktigt, ty de dro beldgne mot middags'solen,
någotkulrige och afhdllande, samt hofwo ge,
meuligen pd den norro sidon siygd af berg och
sand-åsar.

Åkerbruket besöries af manfolken allena,som dro flitige dermed och ej mycket hindras
ofandra bisyflor; dkern plöjesmdst3gdnger
til rdgen, stoddos, wdltas och horfwos tils
den blir »väl sin, men til kornet allenast 2
gdngcr; hoifwo dkren htvilor årligen.

Redskapen dr den wonligo gaffel-plogen,som pd Finsko kollas sohro. En del hofwo nu
ock börjat brukoden almänna plog-bilen aura
kallad; wdlten dr i den delenfflld ifrdn de i
londet olmdnt brukligo, ot sielfwo stocken an?
tingen hor ldngo diupa fforror i längden el-
ler ock sastnaglade pinnar, hwarigenom den
dr helt knölig, och således bättre brakar jor-
den. Allo körstor ste med por, men plögnin-
gen med en häst.

Akrarno hdgnos wdl, med manligt gdrd-
ste och stör. Gdrdste-gdrdar omkringåkrar och
ängar i socknen dro 391,362 famnar, hwilka
hwart tredie eller fierde år böra botas, ock ef,
ter 8 högst 12 år omsattas eller fornyas. Di-
ken brukas wdl i dkrarne, men ej til den
myckenhet och godhet som sig borde; ty emel-
lan tegarne haftva allenast blotta watnsdror
worit wanlige, och der diken finnas, äro de

myc-
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mycket owdligt groina, gonffo krokuga och
helt grundo. Det gamla tegffifcet, sd wal som
den radande okunnogheten om nyttan af goda

tilrdckcliga diken, hafwa mocket hindrat
denne angelägne» hushalls-omständighetens
rdtto »vord; men sedon det förra nu blifwit
afffaffadt,sö.modormonwif3erligen, ot det se-
nare, i anseende til jordblukorens större om-
hugsamhet, småningom förswinner.

Erganffa artigt och nyttigt sätt, ot både
ganska fort ock behändigt göra nya, samt up,renso och wid mogt hdllo gomlo och förr gior-
do diken, horden nitiske LandchushdUoren,
Kv!k'ch'rden i församlingen Herr Probsten
XV2l!el»jl,8 upfunnit. Jag önffor at det blef-
we almdm wedertagit, sd ffulle mycken kost-
nad och arbete emot det förra diknings.sättet,
eller med späda, blifwa bespardt.

Nya dikens anläggande, der jordenlig»
ger aldeles i linda, sker pd följande satt. Först
köres »ned en wdnlig rist, som droges af en
häst, sd mango sdrffilla föror, sa bredt ifrån
hwaronoro, som »non »vil hofwo diket. Med
en wanlig plog plöges sedan torfwen up, som
borttages och Idaqes å sida; sedan kommer
jern-mackinen Kg. spänd och wä! fästad uti
et por ffoklor, som dragés af en N ist, ock stäe
up jorden, hlvorefter mackinen liF b som är
en bred /ern-plat, dragésaf en hast, samlar

V mullen



mullen i store» högar, hwilko af i o 2 perso-
ner upkastas. Med detzo twdnne sistndmdainstrumenters fortsares 2 a 3 gån-
ger, hlvoremellon den i högor somlode nlul-
len bortkastas, lils diket erhållit den diuplek
man behogor. Gomlo dikens rensning sker
blott med mockinernes a och b flera gdng'r
fram och tillsa kuroiide, samt mullcns der
emellan upkastonde, och kan på detto sättet,
med 5 til 6 personer ock) 2:ne hästar, 222 til
252fomnor nyo diken göras, samt302til 352
gamla diken pd en dag uprensas. Aker-diken
i hela socknen dro 129,874 famnar, som up-
tago 35 tunl. 9 kapp!, i widden.

Gödselen samlas hor mast of ladugår-
den och ökes med den Holm och höbdtz, som
»vid kreaturens fodrande blifwer öfrig, sön,
derhugget och i ladugården inkörd
kärrjord ur mastan och sumpigo ställen, som
der ligger i upkostcHe högor, ot ösi..e öret
undergå murtnm?.

Gödningen utköres på sisto föret om wå-
ren, til 150, 222 eller fiere loh på tunlondet,
alt som hwar och en kunnac samla sig ämnen,
och åkrens beffoffenhet synes fordro. Om-
tdnktore hushdllore hofwo dock funnit den
tiden ej woro den bdsto, uton mköro gödse-
len om sommaren med kärror, da jemte an-

dra
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dra eller tredie plögningen gödselen strax ned,
plöges, sd at ej ndgot far bortdunsta.

Sädesslaget» dro 1:2 wanlig rdg, hwil-
ken sas mast Lorsmästo-tiden, ibland förr och
ibland ndgot senore; dcn ffdres de försto da-
gar i Augusti mdnod. 2.2 Korn, bdde 2,
4 och 6,rodigt, sas pd de ställen i dkrorne,
berest ärter dret förut wärt; om hösten sedo»
drterne blifwit insamlode, plöges dkerstycket
för ndsto årets kornsådd, och om wåren, ndr
deri stol sås, plöges det ondro gången, stöd-
das, horfwos, och rcdes til, samt sedan det
blifwit besådt, utbredes deröswer en Holm- och
bdsblondod ko, gödning.

Detto gödnings,sättet dr wdl ganska
nyttigt i anseende dertil, ot wid infallande
stark torka och kall blast om wdren, den spä,
da brädden sdr deroftienlig ffuggo och lugn,
men jag twifiar dock billigt, om den för sol
och wdder således öppen liggande gödning
kan meddela åkrcn ndgon must för nästa lo-
det, hwftket den likwäl i fil tilbörligo mdtt,
helt witzt göra stulie, jemwdlför 3:die sddet,
om den blefwe tilbörligen nedbrukad och med
åkerjorden b!ondad.

Kornet sas merendels Midt i Maji må<
nad och stördas str> x efter rdgcn, dock iblond
dftven tilliko. McrPldels sds en tredjedeleller en
fierdedel mera korn, emot rog-utsddet a tun-
landet. V 2 z:«



3:0 Arter bdde hwita och grå; de förrabruka ståndspersoner, och almogen de senare.
Denna wdxt sas aldroförst om »vdren, men
mognor dock sist. En del hushållare hofwo
försökt, ot, dd kdlan dn är i jorden, utså
orter, och allenast med en harf ned-arja dem
i jorden: ibland och i synnerhet utl torråar,
har det lyckats och gifwit god afkastning,
men stundom har den konsten ock slagit felt.

4:2 Både winter- och sommar, hwete;
det förra sås om hösten, jemte rågen, men
wil ej särdeles lyckas, det senare sds om wd-
rcn med kornet, och wil något bättre fort,
alt som wär,sddct det året wil triswas.

5:2 Hafra sås ej af många i åkrar,
utan uti nysi uptagen linda, och mdst i gam-
la smedjor.

6:o Sades, bärgningen förrättas så-
lunda: med de öfwer olt i landet brukeliga
handffäror, uptages säden, bindes i större
«ch mindre band, son, sättas i stylar at ndgra
dagar wddertorkos; sedan föres den pd städa
iRija, hwarest den under en jämn eldning,
4 a 5 dygn torkas, hworefter tröskningen förs
rattas, helst of sm personer: en nedsätter sä-
den ifrån rle-sporrorne och stdr den i wdgg;
en breder sades, bonden i 2me roder pd rie-
golfwet; en ofhugger oxen med stamp, jern,
twdnne trösta, en stakar säden ur halmen och

Utkg-
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utkastor den genom rie-dörren dt en anno»person, som sommonbinder den i wl<io kdrf-
war ock i lado förer. Detto arbetet går alt
jämt fort, och fdr derwid ingen dröjo ellerlättjas; ty försummar allenast en sit göra, so
mdste hela »verket afstanna, och kunna såle-
des siu personer inom 5 a 6 timar aftrösto 9a 10 inkörda last, som riorna i almdnhet kun-
na bärga.

Pd de större egendomarne finnas dock
rior, hwari kunna rymmas 15 til 22 last.

Denna arbets, inrättningen dr den nyt-
tigaste och bästa, hwarföre ock landtmannen til»
styndas den förmon, at all des gröda, wid
Michaelis tid om hösten, dr utlröstad och in-
bärgad.

§. 71. Uti medel-år, kan man räkna
6:te kornets äring, utom utsädet, af alla sä-
desslag öfwer hufwud tagna, och öfwer hela
socknen 8538 tunnor spannemåls afkastning.

I socknen förtäras 565 5 tunnor, som gör
2? tunna påperson med smalt och stort.

§. 72. At genom rothuggning göra nå-
gon mark frugtbdrande, dr aldeles obrukellgl,
utan förrattar bonden all upodling, sedan han
afswedjat stället och upbrdnt all matjorden,
hwilket han, i anseende dertil tycker wara
wdlgiordt, at han under sielswa förwondllngs-
tiden far dra någon frugt af sit anwända ar-

V 3 l»ete<



bete, men besinnor ej, huru länge hon måstegodo och wanto, innon en sådan dker kom-
mer til jamllk hofd med den öfriga.

Planteringar.
§. 73. Humlan, som häri socknen när-

mast husen ock i Ri-gdrdar wdxer, ar gan-
sia god, och taflar om företrädet med den bas
sto utldndsto; siodo dr, ot den ej planteros
mer dn til eget behof och gonffo ringa afsalu.

Li»-sddd brukas dfwen, men ej mer dn
hwad til egen förnötning kon dtgd. Hompo
sås så mycket, som or nödig til de brukeliga
fiste- redskapens wid magt hållande.

Af nyttjas roswor, hwit-
och rot,kdl; de forstndmdo sds mast i swedjor
midsommars-tiden, men de senare planteras
uti små wid byarna belägna täppor, sedan de
i små drif, bdnckar upwuxit.

Potatoes trifwas har gcmsta wdl; de
finnas måst hos alla ståndspersoner, men
almogen har an ej kunnat öfwertyga sig om
nyttan af deras bruk. Hos mclsto delen
ståndspersoner finnas små krydd, täppor,
hwori de sd och plantera ndgro almdnno
kryddgårds, wdxter, men pd Nockio, Te-
wala, Carlberg, Noholo och Mackyld dro
sfwen wackra trägårdar onlagde, hworestwdxa
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wdxo Sireen- Kersbdrs- och Apletrdn somtWin- och Krusbär,bussar ,n. m

Lieucenont Beckea pd Tewolo har i
sin trdgdrd det Gberiffa ärt-trädet, samt
22 drs gammal bärbara.

Den liden cfiedne Herr Presidenten och
Commendeur.n Baron Boije bodde pd Hatstanpd i Messuby socken, som ligger i ndrmo-
ste gronffopct, hofwo Mullbärs-trän i hdcs
kor i fiere dr derstddes bdroot sig, dfwen som
hwarje dr til full mognad, Meloneroch Spar-
ris hdr blifwit upbrogte.

Denna ortens lin, ock rof, frö borde
nyttjas såsom rapsat til oljestagerier, hwar-
igenom mycken ffog, som til pdrtor eller bon,
dens lius nu åtgår, kunde besparas.

Tobak planteras wid allo hemmon och
trifwes wdl, men huru nyttig den kryddon
kon woro, sedon den blifwit sd alman, ot df-
wen en del äldre qwinfolk och poikor of 14
och 15 års ålder bruko honom, lemnor jog
derhdn.

Skog och Utmark.
§. 74. 1:2 Londmonen består of mer

och mindre stenbundno marker, sond,äsor,
sond-moor, fldtmorker, sidldnto ställen och
kärr; här hofwa tollor, furur, biörkar, gro-
nar, olor, aspar, rönnar, pilar, hdaaar,

Z) 4 lindor.
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lindor, olmar, try, tornbuffor, enar, hasi
sel, lönn, wide, sdlg, sworta ock hwita win-
ddrs buffor, alt ett»r den af Skoporen för-
undto ordning, intagit sina boningar.

2:2 Skogen innefottor en widd of67,42;
tunnel. kappl., hwilken, om d n ffulle
j mtdelas emellon 181 hemmon, finge hwarje
Z72 tunneland.

3:2 Hushållningen med skogen dr den
uslaste; et omåtteligtfwedjonde ock deros hdr-
roronde ffogs- eldar; de härligaste fururs ut-
Zalronde til pdrtors görande, som tlenc» til
almogens lysande den mörko tiden of året,
hwilka mdst dro ämnen til de bästa ftorwerkss.
trän; en oförnuftig löf, ndsiver» tdat, at
blolt för en enda börda löf ock ndgra bitar
näfwer, fälla den härligaste och bdsta asp,
ahl och biörk; et obetänkt och »sparsamt byg-
gande af fiere onödige hus; dro orsaker til
skogs, övningen, som hos mindre delägande
byar redan dr sd werkande, at de nödgas
sakna nödigt ti«imer,fdng: orsaken til desta
ster, har »varit samsdlligheten, som giordt,
at hwar och en, med fulla krafter, beflitot sig
vm, ot göro sig den förndmsto minsten derof,som någonsin möielig worit; l synnerhet hof-
wo sockneboerne under depåstående resningar,
tofiot med hworandra, at genom swedje-
hyggen utöda stogen, hwarigenom åkerbru-

ket ös-
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ket äslvm mycket kunnat lida, om ei storskif-
tes delningarne med styndesamhet sö!gt tätt
efter refningarne: men nu och sedan hwarje
dbo kommit til laglig besicning as sin enstilta
stogs-lott, har en helt annan huslMs sanda
blifwit rotad.

4:2 Utom denringa båtnad, eller rätta-
re sogt som bonden genom swedjonde
tllfiyter, har hon ingen utwdg ot goro sig
winning of stogen: ofldgstnheten >'srån städer,
och en trög rörelse genom landet, hindror of-
sdttningen.

För ndgro år sedan hdnde, ot en bonde
fdlde et moste-trdd, och förde det med otroligt
beswor til Ubo, under förmodon ot dermed
göra en stor morknod: men sedan det war
sdldt och han hemkommen, fann han sig idm-
merligen bedragen; ty blotta resan, beswd-
«et ordknadt, hade förtärt hela minsten.

Boskaps-skötslen.
§. 75< i-2 Boffops» ffötsten idkas har

icke med särdeles sorgfdllighet och omtonko;
ty det dr et fel, öfwerolt hos bonden, ot han
håller större lodugård, dn som sworor emot
hons höbohl, hwarföre bostapen, som desu-
tom dr af nog smdtt slog, icke stöttar som
sig borde.

V s 2:»
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2:2 Höstarna härstädcs äro of medels

mdttig storlek och tdfla om företrädet i styr-
ka, med de oästa dragare i Riket. Som
blotta Höet ej wil räcka til, så utspisos det
med hackelse of Holm och agnar, asplof, stå-
lad r> nbork och i mycket nödfall, med sönder,
huggit gronris.

I socknen sinnos nu för tiden 565 hästor.
?-2 Ingo orör brukos här, hwilko dock

med sto-sto fördel, både kunde och borde nots
tjos, fa wäl til körstor som wid åkerbruket:
men utom del en bonde onser för nesligt, ot

en oxe, räknar han detta slags draga,
re lör senfdrdiga, utan at besinna, huru myc-
ket drygare las) et par oxar kunna draga,fram
for en häst, samt hwad gagn de göra i hus,
hållet, dd deras förwandlings-tid infaller.

Ndgra få ståndspersoner hafwa börjat
bruko oxar, hwarföre ollenost 14 stycken fin-
nos i socknen. 4:2 Alt som hemmanet dr
siovt til, håller bonden 6, 8 til 15 kor, men
på de större Herregdrdor finnos 22 til 32
klosbundno nöt. De bdsto kor miölko en
konno i mdlet; de mdsto miölko ungefär et
stop och der under. Sdllon fdr bonde-qwin,
non et llspund smör efter hwor ko om dret,som dock borde woro det minsto.

Pd sommo sätt son» om hästarna sagt
är, fodrasj köerna, ollmast at dem, som

kalf.



3conomista Handlingar. 347
koliwat, och dfwen ibland annars, gifwes
en spis, som kallas haudet. Den tilredes af
sönderhuggna ndstor, ros, och kdl-blod, hwil,
ka upbwndos med stamp och ognor, somt
bcgimos med liumt wom och någon del dronk,
h'vorof de md wdl. Orsaken ot ko-ofien
hellre of, dn tillager i storleken, dr den, ot
utom otilrdckelig föda, kalfworno knapt fös
dos 14 dagars tid »ned miölk, och dn mindre
fd de di sino mödrar, som dr nödigt, om
mon ej wil, ot de ffolo wanflögtas. Kor dro
i socknen ,233, ungnöt 594, och kalfwor
425 stycken.

5:2 Fdren dro helt små, of den olmän-
no Flnffo orten, och räknar man af dem 2266
stycken i socknen.

Oanscdt fdren klippas 3 gånger om året,
fås ej mer dn högst 3 marker ull of hworje,
hwortil en del föregifwo orsoken waro den,
oc ndr fåren gifwes mycket osp-löf och osp-
stof, stolo de wol må brof, »nen fälla sin ull.
Möstodelen ståndspersoner hofwo försedt sig
med for of Sponst ort, de trifwos wol och
oro i fiere hänseenden bättre dn de Finsto.

6:2 Bockar och getter underhållas här
och trifwos wdl; 123c) afdem finnasiHck-
nen. Deras ringa föda, bestående af tolls
ris, asp, ahl, och rön, löf, borde upmun,
tra londtman at underhålla fiera.

7-O Swin-
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7:0 Swin, kreaturen, som hdr finnds,sro mycket små och 691 ti> antalet. De fö,

das med tallbark, misne, dränk och draf.
8:2 Enär nu 5237 kreatur hela 7 må-

naderframfödas med 4,59 pärmarhö (§.67.),som gör pärm pd stycket, kan ldttcligen dös
mas, at de ej bliftva för »val födda.

9:2 Om sommaren betes boskapen i wil-
da stogen, of dertil legda wallhion.

12:2Hren 1761, 62, 63 och 66, mdst
uti Iulii månader, yppades och grosterode en
swår pest lblond hemtomdo fdnoden, Rutt»
kollad, som giorde en gruftvelig stada i socks
nen, och hwilken for den tiden aldrig warit
bekant.

Det sistndmda aret störtade 299 krea-
tur, hwarigenom, efter et medelmåttigt åsätt
pris, Birckala sockens städa steg til 18,126
Dal. Kopptmt, som gör i det närmaste 122
Dal. på hwart hemman.

Hr 1761 wdr dock det hårdaste året, ty
da störtade mdst hästar, sd at ej hundrade
funnos qwar i socknen, men ibrist af förtek-
ningar, kan hwarken det, eller de andrad»
rens städa upgifwas, som witzerligen mång-
dubbelt öfwerstiger den ofwanndmde.

Orsokerno til, och botemedel emot den-
na siukdom, som sommo dr wor olmän öf-
wer hela landet, hafwa andra widlyftigt om-

tslt



tält och bestrifwlt, at log derwid icke behöf,
wer uppehålla mig; så mycket kan jag alle-
nast saga, ot de nyttjade botemedlen icke wer»
lat efter önskan, hwaras jag sluter, at orso-
kerne til siukdomen dn icke til fullo dro up-
tdkte.

Diur-Fång.
§. 76. 1:2 Elgar fångas har ibland til»

folligtwis, dd de genom simmande drna sig
öfwer ndgon stor siö, men om wintrarne, da
diup snö fallit, och en hård ffara om wdren
deröflver fäst sig, dödas de mycket af stid-lös
pare med bö§a och lod.

Wargar, Elgens glupffaste fiender, an-
ställa dfwen efter jagt; dä
händer som oftast, at Elgen kommer til byarna,
i mening at rädda sit lif, men hans öde blir
dockat mista det.

2:2 Biörnar och Wargar göra ibland
mycken städa, men wiha dr dro de nog sdl-
spnta. De förra stiutas mdst om wdren i
hide, och de senare pd ulstdlte luder om »vin-
tern. Om Biörnen dr märkt, at de somrar,
då mycken dsta höres, som förmodeligen mat-
te oroa honom, dr han mildare och benägnare
at göra städa, dn annars. Likaledes da ha»
pd marken dödar något kreatur, och sedan
nedgommer det i något kärr eller mM, ffal

hg»
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han inom 9tde dygnetkomma igem at uptaga
det; hwarföre han, antingen genom upgilra,
de böhor, eller genom lurande d någon i höga
trän upbygd lafwe, som o!':.st blir fdld. Men
gömmer hon ej sin dtel, f? wditas hans d-
terkomst förgdfwes. I s:',mma föll, tror
mdngen enfoldig, ot biörn of elak men-
nisto blifwit utffickod, ot görohonom stodo.

3:0 Loor och Mdrdor efterjogos med
hundor pd sporrssno. Utror och
stiutos äfwen pd sporr«snö, men utan hun-
dor; Filfros fds fallon och of en händelse,
men Ndfwen, ehuru ilparig, mdste dock oftast
stupa wid luder.

4:2 Harar stlutas med dels fdn-
gos de med fällor och snoror.

5:2 Utof wildo foglor fdngos hor Tlo-
dror, Orror, Hierpar, Skogsdufwor och
Snöripor, dels med snaror och donor, dels
stiutos de ock om wdren po sina lekstdllen,som är en emot det almänna bdsio stridonde
osed, hworföre den ock borde hämmas, med
det i Kongl. Påbudet emot diurs och fogels
fångande utsatte wites skärpande, samt förs
brytarene alfwarsamma afstraffande.

6:2 Ros-
5) Menk, Viverra lutreol» ure albn I.inn. pä Fin<

sta Tuhcuri, et '.itet diur,/om finnes i Finland,
men ej pä westra sidan om Österfiön, är bestrifwit
ut» Kongl. Wetenslaps Academiens Handlingar för
Hl i ll?. Det sr «fUtter, släktes.
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R ffiutas ej oftare dn af

hondelsi, sd Swonor, Tranor och
Wiiigdj;.

Fiskeri.
§. 77. Ehuru denna socken, po sätt i

19. 5> Zmndmdt dr, sinnes upfyld med stora
träff, msiöor, dar och bockor, somt til utseen-

'cket liknar en fördeloktig sidrgdrd; so
dro i ? dock ej sd fiffriko, som de efter gams
mal i äldre tider warit. Orsaken til
fiffens aNlga aftagande lärer utan twifwel
»vara et obetänksamt och owarsamt fiskande
under En del almoge pdstd, at
sedan.rensningar u'i Wijks och Ndckia for-sar blifwit förr.wad', ffol fiffen odndeiigcn
n mffots, om el o!del'5 sörswunmt ur Pyhos
zerwi siö; nu ot ti'ffr>'fwo sådant st.öm-
rensningen, strider emot bättre eftertänka,
ty om någon del af wotnet bortfiutit, har fi-
ffen derfore ej fölgt med, men at fiffen måst
öfwerglfwo många gomlo lekstdllen, det mås
ste »non medgifwa, och tillika otwungetfinna,
at han nödgas förse sig med andra; samma
klagan föres dfwen af dem som bo »vid Nd-
sijarswi, men de kunna ej ffyllo på litetwots
te», ty der hor ingen strömrensning fält mat-
ten, horizonten.

2!V 3l-
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2:2 Flfferlet idkas pd fierehanda salt.

Om wåren under siö-lollnlngen fdngas gäd-
dor och aborrar Med rytzior och mierdar, som
utsätta? på lång» grunda wa§?stränder ia-
vch backes-mynningar.

Smnmo tid upsnappas ock is-gadda»
nog ofta med liustrande, hwilket sd höst somwdr, nog olmdnt brukos. Not droges ol»
w-n allo tider pd dret, sd länge öpet watten
ar, do gdddon, obborn, braxen, sik, mört,
id och löjor wanko. Med en serffilt aiord
not, fdngos nortz under lekliden om wåren,
då dfwen underKcho Copetlonschobl, i Wus
vite ström somt i Ndcklo fortz, under Hof-
wisto, Luckilo och Karfwolo byar, hdfwos
norh, ibland nog fördelaktigt. Uti P.rdkun,
doCopell fångas h ste-tidn muickor (et slags
sik) »ned not, hwilket fiffe tilförene och i dls
dre tider »vorit nog indragtlgt, men nu ofta-
Zit. Af denna sist-art fas den bekanta muick-
rommen, som, hwad smaken angår, nog
kan ätas för cawior. Krokar nvttms dfwen.,
tzwormed, utom annan swdlg sist, ibland df-
wen fås ål och lcrx; kotfor dro hor icke eller
bbekonto.

Kräftor dro hdr til en stor mycken-
het, få ot de mera städa an goana; i syn-
nerhet tilfoga de krok-fistet mycken oldgen-

S»



4:2 Sin not doppa någro i tior-watten,
och siste-nät koka de med gran,kåda och
wattcn, hwaraf de stolo blifwa waraktigare.

Landtmanna slögder.
§. 78. Efter årstiderna, inrättar Landt-

man sit arbete. Om wåren sysselsattes han
med kastweds hygge för hela året, husbyg-
nad, gärdande omkring åkrar och ängar, a-
kerbruket til wårsddet, smedjors huggande
oÄ) brännande, ängars rödjande, siffebrag-
ders botande, fistande och mera dylikt.

2:2 Sommaren, som dr knrt, sysselsot-
ter londtmon så mycket mer. Do har hon
at göro med trddes, åkern, plöjonde, köran,
de och beredonde til sdnings, tiden, dikonde,
näfwer- och bostsflående, löfbrott, höbdrg-
ning, stördonde och utsäde;

3:2 Om hösten fortfores med skördan-
det, sädens bärgning och aftröstning, allo»

jordfrugters insamlande, linets och
hampans bråkande och beredande m< m.

4:0 Mimer-arbetet är, at förfärdiga
allohondo redffop til jordbruket, träckdril,
werktyg och partor, hwormed de lyso sig hela
wintren; at släpa hem timmer och wed, första
sponmdl til städer och marknader m. m.

5:2 Qwinno, systorne äro, at onso spä-
da barn: at afegna rå-dmnen, ull och lin, til»

Z werka
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werka hwarjehanda klädes, plagg, som til
egen förnötning tarfwas, stöta bostopen, bryg-
go och boko, somt wdrdo de öfrigo mindre
hushalls s systorna.

6:2 Husbygnaden hos almogen dr wid,
lyftig och i dtffilligt fflld ifrdn andra orters.
Merendels dro wid hwarje gdrd, h»vars plan
gemenligen dr trdng 06) mindre rymlig, twdn-
ne porten, utan ndgon fforstens-pipo, hwar-
igenom dewid hworje eldning bllfwo rökfulle,
ddröken utgår genom dörr och gluggar; men
en del hofwo redan börjat i dem anlägga ugn
med fforstens-piro och smd fenster, hwilko i
onseende til sin godo wdrmo dro ortlgo »vin»
ter-rum, en sa kallod fremmonde stus»va, dels
med dels ulan kammare, en bogarsstuswo,
badstufwo, stegcrhus eller sd kollad kdto, sompasserar för kok, 3 «4 bodor, 3 til 4 wist,
hus, stall, 2:ne rior och rie-lador, agnhus,
fiere fa, get, fdre och swin-hus med sina lo-
dor och smd hyblen. Allo desso hus finnas
mdst enstokode 06) dro sällan öfwer twdnne
bygdo under et och sommo tok. Husen dro
tdmmeligen »val uptimrade, men oltid ndgot
widare ofwantil, pd det regn»votnet mötte sa
mycket bättre ofrinno, somt ollo täckte med
näfwer och tokwed. För betydonde, och i ans
seende til fina stadeliga fölgder, tidig rättelse
tarfwande fel, wid bygnads-sdttet, kunna föl-
jande omständigheter anses. 1:2 At



I'.2 At fållon något groft och woraktlgt
timmer tages til husbygnod, endost för lätt-
heten »vid förseln och uptimrlngen; derof
händer, ot til hwort htis mdste onffaffas fie-
re stockar til antal, och at dessa, sdsom ägande
mindre fast- och täthet, fallon hdrdo ut längre
tid dn högst 12 och 15 dr i fähus, 15 o 18 i
bonings och eldrum, och 22 o 30 i bodor och
uthus, hwilket dock utgör knappast trediedelen
of den tid, som et med mera försiktighet on-
lagdt och sörworodt trähus, kon stå och wara
brukbort. Timmerskogen, som utom des oför-
swarligen stöses och ödes, kommer således här-
igenom at tllgripos, icke allenast ymnigare,
utan ock oftare än onnors behöfwos stulle.

2:2 At mästodels allohus, fostän ställe
på fyra hörnstenor, likwäl kommo at ligga
på boro »norken, emedonknutstenorno såsom
gonsto lågo, redon försto året tryckas under
jordbrynct, emot hwilket de understa stock-
worfwen togo så mycket suorore röto, som de
dfwen blifwo inbäddade uti upkostode mulls
bänkar; derof förorsakos sedan inom få år,
husets siunkning til ondro och tredie siockworfs
»vet, då ägaren föronldtes, icke utan stort be,
swor, ot ontingen upwippo eller oldeles kull-
kosta detsamma, för ot kunno förse det mcd
nvtt underlog, så fromt den öfrigo delen ders
af annars kan woro ostodd, som dock nog säl-
lan händer; emedan Z 2 3:2
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z:o At boningsrummen, de sa kollad/
Porten tillika medrlor och badstufwor, icke wars
daförsedde medmellantak utan med sturtakalle-
na. Dessa, såsom i det möjeligaste tätt giorda,
medelst ymnig pålagd massa under takwedenS
tryckning, kunna wdl upfylla hufwud, ända-
målet, men medföra dock den olagenhet, at,
enar anläggningen deras, icke stedt med er-
forderlig laggranhet, som är sivårt at kunna
träffa. förmedelst den igenomdrifwonde stor-
ko warmon, den om »vintertiden utanpå lig,
gande snösmältning, och watnets rinnande ut-
för wäggar ochknutar, förorsakar och åstad-
kommer deras förmenande inom få ar.

4:s At timmerstockar, fälde och framstaf-
fade för någon å nästa ar tiltänkt bygnad, al-
tid lemnas sommaren öfwer liggande i sin
bark; trädets naturliga fuktighet får då icke
bortdunsta, utan innestängd i den täta barken
stannar emellan den samma och trädet, samt
igenom luftens wdrmo forwandlos til et syr,
ligt ämne, som drar sig in uti trädets yta, och
lägger der en oförnekelig grund til den snart
nog derpå följande oförmodade rötan. Lador
uppo hemmanen äro fler och färre, 22 til 32
stycken; de äro uptimrade af smått timmer
med gcmsta glesa wäggar, ungefärligen en aln
ifrån marken, på detwddret ma haswa tilfäl-
le al spela igenom pa alla ställen, samt läkte

med
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med broder of klufna och tälgdo timmerstoc,
kar. Dessa öda mycken ung stog.

7:0 Bygnaden hos stdndspersonerne dr
mera beqwdm och bättre inrättad, i synnerhet
pd socknens Prestegdrd och ndgra Herre-
gårdar wacker och wdl inrättad.

8:2 Båtar göras afen del, och af en an-
nan köpas. De här brukelige dro med 2/3 til
5 par drar, gansta lätta och wlga at ro med;
men alla utanköl, och styras med en bred åra.

9:2 Tegel fläs och brcmnes af alla hem,
mans-brukare, til egen förnödenhet: men
kalkbrott sinnes hwarken i denna socken, eller
norra delen af Blorneborgs Ldn.

12:2 Ingen tidra brdnnes i socknen, ehu-
ru det med större fördel hor kunde ste, dn i
Nuowesi socken, hworifrän bonden, pd 12 til
15 mils wdg, stdpor mycken tiöro på »vinter-
föret, til denna och kringliggonde socknars
förnödenhet, samt sedan den, som här ej kan
föryttras, til Abo, som för mången gör 32
mils wdg.

11.2 Bräder sågas pa de å Wijks och
och Tewala Sätesgårdar anlagda sågar:
men afsdttningen drringa. Almogen klyfwer
och tolger sino bräder of de rakoste och bästa
furustockar, som dr et ibland medlen til ste-
garnas utödande. En tylft goda såg,bräder
kan hor köpas för 24 siill.

Z 3 »2:2 En
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12:2 En urgolnmol sed är det, ot bon-

den betolor en legd dogswerkore om somma-
ren och hösten med en kappo rdg, utom ma-
ten som hon förtärer, och kon sdledes et legt
dogswerke nu för tiden minst räknas til dtta
stilling, som bewisor, at et dagswcrke ko,
siar öfwer des wdrde.

Landtmanna Handeln.
§. ?9. 1:0 Dels pd Harju, dels på

Wefilax marknader föryttras litet boffap,
smör, talg och fidff. Dels »vid Krono-Brdns
neriet i Tammerfors stad, dels t Abo, säljer
bonden sin spanmdl, som dr den enda ock för,
nämsta waran, h»varmed han kan ffaffd sig
penningar, til räntans och Krono-utffylders
nes ofbetolning. Ifrdn sistndmde stod, hems
tor hon solt, jern, stdl, tobak, strömming,
kolk och ndgot annat smått.

På Töfsala marknaden, tllbyter sig
mången as stär-bonden salt fiff, emot spän-
nemdl, hwilken »vara altid hdr galler ndgro
dolermer pd tunnan on i städerna.

2:2 I år, hor hdr i socknen en tunna
rog kostot 3 Riksdal. ,6 still., en tunno korn
« Niksdol. 32 still., hafro 1 N:dal. 32 still.,
orter 2 N:dal., 1 lispund smör 1 R.dol., talg, R:dal. och et lispund fidff en hals R:dol.

En porm hö kostode 4 R.dal., hwilken
dyrhet, äfwen som förledit ars otroligen swo-

ga
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ga höwdrt, ingen i manna-minne sig kan
erindra.

3:2 At främja och understödla Inrikes
handeln hdr i landet, blef wdl af Rikftns
Ständers KomorlEconomie och Commerce-
Deputation wid 1741 års Riksdag en köping
eller upstad förestagen wid Pispolo by hdr i
socknen; men sådant kom ej til werkstdlllghet
förr än under wdr nu Negeronde Allernddlg»
ste Konungs högst hugneligo worclse i Fin,
lond, dd genom Resolution of den 6 Iunil
1775 cn stods onldggonde i Ndder blef fast-ställ) wid Tommerfors ström, som är cn sier,
dedels mil ifrån Pispolo.

Ifrån norra delen af Biörn, borgs Län
samt Ruowesi och Keuru socknar, osterbotn
och den afiägnaste norra delen afTawostehus
Län, dr pd eno sidan 12 o 15 samt pd andra
sidan, som wetter til östra delen af Towoste-
land, 7 a 8 miis mdst segelbar bdtlcd til den,
na nya stad.

Huruwlda härifrån dn widore en båtled
kunde öpnos til Biörneborgs stod, derom dr
uti 19. §. omrördt: 06) ot londet of en sodan
drdpelig författning, ssulle bdde til landtstöt-
selens och handaslögdernas upkomst, som ock
inhemska handelens utwidgande, hcmta mdng-
falt nytta och fördel, derom dr icke något lwifs
wel, utan fast mero tyckes detta wara sokroste

3 4 och
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och hufwudsokeligosie medlet, at uphielpa
hushållningenoch öka folkhopen i denno wid,
strdkto och ifrån stader afidgsna.landsort;
imedlertid fagnar sig almdnheten med godt
hopp om »verkställighet derof, sedon Kongl.
Moi:t i Nåder redon låtit göra en börjon med
durchfortens opnonde wid Rikolo by i Lem,
pdld socken, som ifrdn denno dr twdnne mil
belägen, och efter hwors fullbordan, commus
nicotion imellan Tammerfors och Tamaste,
hus städer siöledes ar opnad.

Nytt
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