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Lage, Wattudrag, Landswagar, Byar.

Socken, hörande till Raseborgs Dstra
Härad af Nylands Län, gränsar i norr till
Loppis, i wester till Lojo samt Nummis och
Pusula Kapeller af Lojo Socken, i söder till
Sjundea, Kyrkslätt och Esbo, samt i öster till
Esbo och Nurmjärwi Socknar. Dch längd
ifrän norr till söder utgör nägot öfwer 60, och
detz bredd ungefär 26 Rysta werst. Marken
bestar af större och mindre granitberg, jord-
hymplar och deremellan belägna slätmarker, som
öfwerallt omwexla och göra nejden till den be-
hagligaste för ögat, isynnerhet der watten bi-
drager att förhöja utsigten. Nägot flackt land
af större omfäng finnes icke. Den radande jord-
monen bestar af lermylla och fiarp lera; men
här och der förekommer ock sandmylla. En stor
del af socknens område upptages således af berg
och oländig mark, samt kärr och mohor, af hwilka
likwäl de sistnämnda, under stdnast förflutna
femtio ar, till större delen blifwit uppodlade.
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Genom den säkallade landtryggen (Maan-
selkä) som i nordostlig rigtning ifrän Nurmjärwi
socken, i mer och mindre höjder, genom Selkis,
Härkälä, Pietilä, Herköilä och Hapkylä by-
ägor, genomstrykcr socknen, och förbi Lojo kyrka
fortgär ända till Hangö udd, formeras twenne
hufwud-wattuledningar eller basiiner, af hwilka
den enas watten faller ut i Hiidenwesi och der-
efter genom Swartä a i Finsta wiken, och den
andras genom Esbo och Sjundea socknar, uti
smärre aar, som upptagas af tillstötande sma
träsk, gerad till hafwet. Att i ett sä couperadt
land som Wichtis är, wattensamlingar ej må-

ste wara sällsynta, förstäs af sig sjelf. Antalet
af större och mindre träst, af hwilka nägra ärv
högst obetydliga, uppgå åtminstone till hundra-
de. De mänga träsk som förekomma pa Kär-
kalä mo, i ofta ändan afPyhäjärwi kapell, leda
sitt watten dels ifrän Tammela dels ifrän Pusula
i Lojo; men genom Siikala a kommer watten
ifrän Loppis, som flyter in i Pyhäjärwi
träsk, hwarifrän det widare förbi Högfors
bruk leder till Wanjärwi träsk och derifran
genom Wanjoki ä faller ut i Hiidenwesi.
Denna sjö, som sköljer stränderne ej allenast af
Wichtis, utan ock af Lojo och Karislojo socknar,
ar ganska wid sträckt, och sträcker sig genom Wei-
kola sundet, ända upp till Wichtis kyrka. Men
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denna del af Hiidenwesi kallas egenteligen
Wichtis kyrksjö. Den är genom Suxela ä
förenad med Kirjawa träsk, uti hwilket watt-
net ifrän Kourla träsket eller Aweria ut-
faller. Det sistnämnda erhåller sitt watten
förnämligast ifrån flere i ofta delen af socken,
särdeles Wichtjärwi belägna träst, hwilka
genom Haimo a flyta in i Aweria.

Pä landtryggens sydöstra sida äro wattu-
dragen ej sa widsträckta, men desto flere. De
förnämsta äro:
l:o. Cnajarwi träsk, som häller half mil i

längd och wid hwars stränder Kotkaniemi
gärd, Pietilä, Lachtis, Niemenkylä,
lättöla, Hultila, Lusila, Torhola,
Herköilä och Langela byar äro belägne.
Det utgjuter sitt watten i Poikipuolio
träst, emellan Terwalammi och Salmis, deri-
frän till Terwalammi, sedan till Huhmari
och Palajärwi träst, hwarifrän wattnet ge-
nom Palakoski fors flyter in i Sjundea
socken.

Z:o. Kortjärwi eller Dllila trästet erhål-
ler sitt watten ifrän nägra smärre ofwanom
belägna träst och faller ut genom Säckjär-
wi träst till Esbo socken och sa widare till
Finsta wiken.
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De flesta byar äro belägna wid någondera
af dessa wattudrag, hwilket härleder sig deraf,
att i fordna tider, dä inga wägar funnos, kom-
munikation mennistor emellan endast kunde ste
sjöledes. Smämngom bildades dock wägar,
men de woro usla och däliga, emedan de ge-
mensamt underhöllos. Är 1780 wäcktes aldra-
först ftäga om wägarnas delning i Wichtis,
och Landtmätaren C. P. Hagström erhöll upp-
drag att densamma werkställa. I Sockenstämma
den 5 Nov. s. a., beslöts att följande wägar,
säsom allmänna, borde i stiftet ingä; nemligen:
l:o Den genom socknen gående wägen ifrän
Helsingfors till Tawastehus. Z:o Wägen ifrän
Torhola ät Sjundeä rä. 3:o Den ifrän nämnde
ra förbi Hapkylä ät Kaukola ledande wäg. 4:o
Wägen ifrän Suxela till Ickala i Pusula. 6:o
Wägen ifrän Kaharla bro ät Rätlax i Num-
mis. Selkis-wägen ansägs säsom byawäg och
blef säledes utesluten. Men innan delningen
werkställdes, kom man likwäl öfwerens, att den-
samma äfwen stulle i delningen ingä och dess-
förinnan af hela socknen gemensamt istandsättas.

Med afseende a den mängd wägar härige-
nom uppstod att bebyggas, byawägarne oberäk-
nade, gjorde man hos Kammar-Kollegium an-
sökning om, att desia wägar, som hittills warit
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ansedda säsom kommunikations-wagar, och för
sina swära backar litet begagnades, matte byg-
gas endast 8 alnar och byawägarne 5 alnar
breda; men hurudan Resolution derpa fallit, ar
obekant, ej heller finnes Delnings-instrumentet
mera i behäll. Endast trenne broar, nemligen:
Sockenbron, Kaharlabron och Djnas-
jokibron ingingo i stiftet. Men denna wäg-
delning torde icke hafwa utfallit till allas nöje,
emedan man redan 20 är derefter, beslöt att
ny wägadelning stulle försiggå, hufwudsakligm
med afseende ä byawägarne, hwilka ännu woro
ostiftade och hwilkas underhallande säledes war
alltför betungande, särdeles för de byalag, som
lägo aflägse ifrän allmänna landswägen. Efter
mänga strider och mycket arbete gick delningen
för sig och instrumentet med sina mänga brister
blef slutligen färdigt understrifwit '^' är 1822.
Sedermera hafwa mänga yttrat den önstan, att
äter fä nytt skifte och kanste icke utan stäl;
men hwad redan blifwit tillgjordt, har medfört
en oberäknelig nytta, äfwen med afseende ä den
allmänna wälmägan och bildningen i försam-
lingen, säwida förbindelsen mennistor emellan
derigenom blifwit pa ett märkbart sätt lättad.

Dm brostifte wäcktes sedan fräga är 1827,
men kunde ej werkställas, förrän H. K. M:jts
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Befallningshafwande, säwida strid derom upp-
stod, genom sluteligt Utslag af den 23 Maj
1833, bestämt grunderne hwarefter detsamma
borde försiggå, och hwarefter äfwen denna wig-
tiga sak genom Landtmataren B. W. Nord-
berg werkställdes, sålunda, att alla broar, trum-
morne undantagne, hwilka redan ingätt i wä-
gastiftet, lades i twenne stiften, af hwilka det
ena upptog alla större broar och det andra alla
mindre, och stulle i hwardera af dessa stiften
hwarje lagenhets-innehafware hafwa sin del.
Till de större broarna räknades endast Sock-
ne, Kaharla, Tuorila och Karkila broar.
Antalet af mindre broar, som ingingo i stiftet,
uppgär till 127, och wägalängden, som af Wich-
tis sockneboer, enligt fastställd delning, under-
halles, upptager 1,801,285 zz alnar, hwaraf
682,705 ;z allmänna och 1,218,580 byawägar.
Det ojemna i bördan kännes mest deraf, att
wägen emellan Tawastehus och Eknäs, som
minst begagnas, blifwit räknad till 10 alns
tväg, da deremot de andra wägarne beräknades
till 6 .alnar. Hwad som dä bar sten af billig-
het, hafwa tidsförhällanden förändrat och pa
Helsingfors-wägen borde nu öfwerstyttas Ta-
wastehus-wägens praerogativer.

Märkwärdig är den omständighet, att ifrän
Mchtih kyrka, säsom en medelpunkt, utgå fem



9

särstildta landswägar, som alla leda till fem
särstildta städer, nemligen:
1:o. Wägen till Helsingfors. Ifrän Su-

xela inwid socknebron belägna gästgifwerl till
Nummela 10 werst, derifrän till Kyrkslätt rä
7^ werst. Inwid denna wäg ligga: Njuhala
eller Kyrkobyn, Prestgärden, Wäkilä,
Tartila, Weikola (Drawala och Hyn-
nelä nägot pä sida wid kyrksjön), Kaukola,
Torhola, Härköilä och Palajärwi.

L:o. Wägen till Äbo. Ifrän Suxela till
Pakasela 10 werst, derifrän till Pusula ra
4 werst. Inwid denna wäg ligga: Suxela,
Wanhala, Niemis, Märamäki och Pa-
kasela byar. Ifrän sistnämnde by gär ännu
en annan landswäg, som förbi Wanjoki by
genom Nummis kapell, Kisto :c. äfwen leder
till Abo.

3:o. Wägen till Tawastehus. Ifrän Su-
xela till Suni 9 werst, derifrän till Panu
12^ werst och sedan till Loppis gräns 3 werst.
Inwid dennawäg ligga: Dlk ala och K ourla
Säterier, Hawisto och Waskjärwi byar,

4:o. Wägen till Borgä. Ifrän Suxela
till Selkis 12^ werst, derifrän ZZ tillNurm-
järwi rä. Inwid denna wäg ligga: Suon-
taka, Siipoi och Selkis byar.
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6:o. Wägen till Eknäs följer Helsingfors-
wägen till Nummela; och derifrän till Sjun-
deä rä 3 werst. Men redan förut ifrän
Kaukola leder en kommunikationswäg förbi
Hapkylä till Sjundeä rä, som genar unge-
fär 2 werst.

De förnämsta byawägar äro följande:
l:o. Enäjärwi-wägen tager af till wenster

1 werst ifrän kyrkan pä Helsingfors-wägen,
och leder till Böle, Kotkaniemi, Pietilä,
Lachtis, Niemenkylä, lättölä, Hul-
tila, Terwalammi, Hijskaby, hwari-
frän äter en annan wäg leder ut till stora
landswägen wid Palajärwi. Hela denna
wägsträcka utgör 15 werst. Ifrän Pietilä 2
werst ligger Langila.

2:o. Wi chtjärwi-wägen tager af till wenster
2 werst iftan kyrkan pä Selkis-wägen, och leder
till Kirwelä och Lahnus Säterier, Suo-
ni, Hiskula Gärd, samt hela Wichtjärwitrak-
ten, som innefattar 3 byar: Hiskula, Nie-
mis och Weirlä, i en sträckning af 19 werst.

3:o. Kortjärwi-wägen wiker af till höger
pä Selkis-wägen 7 werst iftan kyrkan, och
leder till Härkälä och Salmis Säterier,
Härkälä By, Henriksberg,. Ruskela
och Dllila. — 10 werst.
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4:o. Irjala-wägen wiker af till wenster pä
Abo-wägen 4 werst ifrän kyrkan, och leder
till Irjala gärd, Päxlax, Taipale och
Ko ika la byar, — 8 werst.

6:o. Wanjärwi-wägen pä Abo-wägen till
wenster 6 nxrst frän kyrkan, leder endast till
Wanjärwi gärd, — 8 werst.

6:o. Härzilä-wägen. En werst längre fram
pä samma wäg ät wenster, leder till Ka-
harla och Härzila byar, — 3 werst.

7:o. Lepperlä-wägen tager af till höger
wid Hapkylä och leder till Lepperlä, Köy-
kälä och Niemenkylä byar, — 6 werst.

8:o. Kourla-wägen tager af 1 werst ifrän
kyrkan pä Selkis-wägen, och leder tillKourla
gärd och Dlkala qwarn, — 3 werst.

9:o. Pyhäjärwi kyrkowäg tager af till
wenster i Hawisto by, och leder till Ahmo,
Nyhkälä, Pyhäjärwi kyrka, Högfors
bruk, Wattola och lärwenpä byar, —

9 werst.
10:o. Kärkälä-wägen gar ifrän Pyhäjärwi

kyrka till Tuorila by och sedermera till alla
i Kärkälä belägna nybyggen, — 16 werst.
Denna wäg är till större delen ny, och der-
före ännu icke i det stick, som de öftiga.
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Att wägabyggnaden i Wichtis säledes har
warit och ännu till en del är gansta betungan-
de, kan ej nekas; men man är upplyst nog att
inse fördelarne, och bär med talamod bördan.

Byarnes namn, med dertill hörande lägen-
heter, deras natur, mantal m. m., finnas sär»
stildt upptagne pä den tabell, som wid slutet
af boken förekommer.

Wid Ahmo by ligger Puiha Linna,
som hålles före hafwa warit ett befästadt ställe
i fordna tider. Det är en hög kulle, i form af
en limpa; men inga tecken af murar eller bygg-
nader synas, med undantag af en mängd stenar,
som pä kullens halfwa höjd, lik en krans om?
gifwa densamma.

Hfwensa förekommer wid stranden af Wan-
joki a en sten 3 qwarter 1 tum hög och 2Z
qwarter bred, pä hwars ena sida en mansperson
sinnes uthuggen, och pä den andra ett kors, med
årtal 1651 och inscription: Simon Eriks. Tra-
ditionen förmäler att nägon här stall hafwa drunk-
nat, sannolikt Wanjoki Sko t t i-Husbonden,
som är 1662, enligt kyrkoräkenstaperne, begraf-
wades. Andra älderdomsminnen förekomma icke.
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Wichtis äldsta Historia. Säterier
och Adeliga Slägter.

Härom är mycket litet att säga, emedan
urkunder saknas. Men säsom afgjordt kan man
antaga att Christendomen här blifwit införd
samtidigt med de längs med Finsta wikens ku-
ster belägna socknar, och att Wichtis äldsta
kyrka, hwaraf ruiner ännu sta qwar, blifwit
Uppförd för mänga sekler tillbaka. Enligt
Rysta Krönikors meddelade underrättelser wet
man ock, att Ryssarne är 1311 härjade södra
delen af Finland och derunder äfwen sträckte sina
ströftag ända upp till Wanjärwi, hwilken trakt
dä kallades Wanaja. Äfwensä känner man att
Wichtis, likasom andra socknar, betalte sin pa-
lagde tionde, säwäl i räg som smör, till Bisko-
pens och Kanikernas underhäll i Äbo. Wich-
tis war likwäl den sista socken ät öster, som
fick betala sin spanmäls-tionde in natura; ty
alla längre bort intill Wiborg belägna socknar,
löste sin säd och penningarne afsändes till Äbo.
Tionden, som lefwererades ifrän Wichtis, ut-
gjorde efter den tidens mätt, 3 pund räg och
2 pund 2 spann korn; men i hurudant förhäl»
lande detta mätt stod till wärt nu brukliga, är
swärt att säga. Ej heller kan man bestämma
hwad wärdet af de öftiga persedlar, som ifrän
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Wichtis till Eleresiets i Äbo disposition inflöt,
mä hafwa utgjordt; men man känner att till
Chorpresternas derstädes lön och kost, bestods
maltet ifrän Wichtis och Lojo, sälunda att
Wichtis erlade 3 och Lojo 6 pund.

Till underhall för unga män, som stude-
rade utrikes, för att sedermera blifwa prester i
landet, war smör anslagit ifrän Lojo 8 tunnor,
Wichtis 4 tunnor och Kyrkslätt 6 tunnor, un-
der namn af studentsmör. Dcksä stolmästaren
i Äbo uppbar säsom lön, utom 9 tunnor rag
ifrän Domkyrkan, 20 mark penningar iftan
Lojo och 10 mark örtiger ifrän Wichtis. Men
allt detta war stora penningar pä den tiden.

Säsom något besynnerligt, men hwilket
äfwen ä andra orter blifwit bemärkt, mä om-
nämnas, att uti skogar och ödemarker förekom-
ma spär efter boningsplatser och eldstäder, utan
tecken till odlingsmark. Har har werkeligen
funnits bostäder, sä tillhöra de aflägsna tide-
hwarf; men sannolikt äro dessa stenlemningar
endast minnen iftan fordna krig, dä folket af
fruktan för fienden uppehöllo sig i djupa stogar.

Under Konung Gustaf den I:s tid hade
den säsom krigare sä mycket namnkunniga Slotts-
lofwen ä Wiborgs slott Nils Grabbe hela



15

Wichtis socken i förläning, d. w. s. han upp-
bar alla Kronan här tillkommande intrader.
Han war hemma ifrän Grabbacka i Karis och
kallas 1623 Häradshöfding i Raseborgs län*);
men genom sitt nit att befria Finland ifrän
Danstarnes wälde, blef han Konungens gunst-
ling och anwändes sedan i kriget mot Ryssland.
En gammal anteckning innehäller att Ryssarne
woro ansinnige och illhärdade pä ho-
nom. Han dog 1648 och ligger begrafwen i
Karis kyrka.

I fordna tider war socknen indelad i wissa
säkallade Kunda, benämnda efter de sjöar och
aar omkring hwilka de woro belägna och hwilka
benämningar man ännu i dagligt tal anwander,
nemligen:
1:o. Hok i Kunda innefattar alla byar om-

kring Wanjoki a och Wanjärwi träst. I
gamla jordeböcker pä I6ootalet, kallas hela
denna trakt Wanjärwi bordh.

*) Säwida han ännu namnes Häradshöfding 1644 och
47, sä torde han hafwa bibehällit denna befattning
intill sin död. Donationsbrefwet sinnes ej i behäll;
men i ett annat Pergamentsbref som Förf. äger af
är 1538, står ....pä Wälborne Nils Orab-
bas wägna, som samma Wichtis Sockn i
förläning hafwer.
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Lio. Wesi Kansa innefattar alla byar som
ligga omkring det egentliga Hiidenwesi.

3:o. Enäjärwi Kunda innefattar byarne
omkring Enäjärwi samt Terwalammi.

4:o. Palajärwi Kunda, hwartill hörde ew
dast twenne rusthäll af samma namn wid
Palajärwi träst.

5:o. Kortjärwi Kunda, dertill räknades ej
allenast byarne omkring Kortjärwi, utan ock
Härkälä, Tuohilammi och Selkis, ehuru län-
gre bort belägne.

6:0. Wichtjärwi Kunda innefattade tre
byar: Hiskula, Niemis och Weirlä,
hwilka nu benämnas med det allmänna nam-
net Wichtjärwi.

7:0. Kirko Kunda, hit höra alla omkring
kyrksjön belägna byar.

8:0. Herra Kunda, eller säsom det i äldre
handlingar kallas Ärra Kunda, inbegrep
den mest odlade och af herremän bebodda delen
af socknen, nemligen: Kourla, Dlkala,
Kirwelä, Lahnus och Suontaka säterier.

9:o. PahajärwiKunda innefattar hela PH-
häjärwi kapell, som fordom kallades Paha-
järwi.
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Att fordom flere adeliga familjer warit
bosatte i socknen, derom wittna de mänga sate-
rier, som här förekomma. En kort framställ-
ning om deras innehafware stall närmare ut-
reda förhällandet.
i. Kourla Allodial-säteri. Dess äldsta inne-
"

Hafware war, sa widt man känner:
2) Claes Henrikson, som lefde under
Gustaf den l:stes tid, i, medlet pa 1600-talet,
men om och hwilken wardighet han innehade,
är obekant.

b) Carl Claesson lefde ännu IZB3, såsom
man kan se af en Dlof Larssons häradsdom
d. 17 Aug. 1683, angäende en twist om Tai«
palemaa. Hans broder Mårten Claesson
hade redan säsom ung ingätt i krigsstandet
och blef Ryttmästare. Säsom belöning för
sina förtjenster adlades han 1602*) och er-
höll atstilliga gods i Helsinge, men bodde pä
Rumlar i Nurmjärwi socken, och war gift
med Benedicta Creutz iftan Sarflar i
Perno. Cn tredje broder Lindwed Claes»

*) Han kallade sig Hästesko af Mala. Hans bror-
son som sedermera adlades, bar namn af Häste-
sko Fortuna.
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son war äfwen Ryttmästare och gjorde sig
känd uti Rysta kriget under Gustaf Adolfs
tid, dä han äfwen grundlade Nyenstans fäst-
ning wid Newan. Nägon af hans söner war
gift med Sofia Berendes och äger rätt
till församlingens hägkomst, genom en stänk
af 100R:dr Specie till Wichtis kyrka, hwilka
1701 blefwo hitsände och i kyrkoräkenstapetne
upptagne under namn af Hästesto-medlen.
Carl Claesson war äfwen ägare af Suontaka,
der han ock 1593 finnes hafwa bodt. Hans
dödsär är okändt. Han har haft flere barn.

o) Jacob Claesson, den förres son och
Ryttmästare. Emedan Märten Claesson dog
utan manliga arfwingar, upptog Jacob sin
farbroders wapen, dä han är 1640 d. 13
Sept. adlades; men behöll under hela sin
lifstid/ äfwensom hans son Lorentz, sitt
gamla namn Sko o, såsom man ibland an-
nat kan se af en dedikation till honom uti
Laurentii Petrt Muutamat Christilli-
set Saarnat ic., tryckte 1644. Han dog
1662.

6) Carl Hästesko, Corporal, den förresson och gift med Margreta Kjörning,
hwars moder Anna war dotter till Märten
Claesson Hästesto pa Numlax. Säsom enka
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war hon ar 1696 innehafware af Kourla.
En Major Märten Hästesko, förmodeligen
Carls broder, dog pä Kourla d. 30 Sept.
1694. En Jungfru Maria Häfte sk o blef
1686 gift med Anders Erik Munck, som
äfwen bodde pä Kourla*).

«) Lorentz Hästesko, Lieutenant, gift med
Sofia Gjös, (Lagman Johan Gjös' dot-
ter?) som dog 1699. Under Carl den XII:S
krig, war Lorentz med hela sin familj öfwer-
flyttad till Swerige och egendomen förwalta-
des dels af Kapellanen Johan Dxenius, dels
af Arrendatorn Philip Forsman. Han hade
twenne barn, Johan Adolf och Barbro
Christina.

k) Johan Adolf Hästesko emottog egen-
domen efter krigets slut. Han war gift med
Anna Maria Glauben. Före sin död
sälde han Kourla, som da war i mycket la«
gerwall till

*) Enligt uppgift af en wäl känd Historieforffare,
stall Anders Erik Muncks fru hetat Marga-
reta Larsdotter, men i wigselboken heter hon endast
Maria. Att hon warit Lars dotter är möjligt, men
i sädant fall woro Carl, Märten och Lars bröder,
ty A. E. Muncks fru erhöll Sallmis gärd i testa-
mente efter sin farbror Mattcn Hastesto.
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K) Berndt Johan Brunow, Cornett, hwil-
ken likwäl snart mäste afstä egendomen, sä-
som vördad, ät

K) Johan Wenzel Rotkirch, Capitaine,
som war gift med Lorentz Hästestos dotter
Barbro Christina, född 1697. De hade
9 barn. Ar 1766 sälde han Kourla till
sin mag

,) Lars Lindecrantz, Cornet. Hans fru
hette Sofia Christina Rotkirch, som
sedermera blef gift med dfwerste Carl Eke-
stubbe pa Dlkala. Efter sin mans död sälde
hon egendomen till sin bror

K) Adolf Magnus Rotkirch, Lieutenant,
född 1731 och gift med Sofia Margareta
Aminof, född 1737. Ar 1768 inlöstes
Kourla af hans swager

Y Carl Fredrik Toll, Major och Riddare
af Kongl. Swards-Drden. Han war född
i Siberien uti staden Turinst, dit hans fader
Capitainen Fredrik Christofer Toll, ef-
ter slaget wid Pultawa, blifwit förd säsom
fånge och der han gifte sig med Fröken Anna
Catharina v. Burghausen. Här anlade
han ibland Tartarerne tobaksplantager och
förwarfwade sig stor förmögenhet, sä att han
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hade eget hus i Turinst. Men säwida tobaks-
handeln war regeringens monopolium, blef
han för denna handel angifwen och 1720 ar-
resterad och dess egendom confisterad. Efter
freden 1721, da alla Swensta sängar erhöllo
tillätelse att hemresa, mäste han ensam qwar-
stadna i fängenstap. Hans fru med sonen
Carl Fredrik och ett annat barn åtföljde den
öftiga staran. Genom Konungens förord
slapp han utur fängenstapen 1722 och begaf
sig till Aminne gärd i Pojo, den han köpt^
af Major Wallas, och lefde der intill sin död
1728. Enkan gifte sig sedermera med nämnde
Major Wallas. Carl Fredrik Toll trädde
aldmförst i tjenst wid Kongl. Artillerie-rege-
mentet i Stockholm 1738 och befordrades
1760 till Lieutenant wid Kymmenegärds ba-
taillon och 1761 till Capitaine, samt erhöll
1770 Majors afsted. Han war tre gänger
gift: l:o med Anna Elisabeth Aminof
iftan Rilar gärd i Tenala. I detta äkten-
fiap hade han 4 söner och 3 Hon
dog 1762. 2:o med Anna Margareta
Rotkirch ifrän Stensböle i Borga socken
och syster till ofwannamnde Adolf Magnus
Rotkirch. Hon dog 1770 och efterlemnade
5 barn. 3:o med Lieutenant Carl Johan
Hastfers enkefru Catharina Charlotta
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Swedenmark, ifrän Ingeris gärd i Ustela,
som födde honom 7 barn. Han dog d. 26
Dct. 1784 pä Dlsböle gärd i Tenala, der
han ock merendels bodde. Hans efterlefwande
enka war känd säsom ett mycket wittert frun-
timmer.

m) Gustaf Johan Toll blef 1789 dels
genom arf, dels genom köp ägare till Kourla.
Han war född 1762, Capitaine, och gift med
Johanna Charlotta Löfwing ifrän Ruha
gärd i Drimattila. Hon dog 1807 och
han ZZ 1829. I sitt äktenskap hade de 2
barn.

») Carl Henrik Toll, född 1779
Major. Gift med 1:0 Björnram; 2:0 Ebba
Johanna Christina Schatelowitz. Är
1836 d. 24 Dct. blef Kourla pä concurs-
auction försäld och inropades af

<.) Gustaf Gabriel Hällström, Professor
och Drdensledamot, hwars arfwingar, sedan
han d. 2 Juni 1844 aflidit, nu besitta egen-
domen.

2. Suontaka Skoo, berustadt säteri. War
Hästesto familjens egenteliga säte, hwarföre
egendomen kallades, säsom den ock ännu be-
nämnes Hof. Dess äldsta ägare hafwa warit:
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») Claes Henrikson, förut upptagen under
Kourla.

d) Carl Claesson, d:o d:o.
c) Jacob Carlson. Han lärer hafwa de-
lat egendomarne emellan sina barn, ty efter
honom sinnes

6) Lorentz Jacobson Skoo hafwa ägt och
bodt pä Suontaka. Han war Capitaine-Lieute-
nant. Eljest förekommer i Kronans räkenskaper
för är 1649 en Jacob Larsson Sko, säsom Herre
till Suontaka, Lahnus och Ahmo, men san-
nolikt bodde han pä Lahnus*).

v) Henrik Hästesko, gift med Agneta Lju-
ster (mähanda Hofrätts-Assessor E Ljusters,
dotter), som enligt Consistorii dom bötade 60
Daler för förseende i sitt giftermäl. Hon
dog 1678.

l) Axel Gotthard Nasakin, Cornet; han
blef 1695 gift med Henrik Hästestos dotter

*) Möjligen ocksä pä Kourla rusthäll, som nu kallas
Moxkofli. Detta jemte allodialet och Suoni lägo
dä alla i en klunga, under namn af Kourla by.
Jacob Larsson erhöll "/ 1632 Suxela lakola, så-
som frälse, som genom reduction torde hafwa äter-
gatt.
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Anna och derigenom ägare till Suontaka.
Hon hade förut 1692 ingätt äktenskap med
Crik Stalhana ifrän Irjala, som dog
aret derpä. De hade tre barn: Henrik,
Marta Helena och

s) Axel Gotthard Nasakin, gift med
Margreta Catrina Rennerfelt, med
hwilken han hade Ma barn, nemligen 2:ne
döttrar: Cwa Lena och Christina Intjä-
na, som dogo ogifta, Anna Margreta,
som 1744 blef gift med Nils Stalhana,
samt

K) Axel Gothard, Cornet, född 1736 och
gift med Kapellanen i Thusby Hyttens
enka Anna Maria Malm, dotter till Pro-
sten Jacob Malm i Wichtis. Han dog
1797, och sedan hans enka och syflon dels
aflidit, dels bortflhttat, säldes egendomen ar
1810 till

z) Benjamin Backman, Deconomiae-Di-
recteur, och gift med Margreta Elisabet
Eklund. Deras yngsta dotter Fredrika
Gustawa, blef ar 1837 gift med

K) Gustaf Adolf Engblom, Länsman i
Lojo Moderkhrko-destrict, som nu besitter Sko
säteri.
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3. Dlkala berustade säteri, är en gammal
Ekestubbe-slägten tillhörig egendom. Den
äldsta här boende, som man känner war

a) Jöns Thomasson och Simon Erik-
son, som är 1652 ägde Dlkala.

b) Bertil Simonson, ar 1583 och 93
Fogde i Säxmäki och Commissarie för Elfs-
borgs lösen.

e) Lars Bertilson war ifrän 1619—1633
Underlagman i Södra Finne Lagsaga. Kal-
lades d. 7 Dct. 1623 till Ledamot i K. Äbo
Hofrätt, men kunde för sjuklighet ej mycket
befatta sig med tjensten. Han war twenne
gänger gift: l:o med Kirstin Horn till
Aminne, 2:o med Margreta Knutsdot-
ter, som förut warit gift med en Prest wid
namn Anders. Till enkesäte ät henne köpte
han 2_l 1630 Wanhala Möstalo rusthäll,
hwilket hans yngre son Johan Larsson,
gift med sin stjufsyster Kirsten Änders-
dotter, sedermera ärfde. Dlkala tillföll hans
äldre son

ä) Henrik Larsson, som, da han 1639 d. 6
Sept. adlades, kallade sig Ekestubbe.
Han hade tjent i Rysta, Lifländfla och Ty-
sta kriget samt derwid utmärkt sig som en
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tapper man och genomgätt alla grader, till
dess han slutligen blef Dfwerste-qwartermä-
stare. Han ägde utom Dlkala äfwen Kir-
welä säteri, Kaupila, Maikala samt hela
Hawisto by. Erhöll äfwen af Kongl. Nad
-«° 1649 i Wanhala by mantal säsom
frälse, som wid reductionen ätergick till Kro-
nan. Han war gift med Catharina Lem-
nia. Han hade flere barn, af hwilka Do-
ro the a blef gift med Capitainen Henrik
Hästesko pä Kirwelä, och

«) Henrik Ekestubbe behöll Dlkala^ Han
hade warit twenne gänger gift: 1:o med
Christina Gyllenhjerta och 2:0 med
Elisabeth Gezelius, dotter till Bistop
Johan Gezelius den äldre. Han lefde
ännu 1690 och kallas dä Ryttmästare, men
lärerj hafwa aflidit nägra är derefter*); ty
hans enka blef d. 31 Aug. 1696 wigd med
Corporalen, sedermera Majoren Christian
Joachim Schmiedefelt**), men dog aret

) Han drunknade 1694 emellan Grisslehamn och
Eckerö.

**) Det är således ett mitztag, dä i Gezelii den äldres
minne af I. I. Tengström, v. 238 säges, att hon
dog säsom enka.
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derpä. Besynnerliga förhällanden mäste wid
detta äktenstap hafwa ägt rum, ty i en kla-
goskrift till Consistorium af d. 26 Nov. 1696,
klagar hennes stjufson Henrik Ekestubbe der-
öfwer, att Schmiedefelt d. 22 Nov. 1696,
dä l:sta gängen ringdes i kyrktornet, gätt i
kyrkan, kullstjelpt bänkarne, öppnat Ekestubbe-
grafwen och bortröfwat hans stjufmoders lik.
Sannolikt war hon dä endast bisatt, ty hon
begrafwades högtidligen d. 30 Nov. Denne
Schmiedefelt bodde sedermera i Karislojo,
der ännu ibland allmogen mänga rykten äro
i omlopp om hans wildhet och besynnerliga
företag. Ibland Henrik Ekestubbes barn
af förra giftet äro kända: Henrik, Carl,
Gustaf, Johan, Helena,Märta, Chri-
stina och Gunilla, som förförd af en Hr
Gutheim ar 1700 dog, 26 är gammal,

e) Carl Ekestubbe, född 1677 och Cornet.
Under Carl den Xll.s krig, da Ryssarne
woro i landet, war han med sin familj öf-
werflyttad till Swerige. Under denna tid
lades egendomen nästan i öde och alla hand-
lingar förstördes. Han dog d.'/ 1766 och war
gift med Majoren Henrik Johan Hästestos
ifrän Salmis dotter luljana Sofia, född
1708 och död 1779, i hwilket äktenstap hon
hade en son Carl Fredrik och fem döttrar.
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3) Carl Fredrik Ekestubbe, född d. Z§
1727, war öfwerste och Riddare. Han dog
d. Z 1784 och war twenne gänger gift: l:o
med Sofia Christina Rotkirch, enka
efter Corneten LarsLindekrantzpä Kour-
la, i hwilket äktenstap han hade tre barn:
Carl Johan, född 1763, Lovisa Ulrika,
och Barbro Sofia, som blef gift med Con-
tracts-prosten, D:r Bengt Jacob Ignatius i
Ulfsby. 2:0 med Anna Elisabet Kraft-
man ifrän Borgä, med hwilken han hade 6
barn. Genom köpebref af den 16 Juni 1786,
sälde arfwingarne egendomen till

b) Joachim v. Glan, Hofrättsräd. Han
war född 1720 och son till Prosten och Kyr-
koherden i Tenala Joachim v. Glan. Gift
med Brukspatron a Swartä Henrik Johan
Kreh's dotter Helena Margareta*). Han
dog 1798.

i) Joachim Johan v. Glan, den föregå-
endes enda barn, erhöll Dlkala af sin fader
genom köpebref af d. 28 Dec. 1787. Han
war Hofrätts-cancellist, född tz 1768 och
dog d. 4! Juli 1810, hwarefter egendomen

*) Om hans lefnad och förtjenster, läses utförligare i
Hbo Hofrätts-Historia, af W. G. Lagus, p. 366.
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ärfdes af Advokat-fiflalen Christian Gott-
fried v. Glan och dess syster Kamrerstan
Christina Lowisa Arnkihl, hwilka ge-
nom köpebref af d. 4 Aug. 1814 sälde denna
lägenhet till

K) Johan Gadolin, Professor och Riddare,
hwilken medelst köpebref af d. 22 Juli 1843
försälde egendomen till sin mag

i) Gustaf Gabriel Hällström, Professor
och Drdens-Ledamot, hwars arfwingar nu äga
Dlkala.

4. Kirwelä berustade säteri med Kaupila
hemman, woro i äldre tider stilda lägenheter,
dä Kaupila ofta kallas säteri. Det sistnämnde
omnämnes widare 1683, dä det innehades af
Rasmus Knutson, hwars son Johan
Rasmusson sälde Kaupila är 1630 d. -_-

till Major Henrik Larsson Ekestubbe pa
Dlkala. Dä hans dotter Dorothea gifte
sig med Capitainen Henrik Classon Hä-
fte sk o (sannolikt en broder till Carl Classon
pa Kourla), erhöll hon Kirwelä*), kanste

*) I 1680 ars räkenskaper säges att Kirwelä war
Ekestubbes köpta frälse, men postiderades af Carl
Rennerfelt. Huru härmed hänger ihop, har ej kun-
nat utredas.
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med nägon utlösen af hennes man, ty dä hon
efter sin första mans död, för andra gängen
gifte sig med Corneten Lydert T ostman,
erhöll hon 1686 d. af sin broder Henrik
Ekestubbe pä Dlkala, Kaupila hemman, sä-
som förlikning i sin arfstwist. Iftan denna
tid hafwa Kirwelä och Kaupila warit för-
enade. Dfwannämnde Lydert To st man
war ofrälseman, men genom Kongl. Resolu-
tion af d. 20 Dct. 1686, som med anledning
af giftermälet utwerkades, förklarades han
för frälseman, med löfte att efter underdå-
nig ansökan erhälla stöldmärke. Denna an-
sökning torde likwäl hafwa utebliftvit. I
första giftet hade hon en dotter Margaretha
och i det sednare en son Henrik och en dot-
ter Brita, som blef gift med Uppbördsstrif-
waren Henrik Degert pä Korpila. Ägare
af Kirwelä hafwa säledes warit:

2) Henrik Larsson Ekestubbe.
b) Henrik Classon Hästesko.
0) Lydert Tostman.
«) Anders Magnus Rennerfelt ifrän
Salmis, Ryttmästare. Han war gift med
Tostmans stjufdotter Margareta Hästesko
och erhöll genom transaction af d. 23 Maj
Kirwelä och Kaupila, säsom sin hustrus fä-
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dernearf. Han dog d. 28 Maj 1705 och ef«
terlemnade 7 barn, af hwilka

e) Henrik Ludwig Rennerfelt, blef ägare
till egendomen. Han war född 1703 och
Cornet. Han gifte sig 1743 med Prosten
Jacob Malms stjufdotter Anna Cathrina
Aemeleus och hade med henne 4 barn.

l) Emanuel Bergius, Lieutenant, född d.
z 1737, död d. zz 1778; gift med sin före-
trädares dotter Maria Eleonora Ren-
nerfelt och hade med henne en son Henrik
Emanuel, en dotter Anna Lowisa, gift
med Adjuncten, sedermera Kapellanen i Esbo
Henrik Tötterman samt Helena Char-
lotta, född 1776 och gift d. 'z' med

s) Gabriel Karen, Bokhällare, som dog d.
'5° 1804, da enkan äret derpa trädde i an-
nat gifte med

K) Fredrik Magnus Lagerstedt, Batail-
lons-adjutant, född d. 2_» 1755. I förra
giftet war en son G ad, som drunknade 1832;
i det sednare 8 barn. Är 1837, blef egen-
domett försäld till

i) Christofer Karand er, Rusthällare
ifrän Kisto, dess nuwarande ägare.
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s. Lahnus berustade säteri har äfwen i fordna
tider tillhört Hästesto-slägten *), hwarefter
det genom gifte tillföll Lieutenant Siegfrid
Rappengren, som war gist med en Häfle-
sto och dog är 1700. Han hade twenne
döttrar, af hwilka Anna Christina blef
gift med Sockne-adjuncten härstades Johan
Finer och den yngre Maria med Rusthäl-
laren Simon Labbardt. Ifrän denna tid
har säteriet warit deladt i 2:ne delar, Ne-
dergärd och Dfwergard. Nedergärd in-
nehafwes ännu af Simon Labbardts efter-
kommande, men ofta garden tillföll

») Johan Finer, Sockne-adjunct, och efter
hans död dess begge söner

d) Jacob Johan Finer, gift med Anna
Gertrud Tammelander, och Sigfrid
Finer, gift med Anna Christina Vusch,
hwars arfwingar är 1787 sälde egendomen till

o) Adolf v. Rehausen, Capitaine, född d.
/5 1738. Genom köp afslutadt 1812, öf-
wergick lägenheten till

*) Lahnus kallas 1680 i Kronans räkenskaper Jacob
Carlsons köpta frälse och possidemdes af sonen Ja-
cob Hästeflo.
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ch Carl Gustaf Lagerstedt, Ryttmästare,
född 1766 och gift l:o med Eva Lowisa Gyl-
lenbögel, född 1772, död 1815; 2:o med
Christina Hjelmerus, född 1779. I förra
giftet hade han en dotter Carolina Fre-
drika, som blef gift med Sockne-adjuncten
Gustaf Forssman i Lojo. Är 1826 säl-
des öfre Lahnus till

e) Carl Johan Rudman Bergenstrale,
Lieutenant, som är 1841 sälde egendomen till
dess nuwarande ägare

f) Carl Henrik Strandberg, Kyrkoherde
i Karis, Contracts-Prost och Drdensledamot.

6. Irjala berustade sateri. Denna egendoms
första kända innehafware war

») Nils Larsson Stälhane. Han hade
ifrän soldat tjent sig upp till Ryttmästare,
dä han 1640 blef adlad. Han har warit en
tapper man och känd för en utomordentelig
styrka. Dog 1657 och begrafwades äret derpa
i sin egen graf i Wichtis kyrka. Utom Ir-
jala erhöll han säsom donation, genom Kongl.
Bref af d. 13 Aug. 1641, Kaharla, Tai-
pale, Koikala, Päxlax, Hynnelä, Njuhala
Myyri och Ljukas samt Wanhala Tähkälä;
men alla dessa gods ätergingo till Kronan
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genom reduction. Af hans barn äro kända
Carl, död 1656; Lars, Fältsecreterare, död
1658, samt

d) Nils Nilsson Stälhane, som ärfde
egendomen och dog 1694.

o) Lars Stälhane, Corporal. Af hans
barn blef Agneta Margreta gift med
Länsman Jacob Hinder son pä Drawala,
Margreta gift med Cornett Johan Munck
pä Hirsjärwi och Christina Catharina
gift med

6) Lorentz Anders Munck, den förres
broder, genom hwilket gifte Irjala tillföll
Muncksta slägten. Han war Capitaine, hade
bewistat fälttägen under Carl den xil, äf-
wensom 1742 ärs fälttäg och dog pä Irjala
1744. Han efterträddes af sin son

e) Lorentz Johan Munck, Sergeant, född
1710, död 1780 ogift.

t) Claes Adam Munck, Ryttmästare, född
d. '^ 1734. Köpte egendomen af förut-
nämnde sin kusin. Han war son till Cornet
Johan Munck pä Hirsjärwi och broder
till Fändrik Johan Munck, som nu ägde
sagde egendom och war gift med Catharina
Stubbe. Säwida Claes Adam Munck
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war ogift, testamenterade han Irjala gärd
ät deras son

3) Claes Johan Munck, som efter sin far-
broders död är 1793 tillträdde egendomen.
Han war född d. 24 Sept. 1764 i Somero;
ingick 1780 i militärtjenst säsom Sergeant
wid Nylands Infanteri-regemente, 1781 Cor-
net wid Adelsfanan, 1786 Lieutenant, 1783
Capitaine, 1794 Major, 1799 Riddare af
Kongl. Swärds-orden, 1802 Dfwerste-Lieute-
nant, bewistade 1808 ärs krig. Erhöll för
sjuklighet nädigt afsted med dfwerste namn
och wärdighet. Dog d. 1839. Han war
gift med aflidne Kamereraren C. G. Arn-
kihls dotter Christina Elisabet Arnkihl,
född d. 5 1777 och hade 12 barn, af hwilka
2:ne äro aflidne. Egendomen äges nu af
dess enka och arfwingar.

7. Kotkaniemi berustade säteri. Tillhörde i
fordna tider Stälhane-slägten och innehades
ar 1666 af Lieutenant Johan Stälhane,
gift med Maria Gyllenbögel. Seder-
mera bodde här omkring 1710 Cornet Da-
niel Reuter, som war gift med Prosten
Thauwonii dotter Elisabeth; men om han
ägde Kotkaniemi, har ej kunnat utredas. San-
nolikt är, att egendomen oafbrutet tillhörde
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Stälhane-familjen, ty pa 1740-talet inneha-
des den äter af Cornet Erik Magnus
Stälhane, född 1706 och död 1757; gift
med Christina Rossmark, och derefter
af hans son Fändrik Erik Johan Stäl-
hane, gift med. Beata Sofia Munck,
som sälde egendomen till

a) Ulrik v. Dii b en, Baron och Kammar-
herre, född 1706 och hitflyttad ifrän Swe-
rige. Gift med Anna Lo ti gi a. Han dog
1771. Sedermera har Kotkaniemi genom

köp gätt i följande händer:
d) Carl Gustaf Arnkihl, född d. 1731,
Kamererare, och gift med Lowisa Chri-
stina v. Glan, född d. 1748. Han dog
d. 1786 och hon d. 1838.

o) Carl Collin, Inspector, gift med Ma-
ria Lindström; flyttade härifrän till Vjerno
1803.

6) Abraham Nohrström, adopterad kallad
Segersträ le, Major, och efter erhällit af-
sted Kronofogde i Raseborgs Dstra Härad.
Född d. Z 1765, död 1842 i Kyrkslätt. Gift
med Fredrika Augusta Törne, född 1783.

e) Lars Sackleen, Landshöfding, Ledamot
i Kejserliga Senaten, Riddare af Kejs. S:t
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Annae Drdens första Klass medKejs. Kronan,
Kejs. Kongl. S:t Stanislai Drdens första
och Kejs. S:t Wladimirs Drdens fjerde
Klass. Född d. 6 Febr. 1788. Gift med
Clementina Dorothea Bruun.

8. TerMlammi berustade säteri, utgjorde
fordom ett byalag med Hijstaby, som dä kal-
lades Lill-Terwalammi, till stilnad iftän
säteriet, som hette Stor-Terwalammi.
I nyare tider har garden sätt namn af
Griksberg. DH äldsta kända ägare war

») Caspar Fredrik Knorring, som bodde
här omkring 1660 och war gift 1:0 med He-
lena Stefansdotter Lemnia, en syster
till Ryttmästaren Henrik Larsson Ekestubbes
fru pä Dlkala, och 2:o med Cathrina Lich-
tone ifrän Terwik i Perno. Han hade i
hwardera giftet en son. Den yngre, Jöran
Johan, född 1667, blef baroniserad och dog
i Stockholm 1726. Den äldre

d) Stefan Fredrik behöll Terwalammi.
Han war född 1646. War med i ätstilliga
krig och blef adlad 1672. Gift med Sigrid
Helena Gyldener.

o) Stefan Fredrik Knorring, den yngre
kallad, war Dfwerste-Lieutenant och gift med
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Eva Dorothea v. Alassen. Af hans
barn märkas: Carl Dt to, född 1715, gift
med Benedicta Zederström och bodde pä
Haara,som hade4söner, Georg Fredrik, död
i ungdomen, Eleonora luljana, gift 1747
med Häradsstrifwaren ErikHutner, Eva
Helena, gift med Inspectoren ä Esbo gärd
GustafLindström, Charlotta Christi-
na, gift med Fändrik Fredrik Amnorin,
Adolf Wilhelm, Adolf Magnus, samt

6) Johan Gustaf Knorring, som war
äldsta son, född 1714 och 1761 gift med
Margreta v. Rehausen. Deras barn
woro: Fredrik Gotthard, född 1762, Jo-
han Gustaf, född 1763 och Adolf Fre-
drik, född 1766.' Dmkring är 1770 köptes
Terwalammi gärd af

e) Gustaf Adolf Tigerstedt, Lieutenant,
född 1744 och död 1789. Gift med Kyrko-
herden Limnells dotter i Kyrkslätt Char-
lotta, som sedermera trädde i annat gifte
med Vataillons-predikanten Johan Borg-
ström och sälde egendomen till

k) Emanuel v. Duben, Lieutenant. Efter
hans död 1806, blef egendomen ar 1808 pa
offentelig auction försäld till
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3) Carl Magnus Lindholm, Commerceräd
i Helsingfors, och tillföll efter hans död dess
enda son

K) Knut Carl Gustaf Lindholm, född d.
st 1808, gärdens nuwarande ägare. Gift
med Gustafwa Wilhelmina Hultgrön.

9. Härkälä berustade säteri. Dm dess äldsta
innehafware har ingen säker utredning kun-
nat erhällas. En Lieutenant Johan Häste-
sto, som dog 1672, stall hafwa warit ägare
af Härkälä och efter honom en Capitaine
Henrik Hästesto, död 1681, kanste densamme
som war gift med Dorothea Ekestubbe?
Hwad man af Kyrkoböckerne känner, är att
en Fru Anna Silfwerswan nämnes är
1687, säsom boende a Härkälä; men det är
äfwen kändt, att en Fändrik Johan Hen-
rik Hästesko, är 1688, bodde pä och san-
nolikt war ägare af Härkälä gärd. Han
war gift med Helena ...? och deras dotter
Margreta Helena blef 1691 gift med

») Claes Munck, som med säkerhet kan
antagas wara gärdens första kända ägare.
Han war Ryttmästare. Stamfadren för
denna adeliga slägt, war Michel Paul son
Munck, adlad 1686 och fogde pä Äbo flott
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1598. Säsom hällande med Sigismund,
blef han är 1599 af Carl IX halshuggen.
Hans son war Ryttmästaren Hans Munck,
gift med Catharina Slang till Laxpojo.
Deras son Johan Hansson Munck,
Lieutenant, blef swärt blesserad i hufwudet,
tog afsted och ingick pä civila banan, dä han
1611 blef Assessor och sedermera v. President
i Äbo Hoftätt. War derjemte en af de ri-
kaste Possessionater pä sin tid. Hans son
Anders Munck war Capitaine, gift med
Margareta Ramsay och dog 1676. Han
hade 2:ne söner: Anders, Cornet, som dog
under Petter den Stores tid, säsom krigs-
fänge i Siberien, af hwars efterkommande
Munckarne pä Irjala härstamma och
Claes, som war ägare af Härkälä.

d) Claes Claesson Munck, Cornet, och
gift med Magdalena Eleonora v. Re-
hausen, med hwilken han hade 9 barn.
Han dog 1761, och sedan den öftiga famil-
jen 1780 flyttat till Esbo, säldes Härkälä
gärd till

o) Jacob Sahlswärd, Dfwerste-Lieutenant.
Dm han nägonsin bodt här, är okändt; men
i Kyrkoböckerne förekommer han icke. Hans
efterkommande sälde egendomen är 1794 till
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«!) Petter Adolf Malmborg, Dfwerste-
Lieutenant, som samma är hitftyttade ifrän
Pojo. Han war född 1737 och gift med
Lowisa Fredrika Toll, född 1751. Han
dog 1797, dä egendomen försäldes är 1802 till

e) Carl Adam Klingstedt, Capitaine,
född 1774 och gift med Eva Eleonora
Heinzius, född 1774. Han bortflyttade
1814 till Kyrkslätt, sedan egendomen äret
förut blifwit försäld till

f) Anders Gustaf Rotkirch, Capitaine,
född d. i 1785 och gift med Eva Fredrika
Vläfjäld, född 1794. Säsom sjuklig flyt-
tade han är 1841 till Tawastehus och sälde
egendomen till dess nuwarande ägare

3) Johan Holm, v. Häradshöfding, boende
i Borgä.

10. Salmis berustade, säteri. Tillhörde i äld-
sta tider Rennerfeldtsta slägten, men kom
mot slutet af 1600-talet, antingen genom
köp eller gifte, att tillfalla Hästesto-familjen.
Dess första kända ägare war

a) Henrik Johan Hästesko, Major, född
1666 och död 1760. Han war gift med
Agneta Schlagel och hade twenne döttrar:
luljana Sofia, som blef gift med Cor-
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net Carl Ekestubbe pä Dlkala och Eleo-
nora, gift med

d) Axel Henrik Lagerhjelm, som sedermera
blef ägare af Salmis. Han war född 1704
och Fändrik wid Wermelands regemente; dog
1764, hwarefter egendomen i mänga är war
utarrenderad och säldes slutligen till

c) Jacob Sahlswärd, som förut ägde
Härkälä gärd, hwilken han jemte Salmis
sedan sälde till

6) Petter Adolf Malmborg, Dfwerste-
Lieutenant. Efter hans död 1797 inlöstes
egendomen af dess son

o) Carl Adolf Malmborg, född 1780,
Capitaine, boende i Borgä socken. Är 1828
säldes Salmis pä offentelig auction, dä den
inropades af

l) Ernst Wilhelm Salmen, Revisor, bo-
ende i Tawastehus, som är 1836 sälde egen-
domen till

3) Johan Henrik Gestrin, Lieutenant,
född d. 1786 och gift med Eva Fredrika
Salmen.

11) Ustalo berustade säteri i Hawisto bh, har
allt ifrän Henrik Larssons tid warit en Eke-
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stubbe-familjen tillhörig egendom, och wetter-
ligen aldrig bebodd af nägra ständspersoner.

12. Rop o i berustade säteri. Tillhörde Lorentz
Sko pa Suontaka. Blef sedermera indragit
till Kronan och indelt till boställe för Dfwerste-
Lieutenanten wid Nylands Dragon-regemente.
Nu mera utarrendemdt. Här hafwa bodt
Corneten Wenzel Rotkirch och Fredrik
Torwigge, samt Lieutenant Adolf Mag-
nus Rotkirch, sedan han 1768 säldeKourla.

Utom dessa ofwannämnde säterier hafwa
följande lägenheter warit bebodde af adeliga och
andra ständspersoner:

1. Wanjärwi gärd war fordom en by, be-
stämde af 2:ne rusthäll, Pietilä och lakola
samt2:ne hemman, Tipoi och Weirä. Dessa
lägenheter köptes omkring 1770 af Bruks-
patron Henrik Johan Krey pa Swartä,
efter hwars död egendomen tillföll

») Magnus Linder, Bergmästare och gift
med Anna Christina Krey ifrän Swartä,
född 1726 och död d. 2/ 1793. Han sjelf
war född i Skäne är 1710, der hans fader
war Capitaine och gift med Maria Stocken-
ström. Han dog d. V 1799 och efterlem-
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nade 2:ne söner *), af hwilka den yngre Mag-
nus Linder, gift med Fredrika Baer,
erhöll Swartä; men den äldre

K) Adolf Linder behöll Wanjärwi. Han
war född d. iz 1?48 och dog d. Z 1812;
Lagman och gift med Agnes Fredrika
Wallénstjerna, född 1760, som dog barn-
lös d. 2/ 1838. Egendomen ärfdes af hans
brorsöner

MagnusLinder pa Swartä
och Dfwerste-Lieutenant Carl Linder, ägare
af Aminne gärd i Pojo.

2. Tuohilammi rusthäll Hgdes af Henrik
Johanson Forsius, död 1689; mähända
en son till Johan Forsius, Kyrkoherde i
Sjundeä.

») Johan Henrikson Forsius, gift 1703
med Elisabeth Backman. Säldes sed-
nare till

d) Gotthard Georg v. Rehausen, Ca-
pitaine, född d. 2_« 1689 och död d. 1762.
Hans fader war Major Gotthard v. Re-
hausen, som d. 52 1685 blef adlad. Han

*) En tredje son Anders, war född 1752, men dog
1757.
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sjelf war tre gänger gift: 1:0 med Cathri-
na Regina Sneckenberg, som födde ho-
nom 4 barn. 2:0 med Catharina Go-
denhjelm, som födde honom 12 barn, ibland
hwilka Capitaine Adolf Rehausen, gift
med Märta Charlotta De la Mötte,
blef fader till ännu lefwande ägaren af Wei-
kola gärd, Capitaine Adolf Gotthard v.
Rehausen; samt 3:o med Anna Sofia
Taube, som födde honom 7 barn. Tillsam-
mans hade han 23 barn. Egendomen säldes till

o) Berndt Johan Roslindt, gift med
Johanna Bark och sedermera till

<l) Christian Limnell, Kyrkoherde i Kyrk-
slätt och gift med Catharina Baranof
ifrän Lifland (icke Varohn), hwars ogifta
döttrar

e) Christina, Agatha och Eva innehade
rusthället, intill dess detsamma efter Agathas
död 1834 af arfwingarne säldes till

k) Carl Henrik Forss, Contoirs-flrifware,
född 1806, egendomens nuwarande ägare.

3. Weikola rusthäll tillhörde pä 1740-talet
Länsman Anders Eklund, hwilken sälde
rusthället till Lieutenant Magnus Pontus
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4.

Willebrandt, som war född 1726 och gift
med Ulrika Sofia Gadelius. Af deras
fyra barn, blef dottren Hedwig Sofia
gift med Kapellanen härstädes, sedermera
Kyrkoherden i Rimito Adolf Bäckwall,
som sedermera inlöste egendomen och sälde
densamma till dess nuwarande ägare, Capi-
taine Adolf Gotthard v. Rehausen,
född d. z 1770 och gift med Catharina
Sofia Richter.

Palajärwi bestod 1649 af tre gärdar, som
sedermera sämmanslogs till 2:ne rusthäll och
tillhörde nägon Stolpe, hwars dotter Ma-
ria Stolpe 1687 blef gift med Fändrik
Jacob Sann. Hennes bror, Auditeur . .

Stolpe, gift med Karin?, ägde egendomen.
Deras dotter Elsa Stolpe, blef 1697 gift
med Krono-Befallningsman, sedermera Ränt-
mästaren Erik Sparman, hwilkas dotter
Margreta Collina sedermera blef gift med
Sergeant .. . Starckau, hwarigenom
denne blef ägare till Palajärwi begge rust-
häll; men efter hans död delades desamme,
sälunda att Norrgärd tillföll sonen Jacob
Starckau, Brukspredikant ä Fagerwik och
gift med Margreta Bäckman, men Sö-
dergärd Sergeant Carl Grenqwist, som
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war gift med Starckaus enda dotter Ulrika.
Genom deras dotter Margretas giftermäl
med Lieutenant Carl Gustaf Krumhorn,
som andra gängen gifte sig med Friherrinnan
Sara Lovisa v. Duben, öfwergick Söder-
gärds rusthäll till denna familj och äges nu
af den förutnämndes son, Carl Gustaf
Krumhorn, född d. 1735 och gift med
Johanna Carolina Nordberg. Slägten
härstammar ifrän Listand.

5. Lachtis Haitis frälsehemman tillhörde
Lieutenanten Henrik Gutofski, som om-
kring 1746 köpte detsamma. Han war född
1688, gift med Anna Sofia Mäther och
dog d. /^ 1784. Hemmanet förwaltades
sedan en läng tid genom Landbönder; men
såldes sedermera 1812 till Lagman A. Linder,
som öfwerdrog detsamma till Lieutenant Carl
Johan Rudman Bergensträle, född
1786 och gift med Lagman Linders pä Wan-
järwi adopterade dotter Maria Fredrika.
Garden köptes 1828 af Lagman och Häradshöv-
dingen GustafFredrik Sjöstedt, född d. I
1784 och gift med Eva Agatha Forsgren.

6. Wanhala luotila rusthall blef genom
K. Bref af d. 30 Aug. 1649 donerad, till



48

Henrik Larsion Ekestubbe pa Dlkala, men
ätertogs wid reduction. Emedlertid hade hansson, Ryttmastaren Henrik Ekestubbe, ut-
werkat sig ett nytt donationsbref för lifsti-
den pä luotila d. 10 Dct. 1684; men sä-
wida detsamma redan i Indelningswerket
war upptagit säsom berustadt, sa behöll han
endast skatterättigheten, den han sedermera d.
2/ 1687 sälde till Kyrkoherden Johan Pro-
copeus. Rätta ägaren till luotila war
Anders Johanson, som 1681 af sin bro-
ders Matts Johansons arfwingar erhäl-
lit detsamma, emot förbindelse att betala
stulderne. Af denna Anders hade Prosten
Procopeus, redan förut är 1683, köpt luo-
tila. Anders som förut ägde Pajala i
Sibbo (Thusby?) och Matts woro bröder
till Nils Johanson pä Wöstalo. Efter
Kyrkoherden Procopei död arfdes luotila
af hans son, Kyrkoherden i Kalwola, Ga-
briel Procopeus, hwilken äter säsom arfs-
lott öfwerdrog rusthället 1724 till sin son
Fandrik Gabriel Procopeus, gift med
l:o Johanna Ebba Welling och 2:o med
Johanna Cathrina lägerhorn, dotter
till Dtto Maurits lägerhorn pä Nie-
mis. Af hans 7 barn blef Ebba Helena
gift med Sergeant Fredrik Printz, som
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blef wid Rusthället, och Cathrina Elisa-
bet, gift med Kyrkoherden i Wana Ga-
briel Påtänder, föräldrar till Profehor
Johan Gadolins sednare fru. Sonen, Fän-
drik Adolf Printz, gift med Hedwig Ca-
thrina Rim mel, ärfde rusthället, och efter
honom hans son, Capitaine Fabian Printz,
född d. 5 1803 och gift med Margreta
Antoinette Sjöstedt, som nu bHtter
egendomen.

7. Mö st alo rusthäll i samma by, innehades
af Erik Eskilson, da Hofrätts-Afttzoren
och Lagmannen Lars Ber til son d. 25
Jan. 1630 köpte detsamma säsom enkesäte
ät sin sednare fru Margreta Knutsdot-
ter *). Hans son Johan öars son, gift
med sin stjufsyster (se Dlkala) ärfde Ylöstalo.
Deras son Nils Johanson kallas nämde-
man, och hans son Johan Nilsson, som
dog 17Z1, war den första som stressig Palm.
Hans son Johan bekom Wöstalo genom
öfwerdragelse af sin äldre broder Jacob,
1728, och war gift med Kapellanen Oxe ni i
dotter Anna Sofia. Deras son Johan
Palm, gift med 1.0 Greta Intjäna En-

*) Utförligt relateradt i hans d. 26 Mars 1630 för-
fattade testamente.
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roth och 2:0 med Maria Keitanus, dog
1796, hwarefter Rusthällaren Erik Enros
ifrän Lojo, gift med dottren Maria Mar-
greta Palm, blef ägare till rusthället, som
nu besittes af Rusthällaren Erik Johan
Kor k man, gift med den förenämndes dotter
Hedda Lovisa Enros, hwars moder säle-
des i rakt nedstigande linie härstammar ifrän
stamfadren för adeliga Ckestudbe-slägten
Lagman Lars Bertilson.

8. Z. ähkäla hemman blef d. '/ 1641 donerat
till Ryttmästaren Nils Larsson Stäl-
hane pä Irjala, dit det ännu är 1698
stattade; men rätta ägaren war dä Bonden
Erik Johanson, hwars efterkommande oas-
brutit besuttit hemmanet. Detz nuwarande
ägare ar Bokhållaren Henrik Wilhelm
Ar^n, född d. z 1797 och gift med Re-
nata Gustawa Tamlander. Hiirila
hemman köptes säsom flattewerk afLars Ber^
tilson och lades under Wöstalo; men huru det
sedermera blifwit derifrän stildt, är obekant.

9. Hiiskula gärd beftär af fyra Frälsehemman
i Hiistula by, som förut lydde under Kourla,
men nu innehafwes af General-Lieutenanten m.
m., Friherre W. Klinkowström. Gärdens
anläggning är ny, men lofwar blifwa wacker.
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Kyrkan.

Wichtis gamla Stenkyrka, som blifwit
uppbygd i katholsta tiden, och hwaraf ruiner
ännu stä qwar, war uppförd pä en udde, Wih-
dinniemi kallad, der Surela ä faller ut i
Kyrksjön. Den war bygd i enkel götist smak
med högt tak, men nog liten. Fönster funnos
ej mera än fem, smä och läga. Murarne woro
af grästen, nertill dubbla, fyllda med grus och
murbruk. Den lilla Sacristian war ännu min-
dre, intill detz den 1650 höjdes pä bekostnad af
Major Ekestubbe pä Dlkala. 1670 mälades
Kyrkan med wackra bibliska bilder, efter tidens
sed, som kostade 320 Daler. Detzutom bidrog
adeln i socknen mycket att förstöna Kyrkan.
Major Ekestubbe stänkte Predikstol och en
MeHake, Jacob Classon Hästesko gaf
Altaret, en Silfwerkalk, och en MeHake. Stäl-
hane pä Irjala lat bygga Läktaren. En Hen-
rik Erson i Hapkylä stänkte 1644 en Silf-
werkalk o. s. w. 1682 bygdes ny Klockstapel.
Bygd pä en lös jordmän och nära till sjöstran-
den, hade Kyrkans murar ej tillräcklig styrka, utan
täta remnor yppade sig flere gänger, som pä-
kallade kostbara reparationer. En sädan werk-
stalldes 1666, dä westra gafweln, den enda som
ännu står qwar orubbad, till större delen upp-
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Murades. Likaså föregick är 1696 en allmän
reparation. Icke desto mindre pämmtes för-
samlingen om Kyrkans ytterligare reparation
wid Bistopsvisitationerne 1726 och 1739, samt
isynnerhet 1768, dä Kyrkan war sä förfallen,
att en del ansägo nödigt, helt och hållet ned-
nfwa densamma. Men säwida reparations-
kostnaden skulle komma att stiga allt för högt,
och Kyrkan dehutom war mycket llten, beslöw
Sockneboerne enhälligt att bygga en ny Kyrka,
hwartill äfwen H. K. M:jt tacktes i näder be-
wilja en allmän collect öfwer hela riket. För
att i möjligaste måtto lindra kostnaden, begyn-
tes redan 1760 med tegelslagning pä Prefte-
gärds-lindan, men utan särdeles framgäng, in-
till dest en särstild tegelslagare Borg man ifrän
Djamo gärd i Lojo, jemte 9 beständige handt-
langare är 1763, för detta ändamål blefwo an-
tagne och hwilka utan uppehäll fortforo med
arbetet intill är 1769. Sand togs ifrän WaN-
hala och lera inwid Hofwanjoki bro, der äfwen
tegelslageriet war anlagdt. Borgmans lön ut-
gjorde sOO Daler K. m. och 6 tunnor räg
ifrän Sockttemagasinet ärligen. Materialier, så-som sten, stockar, spiror :c. hemtade Sockne-
boerne sjelfwa; men dagswerken, som egenteligen
bordt utgöras efter matlag, bestämdes efter
mantal sälunda: att lägenheter med ett helt,
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och mantal, utgjorde dagswerk med 4 karlar,
z och z med 2 karlar samt z mantal och der-
under med i karl, utom Dlkala gärd af 1 man-
tal, som arbetade för 2, Wanjärwi gärd af 1Z
mantal, som arbetade för 3 och Härkälä gärd
af 3z mantal, som endast arbetade för 2 man-
tal. Till bestridande af kontanta utgifter, fast-
ställdes att jordägare af mer än 1 mantal,
betalte Z Daler S. m., ifrän 1 till z mantal
2 Daler och z till z mantal 1 Daler; men de
som besutto z mantal och derunder, stulle be-
tala 16 öre sagde mynt. Herrskaps- och handt-
werkarebarn betalte, mankön 4 och qwinkön 2
öre, men för sig sjelfwa och sina hustrur, be-
talte handtwerkare tillsamman 10^ öre S. m.
Bonde, torpare och krigsmäns barn, jemte dren-
gar, lärgossar och pigor, betalte mankön 2 och
qwinkön i öre, men krigsfolk med sina hustrur
4 öre och torpare med sina hustrur 8 öre S.
m. tillsammans. Dessutom togs ifrän Sockne-
magasinet 99 t:r räg, och stulle med Kyrkans
medel sedermera bestridas, hwad i kostnaden
ännu kunde brista. Kapellboerne blefwo wid
dagswerken hwar 4:de tur fria och samma för-
hällande iakttogs äfwen wid materialiernas an-
skaffande.

Sedan allt sälunda war ordnadt, blef ar
1770 d. 29 Juni grundstenen ä sydwestra gast
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weln lagd af församlingens gamla Kyrkoherde
Jacob Malm, och initialbokstafwerne af hans
namn i sten inhuggne, hwarefter arbetet begyn-
tes och fortsattes intill 1772, under uppseende
af Byggmästaren Anders Piminen ifrän
Abo, som emot erhällande af 700 Daler K. m.,
3 k:r räg ifrän hwart mantal och 1 stälp. smör
ifrän hwart hemman, hade sig detta arbete äta-
git. Han hade derwid förbundit sig att pä
egen bekostnad hälla murare och 3 gesäller samt
sjelf besörja korswirket, trädhwalfwet och tak-
täckningen, utom tornet. Att inreda Kyrkan
med golf, bänkar zc. antogs Socknesnickaren
Henrik Dman och Märten Tolpo ifrän
Karislojo, emot ätnjutande särskild betalning.
Kalksten erhölls gratis ifrän Lojo Prestgärd
och brändes wid Hofwanjoki.

Ifrän tegelslageriets anläggning, till deh
Kyrkan säsom färdig inwigdes, blefwo följande
summor disponerade:

Specie R:dr st. r:st.
Collectemedel samlade öfwer hela riket 162 26 1.
99 t:r räg ifrän magasinet försälde 249 41 —

Sammanstött af Socknen samt Kyr-
komedlen ..............78229 11.

Sä att den nya Kyrkans bygnad, utom dags-
werken och materialier, kostade 1195 Riksdaler
Specie.



55

Den 29 Sept. 1772, blef den nya Kyr-
kan af Prosten Pachalenius i Lojo, Gudi
till ära, inwigd och kallad Gustaf, efter Ko-
nung Gustaf den ill, som d. 12 Febr. 1771
hade emottagit Swensta Kronan.

Gamla Kyrkan, under hwars golf större
delen af Ständspersoner och Rusthällare hade
sina grafwar, nyttjades nu endast dä och da
wid begrafningar, men 1793 mäste man, i an-
seende till Kyrkans bräckliga tillständ, äfwen
härifrän afstä, och liken begrafwades endast pä
Kyrkogärden. Wid Prosten Tuderi tillträde,
föreslog han i Sockenstämma d. '/ 1801, att
gamla Kyrkan stulle ä auction försäljas, hwil-
ket äfwen gick för sig. Allt innanrede bortför-
des, taket nedbröts, äfwensom murarne, sä
widt man uti dem trodde sig finna nägot jern;
och ännu länge derefter kunde man betrakta
Kyrkans mälningar pä bräderna, som anwän-
des till fähustak pä Wanhala Hiirilä. Auctions-
summan uppgick till 6 R:dr 32 st. Numera
bildar det hela en stenhög, utom norra och tve-
strå wäggarne, som stä qwar och för sitt pitto-
reska utseende ädraga sig wandrarens uppmärk-
samhet, under det de päminna om tidens allt
förstörande magt.

Församlingen som nu erhällit en efter ti-
dens smak uppförd wacker Kyrka, war ocksä be-
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tänkt pä att med timliga prydnader bidraga till
dess förstönande. Drgelwerk och Altartafla
anstaffades. Första anledningen till Drgelwerk
gaf Bergmästaren Linder pä Wanjärwi, i det
han är 1787 till detta ändamäl förärade 33
R:dr 16 st. Specie, af hwilket wackra efter-
döme församlingens öftiga medlemmar uppmun-
trades till det beslut, att, genom friwilliga in-
samlingar wid läsförhör, öka denna fond, hwil-
ket ock hade den framgäng, att man redan är 1791
wägade med Orgelbyggaren Dlof Schwan
i Stockholm afsluta kontrakt om ett nytt Dr-
gelwerk. Detsamma stulle bestä af 13 stam-
mor, med tremulant och sperventil, principalen
af fint tenn och de öftiga stämmorne af orgel»
tenn, utom de grofwa octaverne i borduna,
trompet och flaggfleut, som woro af träd, samt
3 baljor, och lofwades färdigt till äret derpa.
Men för hwarjehanda hinders stull, uppsattes
icke Drgelwerket förr än är 1798, dä Orgel-
byggaren i detta ändamäl hit anlände och efter
14 weckors arbete detta werk fulländade, dä det-
samma Domsöndagen, i en talrik församlings
närwaro, af församlingens Kyrkoherde Bengt
Jacob Ignatius, till ett heligt bruk inwig-
des, med ett tal ifrän altaret, i anledning af
Ps. 57: v. 8, 9.
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Säledes kostade Drgelwerket complett färdigt,
utom nödiga dagswerken, 1087 R:dr 36 st. 9
r:st. Specie.

Altartaflan mälades 1798 af Mälaren
Emanuel Telning, swenst till börden, men
dä boende i Helsingfors, och elev af Duprös.
Den föreställde Jesu lidande i örtagärden och
stall hafwa warit en slags copia af taflan uti
Gezeliansta grafwen i Äbo. Dfwer densamma
war mäladt ett allseende öga, hwilket i anseende
till ljuset, som bakom detsamma, genom en li«
ten öppning i muren inträngde, stall hafwa
ästadkommit en förträffelig effect. För taflan
jemte altarbordets och distens mälning, äfwen-
som för ornamenterne till taflan, erhöll han i
ett för allt 241 R:dr 32 st. Dessutom ätgick
till jern, spik, bräder, snickare :c. 73 N:dr 20
st. 7 r:st. sä att alltsammans, dagswerken obe-
räknade, kostade församlingen 314 R:dr 4 st.
7 r:st Banko.

Specie R:dr st. r:st.
Enligt qvittence erhöll Orgelbyg-

garen för sjelfwa werket .... 779 16 9.
Hans kosthällning......... 236
Snickarens arbetslön 19 37 4.
Smedens d:o ....... ii 26 8,
Mälningen. ............ 18 23 -

lern, bräder m. m........ . 22 28 -
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Några är derefter eller 1804 wäcktes äter
fräga om anskaffandet af en ny ljuskrona, hwar-
till ocksä friwilliga sammanstött gjordes. Den
blef gjuten ä Skultuna Messingsbruk i Swerige,
innehäller 30 pipor och kostade i inlösen 70 R:dr
37 st. B:ko.

Men ett härdt öde wäntade denna wackra
och för sina smakfulla prydnader sä bekanta
Stenkyrka. Den 22 Juli 1818, straxt pä ef-
termiddagen, blef himlen öfwerdragen af äst-
digra moln. Klockan wid pass 2 nedslog en
blixt i Kyrktornet: med häftighet spridde sig
elden och inom en timme war allt som pä Kyr-
kobyggnaden befanns brännbart, förwandladt i
asta. Endast ljuskronan, en obetydlig del af
orgelpipor samt nägra psalmböcker blefwo räd-
dade. Skadan war stor, men den sörjande
församlingens bekymmer blef ännu större, ge-
nom föreställningen af de swärigheter, som
mäste möta, förrän man kunde hoppas att i ett
nytt Herrans tempel fä fira sin gudstjenst.

Emedlertid inreddes en provisionel Kyrka,
sälunda att Sacristian och en del af den af-
brunna Kyrkan, täcktes med halm och försägs
med brädwäggar, hwaruti gudstjensten till är
1821 förrättades, hwarjemte beslut fattades,
att oaktadt församlingen dä war utan Pastor,
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en ny Kyrka stulle uppföras, tackas och inre-
das. Till detta ändamäl nedsattes en comite,
bestämde af Lieutenanten C. Bergensträle, Lieu-
tenanten Fr. Lagerstedt och Krono-Lansmannen
H. A. Strandman, som ätogo sig bestyret att
drifwa och hafwa uppsigt öfwer arbetet. En-
ligt den ritning som af Intendents-Contoiret
utfärdades, stulle de gamla murarne bibehällas,
men höjas med 2 alnar. Hwalfwet gjordes af
bräder, äfwensom golfwet. Fönster äro 14,
utom 2:ne i Sacristian och 2:ne pä Tornet,
som är 60 alnar högt, utom Korset som häl-
ler 6 alnar. Till ansökning hos Negeringen,
om collect för detta kostbara företag, hade
församlingen i Sockenstämma beslutit, men om
deras ansökning blifwit fullföljd, eller om nå-
gon resolution berpä fallit, derom lemnar denna
tidens ofullständiga anteckningar ingen upplys'
ning. Säkert är, att inga allmänna collect-
medel för Wichtis Kyrka blifwit uppburne.
Icke heller finnes antecknadt, när Kyrkan al-
draförst till offentelig gudstjenst öppnades. Man
wet blott att det skedde 1822.

Till kostnadsfond för Kyrkans byggnad
anslogs, utom Kyrkans egna medel, 300 t:r
räg ifrän Socknemagasinet, som försälde pä of-
fentelig auction lemnade 3769 R:dr 7 st. Rgs.
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Till Byggmästare antogs Architectm A. M.
Tolpo ifrän Nummis Kapell af Lojo socken,
emot erhållande af 46 t:r räg, 226 R:dr R:gs
samt 3 stälp. sofwel ifrän hwarje mantal, dä
han tillika stulle answara för snickarearbetet.
Murmästaren Ni kand er ifrän Helsingfors er-
höll i ett för allt 833 R:dr 16 st. R:gs.
Hwad för öfrigt ätgätt specificera Kyrkoräkm-
staperne närmare, och man finner deraf, att till
Kyrkans uppbyggande och iständsättande, utom
materialier och dagswerken, som lefwererades in
natura, ätgätt 6011 R:dr 5 st. 4 r:st R:gs
samt 61 Rub. 23 kop. B:ko Assign., hwari
likwal icke äro inberäknade de 46 t:r Byggmä-
staren Tolpo ifrän magasinet erhöll.

Aret efter det Kyrkan blef färdig, uppför-
des ytterligare i Sacristian, af öfwcrdlifwet

R:gs R.hr st. r:st.
Till bestridande af denna kostnad

anwändes utom beloppet för för-
såld spannemäl ........ 3769 7 -

Sammanstött a 15 R.dr per man-
ta1.............. . 1166 12 -

Dfwerblifwet och bortauctioneradt
wirke. ............. 506 4 -

Kyrkomedel. .51 Rub. 23 kop. 569 30 4.

51 Rub. 23 kop. 6011 5 4.
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Wtcke en Predikstol och en Läktare, för hwilket
arbete Byggmästaren Tolpo erhöll 3 k:r räg
ifrän hwart matlag i Moderkyrkolanet, som
swarar ungefär emot 16 t:r.

Till upplysning för framtiden, mä äfwen
omnämnas, att dä wid Kyrkans uppbyggande,
Torpare, Gerningsman och Inhysingar wi-
Mde att med dagswerken biträda, Hans Kej-
serliga Majestät, genom Nädigt Utslag af
den 7 Juni 1823, fastställt att desse böra
till en tredjedel emot Fastighetsägare ut-
göra de till uppbyggande af Socknens Kyrka
erforderlige dagswerken. Likaså dä Pyhijärwi
Kapellboer wagrade att deltaga i de för Kyr-
kans byggnad nödiga contanta utgifterne, och
saken drogs till Höga Dfwerhetens afgörande,
täcktes Hans Kejs. Maj:t, genom Nådigt Ut-
slag af d. 7 Aug. 1829, fastställa att Pyhi-
järwi Kapellboers deltagande i Moderkyrko-
byggnaden stulle beräknas efter Z i kostnaden,
efter hwilken grund ocksä sedermera deras andel
i kostnaden för nu uppförda Kyrka erlades.

Men jemte uppbyggandet af en ny Kyrka,
mäste också nya klockor anskaffas, sedan de förre
genom branden alldeles uppsmultit. De woro
dessutom mycket sma. Den större wägde 1 Sk:pd
och den mindre 10 L:pd. Nu kom man öfwer-
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Till Byggmästare antogs Architectm A. M.
Tolpo ifrän Nummis Kapell af Lojo socken,
emot erhällande af 45 t:r räg, 226 R:dr R:gs
samt 3 stälp. sofwel ifrän hwarje mantal, da
han tillika stulle answara för snickarearbetet.
Murmästaren Nikander ifrän Helsingfors er-
höll i ett för allt 833 R:dr 16 st. R:gs.
Hwad för öfrigt ätgätt specificera Kyrkoräken-
staperne närmare, och man finner deraf, att till
Kyrkans uppbyggande och iständsättande, utom
materialier och dagswerken, som lefwererades in
natura, ätgätt 6011 R:dr 5 st. 4 r:st R:gs
samt 51 Rub. 23 kop. V:ko Assign., hwari
likwäl icke äro inberäknade de 46 t:r Byggmä-
staren Tolpo ifrän magasinet erhöll.

Aret efter det Kyrkan blef färdig, uppför-
des ytterligare i Sacristian, af ofwerblifwet

3i:gs R:hr st. r:st.
Till bestridande af denna kostnad

anwändes utom beloppet för för-
såld spannemäl ........ 3769 7 -

Sammanstött a 15 R:dr per man-
ta1.............. . 1166 12 -

Dfwerblifwet och bortauctioneradt
wirke. 506 4 -

Kyrkomedel. .51 Rub. 23 kop. 569 30 4.

51 Rub. 23 kop. 6011 5 4.
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Wtrke en Predikstol och en Läktare, för hwilket
arbete Byggmästaren Tolpo erhöll 3 k:r räg
ifrän hwart matlag i Moderkyrkolanet, som
swarar ungefär emot 16 t:r.

Till upplysning för framtiden, mä äfwen
omnämnas, att dä wid Kyrkans uppbyggande,
Torpare, Gerningsmän och Inhysingar wi-
grade att med dagswerken biträda, Hans Kej-
serliga Majestat, genom Nädigt Utslag af
den 7 Juni 1823, fastställt att desse böra
till en tredjedel emot Fastighetsägare ut-
göra de till uppbyggande af Socknens Kyrka
erforderlige dagswerken. Likaså dä Pyhäjärwi
Kapellboer wagrade att deltaga i de för Kyr-
kans byggnad nödiga contanta utgifterne, och
saken drogs till Höga Dfwerhetens afgörande,
tacktes Hans Kejs. Maj:t, genom Nädigt Ut-
slag af d. 7 Aug. 1829, fastställa att Pyhä-
järwi Kapellboers deltagande i Moderkyrko-
byggnaden stulle beräknas efter Z i kostnaden,
efter hwilken grund ocksä sedermera deras andel
i kostnaden för nu uppförda Kyrka erlades.

Men jemte uppbyggandet af en ny Kyrka,
mäste också nya klockor anskaffas, sedan de förre
genom branden alldeles uppsmultit. De woro
dessutom mycket smä. Den större wägde 1 Sk:pd
och den mindre 10 L:pd. Nu kom man öfwer-
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ordnande medtagit, förtjmar äfwen att omnims
nas. Dä första beslutet till den nya Kyrkans
uppförande pä Hartamäki kulle fattades (^
1769), afstod innehafwaren af Ljukas, inwid
Kyrkan belägna hemman, plan till Kyrka och
Kyrkogård, emot wilkor att honom stulle fritt
grafställe under Kyrkan förunnas. Men som
det sedermera befanns, att en del af Kyrkan
och Kyrkogarden, äfwen komme att intaga en
del af Myyri rusthälls mark, kom man med
innehafwaren af nämnde rusthäll, i Sockenstämma
d. 15 Maj 1774, sälunda öfwerens, att den
stuld af 808 Daler 30 öre K. m>, för hwilken
Rusthällaren Dxenius och hans fader uti ett
hälft århundrade warit debiterade till Kyrkan,
pä anförda grunder stulle afföras, emot wilkor
att Dxenius nu och för ewärderliga tider, ej
allenast afsäger sig och alla efterkommande ä
sitt nu innehafwande Myyri rusthäll, all pre-
tention a hyra för den jord, hwara en del af
Kyrkan blifwit bygd och Kyrkogärden nu stall
anläggas samt till Kyrkans behof framde-
les kunde finnas nödig, utan ock förklara
sig och alla efterkommande ä förenämnde rust-
häll styldige, att till Kyrkan betala ifragawa-
rande summa med 6 procent, beräknadt ifrån
1724, i händelse förbemälte afsägelfe rubbas
stulle. Med Myyris är säledes rent spel; men
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huru långt den af Ljukas-innehafwaren gjorda
öfwerlätelsen sträckt sig, finnes ej antydt. San-
nolikt tänkte man ej den tiden pä en sa obe-
tydlig sak. Men tiderna förändra sig och för-
sigtighet är alltid pä sitt ställe. Dä Kyrko-
gärden för nägra är sedan utwidgades, erhöllo
Myyris och Ljukas frihet frän Kyrkomurs
byggnad och sandsläpning. Huru egenteliga för-
hällandet ma wara med gamla Kyrkogärden och
Kyrkowallm, finnes ingenstädes antecknadt, men
af Storstifts-Handlingarne för 1780 synes, att
de Njuhalaboer sinsemellan delat densamme. Ar
1774 utstakades aldraförst omkretsen till den
nya Kyrkogärden, dä ock i Sockenstämma d. /^
beslöts, att densamma stulle ifrän sten rödjas
till 2 alns djup och sedan följande sommar till
1 alns djup fyllas med sand. Men man tog
sig watten öfwer hufwudet, emedan Kyrkogär-
den war uppfylld med större och mindre stenar
och fordrade flere är förrän den kunde göras
brukbar. 1782 war ännu ingen ringmur upp-
förd, men man beslöt dä, att hela omkretsmu-
ren stulle bestå af grafwar, under jord murade
af sten och ofwan jord bygde af träd med utåt
lutande tak. 1788 delades ringmuren emellan
alla lägenhets-innehafware, men ändä widtogs
ingen ätgärd till dess eller Kyrkogärdens iständ«
sättande. Alla lik begrafwades ännu pä gamla
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Kyrkogarden. Men Kyrkoherden Ignatms gaf
efter sitt anträde till Pastoratet (1796) fart at
saken. Ringmur af sten blef uppförd, men de
projecterade grafwarne uteblefwo. Blott nägra
fä, som hunnit uppföras, blefwo stämde intill
ar 1828, dä äfwen de, med undantag af Ora-
wala-grafwen, blefwo förstörda. 1799 fattades
det första beslut om Kyrkogärdens fyllande med
sand, hwilket sedermera ofta blifwit itereradt.
MeN ifrän är 1833 har ärligen sandsläpning
försiggätt, hwartill blifwit anwände 1884 dags^
werken, af hwilka ungefär z warit fotdagswer-
kett. Säwida hwarje drägt stall hemta 12 lass
pä dagen, har säledes pä en tid af 11 är ej
mindre än 15,000 lass blifwit släpade till Kyr-
kogärdens fyllnad, och ännu fordras flere tusen,
förrän densamme kan blifwa hwad den bör wara.

Efter Klockaren och Organisten C. F. Ek-
mans är 1831 timade död, fattades beslut om
ett nytt Orgelwerks anskaffande till Kyrkan,
och contract om dess uppförande afslutades d. '/
18Z4, med Orgelbyggaren Petter Strand i
Stockholm, som ätog sig, att emot en betingad
arbetslon 4000 R:dr V:ko, efter ett är hafwa
werket färdigt klingande i Kyrkan. Han höll
ock ord; ty den 13 Sept. 1836, skedde dess
högtidliga inwigning af Församlingens Pastor,
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genom ett tal ifrän Altaret, med anledning af
Ps. 108 v. I—6; dä det talrikt församlade
folket med glada hjertan hembar sitt lof ät den
Högste, som, efter sä mänga swära och bedröf-
liga tider, äter lätit Församlingen upplefwa
anblicken af ett nytt och förstönadt Herrans
tempel.

Stämmornas antal i Orgelwerket är 16,
nemligen:

Manual: I Pedalen:
1. Principal 8 fot.
2. Borduna 16
3. Vox Retusa 8
4. Fugara 8
6.Flaggfleut 8
6. Octava 4
7. Quinta 3
8. Rörfleut 4
9. Octava 2

10. Mixtur 3 chör
11. Trumpet 8 fot.
11. Box Humana 8

1. Subbas 16 fot.
2. Violoncelle 8
3. Octava 4
4. Basun 16

Härtill kommer
1 Koppel, 2 Sperven-
tiler och 3 Bälgar.

Utom Orgelbyggarens betingade arfwode
och nödiga dagswerken, ätgick till hans uppe-
hälle, under den tid werket uppsattes, deh trans-
port ifrån Stockholm, Läktarens byggnad, astu-
rence, målning m. m. 420 Rub. 45 kop. V:ko«
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Assign. och 1851 R:dr 37 fl. SwenstaRiksgälds-
sedlar. Orgelwerkets hela kostnad utgjorde sä-
ledes 420 Rub. 46 kop. B:ko-Assign. och 7861
R:dr 37 st. R:gs., hwartill Kyrkokassan bidra-
git med 805 R:dr 39 st. 10 nst.; enstildte
sammanstött med 106 Rub. 70 kop. och 668
R:dr Z5 st. 5 r:st. R:gs. Återstoden afkostnaden
bestriddes genom försäld räg ifrän Socknemagasi-
net, hwartill ärligen, enligt fattadt beslut, 50
t:r blifwit tagne, intill dess Orgelwerkets stuld
blef qwitterad. Pä sin Kyrka har säledes Wich-
tis Församling, sedan branden depenserat 1081
Rub. 68 kop. Bcko-Assign. och 16,490 R:dr
12 st. 10 r:st. Sw. Riksgäldssedlar, utom
dagswerken och hwarjehanda materialier, som
mähända i wärde stiga till lika mycket. Detta
ar i sanning för en obemedlad Landsförsamling
en gansta betydlig summa; men ingen har der-?
före gätt ifrän gärd och grund — ingen har
klagat; ty kärlek och enighet hafwa styrt werket.

Säsom Khrkoprhdnad saknas ännu en
Altartafla; men om dess anskaffande är redan
beslut fattadt och åtgärd widtagen. Äfwensa
har Församlingen beslutit, att instundande som-
mar uppföra en grafbyggnad af sten, innefat-
tande 3:ne afdelningar: l:o rum att anwändas
wid lik-obductioner, 2:o rum att nedlägga lik,
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som under wcckan hemtas till Kyrkan och 3:o
graf för Församlingens Pastor.

En ny Messhake med broderi af silfwer pa
swart sammet köptes är 1842 för 130 Rub'
Silfwer*). Äfwensä äger Kyrkan en äldre
Messhake med broderi af guld pä swart sammet,
förärad 1790 af Bergmästaren A. Linder, samt
en Silfwerkanna af 188 lods wigt, förärad
1828 af en gammal Wichtisbo, Handelsman
G. F. Cadenius i Helsingfors, en Communion-
kalk med Patén, och 3:e Socknebudskalkar, allt
af silfwer. I fordna tider har Kyrkan haft
flere dyrbarheter, som nu äro förkomna. Sock-
nens Adel och Ständspersoner satte dä en ära
uti att ihägkomma Guds hus, säsom man ännu
kan se af gamla inventarier och Kyrkoräkensta-
per. Äfwensä hade Kyrkan betydliga medel.
Men under Carl den Xll:s tid blef allt för.
stingradt. Enligt Procopaei räkning blef allt
Kyrkosilfret nedgräfwit i Wanjärwistogen, der
det förmodeligen ännu ligger, och en Silfwer-
kanna blef af Kapellanen Oxenius pantsatt till
Routio i Lojo, hwarifrän den aldrig äterkom-
mit. 1695 blef Kyrkan bestulen pä 291 Daler

Säsom bidrag till detz inlösen förärade afiidne Ca-
pitaine Anders Gust. Rotkirch 200 R:dr R:gs.
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12 öre och 1710 uttogs ifrän Kyrkokassan för
Kronans räkning, genom Adjutanten Wetter,
100 Daler, som aldrig blifwit äterbetalte. Men
oaktadt Kyrkan lika litet som andra Kyrkor i
detta Härad, äger nägot särstildt anslag till
sitt underhäll, woro likwäl dess intrader i fordna
tider, i förhällande till myntet, större än nu.
För curiositets stull, mä här införas den Or-
dinans-Stadga, hwarefter Kyrkones
inkomster ifrän d. 1 Nov. 1674 skulle
uppbäras:

S. m. Dal. öre.
För grafställe pä Kyrkogärden .... 2 —

För graföppnande i Kyrkan, större lik 2 —

mindre lik 1 —

För graföppn. pä Kyrkogärden, stort lik 1 —

litet lik — 16.
För fremmande lik som inläggas ... 2 —

För själaklockor af Inhysesfolk ....
— 4.

NL. Alla öfriga synas haft klockor för
intet.

Men tages det till nägon by .... .
— 5.

För lägersmäl af den, som tillates att
lösa sig frän stampallen ...... 3 —

Af konan halfparten deremot.
För dubbelt hor ........... . 3 —

Af konan halfparten deremot.
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Dtidigt sängelag och lönflaläg. efter lag.
Collectmedel och andra föräringar aro tillfälliga.

Pä en tid af 20 är har Kyrkans intrader
i medeltal utgjort 60 Rubel Silfwer ärligen.

Till winsäd för Wichtis Församling har
af Höga Kronan blifwit anslagne 12 t:r span-

*) Dm Kyrkan haft egen brudskrud, är icke bekant,
men 1698 fördes procesi i Consistorium i frågan om
rättigheten för Pastors eller Länsmans fru — att
kläda brudar.

G. m. Val. öre.
för tjufweri, der honom efterlates med

penningar sig lösa. ......... 3 —

för otidigt sängelag, af rika ..... 4 —

af fattiga.... 2 —'

för widsteppelse, som intet kan tingföras — 16.
för bärklädets hyra af fremmande För-

samlingar .............. 1 —

för hamptäg hyra. .......... 2 —

för trangrytans hyra*). ....... 1 —

Nu för tiden betalas:
Silfwer Rub. kop.

Braföppning, större lik ........
— 20.

mindre lik ....... — 10.
Klockor, hwarje ringning .......

— 10.
bärk1äde................ — 20.
Oemwigsel ............... — 10.
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mal, hwaraf 9 tillfalla Moderkyrkolänet och s
Pyhäjärwi Kapell. Den har hittills warit till-
räckelig, men lemnar ganska ringa behällning i
Winsädskatzan *).

Pyhäjärwi Kapell bar namn afPaha-
järwi intill början af 18:de ärhundradet; men för
öfrigt känner man ingenting om deh tillständ i
äldre tider. I civilt afseende räknades det till
Loppis socken och förekommer i gamla räken-
skaper, säsom utgörande en del af den stora
Leisjärwitrakten, som hörde till Loppis,
Wichtis, Somero och Tammela socknar, och torde
wara detsamma, som wi nu kalla Kärkälä.
När Pyhäjärwi aldraförst erhöll Kapellrättig-

*) Följande lägenheter äro anslagne att betala winsäd:
Suontaka Knute1a......... 1 t:a 7^ k:r.
Langila ...............1 15^
Lusila Hannula — 29H
Härkälä Teronen .......... 1 H

„ Pakala — 185
Ruffela Russo 1 7^
Hultila Wäärä 1 3^
Wanhala Ylöstalo 1 4§
Nyhkäla Antila — 26§
Wanjoki Skotti — 29^
Pakaftla Maru — 29^
Karkila Rätta' .

— 8
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het är ej bestämdt uppgifwit; men af en till
Kongl. Maj:t d. 20 Juni 1688 ingifwen böne-
skrift, angämde ett nogare bestämmande om
Gudstjensten, synes att det stedt är 1654. En-
ligt Kyrkoherden Procopaei redan förut d. 22
Aug. 1682 till Domkapitlet ingifna relation i äm-
net, hade Kapellboerne dä endast blifwit bewiljad
Gudstjenst hwar tredje Söndag; men pä deras
ödmjuka begäran och säwida de förbundo sig
att till sin lärare betala 1 t:a spanmäl ifrän
hwarje hemman, utom andra accidentier, bewil-
jades dem Gudstjenst hwarje Söndag. Seder-
mera säwida de ej höllo sitt löfte och derjemte
undandrogo sig deltagande i Moderkyrkans och
Prestgards reparationer, indrog Kyrkoh. Proco-
paeus äter Gudstjensterna i Kapellet till hwar
tredje Söndag och Kapellanerne delade den or-
dinarie Kapellanslönen sins emellan. Häröfwer
klagades sä i Domkapitlet som hos Konungen,
dä man tillika anhöll om rättighet att fä an-
lägga egen begrafningsplats, och ehuru Kongl.
Majtts häröfwer fällda Resolution ej mera är
att tillgä, sä wet man likwäl att bifall lemnades
till deras begäran och att ifrän den tiden Pre st
funnits och jemn Gudstjenst blifwit hallen i
Pyhäjärwi. Men ehuru jag, i likhet med Pro-
sten Strandberg i dess Herdaminne, antagit
att Georg Agrikola warit den första Ka-
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pellan i Pyhäjärwi, sä bör detta sälunda för-
stäs, att han endast anwändes att der predika,
sedan de ät sig uppbygt ett Predikohus. Här
bodde han aldrig, ej eller Matts Sikalen ius,
utan de reste ifrän Moderkyrkan fram och till-
baka sä ofta deras tjenstgöring derstädes sädant
fordrade. Detta synes tydeligm af Landshöf-
dingen Arfwid Horns bref till Kronofogden
af d. 8 Aug. 1688, hwaruti han icke allenast
anbefaller honom "att tillhålla de Pyhäjärwiboer,
"att bygga hus ät sin Prest, utan ock att stjutsa
"Presterne fram och tillbaka, samt herbergera och
"spisa dem, sä östa Pastor finner nödigt att dit-
"sända eller återkalla Nnminum Il^lenium," som
således ännu bodde wid Moderkyrkan. Hus torde
med anledning häraf hafwa blifwit uppförde;
ty mot slutet af sin lefnad bodde Hy len ius i
Pyhäjärwi och kan således anses säsom den för-
sta egmteliga Kapellan derstädes. Den gamla
Kyrkan, som uppfördes omkring 1660, stod ännu
qwar och begagnades under Prosten Lagi tid,
dä Församlingen förenade sig om en ny Kyrko-
byggnad. Efter häftiga strider om stallet der
den stulle uppföras, ty en flor del hade dertill
föreslagit Ahmo by, och sedan genom Lands-
höfdingens och Domkapitlets öfwerensstämmande
Utslag, afgjordt blifwit, att den nya Kyrkan
stulle uppföras pä samma ställe der den gamla
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stätt, företogs genast arbetet 1780 under upp-
sigt af en Byggmästare Matts Ojsti, med
hwilken contract redan är 1779blifwit afslutadt,
samt enligt den af Kongl. Intendents-Contoiret
utfärdade och af Hans Kongl. Maj:t stadfä-
stade ritning, sä att Kyrkan 1781 kunde wara
till inwigning färdig. Den är Korskyrka af
träd, för behofwet stor och rymlig; men nägot
mörk, emedan fönstren äro bäde fä och smä, i
förhällande till Kyrkans storlek. Korset pä
norra sidan upptages af Sacristian, under
hwars golf en wälmurad winkällare förekom-
mer. Nägra målningar eller andra prydnader
finnas icke, om man undantager en i taket hän-
gande wacker ljuskrona; men Kyrkan äger äf-
wen en Silfwerkalk med Patén, köpt 1795, en
Socknebudskalk äfwen af silfwer samt en Mess-
hake af swart sammet med silfwergaloner. Kyr-
kogärden är jemn och till begrafningsplats, sä-
som innehällande djup och god sandjord, mycket
tjenlig; men inga andra minneswärdar än wan-
liga trädkors förekomma.

Klocktornet, hwars medlersta waning är in-
redd till Socknemagasin, uppfördes är 1805
och har 2:ne Klockor. I början hade man här
blott en Klocka, som spracktes är 1697, men
hwarmed likwäl ringdes till 1740, dä densamma
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blef omgjuten och kostade 304 Daler 16 öre.
Den har följande inskrift: Reg em. Qwar ter.
Wälb. Gott. G. v. Rehausen, Pastor
Jacob Malm, Adjun. loh. Forssman,
Capitaine Wälb. Gustaf Wulfkrona,
Fendrik Carl Nikander, Sacell. loh.
Schutterus Abo — 1740. Dm wäger 9
L:pd 15 Skälp:d. Tjugu är sednare inköptes
den mindre Klockan, wägande 8 L:pd 3 Skälp:d,
för 652 Daler K. m., som har följande inskrift:
Gudi till Ara, Wichtis Kapell Pyhä-
järwi till nytta gjuten Stockholm af
G. Meyer 1766. Psalm. 95. v. 1. Tulkat,
weisatkat kiitosta Herralle ja iloitkat
teidän autuuden toiwolle. Curatus Carolo
G. Armfelt, v. Pastore Andrea Malm,
Sacellanus Christ. Scheffer.

Ar 1843 d. 3 Aug. kl. 2 eftermiddagen
nedslog astan i Kyrktornet och antände genast
öfwersta tornspetsen, hwarefter ästwiggen kros-
sande ett bjelklag, bröt sig ut pä yttra sidan,
splittrade brädfordringen pä östra waggen och
förswann sedan i jorden. Ehuru den lilla ku-
polen pä tornet redan stod i ljusan laga cch
hotade att förstöra både torn och Kyrka, före-
bygdes likwäl den hotande faran, genom v. Pa-
stor Forselii rädighet, som med biträde af na-
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gra i hast Mstädeskomne personer, lät afhugga
och sedan med kabbeltäg neddraga den brinnande
tornkupolen. Härigenom släcktes elden och tor-
net med Kyrkan samt nära 200 t:r räg, som
befunnos i Socknemagasinet, blefwsj räddade.
Säsom nägot besynnerligt mä anmärkas, att
uti några af branwinspannorne, som woro i
tornet nedsatte att förwaras, sörekommo en
mängd smä häl, likasom efter knappnälsknop-
par, hwilka i ett ögonblick under ästwiggens
framfart tillkommit. Det genom ästelden stä-
dade torntaket, reparerades äret derpa, dä ock
i stället för jern-flaggstäng, ett kors af träd
anbragtes pä tornspetsen, alltsammans med en
kostnad af 70 Rub. S:r.

Pä Kourla Allodialsäteris ägor finnes en
familjegraf af sten uppmurad, men hwarken
ibland gärdens handlingar, ej eller i Pastors-
archivet förekommer nägot document, som utre-
der huru denna graf tillkommit. Att den en
tid bortät blifwit begagnad, synes af den mängd
likkistor, som der förekomma.
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Presterstapet, Kyrkobetjente och deras
astöning.

Pastorer:
Att Wichtis redan under Katholsta tiden

haft sina egna Pastorer, är säkert, ehuru deras
namn blifwit lemnade ät glömstan. Den för-
ste, hwars namn man med säkerhet känner, hette
Märt en och blef installerad af Domprosten
Wanne i Äbo 1607. Wid samma tillfälle
anställdes ocksä undersökning om Prestgärdens
gamla räer.

Honom torde hafwa efterföljt:
1. Bertill, som ar 1649 finnes hafwa warit

Kyrkoherde i Wichtis.
2. Lars Petri. Han war Kyrkoherde 1563,

dä all hans egendom af Konung Erik XIV
confiscerades, af orsak att han i däwarande
politiska förhallanden hade slagit sig till Her-
tig Johans parti. Mm sedan K. Erik blifwit
störtad frän thronen, äterfick han sin confi-
scerade egendom, utgörande 400 Daler. Han
lefde ännu ätminstone 1578*).

*) Namnen pa desia begge Pastorer hafwa blifwit
mig benäget meddelade af Prof. W. G. Lagus.
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8. Sigfrid Petri, som ar 1593 understref
Upsala Mötes beslut, och torde hafwa aflidit
omkring 1614. Han war redan Kyrkoherde
den 17 Bct. 1582.

4. Georg Mattsson Forsius afled omkring
1638.

g. Petrus Mårtenson. Dm honom känner
man icke något annat, än att han säsom ut-
nämnd Pastor i Wichtis atzisterat w.d Abo
Academies inwigning 1640, men han torde
kort derefter hafwa aflidit eller bortflyttat,
emedan

6. Jacob Petri redan 1641 nämnes Pastor
i Wichtis. Han war stjufbroder till Lau-
rentius Petri Aboicus, som war Pastor
: Tammela, hwars efterkommande kallade sig
-Tammelm. Följande finsta verser af Ja-
cob Petri, tillegnade denne sin stjufbroder,
finnas tryckte i dennes utgifne: Selityxet
Jocapäiwäisten HuomenEhto jaßuo-
calucuin eli siunausten, yxikertaisill
saarnoill, edespannut Laurentius Pe«
tri Aboico. Turusa 1644.

Näist näen ja iloidzen Weli rakas,
Etts lumalan sanas ölet harras:
Neuwol, Opil, Kirjain Kirjoituxil,
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Saarnattum myös Saarnais präntäyxll.
Suomel näin kanfas suot tilan oppi
lumala kuing kijtä aina sopi:
Wösnostua huomeltain warhain,
Wilja naut tes, ja ehton hiljain.
Herra, joka kijtoxen kungin kuulkon,
Sinus ain wastakin waikuttakon;
Kuulutoxes myös täysin täyttäkön;
Näitä myös suld wiel enämbi nähtäkön.

De äldsta Kyrkoräkmstaper, som i Pastors-
archivct förekomma, äro ifrän hans tid. Han
dog 1660*).

7. Jöran Vertilson Agrikola, war förut
Kapellan dä han 1661 kallades till Kyrko-
herde. Om och huru nära han härstammade
ifrän Bistop Michel Agrikola är osäkert,
men att nu lefwande Agrikola-slägten, i rakt
nedstigande linie, leder sin härkomst ifrän
war Jöran, är obestridligt. Wid hans
tillträde hölls ordentlig inventering, som ännu
är i behåll. Han dog 1675. Tre af hans
barn äro kända: i:o Jacob, Pastor i Kal-

*) Wid PrestgardenZ skattläggning 1698, war en Ga-
briel Melartopcus närwarande. Han kallas här
förra Kyrkoherdens son. Men om han war son till
lacobus Petri eller till Jöran Agrikola, är swart
att utreda. Sannolikast likwäl den förres.
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wola; 2:o Nicolaus war troligen Prest
och enstildt biträde hos sin fader, emedan
han ofta i Kyrkans räkenskaper kallas Wör-
dige Herr, 3:o Elisabeth, gift med Ka-
pellanen i Pyhäjärwi Matts Jacobsson
Sikalenius. Under lörans tid blef också
Bistopsvisitation är 1670 hallen af Bistop
loh. Gezelius.

8. Johan Procopaeus, son till Kapellanen
Petrus Procopaeus i S:t Bertils Kapell af
Ustela Socken. Han installerades d. 29 April
1677, men i Consistorii Ecclesiastici i Abo
MiM-Bok för 1678, läses redan: 'Numinus
pastor Vicb._t-.__i. tillsäges allwarligen det
han precis rättar sig efter Onmmonitlnnez.,
eller stall han sjelf swara för thet theremot
ster'' — hwaraf kan slutas att han warit
något sjelfradig man. Under hans tid in-
träffade de härda hungersaren 1696 och 97.
Han dog d. 16 Juli 1697 och war 2:ne
gänger gift: l:o mcd Anna Tammelin,
som afled 1691 och 2:o med Anna Petre a.
Hans efterkommande hafwa intill sednare ti-
der bodt i Wichtis. Nädäret förestods af
hans son Gabriel Procopaeus, som war sjuk-
lig och dehutom högst oordent.l.g, hwarföre
Församlingen hos Domkapitlet anhöll om
hans stiljande frän tj.l.sten.
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9. Jonas Thauwonius hade förut warlt

Pastor i Karislojo och sedan i Nyby, hwar-
ifrän han hit befordrades, dock icke efter Försam-
lingens kallelse, 1698. Man hade önskat att
erhålla Kapellanen Henrik Hyllenius till Kyr-
koherde. Thauwonius war en gansta lärd
man. Han hade responderat wid Prestmötet
1691 och orerat 1694, samt predikat 1697
och 1708. Contractsprost 1700. Han dog
är 1715 och war 2:ne gänger gift: l:o med
Margareta Hagert, som födde honom 10
barn, ibland hwilka Elisabeth blef gift med
Cornet Daniel Reuter pä Kotkamemi; efter
hennes död 1706, 2:do med Anna Knor-
ring ifrän Terwalammi, som dog barnlös.
Under kriget med Ryssen och den oreda som
dess olyckliga utgäng medförde, kunde nägon
snar ätgard med Pastoratets besättande efter
Thauwonii död icke widtagas. Kapellanen
Johan Oxenius förestod emellertid Pasto-
ralwärden intill sin död 1720 *), dä ock samma
ät, d. 10 September, Constitutorial pä Wich-
tis Pastorat blef utfärdadt för

10. Henrik Malm. Emedan sannolikt wid
fredens slut flere Prester funnos, som sökte

*) Han hade af Grefwe Douglas erhäMt fullmakt pH
Wichtis Pastorat.
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företrädesrätt till detta Pastorat, och ibland
dem en Regementspastor Christopher Pahl-
man, sä blef han ytterligare genom fullmakt
1722 confirmatus Pastor i Wichtis och 1726
d. 22 Febr. i embetet högtidligen installerad
af Vistop Herman Witte i Abo. Han hade
först warit Bataillonspredikant wid Björne-
borgs regemente, blef sedan 1691 Kapellan
i Urdiala och 1715 i Iniö Kapell, hwarifran
han hit befordrades. Hans första omsorg
blef att efter fredens återställande upphjelpa
den förfallna Christendomskunstapen och be-
fordra ordning i sammanlefnaden, hwartill
äfwen wid Bistopsvisitationerne 1722 och
1730 flere nyttiga författningar widtogos,
och pa det deras efterlefnad med mera efter-
tryck mätte kunna handhafwas, blef under
Pastors höga älderdom, dess swärson Kapel-
lanen Georg Agrikola ar 1728 förordnad till
v. Pastor. Kyrkoherden Henrik Malm dog
1736 och war 2:ne gänger gift: l:o med
Catharina Bark, som dog redan i Urdi-
ala och efterlemnade 2:ne barn, Jacob och
Maria gist med Kapellanen Georg Agrikola 5
2:0 med Helena Christina Beck.

11. Jacob Malm, den föregåendes son. Han
war född 1690 och ordinerad 1722 till Ka-
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pellan i Pargas. Församlingen i Wichtis
önstade Kapellanen Georg Agrikola till Kyr-
koherde, hwarföre ock Jacob Malm wid wa-
let ej erhöll en enda röst, men blef likwäl
pä Consistorii förord utnämnd 1738. Hans
werkningstid utmärker sig hufwudsakligm ge-
nom de förberedande ätgärder han widtog,
till uppförandet af Wichtis nya Kyrka, som
ocksä under hans tid blef färdig. Den 29
Sept. 1772 blef detta tempel Gudi till tjenst
inwigdt af Prosten Pachalenius i Lojo. Kyr-
koherden Jacob Malm dog samma är d. 8
Dec. Han war 2:ne gänger gift: l:o med
Ingrid Gylling*), död 1742, 2:o med
Maria Elisabet Didron, dotter till Cor-
neten Carl Didron, som bodde pä Buotila
i Haliko och war enka efter Kyrkoherden
Anders Aeimelaeus i Haliko. Hon dog 1766.
Hans barn woro: ») Anders, född 1728,
sedermera Pastor i Sahalax. b) Ingrid
Cathrina, gift l:o med Kapellanen i Wich-
tis Johan Forsman och 2:o med Kapellanen
Jacob Grawelius 1762. c) Nils, född 1731,
död 1752. 6) Christina, född 1734 och

*) Dotter till Kapellanen i Pargas, sluteligen Kyrko-
herden i Eckerö, Anders Gylling. ,(Prof. Lagi
uppgift.)
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gift 1760 med Kapellanen och v. Pastoren
i Thusby Bengt Ignatius. e) Hedwig,
född 1736 och gift 1761 med Conrectorn i
Helsingfors Henrik Forsius. f) Anna, gift
med Kapellanen Henrik Hytten i Thusby.

12. Georg Lagus. Denne om sin Försam-
ling sä högt förtjente Lärare war född d. 5
Maj 1730 i Alawo Kapell, der hans fader
Gabriel Lagus war Kapellan. Modren hette
Cathrina Palander. Student 1748. Efter
ädagalagde sticklighetsprof blef han pä we-
derbörande Chefs kallelse, d. 6 Aug. 1751,
inwigd till Prestaembetet och erhöll d. 31 i
samma mänad Kongl. Majtts Nädiga Full-
makt pä Vataillons-predikants-beställningen
wid Nylands Infanteri-regemente, hwarefter
han dels såsom Adjunct, dels säsom Nadärs-
predikant, efter Prosten Haberman, tjenst-
gjorde i Perno Församling till ar 1767, da
han blef med regementet commenderad tillPom-
mern, der han, d. 21 Dec. 1758, erhöll full-
makt pä Regements-pastors-tjenften och äf-
wen till d. 21 Aug. 1761 warit tjenstgörande.
Den 15 Jun! 1763 blef han förordnad att,
jemte sin förra beställning, säsom v. Pastor

förestå Biskops Annex-församlingen i Sibbo,
der han ock förblef, till detz han pä Consi-
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ftorii i Borga särdeles recommendation, d. 10
Nov. 1773, erhöll Kongl. Majtts Fullmakt
a Wichtis Pastorat. Under sin tjenstetid i
Borgä Stift hade han ätstilliga gänger bi-
trädt Consistorium säsom adjungerad ledamot.
Han predikade wid 1775 ärs Prestmöte och
blef 1779 Contractsprost. Hans embetstid
utmärker sig för hwarjehanda nyttiga bemö-
danden till befrämjande af allmänt wäl. Bänk-
delning werkställdes, Orgelwerk anstaffades,
ny Kyrkogärd inreddes, Fattigwärden sattes
pä en bättre fot, och hwad som isynnerhet
bragte herrliga frukter, Christendomskunstapen
och Kyrkodisciplinen wärdades med ett nit, som
ännu af efterkommande med tacksamhet er-
kännes. Derföre blifwer ock hans minne
oförgätligt. Men hans werksamhet war blan-
dad med mänga bittra stunder, dä han hos
nägra af sina Sockneboer säg de mest wäl-
menta afsigter, ofta ej utan förolämpning,
motarbetas, säsom mänga af den tidens Soc-
kenstämmo-protocoller utwisa. Han dog d. 9
Maj 1793 och ligger begrafwen pä Pyhäjärwi
Kyrkogärd. Med sin fru Maria Christina
Lagus, Köpmansdotter ifrän Borgä, hade
han 5 söner och 6 döttrar, af hwilka Ga-
briel Lagus, född 1766, är Kapellan i Jo-
mala Församling pä Åland.
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13. Bengt Jacob Ignatius war född 1761
i Thusby, der hans fader Bengt Ignatius
warKapellan. Modren hette Christina Malm.
Blef wid 3 ärs älder faderlös, hwarefter han
uppfostrades hos sin Morbroder Kyrkoherden
Znob Malm i Sahalax, till dess han 1770
ingick i Helsingfors Trivialskola och 1774 i
Abo Cathedralflola samt 1775 blef Student.
Prestwigdes d. 31 Maj 1780 till Adjunctus
Ministern i Sahalax. Erhöll 1783 fullmakt
att wara Extra Ordinarie Esqu. Predikant
wid Lifdragon-regementet, 1764 Kapellan och
1788 Archidiaconus wid Swensta Domkyrko-
församlingen i Abo. Derifrän befordrad till
Pastor i Wichtis 1794 d. 27 Nov. och in-
stallerad d. 12 Juni 1796. Erhöll uppa
undfängen kallelse Domkapitlets Collations-
bref pa Haliko Pastorat d. 4 Sept. 1799
och afträdde d. 3 Maj 1801. Befordrad till
Pastor i Ulfsby 1824. Prost 1810. Theol.
Doctor 1817. Riddare af Kejserl. S:t Wla-
dimirs Ordens 4:de Class 1818. Contracts-
prost i Bjerno Prosten 1820 och i Björne-
borgs Nedre Prosten 1826. Han war ock
Ledamot af Kejserl. Handboks- och Psalm-
boks-Committ6erne. Han dog d. 7 Nov.
1827 och war 3:ne gänger gift: l:o 1788
med fröken Sofia Barbara Ekestubbe,
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född 1765, död 1808, dotter till Ofwerste-
Lieutenanten m. m. Carl Fredr. Ekestubbe pä
Olkala, med hwilken han hade 13 barn. 2:0
1809 med Hedwig Awellan, dotter till

Kyrkoherden i Tmala, Mag. loh. Awellan.
Hon war född 1775 och dog 1814. I detta
äktenskap hade han 3 barn. 3:o 1815 med
Lowisa Catharina Saurön, född 1791,
dotter till Kyrkoherden i Kalwola, Mag.
Alexander Saurän, med hwilken han hade
2:ne barn. Han har utgifwit ätstilliga ar-
beten ifrän trycket, som finnas uppräknade i
Prosten Strandbergs Herdaminne.

Genom wal som förrättades d. 7 Sept.
1800 kallades
14. Abraham Wilhelm Tuderus till Pa-

stor i Wichtis, hwarpä han äfwen d. -/

1801 erhöll fullmakt. Han war född 1756,
blef Student 1774, undergick Press- och Pa-
storcll-examen 1778, hwarefter han d. 22 Juli
1779 utnämndes till Bataillons-predikant
wid Abo Läns Infanteri-regemente och prest-
wigdes samma ar d. 15 Dec. Ar 1789 för-
ordnad till Pastorsadjunct wid Abo Domkyrko-
Finsta Församling, der han förblef ända till
1801, dä han flyttade till Wichtis. 1810 d.
s Prost och 1816 Contractsprost. Er-
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höll nädig transport till Karis 1817 d. zZ,
dit han flyttade d. 1 Maj 1818. Samma
är brann Wichtis Kyrka. Han dog 1832.
I sitt äktenskap med Hedwig Margreta
Pahlman, född 1767 och som ännu lefwer,
hade han 4 barn.

15. Johan Floman, Kapellan i Karuna se-
dan 1801, blef utnämnd till Pastor ar 1819.
Han war född 1769 och ordinerades till Prest
1794. Wid sin ankomst till Wichtis war
han redan sä sjuklig, att han hwarken med
predikande eller andra embetet ätföljande gö-
romäl sig befatta kunde. Han dog i bröst-
wattensot d. 13 Febr. 1320. I sitt äkten-
skap med Lowisa Sofia Hedman hade
han 3 barn.

16. Anders Johan Hipping, född i Perno
d. 18 Dec. 1788. Fadren war Kapellanen
derstädes, v. Pastor David Hipping, gift med
luljana Forstäl. Prestwigd i Borgä d. 12
April 1812 blef han samma är d. 9 Oct.
utnämnd att wara Religionslärare wid Gym-
nasium i S:t Petersburg för ynglingar af
Finsta nationen. Undergick Pastoral-examen
efter erhällen dispence d. '/ 1816. Allernä-
digst utnämnd till Kyrkoherde i Wichtis d.
27 Febr. 1823 och tillträdde sysslan samma
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ar d. i Maj. Prost 1834. Ledamot a'
Kejserl. S:t Annae Ordens 3:dje Class d. 3
Maj 1833. Contractsprost d. 1842.
Ledamot af Kejserl. S:t Wladimirs Orden
4:de Class d. z^ April 1843, 1820 Ledamr
i Kejserl. fria Rysta Litteratur-Sällstapet
S.t Petersburg. 1821 Ledamot i Skandi-
naviska Litteratur-Sällstapet i Köpenhamn.
1826 Ledamot af Sällskapet för Finfl Zoo-
logis och Botanik. 1833 Ledamot af Kongl.
Nordiska Oldflrift-Sällstapet i Köpenhamn.
1835 d. js allernädigst kallad att wara Le-
damot i Commitäen för Kyrkohandboken.
Samma är Ledamot af Finsta Kirjallisuden
Seura. 1841 Ledamot af Finsta Wetten-
staps-Societeten. 1845 korresponderande Le-
damot af Kejserl. Wettenstaps-Academien i
S:t Petersburg. Förestätt och ordnat Riks-
cancelleren, Grefwe Romanzofs Bibliothek
ifrän 1820 till 1823. Orerat 1817 d. 31
Oct., i anledning af Jubelfesten och 1833
d. 6 Febr. wid Bibel-Sällstapets högtidsdag.
1840 predikat wid Medicinae Doctoröpromo-
tion. Committerad för Raseborgs Östra och
Westra Prosten, till utarbetande af en Ec-
klesiastik Enke- och Pupill-Kassa i Finland, i
Tawastehus 1841. Wid Prestmötet i Abo
1842 parenterat öfwerErke-BistopTengström.
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Af trycket utgifne arbeten äro: 1) Försök
till Swensta och Rysta Samtal. S:t Pe-
tersburg 1810. Och derföre af Hans Kej-
serl. Maj:t Allernädigst begafwad med en
gulddosa. 2) Bestrifning öfwer Perno Soc-
ken i Finland. S:t Petersburg 1817. 3)
Pontus de la Gardie, öder Nachforschungen
über eine in der Gegend von S:t Petersburg
bekannte Volk-Sage. S.t Petersburg 1819.
4) Orwar Ddd. Tryckt i Mnemosyne 1819
N:o 94, 97 och 100. 6) Bemerkungen über
einen in den Russischen Chroniken erwähn-
ten Kriegszug d. Russen nach Finland. S:t
Petersburg 1820. 6) Adam Vurchhard Sel-
lius. Tryckt i Skandinaviska Litteratur-
Sällflapets Skrifter för 1822. 7) Utlätande
om Ahlmansta Skolorne, deras lämpligaste
inrättning och om Folkupplysning i allmän-
het. Tryckt i Tidning för Landthushällare.
Abo 1828. 8) Newa och Nyenstans. Hel-
singfors 1836. 9) Åminnelsetal öfwer fram-
lidne Erke-Bistopen Jacob Tengström. Abo
1843. 10) Om Tysta landet i Finland.
Ibland Finsta Litteratur-Sällstapets hand-
lingar 1843.

Gift med Maria Lowisa Skotte, Näl-
makaredotter ifrän Abo. Han har haft 5 barn:
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Amalia Theresia gift med Prosten C. F.
Relander i Ithis, Sofie Adele gift med
Collegii-Assessor A. W. Selin och död 1832,
Alexandra Lowisa, död som barn 1814,
luljana Carolina Emelia ogift och An-
ders Wilhelm, vice Haradshöfding.

Kapellaner wid Moderkyrkan.

När Kapellanstjensten i Wichtis ma hafwa
blifwit inrättad, kan ej utredas, men sannolikt
har Församlingen redan under Pafwiffa tiden
haft sin Kapellan. Den första man känner hette:
1. Petrus Johanson, som är 1593 under-

stref Upsala beslut. Lefde ännu d. is 1600.

2. Matts Michelson war redan Kapellan
1618, men omnämnes ännu 16"0.

3. Henrik, hwars fars namn är okändt um-
kring 1660.

4. Johan Nilsson Finerus blef Kapellan
1669 och dog 1688. Han hade 3 barn:
Johan, som sedermera blef Sockneadjunct,
Nicolaus och Margreta. Hans efterkom-
mande lefwa ännu i Församlingen.

5. Johan Sigfridson Wahenius, eller
som han ock kallas Wakon i, son till Kloc-
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karm härstades Sigfrid Crikson. Han
war förut Collega i Tawastehus Skola och
dog 1697.

6. Johan Dxenius war förut Sockneadjunct
i Karislojo, men blef pä Prosten Thauwo-
nii särdeles recommendation, och Församlingens
dcrpa grundade degäran, Kapellan i Wichtis.
Han berömmes som en skicklig och med wackra
embetsgäfwor utrustad Prestman. Han war
derjemte oförfärad och förestod under de swa-
raste krigstiderne Pastoralwarden och den
Presterliga tjenstgöringen. Säsom Kyrko-
wärd räkade han i balance och deraf föran-
ledda mänga obehagligheter; ibland annat
omnämnes i Kyrkoinventarium för 1729, att
Dxenius pantsatt Kyrkans Silfwerkanna pä
Routio i Lojo, hwariftan den aldrig äterkom.
Han dog 1720 d. 14 Z>c. och war gift med
Sofia Tallqwist, med hwilken han hade
2 söner och 4 döttrar. Hon war hemma
frän Immola i Karislojo.

7. Georg Agrikola, son till Sockneadjuncten
Jacob Agrikola, kom 1722 iftän Sjundea,
der han war Sockneadjunct. Ar 1725 gifte
han sig med Kyrkoherden Henrik Malms dot-
ter Maria och blef är 1728, under sin swär-
faders älderdom, utnämnd till v. Pastor. I
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sitt äktenskap hade han 2:ne söner: Henrit
och Anders, af hwilka den sednare, Kapel-
lan i Ekenäs, war farfar till nu lefwande
Agrikola. Att han icke torde hafwa warit
älstad i Församlingen, bewisa de swära kla-
gomal, som emot honom blefwo anförde i
Domkapitlet; men huru han redde sig ut,
känner man icke. Han dog 1747 d. 26 Juni.

6. Johan Forssman war född 1710 och blef
ifrän Sockneadjunct wald till Kapellan 1748.
Han war gift med Kyrkoherden Malms dot-
ter Ingrid Cathrina, men hade inga barn.
Dog 1760.

9. Jacob Grawelius, född 1720, gifte sig
med sin företrädares enka, och da hon 1786
afled, trädde han 1787 i annat gifte med
Ebba Margreta Haklin ifrän Kyrkslätt,
samt efter hennes död 1795, för tredje gän-
gen, med Anna Åberg, född 1740. Wig-
seln stedde pä sotsängen 1796, da han dog.
Hans Adjunct hette Michel Ahlgrön.

10. Carl Johan Schaeffer blefäfwenifrån
Sockneadjunct befordrad till Kapellan. Han
war född 1758, Prestwigd 1785, hwarefter
han i Regementspastorns ställe biwistade sjö-
expeditionerne under Rysta kriget, 1789 och
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1790, da han äfwen blef utnämnd till ordi-
narie Vataillonspredikant wid Kongl. Lif-
dragon-regementet. Samma är blef han ock
Sockneadjunct i Wichtis. Undergick Pastoral-
examen 1794 och blef Kapellan 1798. Be-
fordrades sedermera 1804 till Kapellan i
Tyrwendö och sluteligen till Pastor i Lem-
pälä 1816, der han ock dog 1840. Han war
gift med Prosten Lagi dotter Brita Mag-
dalena.

11. Adolf Beckwall, eller såsom han förut
kallade sig Oxenius, blef äfwen ifrän Sockne-
adjunct befordrad till Kapellan är 1805. Han
war född 1768 och sonson till förut omnämnde
Kapellanen Johan Oxenius. Hans fader
war Rusthällaren ä Myyris Johan Oxenius
och modren Anna Lisa Wichtman. Han blef
Prestwigd 1793, Sockneadjunct 1799, och se-
dan han,lBl2 undergått Pastoralexamen samt
2:ne gänger warit ä Pastorsförslag i egen
Församling uppförd, befordrad till Pastor i
Rimito, der han ock dog 1828. Gift med
Fröken Hedwig Sofia v. Willebrandt,
dotter till Fändriken Ernst Pontus v.
Willebrandt pä Weikola.

12. Swen Israel Ignatius, son till f. d.
Kyrkoherden härstädes Bengt Jacob Igna-
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tius. Född 1794, Prestwigd 1817, befor-
drad till Kapellan 1822 och död d. 6 Maj
1833. Han war gift med Hedwig Lowisa
Strandman, med hwilken han hade en
dotter Hilda lacobina.

13. Johan Tu land er, förut Sockneadjunct.
Född 1784 i Abo, Student 1804, Prestwigd
till Adjunct ät Prosten Tuderus 1809, In-
terimspredikant i Pyhäjärwi 1814, i Mie-
tois 1816 och i Wehmalais 1817, Sockne-
adjunct i Wichtis 1819 och Kapellan 1834.
Gift med Agatha Lowisa Dalenius,
som födt honom 10 barn.

Kapellaner wid Pyhäjärwi Kapell.

I en skrift som Wichtis Sockneboer 1698
ingäfwo till Domkapitlet, finnes wal äberopadt
att Socknen ifrän urminnes tider haft twenne
Kapellaner, men ehuru sådant kan wara möj-
ligt, har Förf. ej funnit spär dertill, förrän
Pyhäjärwi Kapell omkring 1664 begynte med
Gudstjenst betjenas. Dä nämnes säsom der
tjenstgörande

1. Georg Vertilson Agrikola, som sedan
blef befordrad till Pastor.
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K. Matthias Jacobson Sikalenius,kanste
hemma ifrän Sikala Rusthäll i Pyhäjärwi.
Kapellan 1661 och död 1686. Han war
gift med förenämnde Agrikolas dotter Eli-
sabeth.

3. Henrik Hylenius war tjenstledig Prest i
lanackala, dä han pä Sikalmii enkas be-
gäran blef först Nädärspredikant och sedan
Kapellan i Pyhäjärwi. Opponent wid Prest-
mötet 1694. Dog 1704. Med hwem han
warit gift, är okändt.

4. Jacob Aspelin gifte sig med företrädarens
dotter Beata Hylenius, dä han hit be-
fordrades 1705. Andra gängen med Ca-
thrina Stare, död 1735. Sä finnes det
upptagit i Strandbergs Herdaminne, och i
Kyrkoräkenflaperne för 1736 stär antecknadt:
"Gamble Kapellans Enkian Cattrina Stare
fri Graf." Men säwida, af i Domkapitlet
ingifta och före branden af mig excerperade
handlingar kändt är, att Aspelins enka Be-
ata Hylenius efter sin mans död gifte sig
med sin dräng, sä torde Cathrina Stare
hafwa warit nägon annorstädes ifrän inflyt-
tad Kapellansmka. Aspelin dog 1722.

5. Henrik Strandman kom ifrän Nystad
till Töfsala, der han ock war Kapellan, da
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han 1722 befordrades till Kapellän i Pyhä-
järwi. Han hade aldraförst warit Adjunct
hos Kyrkoherden Johan Schytterus i Loppis.
Han dog 1726 och war gift med Helena
Cörelia. Dä han ännu war Kapellan i
Töfsala, och kriget Mellan Swerige och Ryss-
land pästod, blef hos honom en Ryst officer
af Swensta partiet tillfängatagen, hwaraf
följden blef, att Strandman dömdes att blifwa
hängd; men han löste sig ifrän döden med 200
Cäroliner. (Prof. Lagi uppgift.)

6. Johan Schytterus war gift med Ca-
thrina Lönngren, men gifte sig omkring
1760 för andra gängen med sin företrädares
enka Helena Corelia och dog 1758.

7. Johan Christian Schaeffer, född 1723,
war 1763 Adjunct hos Kapellanen Johan
Schytterus och gifte sig 1754 med dess dot-
ter Brita Sofia, född 1736, hwarföre han
ock efter swärfadrens död erhöll Församlin-
gens kallelse att wara Kapellan. Han hade
flere barn, af hwllka 2:ne söner woro Pre-
ster här i Församlingen. Han dog 1799,

8. Anders 3ex6n, född 1762. Student 1786.
Ordinerad till Prest 1789. Blef Kapellan
i Pyhäjärwi 1802, hwirifrän han 1806 er-
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höll befordran till Sacellaniet i Nyby och
1816 till Sacellaniet i Nousis. Han dog
1830 och war gift med Helena Wissman.

h. Johan Malin, född 1763. Student 1786.
Ordinerades till Sockneadjunct i Rengo 1791,
hwarifrän han befordrades 1807 till Kapel-
lan i Pyhäjärwi. Erhöll 1810 transport
till Ackas och derifrän 1820 till Kauhajoki,
under Ilmola lydande Kapell. Han war
bondeson ifrän Säxmäki och gift med Kyrko-
herden i Loppis Berghälls dotter Serafta.

10. Abraham Matthenius war född 1763
och Student 1793. Ordinerades till Pastors-
ädjunct i Kyrkslätt 1796, erhöll sedermera
Sockneadjuncturet i Wichtis 1809, hwarifrän
han 1811 befordrades till Kapellan i Pyhä-
järwi, der han likwäl icke länge qwarstadna-
de, emedan han 1813 erhöll transport till
Kapellanstjensten i Kyrkslätt. Han dog 1819.

11. Erik Willstedt, Perukmakaren Ertk
Willftedts son ifrän Björneborg med Helena
Elisabeth Kappström, född 1778, blef ordi-
nerad 1803, Brukspredikant t Swartä 1811
och Kapellan i Pyhäjärwi 1816, v. Pastor
1828 och död d. 6 Jan. 1829. Han war
gift med Paedagogen Johan Gustaf Lietzens
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i Kisto dotter Johanna Christina och
hade med henne 3 döttrar.

12. Gustaf Forselius är född d. 9 Juli
1793, blef Student 1811 och Prestwigd 1813,
Pastorsadjunct i Nädmdal 1816, der han
ock ifrän 1820 förestod Paedagogstjensten
intill dess han d. 1 Maj 1832 flyttade till
Pyhäjärwi Sacellani, hwarpä han redan d.
3 Dec. 1829 erhållit fullmakt, v. Pastor
1829. Gift med Sofia Strengberg,
med hwilken han ej har nägra barn.

Sockneadjuncter.

När och huru Sockneadjuncts-sysslan i Wich-
tis aldraförst mä hafwa uppkommit, kan icke
med wisshet utredas. Att de här, likasom pa
de flesta andra ställen, i början woro Pastors
enstilda medhjelpare, som genom friwilliga sam-
manstött ifrän Församlingen ätnjöto tillökning
i lönen, är gansta sannolikt. Deras namn, fa
längt man kan gä tillbaka, hafwa warit:

i. Petrus Aquilinus, som dog 1676. Han
war tillika Kyrkowärd och hans räkenskaper,
som ännu äro i behäll, wittna om mycken
ordentlighet. Ocksä torde han hafwa haft



101

flere privata personers afhandlingar om hän-
der, som synes af ätstilliga än till hands
warande afstrifter dem han vidimerat och
hwilkas originaler säges hafwa funnits hos
honom. Det är troligt att han samlade
pergamentsbref för Antiquarierne i Swerige,
som omkring denna tiden woro sä werksamma
att uppsöka forntida minnen. Hans, räken-
kenstaper börja med 1644.

2. Niclas Agrikola, förmodeligm densamme
som sedermera blef Pastor i Messuby.

3. Jacob Nilsson Agrikola war tillika
Kyrkowärd och dog 1686. Bodde pä Nie-
menkylä rusthäll, dä Pilwelä kalladt. Gift
med Margareta Plagman.

4. Gabriel Wallman uppehöll sig säsom
Student i socknen med predikande, dä efter Ka-
pellanen Sikalenii död, Kyrkoherden Proco-
paeus föreslog honom All Nädärspredikant
och sedermera till Sockneadjunct, hwarpä han
ock erhöll fullmakt 1688; men han flyttade
äret derpä till Tawastehus, der han blef
Collega Scholae och sedan Pastor.

5. Gabriel Procopaeus, Kyrkoherden Pro-
copaei son, war sjuklig och oordentlig, och
gjorde sällan tjenst. Blef Regementsprest



102

och sedermera 1709 Pastor i Kalwola. Död
1729. Han war gift l:o med Elisabeth
Grek och 2:o med Elisabeth Montan.

6. Johan Finnerus, Kapellan Johan Fin-
neri son, föreslogs af Prosten Thcmwonius
till Procopaei efterträdare, men Församlin-
gen wägrade lön. Wid Sockenstämma 1700
föreslog man att Klockarelön härtill stulle
anwandas och sMorne förenas, men det gick
ej igenom. 1707 bifölls hans afiöning och
han blef antagen. Dog 1713 och war gift
med Anna Stina Rappengren, dotter
till Lieutenant Sigfried Rappengren pä Lcch-
nus. Efter hans död betraktades Sockne-
adjuncts-syhlan som indragen. Wid Bistops-
visitation 1730 proponerades äter om en
Sockneadjuncts antagande, men utan päföljd,
Likwäl och som Kongl. Resolution pä All-
mogens beswär af d. 23 Aug. 1727 inne-
häller, att i de Socknar der Sockneadjuncter,
före det Rysta infallet, warit bruklige, der
stulle de efter omständigheten framdeles un-
derhallas, sä blef wid Sockenstämma d. 27
Maj 1735 beflutit, att denna sytzla änyo
skulle tillsättas. Församlingen föll dä med
sitt förtroende pä Studeranden

7. Johan Forsman, hwarom ock genast href
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afgick till Consistorium. Säwida detta ho-
cument ej mera är i behäll, sä känner man
ej wilkoren för hans antagande; men af 1736
ars Bistopsvisitations-protocoll ser man att
Pastor med 3 t:r spanmäl bidragit till hans
aflöning. Dä han 1748 befordrades till
Kapellan, protesterade Församlingen äter
emot Sockneadjuncts antagande; men numera
gjordes härpä intet afseende, och alltsedan
hafwa Sockneadjuncterne i Wichtis utan af-
brott efterföljt hwarandra i följande ordning:

8. Carl Strandman, son till Kapellanen
Henrik Strandman i Pyhäjärwi, war född
1717, blef Sockneadjunct 1748 och dog 1782.
Han war gift l:o med Maria Elisabeth
Nik ander, Lieutenant Nikanders dotter ifrän
Sikala. 2:0 med Beata luljana Alm-
gren, som dog 1827.

9. Anders Ägren war född 1751. Ordine-
rad' säsom enstild Adjunct ät Prosten Lagus,
erhöll han 1782 Församlingens enhälliga kal-
lelse att wara Sockneadjunct, ifrän hwilken
beställning han är 1789 befordrades till Cho-
ralis i Abo.

10. Carl Johan Schaeffer blef sedermera
Kapellan.
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11. Adolf Dxenius eller Beckwall blef

ocksä Kapellan.

12. Anders Henrik Schaeffer, bror till
Carl Johan, född 1773. Ordinerad 1799,
Sockneadjunct 1806 och dog 1807.

13. Abraham Mathenius blef härifrän
Kapellan i Pyhäjärwi.

14. Carl Sarlin, född 1783. Student 1803,
ordinerad 1808 till Interimspredikant i Ta-
wastehus, Sockneadjunct 1812 och död 1818,
ogift.

15. Johan Tulander befordrades till Ka-
pellan 1834.

16. Samuel Hellgren, född är 1800. Stu-
dent 1824, Prestwigd 1827, Tjenste- och
Nädärspredikant i Karis 1832 och Sockne-
adjunct i Wichtis d. 28 Mars 1835, men
tillträdde sysslan d. i Maj 1836. Gift med
Wilhelmina Sjöblom.

I sammanhang härmed torde äfwen föl-
jande, angäende Presterstapets aflöning och
tjenstgöring, böra anföras:

Hurudan Presterstapets härstädes aflöning
i äldsta tider ma hafwa warit, är obekant.
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Den torde här, likasom i de flesta andra För-
samlingar, hwilat pä gamla häfdwunna över-
enskommelser, hwilka säsom icke öfwerhetligen
stadfästade, naturligtwis mycket berodde pä ähö-
rarenes fria wilja. Kongl. Förordningen af d.
8 Febr. 1681, angående Presterstapets upp-
börd, synes här alldeles icke hafwa blifwit tilläm-
pad, emedan Kyrkoherden Procopaeus 1696 kla-
gar deröfwer, att Presterstapets rättighet betyd-
ligt förminskats, derigenom att en stor del hem-
man lägo i öde och de öftiga knappast betalade
mer än tertialen. Detta oaktadt är likwäl tro-
ligt, att i stället för Owicktionden, en förening
lärare och ähörare emellan ägt rum; äfwensom
att andre Pastor tillkommande sportslar, efter
forntida bruk blifwit erlagde, hwilka icke torde
hafwa warit sä alldeles obetydliga. Ty är
1720 ingaf Pastor och Församlingen gemensamt
en skrift till Consistorium, hwaruti de anhöllo
att Pastorsuppbörden mätte fä fle efter gam-
malt bruk, och ej efter Kongl. Förordningen,
hwilken anhällan af Församlingen ytterligare
itereras och bekräftas d. 17 Sept. 1726*),

*) Desia anteckningar gjorde Förf. ar 1825, i anled-
ning af dä i Domkapitlets Archiv besinteliga hand-
lingar, men hann icke ombesörja deras affkrifning,
förrän allt förstördes af elden.



106

förmodligen i afsigt att om möjligt mota wer-
kan af Kongl. Förordningen om Presterstapets
uppbörd i Tawastehus Län, som kort förut el-
ler d. 3 Maj 1726 hade utkommit. Men dä
pä dylika insinuationer ej nägot afseende gjor-
des, med annat wilkor än att tydliga och be-
stämda föreningar blefwo strifteligen afslutade,
sä fann man ock nödigt att här i Wichtis inga
en sådan. Wid Prostvisitation 1729 företogs
frägan i närwaro af Landshöfdingms och Dom-
kapitlets Ombud, dä äfwen ett formligt Före-
ningsinstrument upprättades. Men hwarföre
detsamma ej blifwit öfwerhetligen stadfästadt,
eller hwart det tagit wagen, stär ej numera att
utreda. Endast det derwid förda protocoll fin-
nes i behäll; och säwida detta document är det
enda, som lemnar nägon upplysning i ämnet,
sä mä detsamma här ord för ord intagas.

"Utdrag af Proste Visitations Protocollet uti
Wichtis Församling d. 27 Febr. 1729.
§. 2. Företogs af Höga Herrars Lands-

höfdingms samt Biskopens Deputerad Afhand-
lingen om Presterstapets rättighets uphörd och
betalning. Ett extract af Kongl. Förordningen
härutinnan blef tydeligen föreläsit. Uppä öf-
werläggiande, utlät sig Adeln till att wilja be-
tala Pastoralier ifrän deras Säterier och Rust-
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hall, med ett wisst qvantum i spanmäl, All-
mogen äfwmwäl hwad deras g:le förening i
Spanmäl och wanliga persedlar förmär: An-
gäende Capellans rättigheten förklarade sig Ade-
len och Allmogen att wilja gifwa honom ärli-
gen z T:a Spanmäl, påminnande Inwänarena
af Moderkyrkolänet huru som Kort- Enä- och
Wichtjärwiboer woro plicktige till att gifwa
nägot, mehra ätt Sacellanum, emedan han me-
delst bohlpredikningar war för deras stull mera
arbete underkastad. Än utläto sig 2 Rusthäl-
lare för Korpila och Tuohilammi Rusthäld att
praestera Pastoris och Capell:s rättighet efter
Kongl. Förordningar. Herr Pastor Malm hade
härwid intet att päminna: men vice Pastor Hr
Agricola begärte detta stulle annoteras, huru
som den gamla stadgan wore i nägra Frälse
Rusthäld sa förminstad, att det nu tillsades
Pastori uti ährlig rättighet, stall näppeligen
swara emot hans tertial, och intet förslä emot
Smör och Owicktionden, finnande sig vice Pa-
stor och Sacellanus i det öftiga wäl förnöjd
med samteliga Wederbörandes uthlätelser om
Capellans rättigheten. Allt detta är i förenings
instrumentet widlöftigare infördt.

Gregorius Arctopolitanus
Praep. et Past. LojoenD,"
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Ehuru här äberopas ett förenings-instru-
ment, sä torde detsamma likwäl icke med alla
formaliteter hafwa blifwit understrifwet, och
förthy icke heller stadfästadt. Fyra är härefter
företogs saken ä nyo i Sockenstämma d. 29
Sept 1733^ dä en friwillig öfwermskommelse
afslöts, ehuru äfwen detta protocoll är förkom-
mit. Endast den förening som bestämmer hwad
adelen ifrän sina säterier till Pastor borde er-
lägga, finnes i behäll, och det är i öfwerens-
stämmelse härmed som säteriernas Pastorsrättig-
het intill denna dag blifwit erlagd. Man bör
derföre tro, att Prestarättigheten ifrän öftiga
lägenheter utgätt enligt samma förening, pa
sätt som ännu ifrän är 1776 till hands tvä-
rande uppbördslängder gifwa wid handen, och
hwarom ingen twist uppstätt eller framdeles
borde kunna uppstä. Man ser deraf, att före-
nings-spanmalen med högst fä undantag, utgör
10 k:pr ifrän hwarje lägenhet, tionden oberäk-
nad. I följd häraf utgör Pastors hela inkomst,
för det närwarande, 123 tunnor 16Z kappe.
Till säkerhet i framtiden och säwida uppbörds-
böckerne möjligen kunna förkomma, sinnes be-
loppet af ifrän hwarje lägenhet utgäende Pastors-
rättighet, pä en i slutet af boken bifogad tabell,
upptagen.
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Att äfwen andra persedlar fordom blifwit
af Pastor uppburne, synes af ofwan intagne
Protocolls-utdrag, men säwida de ej warit be-
stämde, hafwa de smäningom upphört, ej eller
hafwa Pastorer i sednare tider gjort anspräk
ä en inkomst, den allmogen wanligen anser sä-
som ett offer af kärlek och tillgifwenhet för sin
Själaherde.

Enligt gammalt bruk och i stöd af gällande
författningar, har Pastor härstädes uppburit
smörränta af Torpare och Handtwerkare som
jord äga, med en mark af hwarje ko, om hwars
tillbörliga utgörande frägor blifwit wäckte, som
likwäl alla till Pastors förmon blifwit afgjorde.
Dä wid sednaste Pastors-vacance nägra Tor-
pare äter försökte att pa förmenta stäl ifrän
denna pälaga blifwa befriade, och Landshöfdin-
gen genom Utslag af d. 6 Juni 1821 sig yttrat,
att som Författningarne woro tydliga deri, att
alla som pä landet bo, och hade enstild näring,
samt ägde boskap, borde till Pastor i Försam-
lingen ärligen gifwa en mark smör efter hwarje
ko, sä tjente detta parterne till efterrättelse,
utan att den säkallade Pästpenninge-afgiften,
säsom en särskild gärd kunde werka till nägon
inskränkning uti smörräntans tillbörliga utgö-
rande — drogs mälet till Hans Kejserl. Majtts
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slutliga pröfning, som genom Nädigt Utslag äf
d. 15 Juli 1822 behagade till alla delar gilla
och stadfästa Landshöfdingens öfwerklagade Re-
solution. Ifrän denna tiden har ocksä smör-
tionden af Torpare ärligen blifwit erlagd, be-
stigande sig till omkring 16 pund, ehuru den-
samma tillbörligen utgjord borde stiga till nästan
dubbelt sä mycket.

I anseende till bristande afsättning pä
hemorten, har det i fordna tider warit wanligh
att Pastors tertial-spanmäl blifwit af Socken-
boerne med 25 hästar ärligen forslad till nägot
inom lagsagan anwist ställe, hwartill de ock, ej
mindre l grund af Preste-privilegiewe än i följd
af 2:ne Landshöfdinge-Embetets i Pastors-archi-
vet förwarade Utslag, äro förpligtade; men pä
Mänga är har denna rättighet ej blifwit af Pa-
stor begagnad, emedan spanmälen pä hemorten
kunnat säljas till högre pris, än i staderne
eller i nägon af stärsocknarne.

Säsom nägot owanligt mä äfwen anmär-
kas, att tillträdande Pastor ät den afträdande
ersätter förra ärets höstutsäde. Orsaken är den,
att dä Prestgärden under den stora Rysta ofre-
den i flere är läg öde, och Kapellanen Oxenius
sedan begynte odla och besä åkern, begärte och
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erhöll han ersättning för utsädet, hwilket seder-
mera man ifrän man fortgätt, och äfwen genom
fiere Härads-Rättens Utslag blifwit stadfästadt.

Om Kapellan-räntans utgörande i äldsta
tider har man icke heller nägon säker underrät-
telse. I medlet af 1600-talet stall den hafwa
utgjort en half tunna spanmäl ifrän hwarje
hemman, och denna aflöning wtlle de Wichtis-
boer ännu 1686 bibehälla, som man se kan af
en till Domkapitlet ingifwen och af 19 jord-
ägare undertecknad skrift, hwari de proponera,
att i stället för 2 Kapellaner som hittills de-
lat lönen, endast i Kapellan och 1 Sockneadjunct
stulle anställas, af hwilka Kapellanen borde er-
hälla 10, och Sockneadjuncten 5 k:pr räg ifrän
hwarje hemman öfwer hela socknen. I en an-
nan skrift af Kyrkoherden Procopaeus 1682
inlemnad, omnämner han, att de Pyhäjärwi-
boer, för att erhälla egett Prest, förbundit sig
att betala honom 1 t:a spanmäl lfrän hemmattet,
och den andra Kapellanen stulle detta oaktadt
oafkortadt fä behälla hela Kapellanslönen. Det
är likwäl osäkert huru härmed egenteligen mä
hafwa förhällit sig, men det känner matt Med
wisshet, att Kapellanslön redan är 1697 war
delad emellan 2:ne Kapellaner, och att man dä
för landets stora fattigdoms stull, ej betalt mera



än 4 a 6 k:pr. Efter freden, dä ordning och
lugn äterställdes, war man likwäl beredd att
lofwa Kapellanen hwad han förut ätnjutit nem-
ligen z t:a ifrån hemmanet, säsom synes af
ofwan intagne Kyrkostämmo-protocoll, men om
detta löfte werkeligen gätt i fullbordan, känner
man icke. Men sannolikt är, att man wid före-
ningens ingäende 1733 förbundit sig att betala
efter författningen, som bestämmer att Kapella-
nen stall uppbära 8 k:pr ifrän hwarje
hel och half gärd, men ifrän fjerdedels
gärd och Torpare 4 k:pr; ty ehuru äldre
uppbördsböcker nu mera ej äro att tillgä, sa
är likwäl obestridligt, att man ännu är 1820
och efterät följt denna föreskrift efter orden, och
betalt 8 k:pr ifrän säwäl hela som halfwa gär-
dar, utan afseende ä deras mantal*). Men
under närwarande Kapellans tid hafwa en del,
pä grund af att gärd stulle betyda mantal,
egenmägtigt minstat det häfdwunna betalnings-
sättet, utan att han ännu i laglig wäg sökt
dem dertill förplikta. Hans inkomst uppgär pä
detta sättet endast till nägot öfwer 27 t:r.

*) Härifrån likwäl undantagna några i sednare tider
stattlagda nybyggen af K mantal, som betalt endast
4 k:pr, äfwen som saterierne, hwilka torde hafwa
ingått särstild förening?
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Kapellanen i Pyhäjärwi ätnjutet ännu lö-
nen enligt gammal häfd, som i Sockenstämma
d. 13 Nov> 1793 ytterligare stadfästades, så-
lunda att större hemman betala 1 t:a, de min-
dre 20 k:r och de minsta z t:a, hwarjemte han
dessutom uppbär den manliga Kapellansräntan
i Moderkyrkolänet ifrän följande lägenheter..
Wanjoki by, Karpi, Karwa,Skotti ochßyöna,
Pakasela Maru ochTuistu, Wanjärwi gärd,
Olkala gärd, Wanhala Hirilä, Wöstalo,
luotila och Tähkälä, Wäkilä, Tartila Ora-
wala, Irjala gärd, Koikala läppi och
Mardoi, Taipale Warsa och Kolari, Päx-
lax Pulki, Suutari, Lindt och Heroi, Hapkhlä
rusthäll och Kopu, Köykälä Kötzkä och Pa-
kanen, Niemenkylä rusthäll, Härkälä
hela by, Torhola Ridal, Hurn och Kuiku.
Kapellanslön utgör för närwarande 35 t:r.

Enligt gammal lfwerettskvMmelse, säMt i
likhet med hwad äfwen i andra socknar är btuk-
likt, utgär Sockneadjunctslön efter 4 kipr räg
ifrän hwarje hemmans röh utan afseende ä
mantalets storlek eller om hemmanet är helt
eller deladt. Den belöper sig för närwarande
till omkring 33 t:r, men varierar allt efter det
hemmanen sammansläs eller klyfwas. Dessutom
är wanligt att Sockneadjuncten uppbär sa kal-
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lad julstek, som beror pä de' gifwandes eget
godtycke, och följakteligen är ganska wilkorlig.
Äfwen Kapellanen har brukat ärligen uppbära
julstek>

I anseende till socknens widd och osårbara
wägar uti ödemarker, war Presterliga tjenstgö-
ringen i fordna tider här gansta beswärlig.
Förrän Pyhäjärwi är 1654 erhöll egen Prest,
mäste Presterstapet dit hwar 3:dje Söndag att
predika, och ännu sedermera war det öfligt, att
Pastor reqvirerade Pyhäjärwi Kapellan hit
och ditsände nägon af Moderkyrkans Prester-
stap. Wid sädane resor woro Kapellboerne
förbundne att bestä kost och häst fram och till-
baka. Men utom Pyhäjärwi hölls äfwen täta
Kantpredikningar pä flere ställen. Kortjärwi-
trakten hade tillika med Pyhäjärwi sökt och er-
hällit Kapellrättighet, men ehuru Kyrkobyggnad
aldrig kom till ständ, sä reste likwäl Prester-
stapet dit hwar 4:de Söndag att predika. Li-
kasä hölls ofta Gudstjenst i Wichtjarwi och
Enäjärwi-trakten. Men i den mon nya wägar
blifwit upptagne och iständsatte, hafwa dessa
beswärliga resor smäningom upphört, och nu-
mera hälles ingen Kantpredikan, med undantag
af Wichtjärwi, der wanligen dagen före Läsför-
höret Gudstjenst och Nattwardsgäng hälles för
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gamla och orklösa, som wintertiden hafwa swärt
att komma till Kyrkan.

Men om Kantpredikningarne upphört, sä
har ett nytt beswär tillfallit Presterstapet, ge-
nom dubbla Gudstjensters firande i Moderkyr-
kan. För 100 är tillbaka funnos har ännu
ganska fä Swensta spräket mägtige personer.
Wid Bistops-visitation 1736 stadgades, att
Swenst Gudstjenst stulle hällas sä ofta dessa
önstade communicera samt nägongäng deremellan,
hwarmed fortfors ända till är 1771, dä wid
hallen Prost-visitation beslöts, att Swenst Guds-
tjenst stulle hällas hwar tredje Söndag i Kyr-
kan, näst efter Finsta Gudstjensten och ej i den
lilla Sacristian, säsom förut war brukligt. Men
dä äret derpä den nya Kyrkan inwigdes, der
en rymligare Sacristia ej gjorde nägon förän-
dring i tiden till Gudstjmstms firande nödig,
bl f Swensta Gudstjensten hällen tillika med
den Finsta i Sacristian intill är 1780, dä Lieute-
nantm Gustaf Adolf Tigerstedt ifrän Ter-
walammi hos Domkapitlet anhöll om dess sirande
i stora Kyrkan alla Söndagar efter Finsta Guds-
tjmstms slut. Dä saken till Församlingens ut-
lätande remitterades, blef projectet enhälligt för-
kastadt. Ledsen öfwer motständet, och enwis i
sina beslut, reste han öfwer tlll Stockholm och



116

utwerkade sig der, utan Domkapitlets och För-
samlingens hörande, Kongl. Maj:ts Resolution
af d. 17 Juli 1781, förmedelst hwilken Wichtis
Sockneboer älades att i Sacristian uppresa ett
Altare, der Gudstjensten med Messa och Säng
och alla behöriga ceremonier stulle förrättas.
Huru ofta det stulle ste, nämndes icke. Hem-
kommen, och sedan Församlingen erhällit del af
den Nädiga Resolutionen, proponerade han i
Sockenstämma, att i händelse man wille ga in
uppä att hälla Gudstjenst i stora Kyrkan hwar
tredje Söndag, sä wille han afstä ifrän sina
anspräk att fä Gudstjenst hwarje Söndag; men
Pastor och Församlingen ansago det icke till-
ständigt, att i ringaste mätto afwika ifrän hwad
en Nädig Ofwerhet förordnat, utan skyndade
att inreda Sacristian. Harmsen att äfwen denna
gäng möta motftänd, insinuemde han hos Kongl.
Majtt en ny underdänig ansökning om ändring
uti dess förut gifta Resolution, hwilket också
för andra gängen, utan Wederbörandes hörande,
genom Resolution af d. 7 Juni 1736 bewiljades,
sälunda, att Gudstjensten i Sacristian hädanefter
stulle hallas alla Sön- och Högtidsdagar med
Dttesäng och alla öfliga ceremonier, äfwensom
att alla Kongl. Förordningar och Allmänna
Kungörelser stulle i Sacristian uppläsas lika-
som i stora Kyrkan.
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Med den lydnad emot Ofwerhetens bud,
som egnar hwarje trogen undersate, sattes äf-
wen denna Resolution genast i werkställighet,
men som hwarjehanda olagenheter derigenom
uppstodo, särdeles för de astägsnare byalagen, som
härigenom mäste försaka de wanliga Kant-
predikningarne, och säwida Swmstarnes antal
i Församlingen ej utgjorde mera än 40, an-
modades och waldes i Sockenstämma d. 17
Maj 1787 Assessorm Adolf Johan Linder,
att ä Församlingens wagnar hos Hans Kongl.
Maj:t i underdånighet insinuera en framställ-
ning om dessa olägenheter och om möjligt ut-
werka en förändring deruti. Genom Resolution
af d. 13 Nov. 1769 blef i följd häraf den
förra Resolutionen i sä måtto ändrad, att de
Swensta Ottesangerne alldeles indrogos och
Swenst predikan stulle inställas de dagar dä
Prest afgär till Kapellet, eller da Kantpredikan
hälles pä nägot annat ställe i Socknen. Här-
med slutades denna till sin procedure sä märk-
wärdiga twist emellan en enskild man och en
hel Församling; mähända hufwudsakligen der-
före att wederparten samma är slutade sin jor-
diska bana.

Är 1804 d. 29 Jan. föreslog äter Ofwerste-
Lieutmanten och Riddaren Claes I. Mun c?,
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om icke Församlingen, pä af honom anförda
stäl, wille förena sig derom, att hos Hans
Kongl. Maj:t söka ändring i ofwannämnde
Resolution, sälunda att Swensta Gudstjensten
om sommaren stulle hällas i stora Kyrkan ef-
ter Gudstjenstms slut; men dä säwal stånds-
personer som allmoge framställde de olägenheter
som häraf stulle blifwa en owilkorlig följd,
frängick han sitt pästäende, och alla förenade
sig derom, att Gudstjensten säsom förut stulle
hällas i Sacristian, en dörr pä Sacristiwäggen
öppnas, samt att i händelse Swensta Försam-
lingen i en framtid stulle ökas, Sakristian da
pä gemensam bekostnad borde utwidgas. Ett
beslut som wisserligen, wid Kyrkans ombyggnad
efter branden, hade förtjent att ihägkommas;
men man hade dä annat att gräla om.

Men icke läng tid härefter uppblossade en
ny twist i samma ämne. Den 26 Sept. 1815
hade ätstilliga ständspersoner jemte nägra af all-
mogen i Domkapitlet gjort ansökning, att Swen-
sta gudstjensten, pä anförda stal, hädanefter
mätte fä hällas i stora Kyrkan efter den Finsta.
Dä acten till wederbörandes hörande remitterades
anfördes stäl med och mot, och mälet drefs icke
utan en särande bitterhet ä de sökandes sida. Men
med afsemde ä förändrade tidsomständigheter,
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fann Consistorium genom Utslag af d. 22 Febr.
1817 skäligt förordna, att Swensta Gudstjensten
stall hällas näst efter den Finsta i stora Kyrkan,
ifrän 1 Maj till den 1 October, men den öf-
öfriga ärstiden i Sacristian, att Böndagarne
ingen Prest fär stickas till Kapellet, att Kant-
predikningar sällan om sommaren böra utlysas,
samt att Sockenstämmor böra hällas efter Swen-
sta Gudstjmstens slut; men i allt annat ansäg
Consistorium sig ej kunna stadga nägot till fram-
tida afwikande frän det som här härtills, enligt
Kongl. Resolutionen af d. 13 Nov. 1780, blif-
wit practiceradt. I enlighet härmed hålles nu
Swenst Gudstjenst nästan alla Söndagar, öm-
som i stora Kyrkan ömsom i Sakristian; men
sedan sinnena pä en mängd är hunnit lugna
sig, har man begynt inse att steget war förha-
stadt, och mängen hyser den fromma önstan,
att fä ätergä till förra ordningen. Swenstarnes
antal torde uppgä till 1000, barn inberäknade.

I Kapellet förekomma högst fä, hwarföre
ock, dä nägon gäng Swenst Gudstjenst blifwit
förrattad, Presten fätt predika, säsom man sä-
ger, för toma wäggarne.

Sluteligen mä äfwen nägot anföras om
Kyrkans öftiga tjenstemän samt deras lönewil-
kor och äliggandm. .
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Klockarens skyldigheter äro i lag be-
stämda. Den äldsta Klockare, hwars namn man
kunnat fä reda pä, är

1. Sigfrid Crikson. Han war tillika Prest
och lefde ännu 1680.

2. Henrik Grikson.
3. Thomas Hallon, som är 1736 för sin

höga ålder erhöll sin son
4. Henrik Hallän till biträde och sedermera

till efterträdare. Han dog 1789. Ibland
hans flere barn märkas!

n) Isak Hallon, Sjöcapitaine och fader till
Capitaine Johan Hallan, som ännu lefwer
och nu förer Angffonertm Storfursten, d) Jo-
han Hallon, född 1748, som sedan han en
tid warit Student, nedsatte sig här och fä-
st m Barnalärare i mänga är bidrog till För-
samlingens bildning i Christmdomm. Flere
ståndspersoners barn gingo hos honom i stola,
och hela antalet af hans elever, stall hafwa
gätt öfwer Zoo. Är 1826 lät Domkapitlet
genom Pastor offenteligen betacka honom för
hans wisade nit i barnaunderwisningm.

5. Carl Fredrik Ekman, Torpareson ifrån
Olkala, född 1772, blef för sin utmärkt stöna
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röst är 1790 wald till Hallens efterträdare,
med wilkor att lära sig Orgelspelning och
sedan för Klockarelön äfwen förrätta Orga-
nisttjmsten. Han dog i slag 1832 d. 4 Jan.
War gift, men hade inga barn.

6. Anders Elias Lindgren, son till nuwa-
rande Organisten i Lowisa, Director Cantus
Elias Lindgren och född d. 1815. Han
war förut Organist i Urdiala, dä han efter
d. 5»5 1833 anstäldt wal, erhöll fullmakt pa
Klockare- och dermed förenade Organist-sysslan.
Säsom uppmuntran för sitt bemödande att
handleda Församlingens ungdom i säng, blef
han d. 1839 af Domkapitlet hedrad med
Director Cantus caractaire. Han är gift
med Johanna Eleonora Forström.

Klockarens lön har alltid utgjort den i lag
bestämda; men för att kunna erhälla en duglig
och ordentelig Organist, beslöts d. '/ 1832, att
säwida dessa sysslor komma att förenas, hans
lön hädanefter stall ökas med en kappe räg
ifrän hwarje hemmans rök, med wilkor att den
blifwande Klockaren för ingen Hemmansägare,
dess hustru och barn, stulle uppbära nägon spor-
tel för tacksägelser, men för öfrigt bibehällas
wid alla de sportlar, som Organisten Ekman
förut warit tillerkände, nemligen utom hwad
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honom för dop och kyrktagning enligt lag till-
kommer, 60 kop. B. A. för liksäng, 20 kop.
B. A. för tacksägelser, samt 30 kop. B. A. för
brudlysningar, men af de förmögnare nägot
rundligare. Hans inkomst i spanmäl stiger till
25 t:r. Wid Sockenstämma o. 23 Aug. 1836
fastställdes, att för Orgelmusik wid begrafnin-
gar, som siras om Söndagen, Kyrkan stall er-
hälla 1 Rub. 20 kop. B. A., Organisten lika
mycket och Orgeltramparen 20 kop.; men ster
begrafningen om Söknedagar betalas dubbelt,
ständspersoner obetaget att rundligare wisa sin
erkänsla.

Klockare i Pyhäjärwi Kapell finnas
hafwa warit:
Albin us Wattolin war redan Klockare 1727

och dog 1749.
Anders Alström, Matts Henell, Adam

Nikander.
Johan Lindfors, född 1782, Församlingens

nuwarande Klockare. Utnämnd 1810. Hans
lön uppgår till 6 t:r; men han uppbär nu
äfwen Kyrkwäckare-kapporne samt besörjer
graföppningar, enligt Sockmstämmo-beslut d.
8 Mars 1835.

Kyrkowärdar hafwa funnits ifrän äldre
tider. Den första, som namnes gamla Kyrko-
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warden, war Bertil Korp ifrän Korpila, som
dog 1668, af Herreslägt, men nägot utswäf-
wande; ty han bötade 3:ne gänger för lägers-
mäl. Honom efterträdde Nils Jacobson
Kaharla, derefter Henrik Jacobson och
Pehr Clemetsson; men egenteliga Kyrto-
wärdssysslan bestreds af Sockneadjuncterne Pe-
trus Aquilinus och Jacob Agrikola. Efter
Pehr Clemetsson, död 1696, blef Länsman
Jacob Hinder son ordentelig Kyrkowärd om-
kring är 1697. Honom efterträdde Kapellanen
Johan Oxenius, som bestridde sysslan till sin
död 1720. De öftiga upptagas i följande ordning:
Henrik Saxenberg ifrän Suontaka.
Nils Thomasson Lusi ifrän Lusila.
Thomas Hinderson Tarti ifrän Tartila.
Jacob Kar«n ifrän Orawala 1760.
Jacob Anderson ifrän Suxela Jakola 1766.
Erik Anders Hirilä ifrän Wanhala 1760.
Anders Erikson Hirilä d:o d:o 1782.
Johan Hallän 1783.
Henrik Tartila ifrän Tartila 1790.
Jacob Tartelin d:o d:oj 1796.
Adolf Oxenius, Kapellan, 1804.
Johan Forström ifrän Suxela lakola 1811.
Johan Oxenius ifrän Njuhala Myyri 1823.
Claes Rydman ifrän Suxela Ryytä 1839,

nuwarande Kyrkowärd.
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I äldre tider erhöll Kyrkowärden lön, som
1753 förhöjdes till 20 Daler K. m., med löfte
att den stulle ökas wid större förefallande re-
parationer. Dä nya Kyrkan 1770, 71 och 72
bygdes, ätnjöt Kyrkowärden 60 Dalers lön är-
ligen, sedermera uppbar han 1 R:dr 32 st.
Specie; men 1783 fastställdes lönen till 3 R:dr
16 fl. Specie. Dä Kyrkowärden är 1790 för-
klarade att han utan lön, emot erhällande fri-
het frän hällstjuts, willeKyrkowärdstapet förestä
och Församlingen för hans hallstjuts ätog sig
ett gemensamt answar, lemnade Landshöfdingen,
genom Resolution af d. 12 Maj 1790, dertill
sitt bifall; och ifrän den tiden hafwa Kyrkwar-
darne härstädes alltid warit frikallade frän häll-
stjutsins utgörande. En Instruction för Kyrko-
wärden, hwarefter han bör sig rätta, sinnes in-
tagen i Sockenstämmo-protocollet d. 9 Dec. 1838.

Kyrkowäckaren har i alla tider härstä-
des warit Dödgräfware. Hans arfwode bestäm-
des i Sockenstämma d. 14 Maj 1786 till 4 st.
Specie, swarande emot 12 kop. S:r, för hwarje
säwäl större som mindre lik; men afgiften har
sedermera blifwit förhöjd till 1 Rub. för större
och 60 kop. B. A. för mindre lik, när, är icke
bekant. Förut war wanligt att Klockaren af-
lönade någon, som besörjde sängen i Swensta
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Kyrkan, ifrän hwilken skyldighet han likwäl är
1800 befriades, dä Församlingen ätog sig att
med 1 t:a räg ifrän Socknemagasinet en sädan
Sängare aflöna. Men wid Bistops-visitation
ar 1817 kom man sålunda öfwerens, att Kyrko-
wäckaren framdeles alltid stall tillika wara Sän-
gars och Barnalarare i Församlingen. Men
huru dessa befattningar i en framtid stola kunna
förenas, är en annan fräga. Nuwarande Swen-
sta Sängaren och Kyrkowäckaren heter Anders
Johan Wendelin.

För att öppna och tillstänga Kyrkodörrarne
samt tillika biträda wid uppassningen i Kyrkan,
blefwo wid Sockenstämma d. 23 Dec. 1823
twenne Dörrwaktare anställde, som emot 4 R:dr
B:ko lön hwardera, ägde att wid hwarje sa
Finst som Swenst Gudstjenst tillstädeswara
samt fullgöra hwad i ofwan anförda ändamäl,
till bibehällande af ordning och stick, af Pastor
kan blifwa dem anbefallt. Derjemte stulle de
wara Klockringare, i hwilket afseende ytter-
ligare wid Sockenstämma fastställdes, att Kloc-
karen numera ifrän detta bestyr är alldeles fri^
kallad, säwida alla till Gudstjenst hörande
ringningar af dem böra ombesörjas; men
för likklockor erhälla de särskild betalning, sa
lunda att för hwarje motringning, kallelseklocka
och ringning till och ifrän grafwen betalas 30
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kop. B. A. Motringning stall taga sin början
ifrän Socknebron, eller Haudankaljo, eller Ris-
tin Keto; men önskar nägon iftan längre häll,
betale dubbelt.

Kyrkones Sexmän äro 7 till antalet
och de dem tillhörande districter följande:
1. Wichtjärwi byar med underlydande torp.
2. Herrakunda: Kourla, Olkala, Kirwelä, Lah-

nus Korpila, Haimo och Suontaka.
3. Kirkokunda: Njuhala, Suxela, Wanhala,

Wäkilä, Tartila, Orawala, Irjala och Moxi
torp.

4. Kortjärwikunda: Selkis, Sipoi, Tuohilam-
mi, Härkälä, Salmis, Rustela och Ollila.

s. Wäsikansa: Koikala, Taipale, Päxlax, Nie-
menkylä, Lepperlä, Köykälä, Hapkylä, Wei-
kola Kaukola och Hynnelä.

6. Enäjärwikunda: Terwalammi, Hiistaby, Hul-
tila, lättölä, Niemenkylä, Lachtis, Pietilä,
Kotkaniemi, Langila, Härköilä, Lusila, Pala-
järwi.

7. Jokikunda: Hertzilä, Kaharla, Wanjoki,Mä-
ramäki, Pakasela, Niemis och Wanjärwi.

I Pyhäjärwi är hwarje Uppsynmgsman i
Läsbohlen tillika Sexman. De hafwa ingen
lön, men ätnjuta efter gammal sed fri graf
och klockor.
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Prestebohl.
Sannolikt har Prestegärd funnits allt

ifrän den tiden dä gamla Kyrkan uppfördes.
Är 1507, dä Församlingens första kända Pa-
stor installerades, efterfrågades ock dess räer,
hwaröfwer följande docummt uppsattes:

Jag Mäster Henric Wanne Domprost i
Äbo ä thm tid jagh satte Kijrkoherde i Wichtis
denne Manne H:n Märthen om Sanct Bartho-
lomei dagh, Tä besporde jagh til Menige Sochne
Bönder om the wiste thes Prestebohls rää; Ta
nämbde the thesse här efterstrefne raär, som är
först raän Purhanjohonsuu, Korkia Ky-
peri, Enämmenmäki, Sawikaljo, Musta-
kaljo och Rydhankando. Anno D:ni 1607.

Ar 1686 blef Prestgardm till sina ägor
uppmätt af Landtmätarm Lars Forsell, men
Kartan finnes ej mera i behäll. Äfwensä blef
Prestgärden är 1696 af Kronofogden Holm-
dorf provisionelt stattlagd och till 2z öreland
beräknad. Men den egmteliga stattläggningen,
och hwarpä äfwen alla sedermera fällda domar
och utslag sig grunda, skedde pä Kammar-Kol-
legii befallning d. 20 Aug. 1698 af Härads-
höfdingen I. Ber g er, enligt hwilken Prestgär-
den upptages till 1 hemman 1 mantal 5/., öre-
statt och 37: 2. 11z'ö jordeboksränta.
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Åkern befanns är 1686 bestä af 9 t:rs uK
säde, hwilket likwäl är 1698, dä skattläggnin-
gen skedde, upptages till 12 t:r. Sedermera
hafwa betydliga odlingar blifwit werkställda, sa
att wid 1780 ärs storstifte Prestgärdens hela
äkerjord upptages till! 48 t:r 28z kappland, som
besäs af innehafwaren med 14 a 15 t:r höst-
utsäde, utom den äker som fyra Torpare dispo-
nera. lordmän är pöslera och swartmylla.
Utom de ägor af hwilka Prestgärden är om-
gifwen, och som kunna betraktas säsom dess en-
stilta jord, upptages äfwen i Skattläggnings-
instrumentet Kyrkoäkrarne och en mängd större
och smärre ängslappar, kringströdda i socknen.
Om tiden, när och orsaken hwarföre de blifwit
Prestgärden underlagde, har man ingen firifte-
lig utredning, men de grunda sig sannolikt pä
den i gamla Landskapslagen sa kallade sköt-
ningen, d. w. s. att dä Prestebohl inrättades,
som ej ansägs äga tillräckliga ägor, war För-
samlingen skyldig att sköta eller sammanstjuta
äker och äng till dess behof.

Ängarne, med undantag af Nummenpa i
Nurmjärwi socken belägna äng, som ej ingick i
mätningen, upptagas till 99 tunnland 24 kapp-
land och äro följande:
1. Kirjawa, Prestgärdens bästa äng, läg i

tegstifte med Njuhala by, intill är 1767, dä
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sämfällighetens ängar uppmättes och Prest-
gärden erhöll sin afstilda del, som genom
Landshöfdingms dom stadftstades d. 10 Juli
1759. Den astastar i medeltal 70 sommar-
häckar hö.

2. Suontaka Luchta dömdes 1675 d. 4 Febr.
wid Häradstinget att läggas under Vrawala,

„ säsom warande detz gamla bolstad, hwarifrän
den kommit under Suontaka; men emedan
Suontaka dä allaredan hade förbytt denna
äng t!ll Prestgärden, sa har Drawala af
Suontaka bekommit wederlag, och ängen för-
blef under Prestegarden genom utbyte af lär-
wenpä ang i Dlkala emot Dlkalas andel i
Suontaka, hwilket byte genom dom d.
1780 stadfästades. Denna tillkomna ängsdel
utbyttes äter emot ett Suontaka Sko inwid
Prestgärdens andel liggande ängftycke, enligt
Landshöfdingens Stadfästelsebref af d. 'z'
1787. Dehutom bör anmärkas, att genom
särskild wid Härads-Rätten d. 13 Sept.
1779 stadfästad öfwerenskommelse, emellan
Prestgärden och Drawala ä ena samt Suon-
taka Nedergärd ä andra sidan, de förstnämn-
des ängar blifwit sammanslagne med Suon-
taka Nedergärds storäng, under en hägnad,
som af Knutila Nedergärd bör underhällas,
emot den sistnämnde tillerkänd rättighet, att

9
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till bete för sina oxar, hästar och fålar fä
begagna alltsammans, med wilkor att inga
kreatur, utom egarens egna, insläppas före
säningstiden i Augusti, ej eller sednare der
tvistas än till Michaeli. Dock fä Prestgär-
dens och Orawala ftlar gä der i bete. Än-
gen afkastar i medeltal 25 häckar hö.

3. Radis eller Kandonijtu afkastar 8 häckar.
4. Nummenpää äng i Nurmjärwi ligger 2 mil

ifrän Prestgärden i ett sammanhang med Num-
menpää bys storäng, och hwilken by fordom räk-
nades till Wichtis socken. Om denna äng har i
äldre tider warit mänga processer, i hwilket
afsemde ärm 1666, 1669 och 1680 protocol-
ler pä Kyrkokassans bekostnad blifwit löste.
Genom Skattläggnings-instrumentet af 1698
är Prestgärden tryggad wid besittningen af
denna äng. Den lemnar i medeltal 16 häc-
kar; men i anseende till swärigheten att den-
samma warda, hägna och berga, säsom längt
bort belägen, har den redan i längre tider,
emot hafwa afkastnmgen, warit utarrenderad.

6. Härköilä äng afkastar 1 häck.
6., 7. och 8. Karpirinda, Mahlamäki och
Iokini tu äro i Skattläggnings-instrumentet
upptagne säsom äkerlindor, men afkasta nu
tillsammans omkring 30 häckar.
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Alla dessa ängar begagnas af Prestgärds-
ittttehafwarm, men nedannämnde äfwen Prest-
gärden tillhörande smä ängslappar, bergås af
Prestgärdens underlydande Torpare.
9. Wetkola-ängen.
10., 11. och 12. Kurjenoja, Wanhala och

Kylän a lusta ängar, inom Wanhala bys
ftmftllighet, blefwo wid storskiftet i Wan-
hala 1776 sammanlagda i ett skifte, under
namn af Kylänalusta, och lemna 6 kor-
gars höafkastnmg.

13. Kurweta emellan Wanjärwi och Nyhkälä.
14. Mylliluchta eller Böhle äng wid Kot-

kaniemi.
16. larwa äng ä Wanjärwi ägor.
16. Kyperisto äng wid Kourla ra.
17. Langtla ang.
18. Kaharla äng afkastar Z häck.
19. Tuorila äng i Pyhäjärwi aflastar i häck.
W. Siipon Suo, mnehällande 18 kappland,

blef enligt Ägodelnings-Rättens fastställda
dom af d. 'z' 1781 bortbytt emot en Myyri
rusthäll tillhörande skogsbacke, nu intagen och
odlad i den sä kallade Bruni Peldo.

Utom ofwannämnde ängar äger Prestgar«
den del i Hangasuo kirr, som under nuwarande
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Pastors tid blifwit odladt och afkastar ungefär
10 häckar, utom den delen som af Torparena
blifwit odlad och af dem säsom ängsland be-
gagnas.

Prestgärdens hela höafkastning uppgär sä-
ledes till 140 sommarlass, hwartill ännu komma
20 häckar sjöfoder i Kirjawa träst, hwilket i
förhällande till äkerwiddm är nog ringa. Här-
med har likwäl kunnat underhällas 5 hästar,
12 a 15 kor, utom ungnöt samt 12 a 16 fär
öfwer wintern.

Prestgärden, som endast till ängar och stog
hörer till Njuhala samftllighet, har eget fist-
watten under sina bohläkrar och dessutom i Nju-
hala samftllighet. Redan wid skattläggningen
ansågs det sä ringa, att det ej kunde tagas i
beräkning. Nu har det fä förminskats, att man
endast om tvären kan räkna pa litet ftrst sist.
Fiflwattnet och sjöfodret är fliftadt d. 13 Juli
1801.

Utom ett stogsstycke emot Wäkila ra emel-
lan sjön och landswägen, som är Prestgärdens
enskilda tillhörighet, war stogen samftllig med
Njuhala intill 1780, dä hwar och en erhöll sin
Wda skogslott. Prestgärdens innehäller 305
tunneland 25 kappland. Dessutom har Prestgärden
och Kuorteta Kapellansbohl en utmark, Moxi kal-
ladt, der god stog stall hafwa wuxit, men som
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för dess aflägsenhet stull, af obehörigt folk,
fordna tider blifwit ganska illa medfaren. I
den säkallade Irjalaholmen äger Prestgärder
en tredjedel samt hela Oinassaari holme inwid
Kaukola by, hwilka anwändas till sommarbete.
Ehuru stogen är delad, blef mulbetet gemen-
samt. Gamla Kyrkowallen och planen inwid
bron är i storstiftet beräknadt de Njuhalaboer
till godo, sälunda att Myyri har 2 tunnland
2 kappland, Ljukas i tunnland i kappland och
Kuortela 14 kappland, men enligt öfwerens-
kommelse d. 1 Juli 1780 stola de förblifwa
samfälta.

Den första ordentliga husesyn pa Prest-
gärden, sä widt man känner, blef hällen d. 30
Maj 1699 af Häradsfogden E. Sparman. Dä
fanns ej andra boningsrum än Bistopsstuga
med 2:ne kamrar och en bagarstuga. Wid Rys-
sens infall blef Prestgärden är 1713 alldeles
utplundrad och ödelagd, dä Prosten Thauwonius
flyttade till Terwalammi, der han ock bodde till
sin död 1715. Prestgärden berättas under tiden
hafwa warit anwänd till Lazarett. Efter Thau-
wonii död flyttade aflidne Sockneadjuncten Jo-
han Finneri son till Prestgärden och besädde en
del af äkern, som han uppbrutit till 2 tunn-
land. Men 1727 tog Kapellanen Johan Oxe-
nius Prestgärden i förwaltning. Han hade af
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Grefwe Douglas, som den tiden war en mW
tig man, erhällit fullmakt pä Wichtis Pastorat,
hwilket han förwaltade till sin död 1720. Samma
är utnämndes ycksä Malm till hans efterträdare,
förmodeligen af Rystt öfwerbefil, emedan han
konfirmerades i emhetet efter krigets slut. Dä
husesyn wid hans tillträde är 1725 blef hällen,
war Prestgärden till det mesta uppbränd, hwar«
före Sockneboerne ätogo sig att uppbygga den-
samma, sälunda att wissa hus delades pä hwarje
trakt af socknen. Den enda byggning, som ännu
stod qwar, bestående af ett stort rum, afplan-
kadt till sal och 2:ne kamrar, stär ännu att
beses säsom hölada pä Mahlamäki äng, witt-
nande om den tidens ringa anspråk. De hus
Sockneboerne ätogo sig att bygga äro: 1. Ga-
ste stuga eller den sä kallade Caractairsbygg-
naden, 2. Bagarstuga, 3. Wisthus, 4. Käl-
lare medKällarboda, 6.Stallet,6.Boda
med Loft, 7. Stor Ria, bestämde af Ria
och Löga, 8. Twä Fähus, 9. Foderlada,
10. Mindre Ria med Löga och Foderlada
och 11. Badstuga. Wid den husesyn, som
efter Prosten Lagi tillträde blef hällen d. 22
och 23 Aug. 1774, förklarade Sockneboerne som
hittills dessa hus bygt och underhällit, "äfwen
framdeles nögda med den förordning af
Prestegärdshusen, somKyrkolänet, samt



135

de under detta Pastorat lydande Bohl,
böra uppbygga, och uti 1723 ärs Syne-
instrument finnes närmare rördt och
utsatt." Emot denna förening har sedermera
intet klander blifwit anmäldt, utan wisa twertom
alla derefter hällna Husesyns-instrumenter att
ofwannämnde hus blifwit säsom Socknen till-
hörige ansedda och af dem wid magt hällne.
För närwarande äro alla husen, ehuru gamla,
i förswarligt godt ständ, likasom belägenheten
är den skönaste man kan önsta. Under ett tak
med Bagarstugan är en sal med 2:ne kamrar,
uppförd säsom Pastors enskilda tillhörighet, der
han ock har sitt embetsrum. A Prestgärden
finnes 6 torp.

Kapellansbohlet, Kuortela kalladt, be-
läget i Njuhala by, kallas i lordaboken nytt
Kapellansbohl Carl Mattsson, hwilket tyc-
kes bewisa, att detsamma efter Carl den ll:tes
reduction till boställe blifwit upplätit. Detta
winner styrka äfwen af andra omständigheter.
Ty det omnämnes allraförst pä 1690-talet så-
som ett uselt näste, hwilket ingendera af Ka-
pellanerne just wille begagna och war alldeles
icke bebygdt. Det war ocksä rotcradt, intill dess
genom Resolution pä Presterstapets beswär af d.
22 April 1736, §. 5, roteringen ifrän Kapel-
lansbohl blef flyttad pä oroterade hemman.
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Det är likwäl graweradt med 8 k:pr Krono-
tionde. Efter krigets slut älades Sockneboerne,
wid Vistops-visitationerne 1726 och 1730, att
i behörigt, stick sätta Kapellanshemmanet. Stock
hade ock blifwit ditsläpad, utan att anwändas.
Kapellanen bodde sjelf pä sitt rusthäll Niemen-
kylä och bostället stöttes af Landbonde. Ar
1763 hade Sockneboerne äter släpat stock till
dess bebyggande, men dä man föreslog att or-
dmteliga Timmermän stulle antagas, hänstöts
saken till Consistorium; men hwad resultatet
blef, är icke bekant. Kapellansbohlet förblef i
det mesta obebygdt, intill dess Kapellanen Bäck-
wall här uppförde nägra hus, hwilka ännu stä
qwar; ej eller har nägon husesyn mig wetterli-
gen här blifwit hällen, förrän d. 3 och ff. Juli
1823. Bostället har z oförmedladt och z för-
medladt mantal och räknas i Njuhala samftl-
lighet till 3 stänger. I lordaboken upptages
bostället till Z öreland. I mycket god äker ut-
säs här omkring 3 t:r höstutsäde. Höafkast-
ningen borde stiga till 40 sommarlass. A Moxi
utmark är ett nytt torp anlagdt. Skogens
widd utgör 240 tunnland. Föröfrigt finnas
alla dess ägor pä Prestgärdens chartor upptagne.

Kapellanen i Pyhäjärwi har intet bo-
ställe, ehuru ansökning derom är 1724 gjordes
af Kapellanen Strandman, och äfwen enligt
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Visitations-protocollet 1729 stall hafwa blifwit
lofwadt. Är 1732 förnyades ansökningen af
Schytterus, men begge gängerne"utan önflad
päföljd. Emellertid hafwa Mapellboerne försedt
fin Kapellan med tillbörliga boningsrum, bestä-
mde af en sal, tre kamrar och en bagarestuga
samt nödiga uthus, dem Församlingen alla sjelf
bygger och underhäller. Derjemte ätnjuter' han
af Församlingen, enligt gammal praxis och öf-
wermskommelse, hö och halm, hwarmed 1 hast
samt nägra kör och ftr kunna födas, äfwensom
ett lass wed ifrän hwarje hemman. Äkerstycket
emellan Kyrkan och Prestegärden ar af de Nyh-
kälä Byamän till Prestens disposition för ewär-
deliga tider öfwerlemnadt, enligt Ägodelnings-
Rättens dom af d. 30 Juni 1810. Äfwensä
käl-landet pä södra sidan, som nu är odladt till
trädgärd. Dessutom begagnar han nägra Listo
hemman i Wattola tillhöriga ängslappar, sä-
som ersättning för det hö dessa hemman eljest
till Kapellanen borde astemna.

Sockneadjuncten har aldrig haft boställe,
utan bodt här och der honom beqwämligast sy-
nats. Men som detta i mänga afseenden bäde
för honom och Församlingen war mera obe-
qwämt, erhöll däwarande Sockneadjuncten I.
Tulander af Prestgärdens^ innehafware tillätelse,
att pä dess mark uppföra boningsrum, hwartill
äfwen plats d. 4 Maj 1824 utsynades, jemte
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ett litet jordstycke, som under nuwarande Pastors
lifstid lemnades honom att odla och bruka. Dä
han sedermera är 1835 befordrades till Kapel»
lan i Församlingen, inlöste Församlingen de af
honom uppförda husen, bestämde af en byggnad
med sal, 2:ne kamrar och kök, stall, fähus med
lada och ett redskapshus, till bostad ät Sockne-
adjuncten, dock utan sig ätagen förbindelse att
dessa hus underhälla eller bebygga, utan äligger
det Sockneadjuncten, ät hwilken de nu öfwerlem-
nades, att dem underhälla och wärda och sedan
till sin efterträdare öfwerlemna. Dä de blifwa
sä gamla, att de ej mera kunna begagnas, an-
kommer det pä Sockneboerne att med dem för-
fara säsom da bäst synes. För de smä ägor
han innehar, praesteras nägra hjelpdagar till
Prestgärden under hötiden. Säsom ett stämde
boställe kan detta säledes icke anses, äfwen der-
före att det befinner sig pä Prestgärdens mark,
ehuru man bör förmoda att blifwande Pastorer
ej stola göra nägon ändring i denna Sockne-
boernas wälwilliga anstalt. Allt enligt Socken-
stämmo-protocollet af d. 12 Juni 1836.

Klockareboställe finnes icke, men i fordna
tider fanns sä kallad Klockarestuga uppförd af
Socknehoerne pä gamla Kyrkowallen, som för-
modeligen äfwen anwändes till Sockenstuga.
Nu har Församlingen ingendera; men att upp-
föra den sednare, mäste blifwa en af detz för-sta omsorger.
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Religionskunskap. Sedlighet. Lefnadssttt.
Man begär ofta mycken orättwisa emot

förflutna tider, dä man klagar öfwer bristande
upplysning hos tvär allmoge och ej betänker den
möda och det outtrötteliga nit som fordrats, föd
att höja folkbildningen till den punkt densamma
nu innehar. Det är lätt att bygga sedan grun-
den är lagd, och wi mäste göra tvära föregän-
gare i embetet den heder, att tillstä det de ar-
betade mer än wi; ty dä skedde ett synbart
framskridande, som war deras werk. Men man
misstager sig ock, om man tror att en hastig
lyftning ifrän rähet till bildning och sedlighet
stall wara möjlig. Det finnes sa mänga om-
ständigheter sont ingripa i ett folks bildning,
som gör att dä man tycker sig gä framät pä
ett sätt, gar man tillbaka pä ett annat. För-
ständets upplysning och hjertats wändande till
det goda genom religionen, mäste följas ät.
Derföre hwile wälsignelse öfwer de Lärares
stoft, som rätt uppfattat denna sak och i enlig-
het dermed uppoffrat sina krafter, för att ej
mindre utsprida sanningens ljus, än att genom
egna efterdömen och en wäl handhaft Kyrko-
disciplin wärda det goda och utrota det onda
i sin ombetrodda Församling!!

Men kastom ett täckelse öfwer förflutna
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tidchwarf, ty wi känna ej hurudant egenteliga
tillständet dä war i Församlingen. Wi läsa
blott säsom en märkwardighet antecknadt, att är
1700 funnos i Moderkyrkolänet 193 och i Py-
häjärwi 28 personer som kunde läsa i bok, och
flute deraf, att förut ganska fä eller ingen kunde
läsa. Och likwäl hade Evangelii lära redan
nära 200 är blifwit predikad i landet.

Till befordrande af ytterligare tillwäxt i
christmdomskunstapm, stadgades är 1726 att
bönestunder morgon och afton stulle hällas i
hwarje hushäll, och derefter ett hufwudstycke af
Cathechesen uppläsas och af föräldrarne pä en-
faldigt sätt för barnen förklaras.! Derjemte
stulle en Sockenstuga uppföras, der alla okun-
nige barn af Klockaren borde underwisas. Men
ehuru uppsyningsmän tillsattes, som stulle waka
öfwer beslutets werkställighet, swalnade här, li-
kasom i mycket annat, ifwern, Sockenstugan för-
föll, Klockarens befattning upphörde och fastän
en del föräldrar woro sorgftllige om sina barns
underwisning, sä woro likwäl större delen, som
hwarken wille eller kunde till sina barns för-
kofran i läsning nägot uträtta. Sädant war
emellertid äfwen förhällandet i andra Försam-
lingar, hwarföre saken wid 1759 ärs Prestmöte
blef föremäl för allmän öfwerläggning, dä man
ansäg att böter borde fastställas för den tröge
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och utwägar beredas för den fattiga, att under
stoltiden underhälla barnen hos Klockaren. Dä
detta ämne uti Sockenstämma 1760 i Wichtis
förehades, kom man wäl öfwerens att de barn,
som wid 12 ärs älder ej kunna läsa Lutheri
Catheches, in och utantill, stulle i Moderkyrko-
länet böta 6 Daler och i Pyhäjärwi 24 öre
Kopparmynt; men hufwudsaken, nemligen de
fattigas underwisning, glömde man bort, eller
rättare wille ej lyssna dertill. Prosten Lagus,
som ansäg att ändamälet endast genom sträng-
het kunde tvinnas, ökade böterne till 2 Daler
S. m. för den ytterst tröga och wärds-
lösa, som i händelse förbättring ej mel-
lankomme, skulle sitta en Söndag i
Stocken. Men enligt hwad protocollerne tvitt-
na, widtogs denna utwäg högst sällan, dä der-
emot hans jemna werksamhet och allwar, uträt-
tade mer än böter och stockstraff. Motwilliga
äldre barn agades och det war wanligt att
Klockaren till detta ändamäl medförde käppar
pä läsförhören, hwilken sed ännu flere är efter
hans död iakttogs. Emellertid wann han sin
afsigt och under de 20 är han förestod sitt herda-
embete, gjorde Församlingen synbara framsteg i
bokläsning, ehuru ännu mycket war att önsta.
Hans efterträdare Kyrkoherden Ignatius sökte
med ungdomlig kraft att bygga pä den lagda
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grunden; men att förmä Sockenboerne att, g^
nom anslag ifrän Magasinet, löna en SkolmäZ
stare, kunde han ej genomdrifwa. Ehuru hatt
icke stönade hwarken sin eller Klockarens möda,
dä det gällde att lära och underwisa, funnos
likwäl wid hans bortgäng, enligt en af honom
sjelf författad förteckning, 114 personer under
30 är, som woro nästan okunnige sä i innatt-
som utanläsning. "Denna längd," strifwetsamma ömsinta Själaherde, "kunde, ty wärr!
"ännu ökas, men till ett början kan här wara
"nog. Sä mycket det ä ena sidan ftgnar mig,
"att under min embetstid hafwa kunnat unge-
färligen till hälften mlnsta den okunniga ung-
domens antal härstädes; äfwensä mycket blöder
"mitt hjerta i detta ögonblick wid ätankan pä
"de öftiga. Ack! matte den lyckliga tidpunkt
"en gäng inträffa, dä i tvärt Finland bättre
"medel och utwägar kunde widtagas till allmo-
gens barns underwisning, isynnerhet i bokläs-
"ning, säsom det första nödwändiga till befor-
dran af christelig upplysning och förbättrade
"seder!!"

Wid Bistopsvisitation är 1807 ledde Pro-
sten Tuderus, understödd af Biflop Tengström,
Församlingens uppmärksamhet pä behofwet af
en Barnalärare och anskaffandet af en fond för
fattiga och faderlösa barn under stoltiden, da
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allmogen biföll att af Magasinets behällning,
ärligen till detta ändamäl, stulle ansläs nägra
t.r räg, hwars belopp, äfwensom ät hwem den
stulle utdelas, Församlingen äfwen ärligen i
Sockenstämma stulle bestämma. Tillika fast-
ställdes att Kyrkowäckaren framdeles stulle wara
Skolmästare och hans ordinarie lön för detta
beswär ökas med nägra t:r ifrän Socknemaga-
sinet. Men kriget inföll och i Magasinsför-
waltningen rädde mycken oreda, sä att beslutet
kom att hwila, intill d. 15 Augusti 1813, dä
sedan Magasinet blifwit revideradt och dess be-
hällning utredd, Prosten Tuderus päminte om
beslutets werkställighet. Till sin stora förun-
dran fann han likwäl nu, att allmogen war
ifrän saken och till och med bestndde det gifta
löftet, och sälunda genom egoistisk beräkning till-
intetgjorde det hopp man hyste om bättre tider.
Socknens Ständspersoner föreslogo dä, att ge-
nom nya insatser bilda en särskild fond för
detta ändamäl; men äfwen häruti war allmo-
gen obeweklig. Dä förenade sig innehafwarena
af Irjala, Kotkaniemi, Kourla, Ofra
Lahnus, Härkälä, Salmis, Suontaka
och Kirwelä Säterier, Wanhala luotila och
Ylöstalo Rusthäll, Hapkylä Kopu samt
Prestgärden och Kuortila Kapellansbohl,
att för sina innehafwande lägenheter hwardera
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inlägga i Magasinet z t:a räg pä mantalet,
samt dessutom en k:pe, för hwarje underlydande
Torpare, säsom fond för en blifwande Skol-
inrättning. Allmogen samtyckte att rägen stulle
i Magasinet förwaras och utlänas förrän an-
nan Magasinsräg. Enligt denna plan hade
fonden bordt blifwa 6 t:r 21 z k:pr; men Ir-
jala, Härkalä, Salmis, Kotkaniemi, Kirwelä
och Wanhala Wöstalo försummade sin insatts.
Sannolikt hade ocksä alltsammans upplöst sig
till en tom idoe, om icke Prosten Tuderus här-
wid ädagalagt en berömwärd oegennytta, som
ännu hos en efterwerld stall göra hans namn
heder. Ty ehuru hans insatts ej hade bordt ut-
göra mer än 13^ k:pr, aflemnade han icke allenast
af eget förräd 2z t:a, utan ock, dä samma är
en gemensam' uttägt ifrän Magasinet ägde rum,
anslog all pä Prestgärdens andel sig belöpande
spanmäl till fondens förstärkning, hwilket wackra
exempel äfwen innehafwaren af Olkala Gärd
och Kuortila Kapellansbohl följde. Hela fon-
den blef nu 40 t.r 20 k:pr, hwartill bidragit:

Prestgärden med . .

Dlkala Gärd med .

23
10

t:r 8
11

k:pr.

Kuortila med . . . . 5 8
Kourla Gärd med .

Dfra Lahnus med -.

Suontaka Skoo med

1
8
»_»
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Att förebygga möjliga twister i en fram-
tid, blef denna Skolefond är 1827 ifrän den
allmänna Magasinsfonden afsöndrad och föres
nu öfwer bägge särskild räkning. Genom ärlig
utläning har denna Skolefond pä en tid af 30
är stigit till 285 t:r.

För att ej alltför länge uppskjuta med
uppfyllandet af Stiftarenas wälmenta afsigter,
engagerade nuwarande Pastor, den säsom Bar-
nalärare tväl witsordade ambulatorista Skol-
mästaren Jakob Ahlsman, född i Pöytis d.
Z 1798, hwilken ock efter 2:ne ärs tvistande
härstädes, genom Sockenstämmo-protocoll d. 24
Maj 1840, blef constituerad Skolmästare i
Wichtis. Han uppbär ärligen 6 t:r räg i lön,
samt dessutom 1 Rub 20 kop. B. A. af hwarje
barn som han underwisar, hwarjemte 15 k:pr
räg mänadtligen utbetalas ät den, som förser
honom med rum och uppehälle. De barn som
njuta understöd iftän Skolfonden, har han för-
bundit sig att gratis underwisa. Hans cours
upptager wanligen tre mänader, dä han äter
flyttar pä annat ställe. Pä en tid af 7 är
har han wexlat Skolrum 22 gänger och under-

luotila med . .
— t:r 4 k:pr.

Hapkylä Kopu med 4

Summa 40 t:r 20z k:pr.
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wisat 508 barn i innanläsning. Med fägnad
har man warseblifwit den wälsignelserika wer-
kan en sädan ambulatorist Skolinrättning med-
fört; men Pastor har ännu ansett betänkeligt
att ombesörja nägon Skolmästare-instruction,
förr än öfwertygelsen om lämpeligaste sättet,
genom flere ärs erfarenhet hinner stadgas.

Skulle oaktadt de tillfällen föräldrar nu
äga att fä sina barn underwisade i bokläsning,
ännu nägon wisa motsträfwighet, sä kan pä
dem tillämpas Kyrkostämmo-beslutet af d. 13
Juni 1819, som stadgar attj föräldrar af
alla ständ, som icke tillhälla sina barn
att lära sig i proportion af hwars och
ens älder, stafwa, samt läsa i och ur
bok hwad af dem skäligen fordras kan,
skola böta Twä Rubel Silfwer till de
fattiga, eller sitta en eller flere Sönda-
gar i Stocken. Detsamma gäller äfwen
om minderäriga, till Herrans H. Natt-
ward ännu icke admitterade tjenstefolks
Husbönder eller Matmödrar, om de icke
läta sig wärda om sina tjenares Chri-
stendomskunskap. Samma straff drabbar
ock fullmyndiga personer af medelälder, dä de
glömma, hwad de wid sin första Nattwards-
gäng kunnat. Men detta beslut har blott i
högsta nödfall blifwit tillämpadt, likasom det
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icke heller är det enda rätta medlet att lväcka
den slumrande mennistoanden. Detta mäste ste
wid Skriftskolorne, Läsförhören och ge-
nom en högtidlig Gudstjenst.

Läsförhör hällas här i 43 Nattbohl,
som taga sin början i medlet af Januari och
wanligen äro slutade i April. Alla Prester,
Klockaren och Kyrkowäckaren äro närwarande,
utom dä nägon wigtig omständighet fordrar nä-
gonderas fränwaro. Förrättningen tager sin
början kl. 10 f. m. och slutar omkring kl. 4
eller 5, dä efter hällen bön, middag intages.
Kl. 9 är allt tyst och lugnt i gärden. Prester-
fiapet qwarstadnar till följande dagen. Pä
Läsförhöret undersökes sedlighetens och de fatti-
gas tillständ i byalaget.

Skriftskolorne kommo här i gäng först
pa 1770-talet. De tvärade dä högst 2 weckor,
men hafwa sedermera blifwit utsträckte till dub-
belt och mera. Sedan Församlingen numera
erhällit egen Skolmästare, har den ordning blif-
wit införd, att alla barn, som äro swaga i in-
nanläsning, underwisas hela dagen af Skolmä-
staren; de som äro behjelplige i innanläsning,
men utantill ännu icke kunna hela Cathechesen,
förhöras deruti ifrän 6 till 8 om morgonen af
Klockaren. Presterstapet sysselsätter sig blott
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med den egenteliga christmdoms-underwisningen,
som warar dageligen ifrän kl. 9 till 12 och ifrän
kl. 2 till 6, dä Director Cantus infinner sig
att öfwa barnen i säng. Denna öfting har
medfört mycken nytta, och ungdomen som i bör-
jan war motsträfwig, synes nu täfla att äfwen
fä en plats ibland de sjungande. Medeltalet
af Finsta confirmerade barn, har de sednare
ärm warit 80 och af de Swensta 20. Con-
firmationen förrättas wanligm af Pastor.

I Pyhäjärwi, der Presten är ensam och
ingen Skolmästare finnes, medför Skriftstole-
barnens beredande stort beswär och tidspillan.
Fägnande är likwäl att se huru äfwen här, un-
der de sednare ärm, bokläsningen framskridit.
Medelantalet af confirmerade utgör 60.

Om allmogens härstädes seder och leftads-
sätt i äldre tider har man ingen tillförlitlig
underrättelse; men af en strifwelse, som Lands-
höfdingen Stjerncreutz d. 3 April 1723 lät
utgä till socknarne i detta härad, stulle man
kunna sluta, att pä 1600-talet allt stätt gansta
wäl till, i jemförelse med tillständet efter kriget,
som pä sedlighetens wägnar war gansta bekla-
ganswärdt. Han säger "sig med nöje hafwa er-
farit, huru inwänarena icke allenast winnlagt
sig om hemmanens äkerbruk och swedjande, utan
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ock med tjärubränneri, wilddjurs fällande, plan-
kors och trädkärils förfärdigande m. m., hwari-
genom de under en ärbar wandel kunde sig lif-
nära, men att denna allmoge, som tillförme
warit för sin dygd och arbetsamhet berömd, un-
der Rysta wäldets tid lagt sig pä lättja,
flättja och fylleri, och derwid lemnat allt
handlöst, sä att de beflita sig hwarken om Guds-
fruktan och ett christeligt lefwerne, ej eller om
förut brukliga näringar." Denna mätning är
bedröflig; men sädane äro krigets följder. Lä-
ren dä edra barn att skatta friden och att bedja
Gud för en nädig Dfwerhet!

Uti en annan strifwelse, som nämnde Lands-
höfding d. 12 Aug. 1724 utgaf emot ocker,
lemnar han äfwen en bedröflig mälning pa
ochristeliga tänkesätt hos allmogen. Han säger
"att mänga finnas, som dä de af fattiga om
spanmälslän anlitas, twungit de olycklige att
först betala en bock, ett fär, ett lispund smör
m. m. till wälgerning och sedan att in natura
äterbetala tredubbelt af hwad de till läns be-
kommit." Med anledning af allt detta, anbe-
fallts han, att i hwarje socken 2:ne Uppsynings-
män stulle tillsättas, som jemte Länsman, Bro-
och Skallfogdar stulle waka öfwer ordning och
sedlighet. Huruwida detta päbud blef satt i
werkställighet är obekant. Men dä till följe af
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Presterstapets beswär wid 1723 ärs Riksdag,
anbefallt blef, att i hwarje socken Uppsynings-
män i byalagen stulle antagas, tillsattes äfwen
i Wichtis wid 1730 ärs Bistops visitatwn sä-
dane tjenstemän, hwilken inrättning ocksä allt
intill denna dag blifwit bibehällen. Deras älig-
ganden hafwa sedermera wid ätstilliga Socken-
stämmor blifwit ytterligare bestämde, men tver-
kan af deras tjenstebefattning har här, likasom
förmodeligen ocksä i andra Församlingar, ej till
fullo swarat emot det äsyftade ändamälet. Or-
saken ligger deruti, att den ena grannen ej tvill,
ofta ej wägar, wara den andras spion och ser
derföre med mycket igenom fingrarne. Wid
Sockenstämma d. 25 April 1819 stadgades, att
den Sex- och Uppsyningsman som uraktläter
att hos Pastor anmäla nägon till hans kunskap
kommen oordning i byalaget, stall afsättas och
böta 5 Rubel Silfwer, samt 10 Rubel dä han
tilläter oordningar i sitt eget hus. Men beslu-
tet är swärt att werkställa, dä det ej anstår
Presten att wara Policemästare. De flesta
oordningar hafwa härledt sig ifrän lönnkrogar-
ne, der egennyttan finner sin winst uti att gynna
sammanlopp af liderliga personer. Men till
heder för samtiden, mäste man erkänna att
dessa äfwen i Wichtis Församling märkbart af-
tagit, och det hör till sällsyntheten att pä nägot
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gelag eller offentelig sammankomst anträffa en
öfwerlastad person; men der ock sädant stulle
inträffa, fordrar hedern att han genast, utan
buller, aflägsnas. Att i sednare tider flere blif-
wit för fylleri bötftllde än fordom, utgör ingen
controll pä fyllerilastens till- eller aftagande;
det wittnar blott om en mera werksam Krono-
betjming. För äldre tider har man inga säkra
uppgifter härom.

Deremot har olofligt umgänge könen emel-
lan varierat, som man kan se af följande för-
teckning:

1800 20 I
1801
1802

10 1
5

1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1«22

12 2
30 ! 12
28 4
10 1
9 2

10 4
17 4
21 5
8 4

14 5
10 4
9 5

13 7
13 3
16 3

5 3
15 2
11 3
13 3
13 3

1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834

LömMäge.
28 2
19 2
15 1
16 2
19 2
20 5
13 7
20 4
16 l
II
II 8
8 2

!-

-1835
1836
183?
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844

10 tt
13 3
23 9
11 2
15 8
25 2
10 5
8 2

17 3
19 3
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Det är först sednare tider, eller ifrän
1828, dä ordenteliga brottmäls - förteckningar
blifwit tillWastorsembetet inlemnade, som man
kunnat erhälla tillförlitlig kännedom om be-
gängna brott i Församlingen. Om förra tider
kan säledes ej nägot bestämdt omdöme fällas;
men pä en tid af 16 är hafwa wid wederbör-
liga domstolar blifwit tilltalade och fällde:
För fylleri .......84 personer.
„ slagsmäl ...... 25 /,

„ swordom och sabbatsbrott . 12 //

„ stöld .......20 „

„ snatteri ...... 6 //

„ lönnkrögeri ..... 7 ,L

„ wanwördnad emot föräldrar
och husbonde .... 8 /,

„ wägafridsbrott ....

„ olostig bränwins-tillwerkning
5

28
„ äwerkan och swedjande . . 44 /.

„ oqwäde ...... 6 „

„ seqvesterbrott ..... 4 /,

„ löst folks hysande . . .

„ swordom för Rätta . .

5
1

//

„

„ lögn inför Rätta . . .

„ Rättegängs-mitzbruk . .

„ tjufnads-gömmo ....
„ fängars löskomst . . .

„ förfalstningsbrott . . .

2
1
1
1
1 „
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Oaktadt ibland dessa ätminstone 160 för-
brytelser kunna utgallras, säsom ägande sin
grundorsak i bränwinet, kan man likwäl ej säga
att fylleriet här är en rädande last. Men sin sup
will karlen gerna hafwa om dagen, äfwensom
sin pipa tobak, hwartill hos de bättre anwän-
des tobak af Helsingfors fabrik. Att sjelfwa
plantera densamma, har alldeles kommit ur
bruk, ehuru sädant förut warit mycket wanligt.
Wid besök af nägon främmande bjuder Bonden
alltid en sup, men att repetera dermed, hwilket
ännu för 20 är sedan war mycket östigt, anses
nu säsom otillbörligt. Hos Rusthällare och bättre
Bönder ser man stundom wid gelager bjudas
ett glas win eller toddy, dä ocksä wanligen ett
tväl uppdukadt bord anträffas. Bruket af kaffe
är numera sä allmänt, att kaffepannan knapt
saknas i nägon torparestuga, dock ännu icke till
hwardagsbruk. Allmogens alldagliga föda är
enkel och bestär hufwudsakligen af potäter, mjölk,
sist, gröt och nägongäng kött. Ärter och rof-
wor nyttjas litet och ännu mindre swampar.
Brist pä spisöl anses som tecken till mycken

För lönnlagt foster 3 personer.
„ barnamord 2 „

„ hor . . . 1 „

Summa 267 personer.
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fattigdom, ty tvätten dricker man ej gerna. I
klädedrägten herrflar intet öfwerflöd, hwarken
hos karlar eller qwinnor; men sin helgdags-
klädning mäste alla hafwa snygg och anständig,
som ej bör klandras. Ingen gär barfota, äf-
wen under hetaste sommarn, knapt i sina hus-
hällssysslor. I umgänget ädagalägger allmogen
ett sätt att wara, som wittnar om en mer än
wanlig bildning, och de förstä gansta wäl att
skilja yulä clecet et non äecyt. Dä man här-
till lägger att de äro höfliga, wälwilliga och
hjelpsamma, inga intrigeurer,med kärlek sinöfwer-
het och sina förmän tillgifte, sä har man sagt allt,
hwad i enlighet med sanningen, till deras beröm
kan sägas. Wid offenteliga gelag och sammankom-
ster räder mycken stillhet och anständighet. Al-
drig räcker ett bröllopp mer än twä dagar, tvan-
ligast blott en. Wigseln ster kl. 6 e. m., hwar-
efter bjudes nägon traktering, sedan qwällsward,
hwarpä följer dans ofta intill morgonen, da
gäfterne ätstiljas. Stora barnsöl äro sällsynta.
Begrafningar hälles nägongäng under weckan,
men wanligast om Söndagen, dä de förmögnare
hos nägon huswärd nära Kyrkan, efter slutad
Gudstjenst, inbjuder sina gäster till en tarstig
middag.

Egenteliga folknöjen förekomma icke; till
och med de fordom brukliga lul-lekarne hafwa



155

upphört. Sällan ser man nägon gunga i bya-
lagen. Om Julen besöka och uppwakta wän-
ner hwarandra med hwad huset förmär. Om
Pingstnatten antändes här och der stora lust-
eldar, dit bygdens ungdom samlar sig, och detta
nöje är det enda, som ännu qwarlefwer ifrän
forntiden. Wid tjenstärets slut plägar förmög-
nare husbondefolk för sitt tjmstefolk och under-
hafwande hälla en säkallad Korsmes sa, der
de undfägnas med mat och litet dans pä qwäl-
len. Menuetten uttränges smäningom af wal-
sen och quadrillen. En dylik wälplägnad, ehuru
i nägot större ståla, anwändes ock wid deras
säkallade skördtalkor. Nästan ingen Bonde
flär sin äker med eget folk. Skörden mäste
wara fulländad pä en dag, och för detta ända-
mäl kallas och bjudes i närmaste granngärdar
och byalag folk till talko. Hwarje husbonde
stickar dä en, twä eller tre af sitt folk och har
att päräkna samma förmän, dä han i sin tour
päkallar. Man är sä wan derwid, och redan
ifrän äldre tider hafwa bildat sig talkolag, som
inbördes bistä hwarandra. Sällan öfwerstrider
man dess gränsor, utom i högsta nödfall, men
icke heller kommer nägon gerna okallad. Det
är en höflighet som wälwiljan gör räkning pa.
Men att wägra sitt tjmstefolk gä pä talko,
stulle mycket illa upptagas; ty de skatta mödan
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mindre än nöjet, att med sina öftiga wänner
fä tjena den granne som bjudit dem. Om möj-
ligt, mäste alltid en eller twä spelmän wara
med, som under en fortfarande musik uppmun-
tra de arbetande. Att en och annan sup der-
emellan utdelas, förstäs af sig sjelf. Efter slu-
tadt arbete och intagen qwällsward, dansar ung-
domen ett par timmar, omgifwen af gubbar och
gummor, som med fryntliga ansigtm njuta af
deras glädje. Kl. 11 är wanligm allt slut; ty
morgondagen, som kallar till dylik gamman,
fordrar nya krafter.



157

Folkmängd. Sjukdomar.
Ehuru redan för ett par ärhundraden till-

baka alla de byar och jordlägenheter, som nu i
Wichtis förekomma, med undantag af nägra i
sednare tider anlagda nybyggen, woro bebodda
och i Kronans böcker intagne, war likwäl folk-
mängden dä gansta ringa. Man wet wäl att
pä tvissa ställen flere lägenheter funnits, som
sedermera blifwit sammanslagne till en nummer;
men detta gäller hufwudsakligen säterier. Sä-
lunda synes af en förteckning, den Länsman
Jacob Hinderson är 1697 till Domkapitlet in-
lemnat, att Kirwelä fordom bestod af 4, Lah-
nus af 6, Terwalammi Gärd af 4, Kot-
kaniemi Gärd af4, Salmis af2, Härkälä
af 3, Olkala af 3 och Irjala af 3 hemman,
hwilka nu alla stä för ett. Men samma förteckning
upplyser ock att en mängd lägenheter dä lägo i
öde, som nu äro odlade och bebygda, nemligen:
Karkila . . .

Wattola . . .

lärwenpä . .

Tuorila . . .

Siikala .
. .

Waskjärwi . .

Wanjärwi
. .

Märamäki . .

Pakasela .
.

Ahmo ....
Wanhala . .

KaupilaSäteri
Wichtjärwi
Terwalammi .

Selkis .
. .

2 h.n
1
2
3
2
4
1
3
2
3
2
1
6
1
2

Härkelä Säteri
Salmis d:o
Hultila . . .

lättöla . . .

Härköilä . .

Torhola . . .

Palajärwi
. .

Hapkyla . . .

Lepperlä . . .

Hynnelä . . .

Wäkila . .
.

Kourla . . .

Siiris....

1 h:n.
1
1
2
4
2
1
1
2
1
1
1
1

Summa 64 h.n.
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Orsaken war, säsom Mantalslängderne pä
1600-talet upplysa, att pä hwarje lägenhet ej
funnos mera än twä, nägongäng 3, men högst
sällan 4 arbetsföra personer, hwilka ej mägtade
underhålla jordbruket, särdeles under de läng-
wariga och swära krigsären, hwartill ännu bör
läggas de förfärliga misswäxtär, som ofta och
särdeles ärm 1696 och 97 hemsökte Finland.
Huru stor nöden äfwen i Wichtis dä mätte
hafwa warit, kan slutas deraf, att pä Kyrko-
kassans räkning 2:ne stora grafwar blefwo upp-
kastade, dit de mmnistors lik stulle läggas, som
lägo döda af hunger pä landswägarne.

Att folkmängden war ringa, kan man äf-
wen sluta af antalet pä de barn, som ärligen
föddes. Wi hafwa ännu qwar Döpelseböcker
ifrän 1686, och utdrag af desamma torde ej
sakna interesse. De gälla Moderkyrkan och Py-
häjärwi Kapell tillsammantagne:

Härmed slutas anteckningarne, som antyda
att under krigets fasor allt smäningom begynte

Är
,/

./

1686 föddes 27 barn.
168? „ 24 „

1638 „ 33 „

1689 „ 29 „

1690 „ 51 „

1691 „ 60 „

1692 „ 32 „

1693 „ 44 „

1694 „ 40 „

1696 „ 42 „

Hr
//

„

,/

/,

,/

1696
1697
1693
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705

föddes
,/

//

~

//

„

48 barn.
13 „

23 „

41 „

48 „

46 „

39 „

29 „

31 „

18 „
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upplösa sig i den mest grumliga oordning. Först
efter krigets slut widtaga är 1722 äter anteck-
ningarne och ny ordning inträder.

Förteckningar öfwer döda kunna wi fram-
ställa ifrän är 1644, som äfwen wittna om en
ringa folkmängd, nemligen:
1644
1646
1646
1647
1648
1649
1660
1661
1652
1663
1664
1656
1666
1657
1668
1669
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674

dogo

//

/,

„

,/

,/

/,

~

//

„

/.

„

14
7

11
9
4

11
10
9
7

15
12
13
9
6

11
12
7

11
12
12
13
18
13
14
7
7

11
15
8

14
18

personer.

,/

,/

~

,/

,/

~

/.

1676 dogo 36
1676 „ 36
1677 «.

1678 "

1679 „ 19
1680 „ 20
1681 „ 16
1682 „ 8
1683 „ 13
1684 „ 14
1685 „ 28
1686 „ 29
1687 „ 20
1683 „ 40
1689 „ 35
1690 „ 41
1691 „ 44
1692 „ 42
1693 „ 43
1694 „ 72
1696 „ 42
1696 „ 69
1697 hungersar 169
1698 dogo 16
1699 „ 16
1700 „ 24
1701 „ 26
1702 „ 19
1703 „ 22
1704 „ 33
1706 „ 27

pers
/,

,/

/,

,/

,/

/,

,/

_»,

//

„

,/

//

/,

/,

//

//

/,
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Denna förteckning kunde ytterligare com-
pletteras ifrän 1722; men säwida folkmängden
derigenom icke kan bestämdt utredas, sä anse wi
mera ändamälsenligt att börja med är 1749,
dä tabellwerket infördes och en mera pälitlig
folkräkning begynner.

Sagde är war folknummern i detta Pa-
storat 1868 personer. Följande tabell utwisar
antalet af födde, döde och wigde, under de pä-
följande ärm.

1706
1707
1708
1709

dogo 22 personer.
~ 25 „

incomplett? „

dogo 47 „

1710
1711
1712

dogo

_»/

34
20
12

personer.

Hr. Födde. Döde. Wigde. Hr. Födde. Döde. Wigde.

1749
1750
1751
1752
1753
1754

83
56
81
98
86
79

43
47
41
52

16
14
19

1768
1709

82
83
84

52
42
64
62
63
49

16
8

22
21
II
16
27
23
15
20
20
15

1770
20
16

1771 102
48 1772 80
76 18 1773 103

971755 77 98 16
1?

1774
1775
1776

49
1756 108 65 102

92
65

1757 70
81
95

38
59
49

9 82
1758
1759

14
19
24
16
17
20

1777 95 74
74

1760'
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767

88
74
89
82
92
76

63
41
60
93
58
51
57

1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786

98
116
97
93

107
97

154
134
136

51
50
43
61
61
95
56
79

4
21
27

10 16

89
17
13

31
29
2388 71 15
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Wid ärhundradets slut war folkmängden
4339 personer och hade således pä ett hälft se-
kel ökat sig med 2481, eller nägot öfwer hälf-
ten. Sedermera har förhällandet warit som
följer:

~-1

1788
1789
1790
1791
1792
1793

117
115
136
124
159
160

125 20 1795 167 72
83

109
109
160
111

29
38
50
32

120 29 1796 150
99 42 1797

1798
1799

166
15372 54

97 32 155 30
71 27 1800 150 57

Hr. Födde. Döde. Wigde. Hr. Födde. Döde. Wigde.

1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819

150
198
149
196
184
177
192
155
155
210
189
207
192

78
79

108
110
97

158
153
197
193

37
45
41
32
31

1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830

250
228
242
269
217
273

119
227
150
136
136
147
129
183
191
191
177

49
59
60
54
62
75
67
59
42
41
53
53
46
55
45
40
62
29
42

29
19 268
16 255

151
101
120
111
146
164

24
43
58
48
40
49

1831
1832
1833
1834
1835

243
239
243
249
196
259
237

157

217
189
221
200
199

121
122

57
52
49
67
45

1836
183?
1838^
1839

217
256
266

213
223
168
199
169
141
133
174
150

135
110
146

1840

1820
1821
1822

182
208
232
228

58
1841
1842
1843
1844

220
229 51

157
144

62
56

245
238

59
49138
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Ifrän är 1800 till 1840, dä sista Folk-
mängds-tabellen upprättades, har förhällandet
warit följande:

Sälunda har pä en tid af nära 100 är
personalen i Wichtis ökat sig nästan fyrdubbelt.
Att folkökningen numera icke framskrider i samma
förhällande som förr, dertill är orsaken, att in-
flyttningarne minstats, men fiyttningarne utur
socknen ökats. Det tyckes ock delvisa att area-
len är mättad med arbetande händer; men egen-
teligen galler det icke arealen, utan äkerbrukets
ständpunkt. Ett utwidgadt och förbättradt
jordbruk framkallar nog dem som wilja lefwa
af jorden.

En jemförelse emellan ärligen aflidna per-
soners älder lemnar det resultat, att antatet af
barn under 10 är som aflidit, öfwerhufwud gär
till hälften och nägot mera emot antalet af alla
andra äldrar tillsammantagne.

1800 funnos i Wichtis 4339 personer.
1806 „ „ 6436 „

1810 „ „ 5380 „

1815 „ „ 6249
1320 „ „ 6263 „

1826 „ „ 6409 „

1830 „ „ 6893 „

1836 „ „ 6862 „

1840 „ „ 7085 „
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För att äfwen i annat afseende göra För-
samlingens tillwäxt ästädligt, lemnas följande
tabell, som utwisar förhällandet med gifta par,
hushäll, torpare och handtwerkare pä en tid af
90 är:

Anm. Ända till ärhundradets början räknades till hus-
hall endast behällne, men inga soldater, inhysingar
och andra fattige. Derföre är ock antalet af hus»
hall sa ringa emot gifta par.

Man kan i allmänhet säga att Wichtis är
en helsosam ort, hwartill dess höjder och wexlande

Hr. Gifta par. Hushall. Torpare. Handtwer-
kare.

1750 funnos
1754 „

1700
„

1706 „

1772 „

1775 „

1780 „

1785 „

1790 „

1795 „

1800 „

334
370
395
400
418
608
683

180
201
217
230
234
418
460

40
45
59
05
80

133
180
178
166
121
238

9
6
8

10
12
29
33
40
38
29
54

703
667 551
757 428
806 637

1805 „

1810
„

1815 „

1820 „

1825 „

1830 „

1835 „

1840 „

990
919
989

1071
1090
1234
1270
1242

889
889

1015
1017
1024
961

1121
1342

299
336
362

75
74

372
373
420
428
475

91
98

111
118
138
137
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belägenheter torde wara orsaken. Frossan är
här en nästan okänd sjukdom. Ocksä hafwa
inga särdeles swära epidemier warit gängbara.
Om i fordna tider förhällandet warit annor-
lunda kan ej utredas, men troligt är att den
däliga föda hwaraf man dä ofta mäste betjena
sig, grundlade hwarjehanda sjukdomar, som nu
ej komma i fräga. De mest gängbara sjukdo-
mar hafwa utom Kopporne warit Mässling,
Scharlakansfeber, Kikhosta, Strypssuka, Röd-
sot och Febrar. De sistnämnde, som wisa sig
dels som Bröstfebrar, dels Nerf-, Hetsig och
Rötfebrar, kunna wanligen icke af allmogen ät-
fliljas, hwarföre de wid uppgifterne ofta för-
blandas. Af sädan orsak upptages i den Sjuk-
doms-chronik som här meddelas alla Febrar un-
der en benämning. För att tillika wisa vacci-
nationens gäng ifrän den tid da densamma
allraförst i Församlingen infördes, och de vac-
cinerades antal i tabellerne upptogos, har en
särskild column näst intill döda i Koppor
blifwit uppställd. Här upptages antalet af de
personer som ärligen aflidit i oftvannämnde
sjukdomar.
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«^ Koppor. Vacccinerade. Mätzling. Scharlakans-Feber. Kikhosta. Strypsiuka. Rödsot. Febrar.
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Sjukdomarnes förhällande i I9:de århundradet.

Transport
1782

213 18
8

62 18 143
8
5

15
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797

15
30

2
1
9

14
13
2
2

26
14
30

3
10 7

5
3

II
14

10
49

10

3
0
7

34
42
24
13

7

4
9 II
2 1 4

1
4

13 I 0
1

12
11
15
121 4 15 15

1798
1799
1800

2 2 10
2

15

8
1

4 9
62 1

1
7

II

Summa 437 59 10 178 24 98! 378

1801 1 7
1

4
4
1

1802 3 3
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814

9 1 5
4
1

I
5

13 I
1
1 10

12
24 17

10
7
7

20
1 15 34
I 1 I 14

1 15 2
64 1 2 2

4
478

2 2
24 4 3

Transport 61 542 37 31 59 118
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Alla deha barn hafwa genom Klockare eller
andra enstildta personer blifwit vaccinerade.
Med och efter 1825 har vaccinationen blifwitförrättad genom ä stat lönade Vaccinatörer.

ransport
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824

61 5422 37 7
6

31 5 59
1
3

118
I

133
2_5

85

10
6

7
9
3

II
II
6

10
1
1 2

I

I 8
95

107
2
I2 1

228
2 5

4
8 18 2

1
2 19

144

8
3
1

5
3

I 2

97 2

Summa 162 1058 0? 24 96 38 80 15

1826
1827
1828
1829
1830
1831

149

150
2
5

14

2
5
8

2
1
1
1

2
I
2

3 6

749
25 9
16 I 1

1832 25 1 4
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844

6 196 2
1

20
24

3
2
2
7

13 2
3
5
1
7
4

I 123
12

5 6 2
10
6
3

4 103
14 I

5 9 12
46 8 I

1 91 1 23
3

2
76 2 5 3

I 183 1 6 3
13 23 1

209 8 8
188 3 10

Summa 60 2282 105 19 191 33 87
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Communala Förhållanden.
Fattigwärd. Socknemagasin. Wägabygg-

nad. Wattnets Mande. Brandstods-
förening. Skottpenningar.
I äldre tider funnos här i Församlingen

mänga fattiga, utan att likwäl nägon offentelig
anstalt war widtagen till deras försörjande.
De lefde endast af allmosor. Likwäl finner
man att redan 1736 rötor warit inrättade,
utan att likwäl nägon wiss ordning wid deras
handhafwande war fastställd. Det tyckes lik-
wäl hafwa gätt sälunda till, att en del rotfat-
tige blefwo underhällne och födde pä sina rötor,
och en annan, kanske större delen, som hade
egen koja, begäfwades med nägot matförräd af
sina rote-interessenter. Men dä wid Socken-
stämma d. 16 Maj 1774 deröfwer klagades,
att mänga af dem afspisa sina fattiga med en
kappe räg för hela änt, sä widtogs det beslut
att hwarje rothällare bör föda sin rotfattiga en
tvecka i tur eller ock gifwa honom sä mycket att
han under tiden kunde sig sjelf underhälla, samt
att den som detta underläter, borde betala dub-
belt. Rotorne woro dä tolf till antalet, men
till storleken olika, hwilket nu sälunda rättades,
att alla rötor hädanefter stulle bestä af 7 man-
tal. Dä likwäl klagomälen fortforo, att mänga



169

wägrade i sin tur emottaga den rotfattiga, för-
sökte man tväl genom böter af 16 st. specie
förmä dem dertill, men dä äfwen detta icke
ledde till ändamälet, beslöts 1783, att den som
icke will hemma i sitt hus underhälla sin rot-
fattiga, bör till honom betala sä mänga kappar
räg om äret, som sig pä hans andel efter man-
tal belöper. Rötan bestämdes dä till 6 man-
tal och z tunna räg pä mantalet. Detta är
grunden till tvär ännu fortfarande fattigrote-
inrättning. Men säwida de behöfwande woro
flere än rotorne, sä begynte man tid efter an-
nan att dela rotorne, sä att mängen fattig ej
erhöll mera än 26 kappar om äret. Detta än-
drades likwäl i Sockenstämma d. 20 Maj 1838
sälunda, att hwarje rota i Moderkyrkolänet
stulle bestä af ungefär fyra mantal, hwarefter
den nu gällande fördelningen werkställdes, i följd
hwaraf rotorne i Moderkyrkolänet äro 22, nem-
ligen:

1. Wichtjärwi-rotan innefattar
T:r. k:pr.

Wichtjärwi och Siipoi byar, betala 2 —i'
2. Selkis-rötan: Selkis, Tuohi-

lammi och Henriksberg betala i 21 z.
3. H ärkä lä-rötan: Härkälä och Sal-

mis gärdar ....... 2

Transport 5 22 _
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Transport 5 22 z.
4. Ruskel a-rötan: Rustela, Dllila

och Härkälä by ..... - 1 27 z.
5. Palajärwi-rotan: Palajärwi och

Lusila .........1 23 z.
6. Hii skaby-rötan: Hiistaby ochTer-

walammi ........1 27 z.
7. Hultila-rotan: Hultila, lättölä,

Niemenkylä och Djackala byar <

8. Pietilä-rotan: Pietilä, Lahtis,
2 iz.

Böhle och Langela Wöstalo . . 1 23 Z.
9. Kotkaniemi-rotan: Kotkaniemi

gärd, Langela Alestalo, Herköilä
Seppä och Tuusa .....

10. Herköilä-rötan: Herköilä och
1 24 z.

Torhola ........1 20?.
11. Niemenkylä-rotan: Niemenkylä

rusthäll, Köykälä och Lepperlä Si-
mola ......... 1 25-

-12. Hapkylä-rotan: Lepperlä Fästi
och Manni, Hapkylä och Hynnelä 1 23 Z.

13. Weikola-rotan: Weikola och
Kaukola ........ 1 22 z.

14. Irj ala-rötan: Irjala, Päxlax
Taipale, Koikala .....

15. Härzilä-rotan: Härzilä, Kaharla
och Wanjoki .......

2

1 28-

Transport 27 29Z.
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I Pyhäjärwi Kapell äro rotorne 7 till
antalet och afgiften likasom i Moderkyrkolänet
beräknad efter 15 kappar pä mantalet. De
äro följande:

Transport ' 29Z.
16. Pakasela-rotan: Pakasela och
Märamäki........ 1 27 z.

17. Wanjärwi-rotan: Wanjärwi
gärd och Niemis, Surela-lakola
och Sipilä ....... 1 26 i.

18. Dlkala-rotan: Dlkalagärd,Mori
och 5u0ni........ 1 15-

-19. K ourla-rotan: Kourla gärd,Lah-
nus och Korpila ...... 1 27 z.

20. Suontaka-rotan: Suontaka och
Kirwelä ........1 22 z.

21. Wanhala-rotan: Wanhala,Su-
xela-Ryytä och Laata .... 1 23 Z.

22. Njuhala-rotan: Njuhala, Prest-
gärden, Drawala, Tartila och Wä-

-1 26 z.
Summa ärlig Rotespanmäl 40 18/5.

T:r. e.pr.
. Hafwi st o - rötan: Hela Hafwisto by 1 i6z.
!. D:o Alla Hafwisto ny-

byggen .........1 isz.
Träns ort 3 2.
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Angäende tiden för Rotespanmälens af-
lemnande hafwa i fordna tider mänga twister fö-
rewarit. Genom Sockenstämmo-bestut af d. 25
Nov. 1827 är nu sälunda stadgadt, att den-
samma af de fattiga uppbäres 2:ne gänger (Maj
och November) enligt den anwisning som af
Pastor wid hwarje rotfattigs antagande astem-
nas. Skulle nägon häruti tredsta, bör pä Pa-
stors anmälan, utan widare omwägar, utmät-
ning af Kronobetjente werkställas. Men denna
uttväg har man ifrän den tiden ej behöft till-
gripa.

Men utom rotfattiga finnas ännu säkal-
lade kyrkfattiga, som erhälla understöd af de
medel som samlas med fattighofwen i Kyrkan,

Transport 3 2.
3. Waskjärwi-rotan: Wastjärwi by

med Hongisto och Lähdenoja hemman
och 5iika1a........ 1 i6z.

4. Ahmo-rotan: Hela Ahmo by 1 7Z.
5. Nyhkälä-rotan: Nyhkälä-Karkila

och Wattola byar ...... 1 13Z.
6. lärwenpää-rotan: lärwenpääoch

Tuorila byar ....... 1 17-
-7. Kärkölä-rotan: Wattola och Wuot-

nais nybyggen ....... 1 72

Summa 10 42.
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wid bröllop, barndop, begrafningar, samt genom
böter, fattigprocent m. m. Seden att sälunda
försörja de fattiga är gammal i landet, ehuru
dessa bidrag obetydliga och ringa, ingalunda
hade swarat emot ändamälet, om ej den fattiga
i sin hemby funnit sig understödd af en christe-
lig wälwilja. Det torde ej sakna interesse att
se huru med denna utdelning förhöll sig i fordna
tider, hwilket följande tabell upplyser:

Ifrän denna tid utdelades fattighjelp 2:ne
gänger om äret.

Hr.
1738
1739
1740
1741

Behällning. Fattigas antal.
Dal. öre K.m.
34 3! 12
38 26 14
26 13 13
39 30 14

Hjelpens belopp.
Dal. öre K. m.
25 12
31
24
14

1742 45 15 15 24 25

1743

1744

1745
1746

1747
174»

1749

1750

1751

58
55
81
63

109
146
140
101
65
64
67
88
99

127
132
123
133

6
28
25

7
18
31
10
19

7
4

22
30
12

15
15

2

17
15
17
17
23
19
24
26
21
25
23
22
22
20
25
25
25.

52
35
65
34
08
75

124
101
65
55
49
87
88
80
84
75

102

26
24
16

8

8
19
7
8
2

16
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1752

1753

1754
1755

123
141
142
83

180
242
104

7
22

2?
10

26
2?
26
26
25
24
15

98
91

106
82

126
145
82

10

10
16

1756
174
139
97

19
13
2

20
19
18

120
111
90 12

1757 50 1 21 52 16

1758
1759
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1700
1707
1708
1709
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1770
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786

52
232
305
339
232
207
211
109
217
232
183
172
143
188
164
109
275
388
471
038
40
35
32
34
39
41
31
30
25
10

20
28
19
11
21

11
17
13
13
26
25
6

22
20
4

14
3
0

32
24
17
25
40
18
21
29
43

18
20
19
21
20
20
24
23
27
24
24
21
24
28
27
28
30
13
12
14

5 Specie. 13
1 14

10 11
11 II

3 10
0 II
8 10
2 11

17
6 15

44
104
10?
270
225
207
197
127
180
192
172
147
120
172
150
149
143
245
256
273

21
20
13
19
14
25
17
20
24
14

0

16
16
16

32 Specie
4

28

32
40
16
32
20
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Härefter blefwo räkningarne förde i Banco-
Astignationer och Swenstt Banco.

1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808

48
33
30
00
08
55
54
56
59
84
87

202
192
177
153
138
140
144
105
103
105
122

24 I
4 3

45 5
27 5

4 1
3 1
I 5

17 9
17 5
32 7
14 11
13 1
28 3

7 1
47 3
44 5
28 6
8
8 Banco.

33 4
24
26 7

14
13
13
13
11
II
12
12
11
15
16
17
I?
19
23
18
20
23
24
24
37
35

26
23
26
25
31
23
13
14
10
24
25
32
37
39
44
32
38
40
30
32
37
40

10
24

32
32

40
10

32
10

30
32
31
39
47
44
45
45
42
44
49
33
32
27
29

Rub. kop.
60

149
106
41
95 75
95 25

159
185
96
83 25
05 75
81
50
78
89 70

R.-dr st. r:st.
24

4
29 19 10
54
00 37
57
27 8
21 24
51 16
93 26

130 39 8
70 16
58 32
56 37 4
39 5 4

Rub. kop.
809 140 89

R:dr st. r:st.
93 13 8

810 230
811 194 50
812 129 96
813 131 30
814 217 9
815 286 68
816 235 67
817 13? 8
818 100 90
819 65 75
820 84 88
821 10? 21
822 144 3?
823 174 9

90 29 11
124 34 2
13? 1 6
15? 37 4
139 34
10? 13 3
111 32 7
211 12 7
266 9 10
212 40 3
156 3 5
154 31 6
143 26 3
147 33 6
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Att förebygga det missnöje som wanligen
uppstod wid rötors besättande, derigenom att
de mägtigare i socknen dertill procurerade nägon
af sina underhafwande, utan afseende pä den
werkeliga behöfwande, beslöts i Sockenstämma
d. 7 Maj 1826, att ingen hädanefter ftr till
rotfattig antagas, som icke förut warit kyrkfat-
tig, hwilka äter delades i 3 klasser, med afse-
ende ä deras älder, swaghet och öftiga behof.
At dem i l:sta klassen lemnas i Rubel, i 2:dra
klassen 75 och i 3:dje 50 kopek Silfwer wid
hwarje utdelning. Detta är ej mycket, men de
fattiga äro nöjda, dä de weta hwad de hafwa

1824 218 23 185 46 39 141 5 55 16
1825
1826
182?
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839

203 78
209 58
290 22
34? 25
419 79
508 49
578 63
74? 79
815 1
835 37
854 27
744 76
816 25
834 88

1154 55

19? 5
189 42
243 31
275
290 I I
326 13
3?1 8
401 46
470 34
499 14
471 21
359 9
356
293 21
270 9

2
5
I

10
2
9
4

10

8
10

2
4

39
39
37
38
38
38
32
36
38
40
68
40
47
52
48

103 70
76
82 75
6? 50
88 80
68 75
61 75
79 40
8? 80

124 91
162 6
146 ?t)
176 74
245 81
363 40

69 16
55 II 4
65 11 8
61 10
62 26
62 2 6
53 28
81 33 5
82 43

159 5 8
171 21

71 4 8
II? 45 8
71 25
62

1840
1841
1842
1843
1844

1023 32
105? 98
433 88
482 96Z
510 48

24? 11
255 10
Silfwer.

11
?

56
56
55
57
53

333 50
461 25
105 31
136 365
111 95

34 20
35 8

Silfwer.
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att päräkna. Dä rötor ej warit Mtt tillgä,
hafwa flere fattiga, som sakna annan wärd,
blifwit för kontant betalning inaccorderade, och
har man hittills warit lycklig nog att fä en sä-
dan usling wärdad och underhällen för 15 högst
20 Rubel Silfwer om äret. Pä sednast för-
flutna fem ärm hafwa tiggerierne aftagit, sä
att man numera högst sällan fär se hwarken
in- eller utsockne tiggare.

Oaktadt socknens ringa folkmängd i fordna
tider, war densamma likwäl ofta hemsökt af
swära hungersär. Ofta inträffade misswextär,
som nödsakade Bonden att, med stora uppoffrin-
gar, söka brödföda ifrän aflägsna orter, eller att
äta bark- och hafre-bröd, som den tiden ej war nä-
got owanligt. Att ien framtid bereda tillfälle till
lifsuppehälle pä närmare häll, sökte Ofwerhe-
ten uppmuntra inrättandet af Socknemagasiner,
säsom Kongl. Brefwet af d. 18 Dec. 1734 ut-
wisar, ehuru i början med mindre lycklig fram-
gäng. Aren 1746 och 47 hade wäl i Nylands
och Tawastehus Län en början blifwit gjord i
nägra socknar, men dä Kongl. Maj.t genom
Bref af d. 7 Aug. 1750 till Landshöfdingm
Gustaf Gyllenborg ytterligare yrkade pä
werkställigheten af dess nädiga wilja i detta af-
seende, sammankallades äfwen Wichtis Sockne-
boer att rädgöra i detta wigtiga ämne, dä de

12
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enhälligt pä Tingsgärden i Weikola d. 12 Sept.
1750 samtyckte till inrättandet af ett Sockne-
magasin, hwars tillwarelse sedermera mängen
gäng för dem warit en tillflykt i nödens stund.
Denna förening blef ock d. 2 Oct. samma är
af Kongl. Maj:t gillad och fastställd, med den
uttryckeliga försäkran, att "ingen stall understä
sig nu eller i tillkommande tider, att göra all-
mogen nägot hinder eller inträng i sin fria di-
sposition och förwaltning, som de sig öfwer detta
förrädshus förbehällit." Till dess första före-
ständare waldes Kyrkoherden Jacob Malm,
Rusthällaren Johan Oxenius och Rusthälla-
ren Jacob Karän, som ock blef utsedd att
föra räkenflaperne. En bod i Suxela utsägs
till magasin och försägs med 3 läs, hwartill
nycklarne förwarades hos hwardera af förestän-
darena. Femton dagar efter det föreningen fast-
ställdes, eller d. 17 Dct. 1750, begyntes med
insättningen af följande jordägare:

ourla
irwelä
restgärden
!juhala Myyri
„

Ljukas
„ Kuortila

>rawala Wichtman
„ Karen

Leikola Ylöstalo
„ Alestalo

T^r
1

1

t:pr

15

10
7
8
8
8
8
8

Wanhala Ylöstalo
„ luotela
„ Tahkä
„ Hiin

Korpila Lydert och Erik
Degert

Suontaka Hof
Knutela

Lahnus Jacob Fin6r
Simon Labbardt

..r k:pr
8

10
7^7?

_.

10
15

8"
10



Ar 1751 fledde ny insättning, hwarjemte
några af ofwannämnde Jordägare, som ej in-
lagt det bestämda minimum 8 k:pr fyllde bristen.
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Wichtjärwi Kuloi
„ Pouko
„ Seppa

Hapkylä Isotalo
Lepperlä Manni

„ Simola
„ Fasti

Kotkaniemi gärd
Harzilä Seppä

„ Markula
„ Manni
„ Hiiri

Selkis Hemmi
„ Knlänpä
„ Konka
„ Röyhä

Pakasela Maru
„ Lumia
„ Pella
„ Tuissu

Märamäki Nicki
„ Näcki

lakola
Kaharla lakola

„ Killi
Wanjoki Skott.

„ Karpi
„ Ryönä
„ Karwa

Suxela lakola
„

Rytä
„ Laata
„ Sipilä

8
8
8
7^8'
8
8

16
8
6
5
73
8"
8
8
8
8
8
5
52
8-
-8
8

10
3
8

38̂'
8
8
8
8

Olkala gärd
Maikala Tarra

„ Heikilä
„ Siris

Niemis Finni
„ Nalkari

Koikala Mardoi
„ läppi

Irjala gärd

16
8
8
8
8
8
8
8

16
Taipale Warsa

„ Kolari
Köykälä Köyka

„ Pakanen
Tartila

8
8
8
8
8

Wanjärwi Bergm.
Linder

„ Tipoi
Kaukola Ylöstalo

„ Alestalo
Päxlax Suutari

16
8
8
8
8

Nummenpä Myn
„ Paacka
„ Wiisas

Wichtjärwi Sorwari
„ Porri
„ Linna

Tuohilammi"
Leppälambi Kista
lärwenpä Seppä
Karkila Henrik Rätta

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Summa t.r 24 6^

Njuhala Ljukas
Wanhala Tähka

~ Hiiri
8

z
?
3

Härzila^Markula
„ Manni
~ Hiiri

3
3

_
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Ar 1753 ökades insättningen genom en del
af Pyhäjärwiboer och nägra af Moderkyrko-
forsamlingen:

Är 1754 ökades insättningen genom föl-
jande:

.akasela Pella
„ Tuistu

Lanjoki Korpi
„ Ryönä

eppälammi Haija
lummenpä Estola

3 Wichtjärwi Wanhakylä 8
2! „ Kaupi 8
i Terwalammi 8

4Z „ Haara 8
g Wichtjärwi Linna 8
8 Summa t:r 2 6^

hmo Brust
„ lorri
„ Sipila

iärwenpä Pucki
>ikala Nikander
tyhkalä Närö

Antila
>awisto Putilä

„ Suomalainen
„ Ustalo
„ Hansta
„ Sipola
„ Kanguri
„ Ratia

tuorila Porsas
Lafijärwi Manni

„ Pentilä
„ Klemola

tyhkälä Tacko
.hmo Antila

8 Wlchtjarwl Syokan 8
8 ! „ Hurra 8
8 Härzilä Wilia 8
8 Wattola Liisto 8
8 Tuorila Hemmi 8
8 ! „ Suutari 8
8 z „ lusiila 8
8 !Lusila Hannula 8
8 I „ Fnmi 8
8 ! Herköilä Ridal 8
8 i „ Rosti 8
8 ,Nummenpä Karla 8
8 ! „ Werlander 8
8 ! Tuorila Taniais 8
g i Palajärwi Grönqwist 8
g 8
o >Ahmo Hemmi 8
n !Hawisto Talle 8
« ! Nummenpä Satuli 8
8 Summa t:r 10 12

)erkolla Seppa
„ Nisiola
„ Tuusa
„ Hemmi

>orrhola Hurri
!ättölä Corporal Se-

gersten

7^8°
8
8
8

8

Lahnus I. Fin^r
Paxlax Pulki

„ Heroi
Hapkylä Isotalo
Taipale Kolari
Torhola Kuiku

7
8
8

3
H

2
8

Summa t:r 2 21S
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Ar 1755 insatte ytterligare:

Ar 1756 insattes ännu for Härkälä gärd
10 k:pr och för Salmis gärd 16 k:pr, samt är
1757 för Niemenkylä rusthäll 16 k:pr och Kar-
kela Mös och Alestalo 8 k:pr. Summa 1 t:a
20 k:pr, hwarwid insättningen slutades, som ut-
gjorde tillsammans 47 t:r 3Z k:pr.

Tjugu är förflöto ifrän Magasinets första
grundläggning, dä man redan hade tillfälle att
erfara huru wanstliga dylika inrättningar äro,
om deras förwaltning ej grundar sig pä fast-
ställda reglementen och underkastas annan con-
troll än en okunnig allmoges. Ty ehuru Ma-
gasinet redan är 1771 hade wuxit i räkensta-
perne till 249 t:r liz k:pr, mäste likwäl för
bristande tillgängar afstrifwas 94 t:r 29 z k:pr,
hwarutom wid samma tillfälle säsom understöd
för den nya Kyrkobyggnaden bewiljades 50 t:r
15 k:pr, som sedermera ökades med 48 t:r 15

Pietilä Alestalo
„ Ylöstalo Ga-
briel och Johan

8

12

Pärlar Lindi
Hapkylä Kopu
Hiistaby Te.ri

„ Hiiffa
Langila Carl och Johan
Ollila Sorki

„ Isotalo
Rustela Rusto

„ Sälli
Härkälä Terois

„ loh.Paaka

8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Böhle
Lahtis Antila

„ Haitis
8
8
7

Niemenkylä Munki
„ lantu
„ Djackala

lättölä Scherser
Hultila Wäärä

„ Häsä

8
8
8
8
8
8 Summa t:r 6 28
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k:pr, dä gansta litet för socknens räkning äter-
stod. Af förekommande stäl hade ock de Pyhä-
järwiboer samma är blifwit afstiljde ifrän del-
tagandet i Moderkyrko-magasinet, dä alla hit-
hörande rester till Kapellboernes egen disposition
öfwerlemnades och här aMrefwos. Genom
Sockmstämmo-beslut afd. 11 Nov. 1787 blefwo
äfwen de hemmansägare ifrän Nurmjärwi, som
gjordt insatts i detta Socken-magasin, ifrän del-
aktighet uti detsamma stiljde, sälunda att all
deras skuld, som steg sig till 20 t:r 9^ k:pr ef-
terskänktes, ifrän hwilken tid säledes egna Sockne-
boer äro som delägare att anse, derifrän likwäl
uteslutne Palajärwi Norrgärd, Wäkilä boställe
och alla sedermera tillkomne Krononybyggen.

Man finner af för hand tvärande Socken-
stämmo-protocoller att föreskrifter ofta gånger

blifwit lemnade om Magasinets tillbörliga för-
waltning, men dess annaler utwisa äfwen att
härpä föga afseende gjordes, dä allt war lem-
nadt ät förwaltarens godtycke, hwarföre ock flere
afstrifningar mäste äga rum. Säsom warnande
exempel mä anföras, att sedan Kapellanen, se-
dermera Kyrkoherden i Kimito, Adolf Beck-
wall är 1813 blef stild ifrän Magasinsför-
waltare-sysslan, blefwo wäl flere af honom ut-
lemnade län genom widlöftiga processer indrifte,
men ifrän Magasinets i bok upptagne bokhäll-
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ning, mäste icke destomindre afstrifwas öfwer
600 t:r, som dels bestriddes, dels woro öfwer-
äriga fordringar eller tillhörige sädane fattige,
som ingenting betala kunde.

Till förebyggande af dylika förluster i en
framtid, blef ett nytt reglemente utarbetadt, som
i Sockenstämma d. 14 Mars 1833 enhälligt
antogs och d. 28 derpä följande Aug. af Hans
Kejserl. Maj.t i Näder stadftstades. En af
delägarena wald Direction, bestämde af 4 per-
soner, af hwilka en ärligen ombytes, wakar öf-
wer dess handhafwande och man har med till-
fredsställelse erfarit, att under de sednast för-
flutna tolf ärm, ingen förlust drabbat Magasi-
net, ej eller nägon läntagare klagat öfwer orik-
tig debitering.

Det nya Förrädshuset, som är uppfördt
pä en bergkulle uti Prestegärdsäkern, är beräk-
nadt att inrymma 4000 t:r och följaktligen myc-
ket stort och rymligt. Dess inredning är be-
qwäm och wacker, bestämde af tre wäningar
med sina afdelningar. Till det yttre är Ma-
gasinet brädfodradt och mäladt är 1844 och kan
med rätta i alla afsemden räknas ibland de för-
nämsta i länet.

Magasinsförwaltare hafwa warit:
l:o Rusthällaren Jacob Kar«n ifrän Orawala.



2:0 Inspector Gustaf Lindström ifrän Ter-
walammi.

3:o Herr Philip Johan Procopaeus ifrän
Wanhala.

4:o Herr Fänrik Fredrik Printz ifrän Wan-
hala.

5:o Herr Kapellanen Adolf Veckwall.
6:0 Herr Lieutenant Ado lf Printz ifrän Wan-

hala.
7:o Rusthällaren JohanKaren ifrän Orawala.

Dä Pyhäjärwi Kapellboer är 1771 uttogo
sina andelar ifrän härwarande Magasin, bilda-
des der ett nytt och insattser gjordes af dem
som i det förra ej haft del. Men öfwer dess
förwaltning fördes inga räkenskaper förr än är
1793, dä revision anställdes och allt sattes pä
redigare fot, ehuru här äfwensom i Wichtis
mänga afstrifningar ägde rum. Säwida äf-
wen nägra enskilda Landbönder och Torpare
hade gjort insättning, blefwo dessa genom Soc-
kenstämmo-beslut af d. 27 Maj 1833 uteslutne och
deras andel till dem utbetald, sä att äfwen detta
Magasin nu stär pä redig fot. Medlersta wä-
ningen i Klocktornet är inredt till Förrädshus.
Förwaltare är Klockaren Johan Lindfors.

Oaktadt de dryga förluster Wichtis Sockne-
magasin sätt widkännas, lemna de likwäl ta-

184
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lande bewis pa den nytta dylika inrättningar
medföra, och önsteligt wore att de med mera
omsorg än hittills stedt, stulle wärdas. Ty det
är ej endast under misswäxtär som deras till-
tvaro är af oberäknelig nytta, de lemna äfwen
ressourser till andra allmänna Församlingarne
rörande företag. Sä har t. ex. med tillhjelp af
Wichtis Socken-magasin Kyrkan är 1772 blif-
wit uppförd, äfwensom är 1822, och ett nytt
Orgelwerk har pä bekostnad af Magasinet upp-
stätt i Kyrkan. Ar 1792 förärades 50 t:r till
Swensta flaggans heder, samt efter branden i
Abo 1827 60 t:r till de brandfladade och 60
t:r till Universitetet. Pensioner till fattiga
hafwa ärligen blifwit utdelade. Dä man här-
till lägger, att är 1813 nära 800 t:r blefwo
uttagne och delägarena emellan fördelade, sä mä-
ste man förundra sig att Magasinets werkeliga
obestridda behällning ännu kan utgöra:

Om Wägarne och Wägabyggnaden har
redan blifwit ordadt; här mä endast tilläggas,
att man äfwen ä fällandet af de stora backar,

I Moderkyrkolänet . . 1371 t:r 7 k:pr.
I Pyhäjärwi Kapell . . 535 12
Hwartill ännu kommer Sko-

lefonds-magasinet . . 285 3

Summa 2191 t:r 22 k:pr.
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som öfwerallt ä landswägarne förekomma, un-
der sednare tider begynt fästa en tillbörlig upp-
märksamhet. Sålunda har Bokhällaren H. W.
Axen ifrän Wanhala Tahkälä uti Sockmstamma
d. 13 Aug. 1843 friwilligt ätagit sig att, emot

erhällande af ett öke-dagswerk ifrän hwarje rök,
till undwikande af flere höga backar, bygga en
öfwer 300 famnar läng ny landswäg wid
Olkala Mylloja torp, hwilket ädelmodiga anbud
ej torde aflöpa utan betydlig förlust ä entrepre-
neurens sida. Uti Sockenstamma d. 17 Nov.
1844, hällen af Kronofogden Flor in, ätog sig
Församlingen att tillfallande afTarwo, Hin-
gist o och Keinomäki backarne biträda med
alla erforderliga öke-dagswerken, och har fäll-
ningen af de twenne förstnämnde redan denna
sommar blifwit werkställd. Angäende en ny
wägs bildande ifrän Prestgärden till Oinasjoki,
hwarigenom flere större backar stulle förswinna,
förklarade Sockneboerne sig willige till samma
uppoffringar, ja ännu mera, blott genom Gou-
verneurens ätgard saken blefwe satt i det stick,
att arbetet kunde päbörjas, hwilket är af sä
mycket mera wigt, som icke allenast egen För-
samling, utan ock mänga längt ifrän boende,
som med sina tunga lass genom Wichtis söka
wäg till Helsingfors, deraf stulle hafwa en
owärderlig nytta.
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Att wattuflöde ärligen tillfogat mycken flada
ät de lägenhets-innehafware, hwars äkrar och
ängar äro belägna wid stränderne af Hiiden-
wesi och Kyrksjön, är en känd sak och har ut-
gjort ämne för beständiga klagomäl.

Första gängen dä detta ämne företogs till
offentelig behandling, skedde i Sockenstamma d.
9 Juli 1780, dä man beslöt att anmäla saken
hos Landshöfdingm Bruce och anhälla om hans
embetsätgärd. Man tycktes dä endast hafwa
äsyftat Karnais och Bellby forsars rensande
och fallande. Men säwidt förf. känner blef in-
genting tillgjordt. Mera allwar syntes man
ädagalägga, dä uti Sockenstämma d. 4 Juli
1819 beslut fattades, att i förening med de
Lojoboer, lagligen söka förpligta innehafwaren
af Swartä Bruk att falla den ofwanom wer-
ken belägna dammen, hwarigmom wattuflödet
ansägs egenteligen blifwa förorsakadt. Men
äfwen dä kom man icke mycket längre. Slute-
ligen wäcktes för tredje gängen fräga om sjö-
fällningen är 1837, dä alla i Wichtis, Lojo och
Karislojo socknar boende jordägare, som af sjö-
sättningen nägon fördel hafwa, förenade sig
derom att hos Regeringen framställa behofwet
af wattnets sänkande, hwarigmom efter upp-
skattning endast Wichtis skulle tvinna en tillök-
ning af mer än 2000 lass höland. Genom Nä»
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digt Utslag har deras ansökning blifwit bifal-
len och arbetet, som redan tagit sin början,
torde snart blifwa fulländadt.

Dä fordom brandskada inträffade, tilldöm-
des ersättning efter pröfning af Härads-rätten;
men är 1814 antogs en gemensam Brandstods-
förening för Raseborgs Östra Härad, som d.
2 Nov. samma är af Härads-rätten till efter-
lefnad stadftstades.

Enligt densamma betalas
Spanmal.
T.r k:pr.

or
/,

1
1
1

ny bagarstuga af wanlig
gästestuga ....

kammare ....

l rymd 3 15.
3 15.
1 10.

,/ i källare ..... 20.
// 1 wisthus ..... 2
,/ 1 sädesbod ..... 2 13.

redskapshus . . .

hemligt hus ...

portlider eller stjul .

stall i godt ständ . .

fähus ......
färhus .....

swinhus .....

20.
5.
5.

2
2
1

10.
,< i foderlada .... 1
/. 1 ria ...... 3

1
i
1

loge ......

halmlada ....

badstuga med eller utan !lawa

1
1
1 15.
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än hittills stulle winlägga sig om deras ut-
övande, beslöts i Sockenstämma d. 26 Sept.
1830, att hwar och en som m tvarg sängar,
gammal eller ung, stulle erhälla ifrän hwarje
Hemmansrök och Handtwerkare 2 st. B:co och
ifrän alla Torpare 1 fl. Belöningen war re-
tande och man skyndade att anlägga warggro-
par; men säwida ingen kunde fängas, ledsnade
man snart wid bestyret, och emedan man ansäg
otillbörligt att lemna sä stor belöning ät den
som handelsewis rätade med bössa nedlägga en
warg, utan att derlill anwända den ringaste
möda, blef beslutet wid Sockenstämma d. 17
Oct. 1841 äter annulleradt. I Pyhäjärwi Ka-
bell uppbäres ännu stottpenningar. Konsten
att anställa jagt och i nät fånga wargen, är
här alldeles okänd; ty i mannaminne har ej
sädant inträffat, ehuru stall alla är af Skall-
fogden anställes.
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Åkerbruk. Näringar.
Allt intill detta ärhundrades början stod

äkerbruket i Församlingen pä gansta läg fot,
och man förstod sig nästan intet pä kärrodling,
hwaraf man i sednare tider hemtat sä mycken
winning. Att jordens odling warit i jemnt sti-
gande, bewisar folkmängden, som pä en tid af
100 är fyrdubbladt sig; men ännu äterstär myc-

ket. Skogs- och swedjebruket har betydligt af-
tagit, men ännu torde de lägenheter wara fä,
som ej ärligen hafwa en liten fläck att bränna,
dock är man nu mera aktsam om stogen än
fordom, dä den intet wärde hade; ty närheten
till Helsingfors har lärt folket inse att stogm
betalar sig. Ännu släpas i öfwerflöd bjelkar
till städerne och stock till sägarne; men man
har anmärkt att de som lefwa af stogen, äro
wanligen de fattigaste och — räaste.

I allmänhet är allmogen händig. Mänga
till och med ibland Gärdshusbönder äro snic-
kare, som sjelfwa förfärdiga sina möbler, äkdon
m. m., ibland äfwen till salu. Den lägre all-
mogen gör käril, äkerredstap och korgar pä den
tid dä de ej hafwa spanmälsdagar och förtjena
sälunda sitt uppehälle. Arbetsföra inhysingar
förekomma här icke.
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Owinnorne spinna och wäfwa, dä de ej
anwändas pä utarbete, mest till eget behof, dock
äfwen nägot till afsalu, isynnerhet de fattigare,
som sakna annan inkomst. Skytte idkas gansta
litet, men bär plockas och föres till Helsingfors,
sä länge sommarn warar. Ofwerhufwud kan
man säga att Helsingfors öppnat för allmogen
hwarjehanda inkomstkällor, hwarom man förut
ej kunnat drömma.

Att bestämma beloppet för det ärliga ut-
sädet, mäste bero pä gissning. Det torde uppgä
ätminstone till 2000 t:r och potatisutsädet till
nästan lika mycket. Hwete- och kornsäde nytt-
jas mycket litet. Häfta säs nägot mera, men
sällan pä graftländer. Lin odlas gansta litet,
men ännu mindre hampa och humla. Höwexten
är i allmänhet dälig och man saknar tillfälle
till ängsodling, som gör att äkerbruket ej kan
utwidgas. Oaktadt de mänga träst, som här
förekomma, är fisket litet lönande, och fä äro
de, som deraf hemta sitt ärsbehof. Tjärubrän-
neri idkas i öfra delen af socknen, dock ej att
jemföras med förd na tider.

Säsom interessant bidrag till kännedom om
förhällandet emellan fordna och närwarande ti-
der, mä här intagas en uppgift om spanmäls-
priserne i Wichtis för 150 är sedan.
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K» m.
Dal. öre»

K. m.
Dal. ör^'.

j.6W, kostade
spanmalen t:n. 17..5) kostade 15 t.n

1097
„

?

1098
„

13
1099 „ 11
1700

„
7 24

1751 „

1752
„

1753
„

18
„

18 16
„

1701
„

7
1702

„
7

1703
„

7
1704

„ 8
1705

„
9 16

1700 „ 9 16
1707

„
10

1708
„

15
1709 „ 18
1710

„
9

1711 „ 7
1712

„
6

1713 o.f.är ökandt,
1730

„
9

1731 „ 12
1732

„
14

1733
„

13
17..4 „ 9

1754 „

1755 ,s
1756
1757

„

1758 „

1759 „

1700
„

1701
„

1702
„

18
2~t
30

„

2^
21

„

18
22 „

33
36

1703
„

1704
„

1705 „

1700
„

1707
„

45 „

48 „

54 „

54 „

36 „

1708
„

38
„

1709 „

1770 „

1771 „

1772
1773

„

42 „

42 „

42 „

51
42 „1735 „ 11

/,

1736 „ 14
1737 „ 14
1738

„
12

1739 „ 14

1774 „

1775 „

1776 „

36 „

42
50

1740 „ 20
1741 „ 30
1742 „ 30
1743 ~ 15
1744 „ 16
1745 „ 16

1777 „

1778 „

1779 ,>

1780 „

1781 „

Specie.
R.dr st. r.

2 16 „

2 10 8
„

2 32
2 44
3 „

1746 „ 21
1747 „ 24
1748 „ 21
1749 „ 23 24 5/

1782 „

1783 „

1784
„

1785 „

224 „

3 16 „

240
„

324 „
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De sednare arens spanmalspriser torde sä-som mera kända ej behöfwa utsättas, äfwmsont
det bör anmärkas, att de antydda priserne, som
äro hemtade ifrän Församlingens Winstds^
räkenstaper, icke gälla räg ensamt utan spanmäl.

Manufacturwerk finnes här endast ett, nem^
ligen Högfors Bruk. Det är beläget i Py^
häjärwi Kapell af Wichtis Socken, wld det
wattudrag som ur källor inom Tammela och
Loppis Socknar genom Hiidenwesi och Lojo
sjöar samt Swartä ä utgjuter sig i Pojo hafs-
wik, och har att tacka twenne man, Hoftätts-
Cancellisten A. Bökman och Bruks-Dtrectett-
ren I. Dreilich för sin tillwaro. Upptäckten
af den i granstapet befinteliga Kulonsuomäki
lerngrufwa, som stedde genom Bondesonen N.
Asted t ifrän Kisto Socken, gaf första anled-

-7«« kostade"v"spanmälen 3 24 t:n. 1799 Made
spamnälen 5 t: ii.

1787
„

1788
„

1789 „

1790
„

1791 „

1792 „

1793 „

1794 „

1795
„

1796
„

3 24
4
4 32
4
4
3 8
3 16
3 32
3 4
4

1800 „

1801
1802

„

1803
„

0 24
9
7
Bcmco.
4 0

„

,/

'_»

1804
„

1805 „

1800 „

4 18
4 24
0

1807 „

18«»8
„

8
8

1797 „

1798 „

4 16
4 20

1809
„

6 32 //



195

Vingen och impulsen till detta företag, och sedan
ester förutgangen Bergmastaresyn, säwal ä jern-
walm-anlednmgm som a tjenligt ställe för Mas-
ugns anläggning, grundlaggarena hos Hans
Kejserl. Maj:t utwerkat Nådigt tillstand för en
dylik inrättning, hugnades de med privilegier
derä, dat. d. 20 Maj 1820. GeNbm köpe-af-
handlingar hade de emellertid kommit i besitt-
ning af Karkila Ylöstalo, Alestalo och Wähä-
talo hemman, ä hwllkas mark Bruket är an-
lagt och der tjenliga wattufall i Karkila fors
finnas till Bruks dnfwande, hwarefter däwa-
tande Bergmästaren P. Sahlman anlitades
ftwäl om ritningars uppgörande för den till-
ämnade Masugnen med dertill hörande inrätt-
ningar, som om den närmare tillsyn och lednin-
gen af sjelfwa arbetet. Om ben satsen äger
sin riktighet: att anläggningen af Manufactu-
Vier i Mmänhet äro de werksammaste befor-
dtingsmedel till ett folks civilisation och wäl-
stånd, liksom man bedömmer ett lands fram-
skridande pä kulturens bana efter dess industri-
ella företag, sä böra deras upphofsmän rätt-
Wtsligen beprisas och om, säsom här war fallet,
lverkan af deras möda och uppoffringar ej war
åtföljd af nägon materiel winst, sä böra efter-
kommande ätmmstone, genom ett erkännande af de«
ras medborgerliga förtjenster, hedra deras minne.
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Efter dessa förberedande ätgärder streds
grundläggarena nu till werket, utan att lata
afsträcka sig af de otaliga hinder som mäste
besegras, hwaribland inskränkta tillgångar för
ett företag af sådan betydenhet, ej utgjorde det
minsta. Enligt det erhållna privilegium, hade
Werket bordt wara i full gäng inom 1822 ars
utgäng; men seende sig urstandsatte att fullgöra
detta äliggande, hade anlaggarena hos Rege-
ringen sökt och erhållit prolongation ä nämnde
termin, och sedan de, genom intagandet af flere
interessenter i bolaget, förskaffat sig större för-
lager, fortgick arbetet nu med den påföljd, att
första blasningm werkeligen kunde företagas ar
1823. Resultatet af denna bläsning war föga
tillfredsställande. Malmen war nemligm af
den bestaffnchet att, som icke nägra tjenliga
blandningsmalmer woro att tillgå, tackjerns-
production blef allt för ringa, för att ens kunna
stänka anläggarma ett aflägset hopp om er-
sättning för sina uppoffringar. Rörelsen fort-»
drefs emellertid med förlust för ägarena, men
till största prosit för allmogen omkring Bruket,
som inom ett par tiotal är ifrän stor fattig-
dom kommit till någorlunda walständ.

wexlande öden, kom detta
Bruk är 1836 under dess nuwarande ägare Ca-»
pitaine loseph Bremer ifrän lockis, som genom
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stora omkostnader, nedlagde pä förbättringar
och tillökte anläggningar, sökt befrämja Brukets
existence för framtiden. Med wunnen erfaren-
het, att det producerade tackjernet bäst lämpade
sig till gjute, har gjuteriet blifwit satt i det
stick, att ärligen emellan 5 och 600 stepp:d den
förädlas, dels till kokkäril, dels till maschiner,
som ytterligare bearbetas ä en likaledes tillkom-
men Mechanist Werkstad. Högfors tager för
närwarande sina malmer ifrån Kulonfuomäki,
Ojamo och Böhle grufwor, hwarjemte ärligen
ett parti myrmalmer, tagne pä ätflilliga ställen
smältes, och äger genom sitt läge i grannstapet
af widsträckta skogstrakter, god kolftngst, hwil-
ken kommer att ökas, sedan allmogen lärt sig
rätt behandla kolbränningen och inse den för-"
del de genom denna näringsgren kunna störda.

Men dessutom har af Bruksägaren blifwit
uppförde trenne kolugnar af tegel, som hwar-
dera rymma 14 a 15 kubikfamnar wed och
hafwa i bränning hwar för sig lemnat 46 a
48 läster kol.

Bläsmaschin för Masugnen är uppsatt
ar 1842 och förfärdigad pa Högfors Mechani-
sta Werkstad. Den bestär af tre enkelt wer-
kande tackjerns-cylindrar af 36z tums diameter
och 32 tums höjd, frän hwilka luften indrifwes
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i en waderlada eller reservoir af sammanstruft
wade tackjernsplatar. Rörelsen meddelas frän
ett öfwerfall.

Gjuteriet bestar af 2 kupolugnar och ett
gjuthus, uppfördt af reswirke. Blasten erhalles
genom en tackjerns-rörledning frän Masugnens
bläsmaschin.

Frän Kulonsuomäki lerngrufwa har blif-
wit uppsprängd malm:

Är 1841 . . . 1,341 steppund.
„ 1842 . . , 2,47'H „

„ 1843 . . . 2,760 ,5

„ Itz44 . . . G679 „

Tackjerns-tillwerkningen har sedan är 1837
lemnat följande resultat:

Säsom ny anläggning har Bruket ännu
icke widlöftig äbygnad; men caractairshuset, all-

Hr.
IV ?ac.j,

tillw..
i» Su !!NN'.

V.al
ätga!

M-

,3" ?c>c

atgäng
?.epp:d

5L

W.ck. Skpd. Lpd. Stpd. Lpd. Lasi.r. Läst. ?:r,

1837
1838
1839

14
10
13

047
772

1917
2147

1340
1093
1430

2
2

0,7
2,3
7,75
6,

33,86
35,97
32,95
33,5

539
500

1<»35 2
21840 15

1
1088 1522

1841
1842
1843

1200
084
700

2032
2492

1205
1844 1499
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deles nytt, haller 13 boningsrum, utom förstuga,
och är försedd med en större balustrad och 2:ne
större waningstrappor.

Pa Närö hemmans i Nyhkälä by ägor,
inwid samma wattufall der Bruket är beläget,
war ocksä en priviligerad Klädesfabrik och Walk
med Färgen anlagdt; men säwida inrättningen
ej kunde drifwas pä sätt privilegierna förestref-
Wo, blef hela anläggningen ar 1844 indragen.

Äfwen blef med wederbörligt privilegium
en Glasfabrik anlagd pä Ojackala hemman, af
ägaren, f. d. Underofficeraren Wasilieff, hwar-
est bläsningen begynte är 1844 i December ma-
nad och afstannade äter päföljande Mars ma-
nad, utan att kandt är, huruwida Fabriken
kommer att fortsättas eller icke.

Priviligierade Sägwerk förekomma följande:
1:o Haimo Säg, anlagd är 1738 af Capi-

taine Bengt Zederström och Brukspatron Hen-
rik Johan Krey, uti en fors i Haimo a.
Plats för Sägen och dertill hörande andra
hus, lemnades af Kirwelä och Korpila hus-
bönder, emot en summa af 240 Daler K. m.
och rättighet att saga ett wisst antal stockar,
samt att fä lösa Sägen om den stulle komma
att till främmande försäljas. Den blef statt-
lagd 1787 till 24 tolfter, med rättighet till
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2 ramar och 18 finblad. Wattnet kommer
ifrän Wichtjärwi och nägra andra smä trast.

2:o Härkälä Säg wid Hertsilda fors, dit
wattnet faller ifrän Kortjärwi träff. Skatt-
lagd d. 1 Aug. 1806 till 10 tolfter bräder.
Har en ram med 10 sina blad.

3:o Terwalammi Säg anlagd wid Kurjo-
lammi fors, som har sitt utlopp ifrån ett li-
tet skogsträsk, och stattlagd d. 1 April 1806
till 16z tolfter bräder, med en ram och 10
fina blad.

4:o Olkala Säg wid den ä som ifrän Aweria
faller ut i Kirjawa trast. Är stattlagd 1832
till 70 tolfter bräder och twäranng.

5:o Korpinkaljo Säg wid ett wattmfallsom har sitt utlopp ifrän Paricka med flere
skogsträsk. Ar stattlagd är 1837 och twa-
ramig.

Ännu icke stattlagd, men till husbehof d.
22 Maj 1799 priviligierad Säg är

6:o Kar kil a Säg inwid Högfors Bruks Mas-
ugn.
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Uti lordebokm finnas upptagne följande
Mjölqwarnar som ränta till Kronan, ehuru flere
af dem ligga öde:

Spanmäl.
T:r k:pr.

1. Ahmo rantar' 1 15.
2. Haw.sto „ 1 15.
3. Hapkylä „ 22 z.
4. Hultila „

6. Harkala „

1 15.
12. Skattlagd 1798. Hus«

hehofsqwarn.
6. D:o „ 1 16. D:o.

7, 8. Härtzila
9, Irjala

6.
1

Skattlagd 1798.
Ode.

10. Karkcla „ 2 16. Skattl. d. 6 Apr. 1303.
Ar wälbygd och hela
aret igenom i gäng.

11. Kaukola „ Stattl. 179.-, men öde.
12. Kirwelä „ 5. Skattl. 1793. Husbe-

hofsqwarn.
13. Kotkaniemi „ 1 16. Ode.
14. Korpila „

o Husbehofsqwarn.
15. Kourla „ 1 10. Tullqwarn. Gar aret

igenom.
16. Köykalä „ 1 Ode.
17,18. Lepperlä „

19. Nyhkäla „

6.
2

Skattlagd 1798.
Ode.

20,21,22.Paka5e1a „

23. Palajärwi „

9.

3

Skattl. 1798. Husbe-
hofsqwarn.

Stommen till Styrka-
Tullqwarn, gar aret
igenom.

24. Rustela „ 4. Skattlagd 1798. Hus-
behofsqwarn.
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Wäderqwarnar förekomma pä Njuhala,
Suxela, Irjala, Hynnelä, Kotkaniemi, Lachtis,
Hultila och Salmis.

Anledningar till lernmalm förekomma pä
ätstilliga ställen, men af sä ringa halt, att dess
sprängning ej ansetts löna mödan. Den egen-
teliga malmsträckningen tager sin början i när-
heten af Nummis Kapells Kyrka i Lojo Soc-
ken, som i en betydlig grönstensgäng genomgär

26,26. Galkis rantar 4. Skattlagd 1798. Hus-
behofsqwarn. Den
andra Qwarnen i öde.

27. Suxela </ 1 Ode.
yg Terwalammi

ell. Hiistaby /, 3 7z. Målar hela aret.

29. Tuohilammi ,/ 10. Skattlagd 1798.
30. Tuorila // 2 Gar hela aret.
31. Wanjärwi

./ 24. Husb.hofsqwarn. Må-
lar hela aret.

32. Wanjoki
,/ 1

«<, Wattola ell.
Nahkijoki „ 12. Skattl. d. 6 Apr. 1803.

Gar hela aret.
34. D:o // 2
36. Wichtjärwi. ,/ 20. Skattlagd 1787. Må-

lar aret vm.
36. Weikola ..» 1 Ode.
37. Olkala 3 16. Sammanbngd med

KourlaQwarn. Må-
lar hela aret.

38. Ollila
39. Orawala

1
4.

Husbehofsqwarn.
Ode.

40. Siikala Husbehofsqwarn.
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i nordöstlig riktning hela Rummis och Pusula
Kapeller, Pyhäjärwi Kapell, samt norra delen
af Nurmjärwi Socken. Det ar i denna malm-
sträckning som Kulonsuomäki grufwa ligger, der
redan flere öppningar blifwit gjorda och hwars
djup gar till 240 alnar.

Kalkberg af särdeles god beskaffenhet fin-
nes pä Hapkylä mark, der ocksä kalk ärligen
till afsalu fördra nnes. Äfwen pä Njuhala
Myyri mark har kalkberg blifwit funnit, men
dess beskaffenhet känner man icke, emedan den
första ugnen, som i är blifwit afbränd, ännu
icke hunnit försökas.

Ett berg innehällande talk, förekommer pä
Lachtis mark. Ofwerst och sä widt man kan
se, är den endast insprängd; men om den dju-
pare blifwer mera jemn och rikhaltig, beror pä
undersökning. Pä Pakasela mark finnes sten,
tjenlig till qwarn- och slipstenar, hwaraf ocksä
de närboende sig betjenat; men ännu har sten-
huggningen derstädes icke utgjort nägot särde-
les lönande näringsyrke.

Af fiskarter förekomma flere, säsom: Gäd?
da, Gös, Brår, Wimba, Lake, Abborre, Mört,
Äl, Nors, Muika, Löja; men fängsten äfwen
i bättre är har warit gansta medelmättig.
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Kräftor fäs i ymnighet och stora nog, särdeles
i Wichtjärwi, Orawala, Hultila, Niemis och
Wanjoki. Men ännu har allmogen icke lärt
sig att salta kräftkött, som i större städer med
stor begärlighet efterfrägas.
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Socknens ludmela förhållanden.
Länsman.

Ifrän äldsta tider har Wichtis legat un-
der Tawastehus Höfdingedöme, med undantag
af 1640 till 1643, dä Tawastland hade egen
Landshöfding. Sedan detta Län i nyare tider
blef deladt, hör Wichtis till Nylands Län.
Eljest äro benämningarne mycket olika. 1551
heter det Rase borgs Lan och Östra Härad.
Wid samma tid kallas det ock Hattula Hä-
rad och Domsaga. Är 1554 räknades Wichtis
jemte Esbo, Kyrkslätt, Sjundea, Ingä, Karis,
Lojo, Helsinge och Sibbo till Helsinge Län,
kanske derföre att Landshöfdingen stundom bodde
i Tawastehus, stundom i Helsingfors. Ännu
pä 1600-talet hörde Wichtis till Hattula Hä-
rad och Wichtis med Loppis war da ett tings-
lag. Sedermera blef Wichtis och Pusula ett
tingslag. Nu utgör Wichtis ett nägorlunda
stort tingslag för sig. Men likasom namnen
pä Härader och Tingslag ombyttes, sä har man
ock swärt att bestamma gränsorna för Läns-
mans -districterne i fordna tider, emedan de ej
alltid rättade sig efter Socknarnes ecclesiastika
indelning och område. Detta torde komma sig
deraf, att den judiciela förwaltmngm i landet,
tidigare än den ecclesiastika, till sina gränsor
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och omfäng bestämdes. Man kände Socknav
nes namn efter Kyrkorna; mm ingen bestämd
föreskrift fanns, hwilka byar stulle tillhöra der!
ena eller den andra Kyrkan, utan hwar och ert
höll sig till den som War honom närmast och
gaf Presten hwad man tyckte, sedermera da
under Gustaf Adolfs och ännu mer under Carl
Xt:s tid, författningar om Presterstapets aflö-
ning utkommo, torde man först hafwa begynt/
att efter gammal häfd nögare bestämma hwilka
byar ttll hwarje Kyrka räknas borde. Man
frågade härwid icke till hwilka Länsmans-districter
en by da hörde/ utan hwilkan Kyrka de begag-
nade och hwilken Prest de plägade astöna. Så-
lunda blifwer klart, hwarföre ännu äfwen i
Wichtis flere byar i lordaboken upptagas, så-
som hörande dels till Esbo, dels till Loppis
och dels till Lojö Socknar, ehuru de alla höra
M Wichtis Kytkogall. Till egmtellga Wich-
tis räknas det endast: Ahmo/ Hawisto, Hynne-
lä, Härtzilä, Kaharla, Koikala, Kourla, Lah-
ttus, Mastala, Niemis, Njuhala/ Orawalch
Päxlax, Suontaka, Suxela, Selkis, Taipale/
Tartila, Tuohilammi, Wanhala, Wanjärwi,
Wanjoki, Werkatackila, Olkala, Irjala, Kam
pila/ Kirwelä och Wäkilä byar.

Deremot räknades till Loppis: larwenpä,
Karkila, Nyhkälä, Siikala, Tuorila, Waskjär-
wi, Wattola, Wichtjärwi och Wuotnäs byar.
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Till Esbo hörde: Hapkylä, Hultila, Här-
kälä, Herköilä, Kaukola, Kotkaniemi, lättölä,
Lachtis, Langila, Lusila, Niemenkylä, Palajär-
wi, Torrhola, Rustelä/ Salmis/ Terwalammi,
Weckola och Ollila byar.

Till Lojo räknades: Köykäla/ Lepperlä,
NieMettlylä, Pakasela och Näramäki byar.

Men likasom flere byar i Wichtis uppta-
ges säsom hörande till främmande socknar, sa
förekomma äfwen byalag ifrän främmande sock-
nar, som räknades till Wichtis. Sålunda räk-
nades Nummenpä, Lepsämä och Lappalammi till
Wichtis, ehuru de nu höra till Nurmjärwi.
Sannolikt begagnade dcssä byalag äfwen Wich-
tis Kyrka, ty ännu pä 1600-talet begrafwades
här folk ifrän Nummenpä, och Bönder ifrän
Nummenpä sutto säsom Nämdemän i war Hä-
radsrätt; men ifrän 1720 förekomma de ej mera
i wära Kyrkoböcker.

Detta förhällande kan äfwen förklara hwar-
före Wichtis Prestgard har äng i Nummenpä;
men att nämnde byar ännu 1750 gjorde insats
i Wichtis Förräds-magasin, skedde sannolikt af
den orsak, att de dä ännu i judicielt afseende
hörde till Wichtis Lansmans-district.

Till samma district räknades ock följande
Lojo Församling underlydande byar och lägen-
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heter: Heimola, Hyrsylä, Mäntzälä, Mättyla.
Pellöila, Nadux, Sahlo, Wiwola och Korkia-
noja. Det sistnämnde betalar ännu tionde till
Pastor i Wichtis, enligt Landshöfdingms Re-
solution af d. 5 April 1782; men orsaken hwar-
före detsamma, sedan de andra ätergingo till
Lojo, ensamt blifwit qwarstäende pä, tionde-
längden för Wichtis, är swärt att utgrunda.

Anmärkas mä ocksä, att alla i ofwan-
nämnde till Esbo hörande byar, belägna jord-
lägenheter, uti lordabokm stä antecknade säsom
Finska Hemman. Detta bör ej sä förstas,
som stulle de warit de enda Finsta hemman i
socknen, utan det härrör deraf, att i Esbo wid
räntesättnittgm förekommer 2:ne underwisnin-
gar, det ena efter Esbo Sockens gamla under-
wisning, det andra efter Finsta hemmans un-
derwisning. Denna ätstillnad förekommer icke
i några andra till detta Härad hörande socknar.
Men säwida i Kyrkslätt likasom i Wichtis flere
jordlagenheter finnas, som i lordabokm räknas
till Esbo, sä äro desamma äfwen der upptagne
under namn af Finsta hemman.

Kronofogdar i Häradet hafwa warit föl-
jande, ehuru Förf. icke kan försäkra att förteck-
ningen är fullständig.
Anders Smalandus till Larpojo, lefde 1551.
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Hans Olofson lefde 1626.
Henrik Pälson lefde 1630—40.
Daniel Gilyson Tollet lefde 1680.
Per lönson lefde 1686.
Erik Sparman lefde 1697.
Erik Starckau lefde 1715; tog afsted 1721

och blef Krigs-Commissarie.
Erik Ingman erhöll Kammar-Collegii Full-

makt d. 7 Maj 1722. Under det sysslan stod
ledig förrättades tjensten af en Anders
Ingman.

AxellWilchman warKronofogde redan 1729.
Anders Wilchman gjorde tjenst 1760, 61.
Matts Samstedt 1766.
Magnus Jacob Ifwendorf 1771.
Erik Lalin 1777.
Fredrik Sandberg 1796.
Abraham Segersträle.
August Wilhelm Selin.
Johan Gustaf Florin.

Den äldsta Länsman i Wichtis, hwarS
namn man kunnat öfwerkomma, war
Henrik Jacobson, tillika Kyrkowärd, bodde

pä Orawala. Dernäst
Jacob Hinderson, den förres son, död 1716.

Hans Söderman.
Johan Pachalen.

14
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Anders Eklund
Petter Simolin.
Gustaf Lilja.
Henrik Johan Stranhman.
Henrik Adolf Strandman.
Simon Grönqwist.
Fredrik Adolf Printz, Collegii-Registrator,

född 1802. Gift med Sofia Willstedt.
Flyttade härifrän till Karislojo.

Johan Fredxik Christian Bergman.
Fredrik Meller, född d. -/ 1809, Ordina-

rie Lands-Contorist 1836, Länsman i Wich-
tis 1837, Gouvernements-Secreterare d.
1841.





Tabell, som utwisar Jordlägenheternas i Wichtis Socken Namn, Mantal och under-
lydande Torp, samt den frän hwarje Lägenhet utgäende Pastorsrättighet: Zl2

Moderkyrko-För amling.

Mantal. Pastors ättighet.
Nyår. Lägenheters namn.

<_.

__ 3
-3 Anmärkningar,

Tionde. Före-
ning.

Haapkylä

Hultila

Hynnelä

Ofwergard
Nedergärd
Kopu
Häsä
Yli Waärä
Ali Wäära
Ofwergard
Nedergärd
Paakkala

D:o
Yli Teronen
Ali d:o
Henriksberg

! Säteri med l
lKostela 1

3
H
3
H
l
2
2
3

»2
l

?
3
l
3
l

H
I

2 2̂

3
H
3
H
!

2
2
3

l2
?

3

?
3
l
3
1
«

?

2k

2
2
1
2
2
1

ii ziiz
6 ?

9^" 3

6
6
4_-
-4

_

!,_ 1

7 -

6
6

10
10
6
5
6
6
6
6

Rusthäll
D:o

Rusthäll

Rusthäll
D:o
D:o
D:o
D.o

Säteri

Härkälä

Härkäla

2^
2^
6

16 15



Harköila Niffola
Rostis del
Uuskyla.
Hemmi
Tuusa
Seppä
Ali Rosti
Yli d.o
Manni
Seppä
Hiiri
Wiilia
Markula
Enstaka
Scherser
Seppä
laakola

Killi
Wester d:o
Enstaka
Yles-Talo
Mellanqard
Ales-Talo
Enstaka

3
'/
'_°
8
1
?
ä
c!
1
3
_

3
1

_

3

H
!

«

3

_ _

u
5

_^->

?2
I
3

2 5
9 ti
2 5
»6
I
2
l
3
l

l

t
3

1
1
2
3

4

15 Z
12
10 Z
10 z

6

10

10
10
10
6
5

Härtzila
2
1 10

7Z
8
8Z

10 Rusthäll
D:o10

10

Irsala
lättöla

1 10

10
10
10 Säteri1

12

Kaharla

Kauppila
Kautola

l

8

3
H3
_l

I
2
l
2
l

_

_

_

I

3

_

8
I_?_

12
10 Z
5z
8
12'

6Z

10
10
10
6
5

10

Korporals-Boställe
Rusthäll

10
6
5

SäteriKirwelä
Korkian Oja
Koikkala

13 8
4

läppi
Mardoi 2

l
3
l
3

1 7< 3
7 3

10
101



Kotkaniemi med
Böhle
Enstaka
Moksi
Suoni
Könkkä
Pakanen
Haittis
Ofta Anttila
Pedra d:o
Ofwergard
Pedergard
Ofwergard
Nedergärd
Hannula
Frimi
Manni
Fasti
Simola
Siiri
Heikkila
Tarra

2
2
Z

1-' 12
10 Z

10
10

Säteri.
Kourla

1
1
1

21
14

12 g
10
10

Allodial-Sateri.
Rusthäll.

Köykkäla
3
3

2

l
t!
Z
«

2
3
_

3
l
il
l
/_

3s
2_H

_

8
1

1
2

._

__

l
ti
l
_

3

2 10

Lachtis
3 11

8

5z

10
10
6
6

26
26
6
6

Frälse.

Lahnus
Langela

Lusila
Leppärli

3

8
19

2 ,
I 9
2H

5
8
5

3
3
3

_»

_

e

i!
2
l

3
3
3
4
3

11 z
ii z
14^
8

10
10
10

Säteri.
D:o.

Rusthäll.
D:o.
D.o.

Maikkala
6^

12

10^

6^

10
10 Rusthäll.
10
10

Niemenkylä
10

Rusthäll.
Lintumaki
lantula
Munkkila
Nygrann
Ojakkala

l
1 4 10

Niemenkylä
_/
12

l
3 2 10

10
10

___. 4 2_l



Niemis
D:o

Yli Finni
Ali Finni
Nalkkari
Myyri
Liukas
Nygård
Kuortila
Maru
Pellä
Lumia
Lumia
Tuistu
Näkki
laakola
Nikki
Södergard
Norrgärd
Pulkki
Suutari
Linti
beroi
ofwergard
Mellangard
Nedergärd
Enstaka
Nedergärd

Z_,
i
H
I

3

1

lz
H
2
3
5

-.8
1

18
I

12
6

71' 2

5
5

10

Rusthäll.
D:o.

Lieutenants-Voställe
Rusthäll.

6

Njuhala 1
1
6

6
13 z
iz

10
5^

22
77
12

1

Kapellans-Bohl.
Rusthäll.Pakasela. 1

2
1

1
2 14^

_I__>

9

3
8

14 z
i4 z
10^
63'

10^
6^
6^

10

Meramäki

I
3

3
I
3
2
2
l
2
l
2
~

2

3
l
3
l
3
2
3
l
2
1

3

1
2
2
2

10
6
6

10

Rusthäll.
D:o.

2 10

Palajärwi 1 1
I
6
4

10
10
15^
16^
10

Rusthäll.
D:o.5

e
5
«

3
I
3
2
3
!

2
1
2
l
2

Päärlar 3
2

10

Pietila

~,

2

5

1
2

10
10
6
5

10

Rusthäll.
D:o.3

Prestgärden
Rustela

2 10

12

1
H2

6
5 9 6 Rusthäll.



2iaRustela Ofwergard
Sälli

_?_

'2'
3 3

6
2
8

9 ! 6
10

Rusthäll.
Salmis med 1 1 Säteri.

Siipoi
I lordeboken un-

der Suxela

Selkis
Penttilä
Knlanpää
Röyhä
Hemmi
Kontta
Konkka
Gesterby
Malmgård
Södergärd
Kiwiniemi
laakola
Kytö
Nygrann
Nummela
Löfkulla
spjäla
Ofra Knutila
Nedrad^of.d.Konkka
Skoo eller Hof
Rnytta
Sipilä
Laata
Yli laakola
Ali d:o
Kolari

2
9
2
9

_->_
26

2

2

2

2
H

2 «

2
H
2
_»

2
2
I
2

1
2
2
3

2
-.

2
_»

2
3
I
3

2

3
3
2
3
2
3
2

3
»

5
2«

2
H
2

2
«

2

,_
2

__

2

3
2

2
3
1

1
3

8

n 3
6" 3

7
8°
2

2
4
4
4z
5i

10
10
10
10
10

6.
10
8
6i

10
10
10

6
10
10

Suontaka
1

9 5 8
8

Rusthäll.
D.o.

Säteri.
Rusthäll.Surcla

1 1
1
3
4

10
2
2
2

_,

2

3

3

_

_

3

8 10
2 6 k 10 l
1 10

6
6

10 i
3 Rusthäll.

D.o.2
TaipaK i

2



Tarttila
Terwalammi
Hiistaby fordom
Lill-Terwalammi
kalladt

Tuohilammi

Warsa
Enstaka
Enstaka
Ali Teirlä
Yli Teirlä
HiiffaHaara
Enstaka
Henriksbergs andel
Hurri
Kuikku
Ridal
Hiirilä
Yles Talo
D:o Irjala-delen
Tähkä
luotila
laakola
Wäiri
Tipo
Pietilä
Karppi
Skotti
Yli Ryönä
Ali d:o
Karwa
Ofwergärdj
Nedergärd

2
22

1
_̂

2
3
2
3
3
«

2
-i

8
2
8
3
_»

2
2
3
2
H

2 2
2 _

5
2 _

1

32

1
2
3
2
Z
3

i
2^2

3
2
2^,
'2L

1

17
2

3

9
2

7_
6,

4
9 2̂

8
8

10
10
10
6
5

10
10

iz
10

Säteri.
Rusthäll.

D:o.
D.o.

RusthäU
D:o.

Torhola 1
1 10

Wanhala
2 10^

11 z
10

3 10
7 6

4
Rusthäll,

D:o.6

Wanjärwi

7 12 10
?^

'2'
3
2^
2
3
3
H
2
3
2
2

2 2
2
32
2

«

2
3
2
2
2

3
8
2

s

6 12^ 10 Rnsthäll.
D:o.

36 16^ i9z

Wanjoki
Rusthäll,

2
5

9^
14^
3^
3..
6^

10 Z
10^

10
10
6
6

Rusthäll,
2
8

1

Werkatakkila eller
Korpila

2
8

1
10
6
6

Rusthäll,
D:o.2



Wichtjärwi bestående af följande tre Byar:

io. Niemis

'.-o. Weirlä Vy

Yli Seppä
Ali d:o
Ali Wanhakylä
Yli d:o
Syökäri
Porri
Poukro
Sorwari
Kuloi
Linna
Kauppi
Hurra
Enstaka
Hemman
Enstaka
Enstaka
Iso-Talo

2
~

2
ii

2

2

2
2

2
?

2
«

2
«

2
?
_>

2
H
2
_»

2

«

2
3
2
3

1
3
2
1

2
3
4

2^
-. 2
" 3
2 3
8
4
4
4
4

6
6
6
6

10
2
_i 10

I
_.

2
_.

10
10

l:o. Hiiffula By 3

2
3 1

2 4
4
4

10
10

2
3
2
3

9
4

10

Weikkola 1 1 17 z 10
10

Hiiffula Gärd.
Rusthäll.

1 1 16
4

10
VääkyN
Dlkkala
Mla

D:o
Sorkki
Enstaka

1
2
H
2
H
2

3
2
2
2

2
__

1
2

2

2
2
2

3
2

21

1
6
6

10
15

6
6

Fandriks-Boställe.
Säteri.
Rusthäll.

D:o.
D:o.

Rusthäll.
D.o.

)rawala
2
1

9z
6^

10

8i' 2

Summa 75^ 11'3--_-2H 2^ 78-'- -395 38 26 55 24^



Pyhäjärwi Kapell.
Ropot
Hemmilä
Ali lorri
Yli d:o
Anttila
Sipilä
Yli Brusi
Ali d:o
Kytö
Pövtäkiwi
Uus Talo
Ali Talle
Yli d.o
Ra tia
Kankuri
Sipoila
Pietilä
Hanfiala
Suomalais
Suni
Ridals
Stenbacka
Nikula
Mikkola
laakola
Kärki

iz 2
2
3
2
8
2
8
2

2

2
H
2
H

8
?^

2^2
2

3
2

3
2

3
3
2

3
«

2
l!
2
«

2
t,
2
«

2

3
e

6 20 >aten.
ställe.

Eorne
2
3
2

«

2
3
2
3
2
H
2
_.

2

8

1
1

6
2 3̂

2^
5.,

4 ?

4'
8'

10
6
51

2
10

5c»

1 5
8
6

1

11
6

aawisto 7.
22

6
20
6
6

Säteri.
2
H
2

2
3
2

3
2

3
3
3
2

1
1
1
2

6
6^

8^
10
10
10
10

1 10
1 6" 3

8
6
6

10
10

2
3 7

2
3
2
3 6

5
6

7
9

2
3
2
3

i
3 7

91
1 5i 7-,



Haawisto
lärwenpaä

Karkila

Mäki
Kalatie
Karjalais
Seppä
Markula
Manni
Röykka
Uus^Talo
Yli Karki
Ali d:o
Mattila
Anttila
Takko
Närö
Nygärd
Ales-Talo

3
3

2
t!
2
3
2
3
2

'3"
2,5
2

2
2
3
2
3

«

2
«

2
«

2
«

2
3
2
3
2
8
2^
'3°
_.

2
H
2
2
2
3
2
2

2
1

6
4
4
4
4
6Z
4
2^
5z
5Z
4

13 z
9Z
9Z

9
6
6
6
8

10
6
2
4
4
8

Nyhkalä
3
1 10 Rusthäll.
2 10

10

Siikala

3
2 Nybygge.

Bestär af 1Rusthäll Lad-
dar z,lHmWisaz, 10.0
Mattila z Mantal.
Förare-Boställe.

I 3
2H

2
2 3 7

Tuorila
Ylös d.o
Taniais
Marsy
lutzila
Suutari
Mikkola
Yli Hemmi
Ali d:o
Lähdenoja
Hongisto

D:o

23
24

2
2
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2

fi
2

14 8 7
2
3
2

.3

1
1
3

6
6

10
10 l

2
3
2
3
2
3
2

t!
2
3
2
2

3
4
2

6
6
6
3
3

10
10
10
5
6

Kallas ock Porsas.

Wafljärwi 3 2
3 10

6
6 <

1 3
32



Paanu
Manni

D-o
Lempistönmaa
Penttilä
Heikkilä
Ali Klemola
Yli d:o
Liisto
lutzila
Efiola
Mäkilä
Haijala
Wahäwesi
Sanna
Kawila
Niemis
lutzila
Kokkola
Porila
Onkimaa
Gra >, backa
Sammallammi
Kowelo

D:o

2
»

I
8
I
»

5z
2Z
2^

10 i
5 !
51

2

3
2
8
2
8
2
8
2
8
2
9
2
9
2
3
2

3
3
2
8
2
3
2
8

1
2 2Z

2'^
2^
2^
6z

6
5
6
5

Nybygge.

1
2

Wattola
i
2
2
9
2
»

2
3
l
3
2
2

2
1 3

6Z
Iz
5
6
9
5
2
4

2
6

6^
2z
32

3
1

3
2
8

2
3

Nybygge. Ode.
Wuotnäs !

3
2
_l
2

I
i.»
2

l

e2

8
.^

4 8
2
«
2

5
5
6
6
3

6
6
6
5
6

2
3 2

2
4
4
43

8
2

Summa jlB/,j 6l'2j 18^ 105112! 2? ll?^ 23^
Summa Summarum j93^^l7 z z 17-





Tillagg och Rättelser.
Pag. rad

4 18
18 13

stär: Kärkalä läs: Kärkälä.
„ Jacob Clasion l. Carlson.

26 11 Henrik Larston Ekestubbe torde hafwa warit 2:ne
gånger gift: 1:o med nägon Hästeffo och 2:o
med Catharina Lemnia. Hans dotter Doro-
thea war af förra giftet. Detta synes af Eon-
sistorii gamla Prötocoller för d. 12 Dct. 1672,
der följande förekommer:

Oplästes Leutenanten Henrik Hästessss bref,
derutinnan han begärar, liikmätigt Konungens
Nädiga ssrifwelse, att fä ächta sitt Syfiöna-
barn Dorothea Ekstubbe.

Resol. Ehuruwäl i slika graderAchtenstaps
ingående för de derpa följande Guds straff,
icke lätteligen känn tillätas: likwäl emedan
Kongl. Maj:t emellan ofwanberörde Contrahew
ter hafwer behagat allernadigst fä dispencera,
att de hwarandra nu kunna taga till ächta,
och de sjelfwa icke lata sig denfran afrada, ty
hafwer ock Consist. till deras ächten-
skap welat samtyckja. Dock pa det deraf
flytande förargelse mätte blifwa nägorledes ex-
pierat, sä mäste Pastor Loti i deras nampn af
Canzelen, dä för dem lyses, Församlingen af-
bidja, att ingen herutaf tager exempel eller
förargelse. Detzutom mäste ock berörde (kon-
trahenter, det och med detsamma i Församlin-
gen aftunnas, böta till Domkyrkan 50 Daler
Silf. Mynt, till Sochnekyrkan 20 Daler dito
Mynt, och till de fattiga i Sochnen 10 Da-
ler samma Mynt; och stall ingen wigsel an-
ställas, förrän bemählte böter äro uthlagde.



Pag. rad.
40 11 Anders Munck kallas Dfwerste i Domkapitlets

Protocoller för 1658 d. 11 Jan., da man ven-
lUerade "om han ma stiljas ifrän sitt Fru
som hafwer trädt ifrän sin ächta säng," Hon
hette Maria Eleonora Preen, war hemma
ifrän Tyskland, dit hon ock lofwade äterwända,
för att gä i Kloster. Skiljsmesia bewiljades
ätta dagar derefter, utan widare omgänger, pä
Landshöfdingen Eric v. der Lindes enträgna
persuasioner, och sedan han lofwat wara an-
swarig för paföljderne af en mindre laglig
procedure. Om Anders Munck förut war gift
eller sedermera gifte sig med Margreta Ram-
sai ar okändt.

67 9 står: 36 läs: 35
„ 23 „ 241 l. 242
87 6 „ Jacob l. Anders
89 6 Prosten Tuderi Enka Margreta Pahlman dog i

December 1845.
90 4 nedifrån stär: utarbetande af en :c. l. utarbetande

af Förslag till Reglemente för en lc.
108 22 st. 123 l. 124.
113 16 st. Härkälä l. Herköilä
133 2 nedifrån st. 1727 l. 1717
169 I Hbo Tidningar för är 1793, N:o 40 förekom-

mer en förteckning öfwer de under hungersäret
1696 i Äbo Stift afiidne personer, der antalet
af i Wichtis döda upptages till 332 egna och
94 fremmande personer. Denna uppgift af-
wiker betydligt ifrän den som wära egna Kyrko-
böcker gifwa wid handen och är sannolikt öf«
werdrifwen. Der uppgifwes ock antalet af
födde till 21, dä likwäl säkert är att 48 blif-
wit födde.

179 3 nedifrän st. 8 l. 1.
189 5 ~ „ mindre l. mera.
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