
\Vördsam Anmälan.
Med en djup tacksatnhets-hetygan for allt
gödhetsfullt biträde, hvilketFörfattaren erhål-
lit af flera värderade och hogtaktade Persa~
ner och, under tillonskan af ett benäget upp-
tagande^ ofverhmnas /i« t/// Allmänheten I.s<s<r
Afdelningen af Gamla Finlands Beskrifning.
Den 2:dra eller seti/la.^ Afdelningen, söm med
all säherhei omkring början af nästkomman-
de år bSrlemna pressen, innefattar: X.LAN*
DETS fflStfOfiW; en förteckning på de
fårfattningar, åom med afseende på detta
land äro utgifna; några äldre Handlingars
Tillägg, uti Milket upptagas alla de upp-
tysningdr, hvilka,, for deras vidlyftighet hade
tubbat btz^s«s ojriga forhållande, H^//^a. un*-

der tryckningen influtit ve/t H^//Ha. med an*
ledning af denna första afdelning mojeligen
komma att rikta arbetet; ett fullständigare
Innehåll, samt Tryckfel ock Rättelser.

Då det varit högst svårt, om ej omoje-
ligt, att af sakkunnige, jm&n få hela arbetet
gra?iskadt,for att i någonfullständigare egen-
skap kunna aflemna det tillAllmänheten, har
Författaren med afseende på alla de svårig-
heter, hvaraf han vant bunden, ansett tjen-



ligast att täta trycka denna I:sta Afdelning
hvilken innefattar det hufvudsäkligaste om
Landets kännedom och att genom densamma
i ödmjukaste begäran anhålla om alla de an-
märkningar, upplysningar och tillägg*, /ivar-
till förevarande arbete gifver anledning , hvil-
ka med all tacksamhet skola upptagas i det
omnämnde 1 illagget. Författaren afsäger
sig all egenkärlek, åsyftar endast en större
fullständighet och värderar högt afven det
ringaste bidrag. Skulle Författaren i grund
af denna ödmjukaste anhållan våga hoppas
några tillkomna upplysningar för dess arbe-
te, så <väl från detta Län, som för öfrigt
från Finland, så utbeder Författaren att de,
allt efter ortsförhållandets lämpelighet, b/^e
innan den 1 Novemb. innevarande år, aflentr
nade i Wiborg till Herr Theol. Doctor Otte-
lin, i Helsingfors till Herr Professor, Cröhtis,
i Åbo till Herr Lector Bergenheim^ i Fre-
drikshamn till Herr Ph. _O<.eFos- Mechelin el-
ler till Författaren. Inlemnade bidragfratib-
deles efter den utsatta tiden emottagas dfven
med utmärkt tacksamhet.

Fredrikshamn den t Maj /533,

FRANS P ton KNORRING.
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IGUNMU.

xV ärvar ande arbete hade för dess öfullständiglietvis-*
serligen icke ännu bort meddelas Ällnfänheten f dock
fiar det, emot detta förhållande, skett /för alt fram-
deles möjligen kunna nunna fullständighet i ämnet.
Striden emellan en vanlig ängslighet öfver ett icke
fullkomnadt arbete och böjelsen för dess snara utgif-
'vande Utan anspråk på, förtjenst j ,f/t.i.? hastigt; i för-
ra fallet hade en mångårig tid och en dryg kostnad
erfordrats; fullkomlighet hade då blifvit hufvudmålef,
och a/setet hade säkert undergått samma ÖdCjSqmflé-1
ra andra försök j att under sin sanna blygsel öo^tt^-
na och aldrig synas för allmänheten; t/e utsätta vill-
koren i tid och kostnad, voro dessutom svåra hinder
/c./' arbetets krönande _, men i det. sednare fallet är
åtminstone en början gjord e/l ett villkor /li/'^e.et/t
med /l?.///_et en fullständigare bearbetning kan företa»
gas j samt en anledning gifven, på h vilken med tiden
en ordentligare byggnad kan grundläggas. Början ii/'
i allmänhet s^'^,'^ men vida svårare ar uppnåendet, af
fullkomlighet _, /i7i/Ht./i lik e/l skuggbild man oftast för-
gii/?.e^ hastar att uppfånga/ och medelmåttan blifver
då alltid ett steg ifrån intetj som närmar sig sagde mål.

Att /ö>t./tl^i/6 /»etc. bår stämpel af medelmåtta
är en uppriktig och fullkomligt erkänd bekännelse;
något fullkomligare har till t/e/l/la. tid icke kunnat
meddelas. Me« svårigheterna böra då afven ofvervä-
gasj såsom ursäkt for dess brister. Författaren har
genom e/l trägen skolt/enst varit bunden vid stället j
basvarats af en fortfarande sjuklighet och kämpat med
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svåra omständigheter; men oaktadt dessa hinder har
Författaren dock ansträngt sig lltci/ve/' det, hvad t/ess
helsa och tillgångar medgifvit. F/nedan försök af
denna beskaffenhet ii/o förenade med e/i drygare kost"
>l«t/^ hafva de vanligen blifvit underslödda af Rege-
ringen, /nen Författaren har ej vetat salta ett band
på sig, ej heller torde //ten hafva lyckats att rubba
Dess '/5/'gtl^//et ,då den stundom lemnal: medel, utan

alt alltid se det motsvarande 'ändamålet uppfylldl. t)v^»
na .2>lt/ arbete, af detta slag har dessutom medfört mån"
S/i, svårigheter mångfaldigt ökat arbetstiden , »n-
----vänd,på detsamma; en mindre n/t.n antogs och /t'//"
des hvilken Författaren t/e/^/« , med omarbetning af
det liela, frångick; källor begagnades i början, /lvl/-
ka sedermera funnos mindre tillförlitliga/ .cnskilta
'ämnens behandling inskränktes inom upplysningarnas
mängd, /nen vidgades sedan efter ökade källor, och
då, samlandet sfortfarit under utarbetandet, har deraf
en rubbning i ämnetias anordnande uppkommit. Äf-
■venledes hafva elfva tunga t///t//'il"ttt år inom delta
beskrifna land, medfört e/i tyngd i skri/sättet, nttl/l
att dock meddela någon vigt åt 'ämnenas behandling.
Ett svagare hopp, förenadt med en //>i'^/'e önskan,
om erhållandet af en mera gynnande befattning, än
t/e/i Författaren /lii/' innehaft, o/n?.e^./«t/t med enför-

t/an i grund af dess /ie/,s_?tl//sttt/lt/^ alt upphora ///et/
all verksamhet , påskyndade dessutom arbetets vande.

/^/'gten och nödvändigheten af ett lands känne-
i/o/n för t/e.55 Medborgare, /nen förnämligast för dess
?/en_.te/niin^ ii/' stor och allmänt erkänd, ochframför
allt torde någon kunskap om denna t/e/ af Finland
■vara af en större betydenhet. Olikheter, så väl inom
denna trakt, som 'afven femförda //let/ det ofriga
Finland, förekomma här till vida större mängd, ii/l,
kanske i många andra /ii/it/e/ ; egenheter betydligt skäm-
i/a från inrättningarna i t/et /'il/it/e moderlandet,
stämpla detta ;

t
andra förhållanden /itl/z.H gifvit det

en annan riktning j och då delta lands bringande till
/e/«/l^.let med Finland än ci,- i /o^t^tlent/e förhållart-
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de, torde underrättelser i någon mån vara gagnande.
Men afven /i/t/^. ltt/Ftl/</t"tlHt i vettenF^ao/i^t hänseende,
förnämligast för Finlands Historie ii/' kännedomen o/n
t/etta. land en rikhaltig kalla. Nästan alla Finlands
krig hafva ntneeA/ttt/t sig från denna sida; /iii/' tager
dess krigshistorie Fl'n början i t/t/e/i/ t/e flesta af Fin-
lands befastade ställen inneslutas inom detta lands
gränsar och ibland dessa e/i borg, som 'ärofullt ut-
jnii/^t sig och trotsande tit/en än vittnar oni t/e /l/e/te^
>?lot/l'^tl bragder, /i?'l'/^.a. förvaras i ett icke lti.f/oe/cntlt/t
//i/n/le. /.etta /a/it/ ii/' t/en vagga, .. _i/'l/>tln Finlands
/?le.ftti befolkning utgått, e/te/' /i^.tl/'l'"eno//i invandrin-
garne skett; t/en formur, som mången gång ö//.e//li.//'ti
af blod, skyddat /le/a det ofriga Finland; t/en me-
delpunkt , /iva/ i?/l/'t^tent/o//ie« utbredd från Östern
och >^e^te/'n förenat Fl'"/ hvarest t/en Göthi.skä och
Österländska bildningen n/ött /i?»_i/'tiNt//<? och ii/' nu
bcboclt af ett folk, som med tacksamhet röner välgö-
rande följder af t/e från yngre Brödernas land hit-
brutna strålar af upplysning*

Om på t/en ena sidan en större Litteraturför t/en-
na del af Finland, ii/l för /le/ti t/et öfriga landet,
kan uppräknas, så hafva dock »t! andra sidan svårig-
heterna i dess /,e5/c/'l/'/.tl/lt/e varit 7.it/a ii/^e/'.. ci"ant/e_,
dels i anseende till t/en mängdförändringar, hår stän-
digt förefallit, hvilka alla //le., //l«nt/i'^en skulle fram-
letas, dels i anseende till flera andra omständigheter.
Författaren saknar derföre djupt förlusten af några
högt ii/'t/e/'tit/e äldre man från t/etta land, /ivl'Z/ca
ie/nntlt uppgifter, som icke mera kunna fortsättas.
Högst få tl/t/e^Fte^i/e personer finnas numera var i
landet, hvilka med större uppmärksamhet omfattat he-
ta t/etta land. En stor t/e/ af t/e i landet varande
t/e/1.. le//liin^ ii/^o .//"/t Nya Finland, t/e Öfriga äro
7/le.ftent/e/^ medelåldriga, hvilka e/i kortare tid har på
<^n en.f/il/t trakt innehaft t/en,fte/Ntl»Ntl befattning. De
3Jan inom detta land, hvilka med någon allmännare
kännedom i något föremål för en eH/./l'/nlN^ af det-
samma /ö>t/en« ibland andra att nämnas, ehuru För-
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fatlaren dock e/ haft tillfälle ännu ,
att genom alla. des-

sa,rikta sitt arbete, är q.- Herr Tli. /Doelo/^^/o//. SrnJini.f
kan i tValkjärvi, Herr Prosten Jon. ls^/.^"///.^_v i
Savitaipalj Herr /'/'o/ef^o/' /)oct. Alex. .Nöjt dm av
(Nat. Hht.J, Herr /)oet. och Bibliothekarien G, I. Me-
enelin fNat. ///>t. och Finsk. Spr.J, Herr ,/_ane6o/^-
ZltiZ/a^en G. F. sin henberg. En del upplysningar äro
hämtade //'an nedanstående Litteratur, en del /,a//'tf
benäget blifvit meddelade på LandsContqiret i Wiborg,
alla t/e ö/>l'^a ii/'o '."ii./^at/e under resor i landet,
och munteligen eller skrift el/gen /lii/' på stallet, och
Författaren kan i anledning deraf e/ nog tillfyllest
betyga sin stora förbindelse hos alla Dem, som bidra-
git /o/' ändamålet, /nen Författarens tacksamhet t)///-
ver så mycket mer e/^iinLa/n^ som dessa bidrags ined"
delande varit hos t/e flesta /o/'e/^at/t med en större
beredvillighet. De resor Författaren i t/etta hänseen-
de /no/n sednaste tvenne år haft tillfälle att göra,
na/?, a varit; en genom /^I'ZZ//lanst/'ant/^ S.-t Andrew,
_^«o^oZa^e^ Parikkala, _i^eZ^/ii/'^.l^ »s'<./'t/a _'aZa^ Kexholm,
Nykyrka och IViborg/ en annan genom Z^Zöo/'g^ JfVill-
/nanH't/'ant/^ Savitaipal och Davidstad/ .fa/nt dessutom
t/-e/l/le enskilt till PViborg, //len alla inskränkta /no/n

en kortare tit/. Det sistnämde stället är e^e/lteZZifen
t/en ort, livarifrån en beskrifning af detta slag bort
utgå; t/e/' fnnas t/e flesta för ämnet upplysande hand-
lingar och dit färdas i åtskilliga vii//' ständigt ii/it/e/'
och Ståndspersoner .//an hela /^iinet. Under dess vi-
stande i lsavoZa^e på anZe///Z hade Författaren till-
fälle att bese trakterna omkring Nyslott, och o/n t/e-
----samma hafva n/in/e/a //let/ samma beredvillighet benä-
get bidrag /»Zl/i'Zt Ze/nnatZt ifrån /l/10/iZo. De källor,
hvilka under utarbetandet blifvit begagnade, livaraf
deflesta i ringa mån va/'// upplysande, äro upptagne
i följande.
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Statist. ?'ti/,o^. Beschreibung der Statt hallerschajt tVi-

burg, in Stordis Materialien. l B:d.,'pag. 4i)i 522.
Finland och dess Invånare af Fr. Riihs. a:dra Upp?. 1857.
Inledning till (_ t.t>ss^c?^./ll ofver Sveriges Rike af E. Tu-

ne/ti, 3!dje Upp!. Stockli. 1757 ; innehåll, fordna Xymmenegårds Län.
Underrättelser frän K. Finska Mushdlln. Sällskapet; Ny-

kyrka Sockan i 4.t/<?, PValkjärvi och /ii/c>/_o7aH.- i 6./e samt H.'Ze-
ji.it i B.t/e häftet, åren _8i4— 1826.

Beskrifning om kusterna vid Östersjön och Finska viken,
af Gust. af Klint. Stockli. ,Bus. Pag. <)s—lol.

Probst _^/o/. tl?«< ,
/. e.st.Zi^<_ der Marmor ««tl Stein-

b/^ttcZll. Kareliens. S.t Petersb. 1787, 8:0.
Beskrifning om Konevits Kloster. S: t Petersb. 1822;på Ryska.

, Verordhungen 2«^ Vervaltung der Gouvemements des Russ.
Reichs. 3:t Petersb. »777, 4:6.

De Vetere Carélia a Gabr. Rein. til^u/. P. I—6;1 —6; åren
,825—iB3o.

Borgå 6^>nntl^7 Hist. af /t/c. Jlopceus, 3 'haft. Abo 1814.
v. Stjemrnans Samling och Matrikel.
/?n«e.f Biographiska Minnen, för 1721 årskrig; tryckt 1818.
//lt/.e/«. /^/1././/la««H, Schnitzlers och ormens Statistiker

jpfver Ryssland.
Samling af placater

, Förordningar, Manifester , /^e/*, Fo-
reskrifter , m..m. utgifne af K. Finska Senaten åren 1812—iB3i.

t)^t?«lHa/Zt.«.'l-l^<.»ll'/c'/l« Protocoller och Missiv-Bok föråren 1812 och iBi3,,i manuscript.
_?>t)/«t.t)ZZe/' tJid Cbmrnissionen for ny skattläggnings bere-

dande i Z^l/x. Eän år 1824, förda under Verkliga Stats-
Rådets Och Riddaren J. tV. flisingers ledning; manuscript.

Räkenskaps och JördebSckert sedan år »54« på K. Finska
Senatens Archiv och på /.anc/st.o/l/t_i>e/ l Wiborg; samt na-
F/°a /.a/lt/Zl/l^?» på Domcapitlets a/cZi.t» i Borgå.

_Ma/lt^/i<l^/ti Socknebesktifhing af Prost. Zachris Cygnceus
år 1780 och Luutnäki __?oc^nsb^s<l!/'l/>l. af Prost. Joh. Slrahlman
åt <82o; förvarade i manuscript vid nå'rhde Kyrkor.

! !_?a^amHl/.F, _Vl><./-z, verstolpes, t^e^^cZiallH, Arvidssons,
Sjögrens, /iel'ns, m. fl., arbeten hafva blifvit begagnade vid utar-
botandet af detta Lands historie.

veremdt 'följanae, sisom otillgängliga, icke blifvlt be-
gteghttde, ehuru a*© troligen hade rtjöäför% någon förmån, riemligeh:

t. om/e /'o/oc^, Tableau tis la Finlande, némligen gamla
?inlaK^ vU. Wib. Län.

■■'. ; ■'•. A' -..';• . ■ .
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Ofversigt af'Ryska Finl. a/Ke^e/^/n. S.t Fet. 1800,på Ryska.
AacZl^lcZ./^« von c/en vorziiglichen Inseln des Finnisch.

Ä/es/-Z>ltH<.//H in //t./^mt2«..H /iel//aZ'. 2«/- Physik. B. ,i. S. 205 IF.
Darstellung aus den _^t.//<?/l^t./>c/uc/e Russlands , von M. v.

Engelhardt. i.H/e Liefer. Geognostisch. l/mz-l^H von Finland,
ml/ Kupf. l)Zit.^/e,?. Berlin 1820.

Palmskjoldska Handlingarne. Vol. Karelien.
H.a/mH acad. disput. o/^e/° Finland.
f. Stjernmans Ilöfdinga Minne.
Äbo Tidningar 1785. I.l'Zia«F pag. 124—24t, «m Wiborgs

och Nyslotis Län.
2't>/it,^/-t?^Zil>/. Beskrifning öfver //^ilit.T-^H «,l/t't?/-/lt.men/

<,

på befallning författad år 1799 af Statsßodet Langeli, i ma-
nuscript och troligen inlemmad till S:t Petersb.; på Tyska.

lis^^sl/vll'/,^ o/l^e.- Wiborgs <?c>u^e^neme«/ af /.a^o/ilu,^
författad före år 1800; manuscriptet är förkommet genom lån.

Upplysningar öfver Wiborgs Lan, samlade och l ordning
ställde af Refer.-Secreteraren Stiervall, hvilken deltog i Or-
#anisations-Comitén, imanuscript, troligen af mycket värde, för-
komna på Auction efter dess Enka.

Beskrifning, mest i af seende på Bonden, dess arbetsord-
ning t vi. m. i Wiborgs /.än, af _^ä>t?t/HZ.ö/c/lNAcn och A^pdel-
Nl/.^H/-t.//H Domaren i Närnde Län, Herr I. F. Clevt j manu-
•criptet förkorn vid branden i Åbo 1827.

Geographie cV/^e^ Ryska Riket af SahUffsky, S:t Peters?..
1810; pa Ryska, pag. 209—338, en Geogr. framställning af
Wiborgs Lan.

Cbartor: H/t)>Zit??-/a Öfver Finska viken, utgifven år Z777
af Vetensk. Acad. i H./ Petersb. t.Z,ar/a öjver Wiborgs Gou-
< ez-ne/nen/ af Vetensk. jicad. i S:t Petersb. t.Z_t/^/a o/^e.- /^..

borgs Ståthållaredöme i förening med Rysslands Allas af år,
1792. cV.a^/a o/<.c,- Storfurst Finland, efter c/s sakra-
ste uppgifter, S.t Petersb. 18,9, i 6 blad. l.Zta/-/a öfver trak-
terna kring H., /'e/ez-^b. i vest er ända till Imalra ,

med en
utomordentlig noggranhet författad. l?Z,<_^/e des /.«H«lFcZi. Gouv.
Finland, Weimar, 1808, af foga värde. Dessutom finnas flera'
(.bartor öfver Ryssland, deri Wibprgs Län är upptaget, de flesta
i sednare tider utkomne och likasom flera ofvannämde med .l^ysk!
påskrift, ibland hvilka den såkallade Fodrobnaja-Karta förtjenar
framför andra att nämnas.

Från Arcbiverne i S.t Petersburg, Moscwa och Nqwgqmd
kunna säkert upplysningar erhållas; hvilka röra Finland? Ms» för-
hållande. Ön^kligt vore derföre, ,att de handlingar, ppm.lotsat
tiden, blofve begagnade.

Frcc.rikjh»mn dem .3 Juni iB3*. < .... \

FRANS P. von KNORRINÖ.
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I. ALLMÄNNA BESTÄMNINGAR.

NAMN. GRANBOR. STORLEK INDELNING.
WAPEN.

NAMNET Gamla Finland innefattar de delar af
licla Finland, hvilka genom Fredstractaterna, i Nystad
den 3o Augusti 1721, och i Abo den 7 Augusti '743
■afträddes till Ryssland». Benämningen gammal till-
lägges denna trakt for dess äldre förening med Ryss-
land, hvårföre också stundom namnet Ryska Fin-
land förekommer, till skillnad från det före år 1808
varande Svenska Finland. I äldsta tider har hela detta
land utgjort en del af Karelen, livars gränsor då be-
stämdes af Kymmene-Elf, Newa, Läcloga, Oncga, och
Kcmi-Elf, som faller i fivita Ilafvet; också betecknas
ännu med detta namn större delen af Ålborgs Län,
{. d. Svenska Karelen samt Olonetzska landet, ända
upp till Lappmarken och Hvita Ilafvet, livilken sist-
nämde del kalläs Ryska Karelen. Sedermera har man
fört en liten del af sydvestra hörnet till Nyland, den
nordvestra delen till Tavastland, samt trakterne om-
kring Saimen till Savolax, hvaraf den vestra sidan
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hörde till Stora, den östra till Lilla Savolax. Allt
det öfriga, utgörande den största delen, betecknas
ännu med namnet Karelen, och dcri de trcnnc Kcx-
bolmska Häraderne företrädesvis med benämningen
gamla Karelen, samt Kexholms nedra del, med namn
af Södra, och den öfra, med benämningen Norra Ka-
relen. Hela Karelen i sin nuvarande vidsträcktaste be-
märkelse är ett af Ryska Rikets i3 Hertigdömen.

CRANSORNA för detta Land äro i vester
och norr Nya Finland, nemIi gen Nylands, S:t Michcls
och Kuopio Län, i öster Olonetzska Gouvernementet,
Ladoga och Ingermanland, samt i söder Finska Viken.

STORLEK. Det sträcker sig i nordlig bredd
från ()O 0 till 63'^ och i östlig längd från 44§ till 50--.
Största längden utgör omkring 37 och bredden 2 1

Svenska mil, samt dess areala innehåll ungefär 376
Svenska qvadrat mil, eldigt Schuberts beräkning 78 1

geographiska qv. mil eller 37,927 qv. werst, och en-
ligt Friccii 35,792 qv. werst eller 3,739,000 Dessa-
tincr, af nästan samma storlek som Ilelveticn och med
inemot 300 menniskor på geogr. qv. milen , utgör det
ungefär js dcl af hela Finlands areal med vid pass 'del
af dess folkmängd.

INDELNING. I början af i3ootalct förde-
lades Finland i tre Ståthållaredömen, då Wiborg ut-
gjorde ett af dem, livars Ståthållare resideradc på Wi-
borgs Slott. Är i5/\l utgjorde Wiborg ett Län af
trenne Härad, det tredje bestående afSocknarne Pyt-
tis, Perno, Borgo, Sibbo samt Helsinge; och Nyslott
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ett annat Län, som bestod af hela Savolax med tre
Socknar och fem Länsmansdömen, hvarje med lyra
fjertlingar. Ar 1658 finnas dessa tvenne Län förenade.
Under namnet Kymmenegårds Län hörde dä "VVeder-
lax, Wehkalax med Kymincnc, Pyttis och Elimä,
med hvilken sistnämde Lappträsk var förenad.

Före öfvergången till Ryssland utgjorde de trenne

Kexholmska Iläradernc, i förening med det så kallade
Svenska Karelen, ifrån år .617 ett eget Län, med
namn af Kexholms Län, hvilkct hade egna Landshöf-
dingar, ända till är 1660, och sedan stod under
Ge.ncral-Gouvcrncuren i Narva; det öfriga hörde, i
fö'rening med några Socknar vester om Kymmenc, till
Wiborgs Län_, hvars Landshöfding residerade pä Wi-
borgs slott, hvarförc det då också kallades Slotts-Län.
Vid 1721 års fred bestämdes gränsen så, att en del
af Wedcrlax och Säkkijärvi Socknar, hela borgs,
S:t Andrea., Hiitola, en ringa del af Ruokolax, hela
Parikkala och Uguniemi Socknar tillfullo Ryssland,
hvilken gräns förekommer i Landet under namn af
Taskula gränsen, af en By i Lappvcsi Socken. Öster
om denna gräns bildades Wiborgska Provinsen, den
Willmanstrandska vester om densamma vid 1743 års
fredsslut. Under en tid af tjugutvå år före sednast
nämda fred hörde den vester om gränsen varande de-
len till Kymmenegårds Län, hvars Landshöfdinge-re-
sidens var i Willmanstrand, hvilket Län bestod af
Kymmenc, Lappvesi, samt däskis Härad, Nyslotts Län
och Karelens norra del, nemligen Svenska Karelen.
Till Kymmene Härad hörde då hela Pyttis och Elimä
Socknar. Ar 1784 förvandlades gamla Finland till
ett Stäthållarcdörae med sex Kretsar, ncmligon: Vi^i-
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borgska, Fredrikshamnska, Willmaliztrandska, Nyslott-
ska, Kexholmska och Sordavala, och 1796 till ett
Gouvernemcnt med sex Landt-Commissariat, nemligen:
Kexholmska, norra och södra, samt Auräpää; Wiborg-
ska och de trennc ofvaunämdc Härad, nemligen Kvm-
mene, Lappvesi och Jäskis i Willmanstrandska Pro-
vinsen, tillsammans innehållande 1.9 hela Socknar och
4 Sockneandelar. Den ?3 December 1811 införlifva-
des Landet under samma Styrelse med det Öfriga Fin-
land, och förklarades utgöra ett eget IlÖfdingedome,
med namn af Wiborgs Län. Sedermera, den 9 October
1816, åtskiljdes delarne af Mändyharju, Pumala och
Sulkava Socknar till Heinola Län, samt Säminge,
Kerimäki och Randasalmidelen till Kuopio Län, ut-

görande dessa alla skilda delar en areal af ungefär 18
Svenska <p. mil, med en Folkmängd af i3,5..0 per-
soner. Under samma dag bestämdes Länets alla ytter-
sta gränsor, och det fördelades i 8 Härad, nemligen:
Stranda, Kymmene, Lappvesi, Jäskis, Auräpää, samt
Kexholms Södra, Medledels och Norra Härad. Sockne-
gränsornas reglering, som småningom för sig gått, är
ej ännu fullbordad och beror på Storskifte. Dessa hafva
också genom, de många Riksgränsornc, samt olika in-
delningar blifvit rubbade, och torde på många orter
aldrig varit bcstämdt uppdragnc. Såsom en följd af dessa
rubbade gränsor finnas nägre mindre delar, hvilka
höra till den ena Sockens Jurisdiction, men till den
andras Kyrkogald. En fördelning i Kymmenys finnes
blott i Sordavala Socken, hvilken är indelad i fem
sådane. För det närvarande finues Länet utgöra 37
Socknar.
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VAPEN. Länet bibehåller sitt förra Vapen,
fästadt vid hjertat af Riksvapnets den tvåhöfdadc Ör-
nen, dock att dess förra sköldhållare, Cheruberne, från
Länevapnet utgått, och att detsamma blott i öfra de-
len af skölden föreställer tre gyllene Kronor, i röd t,
och i nedre hälften dcraf sitt gyllene dubbla W i
blått fält. Städcrne äro bibehåll ne vid sina gamla
Vapen. Wiborg har ett gyllene W i öfra delen af sitt
Vapen, och i den nedra en afbild af dess urgamla
slott, från sjösidan, i blått fält. Fredrikshamns förestäl-
ler en Båt i vatten och deröfver en Furstlig Krona;
Willmanstrands, en Vildman med skägg och en klubba
i handen; Nyslotts, ett Slott med dubbelt P öfver
porten, på en klippa, uti ett forsande vatten; Kex-
holms, tvenne Armar med huggande Svärd i Öfra de-
len och en vakande Trana i den nedra; Sordavalas,
tvenne Fanor i kors sammanbundna. Karelens Vapen
afbildas med tvenne emot hvarandra huggande Armar,
i den ena en Sabel, i den andra en Pil, allt i röd»:
fält, beläckt med Hertig. Krona.
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II NATURLYNNE.

YTTRE UTSEENDE. BERG. JORDMÅN.
MINERALIER. VATTEN. GLIMAT.

YTTRE UTSEENDET framställer i norra dc-
larnc vilda, dock oftast ganska sköna och mångfaldigt
omvexlande nejder, samt afmålas för hela Landet med
de allmänna kännetecknen berg, höjder och dälder
samt vatten. Dessa igenfinnas i hvarje Socken, ehuru
af olika utseende. Hela Finska kusttrakten ifrån Pyt-
tis ända till Björkö är mycket bergig, men af lägre
och Jängsluttare beskaffenhet, med mellanrum af min-
dre slättmarker. Hela norra och nordvestra kusten af
Ladoga, ifrån Olonetzska Gouvernementet ända till
Kexholm är upptagen af höga, ensamme-stående, mest
runda med småskog öfverväxta berg, af ett utmärkt
skönt utseende, upptagande emellan sig smalare ojemna
tlaldcr, eller vikar af sjön. Vid Saimens kuster finnas
långsträckta höga berg, sillan kala. För öfrigt finnas
öfverallt in i Landet berg, men ej till den mycken-
het, som de ofvanuämdc, dock mest vid Wuoksens
stränder. Det inre Landet utmärker sig genom stora,
dels sluttande, dels brant uppstigande jordhÖjder af
sandgrus, hvilka förnämligast i Parikkala, Ugunicmi
och Ruskeala tyckas hafva staplat sig på hvarandra,
Lvaiförc några af dem, hade i anseende till formen
och höjden, kallas mdfieil mäki (backonias backe).
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Ifrån dessa kan man se, då skogen är bortsvedd, flera
mil omkring sig. De flesta höjder och dälder äro öl-
verklädda med skog; blott i de nordligaste trakter
med större granar och furu; för öfrigt bestå Landets
alla skogar till större delen af låg, tätt stående björk,
till en mindre del af små tallar och granar^ de me-
sta uppväxta sedan en kortare tid på svedjad mark.
Med undantag af vatten och kärr finnes obetydligt
horizontel yta i hela Landet, utan är marken nästan
öfverallt sluttande, sä att arealen af verkeliga ytan
kan anses utgöra betydligt mer än den geometriska;
också finnas högst fä trakter, som utmärka sig genom
en jemn yta af någon större vidd med brukbar jord;
de i detta hänseende märkvärdigaste äro Kymmcne
flods stränder. De största sammanhängande åkerfält,
ehuru af en ojemn yta, äro i Sordavala, Jachimvaara,
Kronoborg, Iliitola och Pyhäjärvi, samt de största
ängar, Suontaka, med 3oo lador, ochSoinjoki, båda
i Walkjärvi Socken, samt ..ningen i Sakkola
Socken vid Suvandos utlopp. I anseende till de öfver-
allt befintliga höjderue, hvilka oftast ej lemnat till-
räckligt utfall för vattnet, hafva bildat sig en mängd
kärr och mossor af större och mindre omfång; den
största Konnunsuo, af fem mils längd, begynner i
Joutsenus Socken och sträcker sig till S:t Andrea'.
Utom Finska Viken och Ladoga, båda ined en mängd
vikar, Kymraene och Wuoksen med en mängd grenar,
samt Saimens vattenkedja ses Öfverallt större och min-
dre sjöar, så att endast i Luumäki Socken, hvilken
ej gränsar till något af dessa nämda vatten, finnas
7 \ insjöar. Ett ganska rikt förråd pä holmar, deraf
några äro betydliga, upptager Finska Viken från Pyt-
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tis till Björkö, Ladoga från Salmis till Kexholm, Wuok-
sen, samt förnämligast Saimen, i hvilken Taipalsaari
Socken endast består af några hundrade, med obetyd-
lig delaktighet i fasta landet. Af hela arealen utgöra
vatten, kärr och mossor tredjedelen, samt åker och äng
ungefär en sjuttiondedel af det ofri ga, åkerns vidd
till en tredjedel i förhållande mot ängens. Obrukbara
ägor, bestående af åker- och svedjemarks impedimen-
ter, otjenliga kärr och mossor, malmar, moar, berg,
backar och vägar upptaga i de flesta Socknar öfver
hälften och i många tre fjerdedelar af hela innehållet.

BERGEN i Finland äro en fortsättning af de
Skandinaviska eller Norrska fjellarne, hvilka utbreda
sig Öfver hela Savolax, Karelen, Archangelska och
Olonetzska Gouvernementcrne och i söder sluta sig
vid Finska Viken. Utom några högre berg af 60 till
70 famnars höjd, utgöra de flesta inom detta Land
låga flacka kedjor, hvilka öfvcrallt utgrena sig och
genomskära samt innesluta låga, fuktiga och sumpiga
trakter. De äro till en mindre betydlig del kala, de
flesta betäckte ined växande barr och löfträn. Öarne
i hafvet och i insjöarne äro i förhällande bergigare,
och få af dem aro tjenliga för åkerbruk. Öfvcrallt
ligga större och mindre, men stundom ganska stora

ensamma granitblock. I hela södra delen af Landet
finnas nästan öfvcrallt sjeliFrätta berg. Med anledning
af Landets låga läge emellan haf och de myckna vatt-
nen i detsamma, kan förmodas att allt en gång ut-
gjort hafsboltcn. Till vulcaniska förödelser iinuaz inga
spår.
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Fn bergsgren, stundom såsom sandås eller landt-
rygg, börjar vid Konnunsuo i Idensalmi, framgår öster
och vester om Saimen och sträcker sig i vester åt
Tavastland genom Walkeala, i Söder åt Wehkalax och
i öster åt Parikkala och Jachimvaara. Denna inne-
sluter Saimens vatten och skiljer dem på ena sidan
från Päijcnc, på den andra från de Karelske sjöarne.

JORDMÅNENS beskaffenhet. Långs med Fin-
ska Viken, med undantag af Björkö och en del af
Nykyrka Socknar, långs med hela Ladogakusten och
på ömse sidor om de flesta i dessa vatten fallande
åar, samt Wuoksen och Kymmcnc, är lera den rå-
dande jordmän, till och med i sjöbottnarne och kär-
ren ; deremot förekommer lera mycket sällan i de öf-
riga trakterna. Denna lera är sällan styf, utan mest
lermylla eller sandblandad; stundom förekommer så
kallad gäslcra, förnämligast uppe i Landet, såsom i.
Walkeala och Huokolax. Af den största fruktbarhet,,
ehuru oftast otjenligt behandlad, finnes den långs med
Finska Viken, dernäst vid Ladoga; af mindre god
beskaffenhet vid norra delarne af Kymmcnc och sämst
vid Saimen. Den största delen af Landet har en sand-
artad jord, vexlande med sandhedar och malmar, för-
nämligast i Björkö, stranddelen af Nykyrka och i en
del af Jachimvaara; i de nordöstra trakterne deremot
finnas de mesta fasta sandbankar och åsar. Ofverallt
är denna sand uppblandad med sten af större och
mindre storlek, öfvertäckt med mer eller mindre växt-
mylla; stundom såsom mo, röd eller hvitsand, grus-
jord eller något lerblandad, pä liggande hvarf af
berg, sten, sand eller högst sällan på lera till botten.
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Utan flitig skötsel är denna jordart ringa gifvande.
Stenigast är den Savolaxska andelen och några trak-
ter vid Saimenj i Witiais By i Taipalsaari Socken
hafva, endast på ett geomctr. tunnland åker, öfver
lou större och mindre stenrösen blifvit uppkastade.

De största ofvan jord liggande stenar finnas i Pyttis,
ofta till öfver tio alnars höjd. Kärren äro i allmän-
het mera goda, så väl till beståndsdelar, som botten.

MINERALIER. Jernj dels sjö- dels myr-
malm finnes i de flesta trakter af Landet, men för-
nämligast i de norra och Östra Öfverallt i sjöarne,
hvilka tillgångar redan tidigt blifvit begagnade, men
för ungefär 200 år sedan försummades, då det Fin-
ska jernet utträngdes af det Ryska. Runornc vittna
om dess ålder och beskrifva dess födsel j äfvensom flere
Socknar härleda sine namn från denna metall, såsom
Rautjärvi, Rautus och Ruskeala. Om dess godhet, i
synnerhet till gjutgods, intyga flere i Landet befinte-
liga anläggningar. Sjömalm af bästa beskaffenhet fin-
nes i Salmis, Suojärvi och Suistamo; mindre god i
Kivincbb, Nykyrka, Rautus och Rautjärvi; för öfrigt
finnes jernmalm i Saimen, i Säkkijärvi m. fl. orter.
I Salmis lemnar den bearbetad 36 proc., och är i
sjöarne så utbredd att magnetnålen ej kan användas.
På Walamo strand finnes en svart jemsand med 60
proc. jern, som renad dragés af magnctcn och är tjen-
lig i utblandningar. Jernhaltiga källor finnas i dessa
ofvannämde Socknar. Malmen är på olika orter gul,
röd eller svart, och stundom blå eller ljusgrå i lösa
stenar. Rödmylla finnes i flere Socknar af norra Kex-
holms Härad.
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Koppar; i Imbilax på Pitkäranda Bys mark, in-
vid landsvägen och Ladoga sjö finnes en mycket god
koppar-anledning af ungefär 2o proc; äfven i Sui-
slamo Socken och Jallonvaara By; samt i Sarga By
af nämdc Socken, men af ringhaltigare art.

Silfver; i Luumäki 2 wcrst från Kyrkan ; i Im-
bilax 10 wcrst från Kyrkan, med 2 tums och 2 li-
niers breda ådror, hvilka innehålla i bly och ~ silf-
ver och förlora sig under vatten; denna liknar den
mindre haltiga vid Sala; i Taipalsaari ganska ring-
haltig på Ahokala Bys mark.

Bly; i Luumäki; i Wcderlax; i Säkkijärvi bly-
erts på Muholax bys mark; i Sordavala och Worsu-
mäki af sämre beskaffenhet; i Säminge och Talvisalo,
3 wcrst i nordvest från Nyslott; i Suistamo och Jal-
lonvaara, samt blyglans i Sordavala och Pakosennicmi.

Fältspat, temmeligen hvit, qvartsblandad och
mycket använd vid Porcelains-Fabrirpierne i Peters-
burg, finnes i Sordavala på Parola och Poutsalo Byars
mark, i Joensu, på Soukanranda och Pellotsalo hol-
mar i Ladoga; i Imbilax, i Lödjösis, Pitkäranda, samt
dessutom på flera ställen i dessa Socknar, äfvensom i
Jachimvaara.

Marmor; i Ruskeala både af gröfre och finare
art i en sträcka af en fjcrdcdels mil, men ej i god-
het lika med den, som vid Tiudia i Olonctzska Gou-
vernementet brytes. Denna är antingen: 1:0 askgrå
med gula och grönaktiga ådror, 2:0 grönaktig med
hvita och svarta ådror, 3:o hvit, grå och svartspräck-
lig, 4-° brun gråspräcklig; i Sordavala vid Joensu,
»6 werst östligt från Staden, vid Jananus utlopp i
Ladoga; denne är blågrå, hvit, gul, grön och svart-
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,l,immig, med olika utseende efter riktningen af brof-
tet; på några öar i nämde Socken, såsom Aresaari,.
hvarest brottet är under vatten, Ambarsaari, m. 11.
ställen. En cubik arschin väger 64 pud.

Kalk, på alla de ställen der marmor finnes.
Nära Nyslott finnes den, bränd, vara gråaktig och
bindande. I Ihalais, 2 werst från Willmanstrand, ar
den hvit, men mindre bindande, och utgör ett flöts—-
lager af en wersts sträckning. På en holme i Sot-
kanvesi af Saimcn; pä Hopusemmäki och Pitkäranda
i Imbilax Socken.

Sjelffrätstcn , (9tCtpcifitt>i,) Fältspat förenad med
glimmer och något qvarts, finnes nästan öfverallt emel-
lan Kymmene, Saimen, Wuoksen och Finska Viken,,
men deremot nästan intet öster och norr om Wuok-
sen. En del af denna, innehållande lera i fältspaten,
stundom till 26 proc, och mindre kiselhaltig, vittrar.
Af denna stenart beslå många af de till Petersburg,
förda huggna stenar och colonner.

Jemte dessa mineralier finnas för öfrigt i ne-
danstående Socknar: Wederlax. Bly. — Säkkijärvi»
Myrmalm på Willala Bys ägor. Blyerts pä Muho-
lax Bys mark. — Lappvcsi. Kalk pä Ihalais hem-
man. —■ Walkeala. RÖkfärgad Avarts. — Taipalsaari.
Silfvermalm. — Luumäki. Silfvermalm. Bly. — Jout-
scnus. Lerstenar, Mariekor, Finsk: Ketri/ vid Ima-
tia, bildade i mångfaldiga former, bestå af hårdnad
stenmergel, hvilkas lera dock ej är eldfast. I Ladoga
finnas äfven af dessa. Jernlialtig källa. Lera, under
Imatra, som af boskapen gerna ätes. Mångfärgade run-
dade stenar af åtskillig storlek vid Unoranda af Sai-
men. — Rautjarvi. Sjömahn. — Nykyrka. Sjömalm.
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-— Kivinebb. Sjömalm. — Rautus. Sjömalm. —» Räi-
sälä. Tvenne Saltbrunnar i Kaukola By och Kiramäki
hemman. — Kronoborg. Jern. — Jachimvaara. Jern.
Granater. — Sordavala. Ilvit krystalliserad Fältspat
och Qvarts. Serpentin. Blyerts. Blyglans. Marmor. Kalk.
Agather, vackra i brottet, vid Ladoga strand. Svart
och grön Sordavalit. Svart Titansand. Skiffer, invid
Finska Kyrkan. — Ruskeala. Marmor. Kalk, tät och
blandad med serpentin och strålsten. Skiffer. Jernhal-
tiga källor. — Imbilax. Silfvcr. Koppar. Lösa gula,
gröna samt svarta Granater (Almandin) vid Kidelä
Kyrka, dessa äro vackra mörkröda, stundom af o, lods
vigt, inblandade i glimmer men med sprickor. Skif-
fer i Kerisyrjä samt på flere andra ställen. Svafvel-
kis. Hvitkrystalliserad Fältspat och Qvarts vid La-
doga. Grön krystalliserad Qvarts, (Prascm). Kornig
Grafit. Jernoxid i fjälliga blad. Krystalliserad Tenn-
oxid. Blyerts. Blyglans i krystalliseradc massor. Grön
Malacolit, äfvensom i stora krystallcr af strålig tex-
tur. Ilvit och grön Serpentin. Staurolit. Pyrop. Svart
Turmalin. —• Suistamo. Sjömalm. Qvarts. Svafvelkis.
Koppar, mindre god och gifvande. Brynstcnsskiffer,
ymnigt vid Kyrkan och bearbetad. Blyglans i Sarga
och Jallonvaara Byar. Kornig Grafit. — Suojärvi. Sjö-
malm. Vacker Jeinglimmer. Jernoxid i fjälliga blad.
En tät rödbrun blodstensmalm vid Kyrkan. — Sal-
mis. Sjömalm. Myrmalm. Agather på Piisaari af gås-
äggs storlek. Skiffer vid Minala å. — Säminge. Kalk
i fast klyft vid Nyslott, Blyerts, ej ren utan qvarts-
blandad. Rosemjvarts vid Talvisalo. — Kärimäki. Ljus-
grå Talksten.
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VATTEN. Ladoga, hvaraf mindre än hälften
hör till Wiborgs Län, det öfriga till Olonetzska och
Petersburgska Gouvcrnementcrne, är en af de största
och fiskrikaste insjöar i Europa, af 9.99. qv. mils in-
nehåll, 175 werst i längd och ios i bredd, Öfver-
allt med sandbotten. Den har sitt utlopp genom Nevva
i Finska Viken, och erhåller sitt vattenförråd genom
Wuoksen ock 70 mindre åar, af hvilka Patscha, Sjäs,
Olat, samt Wolchow, som förenar den med limen,
och Svirr, som sammanbinder den med Onega, äro de
största, och utom Finland. Högst vigtig är denna sjö
för den inre handeln, men tillika äfvenså osäker ge-
nom klippor, bränningar, grund och sandrcflar, hvil-
ka sednaste äro rörliga. Med sydlig vind uppkastas
mycket höga vågor på denna sjö. Seglation från de
norra trakterne sker vanligen närmare vestra kusten
och emellan Konewitz ö och fasta landet. Enligt ål-
driga personers rön har man erfarit, att Ladoga i sju
på hvaranclra följande år stiger och under lika lång
tid faller, nemligen år 1827 var det sista i stigande
och år i834 blir det lägsta i fallande. Ar 1824 var
vattnet 2 alnar högre än det föregående året, och
1807 ända till 3 alnar högre än året förut, då vatt-
net var vid sin lägsta ståndpunkt. Dock äro dessa
phenomen ej så noga anmärkte, för en längre tid,
och kan således det sanna förhållandet ej så noga
uppglfvas; men säkert ar likväl att vattnet periodiskt
stiger och faller. Man har äfven tyckt sig finna att
vid högsta och lägsta vatten årsväxten varit svag,
deremot god, då vattnet varit vid medelhöjd. De
Finska kusterna af Ladoga äro ända till Kexholm ber-
giga, med öar, uddar och vikar; dcrpå låga och
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jemna, samt utan öar ända till Newafloden, äfvensom
på hela Ryska sidan, hvarest äfven strändernc äro
mycket grunda. Troligen har Ladoga i äldre tider
utgjort en fortsättning af Finska Viken. De låga
sänka traktcrnc på ömse sidor om Newa, jemte Ne-
was namn, hvilket betyder sank mark, kärr, gifva
dertill säkra anledningar.

Saimen, egentligen en stor kedja af förenade in-
sjöar, upptager inom gamla Finland en längd af 130
werst, och en bredd ifrån norr till söder af 120,
samt sträcker sig 280 werst ät norr in i Nya Fin-
land. Dess vatten, som ligga 9.57 fot 2 tum högre
än hafvet, äro ganska fiskrika, försedda med en mängd
både bebodda och obebodda holmar och falla i Ruo-
kolax Socken ut genom Wuoksen i Ladoga. Denna
är från Leppävirta Socken ända till Willmanstrand
segelbar. Ett kostnadsförslag är uppgjord t för en Ca-
nal med 97 Slussar, till befordrande af communication
med hafvet, vid Wiborgs Stad, hvilket uppgick till
5,729,000 Ilubel B:co Ass. För samma ändamål lät
Pontus de la Gardie, redan på slutet af l6.de Seklet
göra en större gräfning, 7 werst öster om Willman-
strand, ännu kallad Muffen 0j«l! Kaiwando. Efter
Öfvergångcn år 1743 blcfvo, till vinnande af en lät-
tare rörelse, emellan Willmanstrand och Nyslott, för
Saima flottillcn, fyra åsar på Ryska sidan genomgräf-
de, nemligcn Kutvilaiitaipale, Käyhkä, Kukontaipale,
som är bredast, utgörande en half werst, och Tela-
taipale.

Suvando (fordom af Ryssarnc Tschörnåja Räka,
den svarta ån, kallad), i Sakkola Socken, skiljd ge-
nom ett smalt näs, Kivinicmi, i nämde Socken, frän
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Wuoksen, och genom en smal ås från Ladoga. Den
2» Maj 1818 banade denna sjö sig inom några tim-*
mar ett utlopp ät Ladoga genom nämde ås, hvilken
for många år sedan skall till någon del blifvit gräfd.
Härigenom sänkte sig vattnet öfver fyra famnar, och
bildade på Ömse sidor om sjön, i en sträcka af öfver
tve mil, ansenliga tillandningar, de bästa och förnämsta
närmare utloppet, hvilka utgöra stora och högst frukt-
tara ängar, af hvilka några till och med tvennc gån-
ger om året kunna slås. Emedan dessa ej ännu äro
alla skiftade, och de skiften som äro verkställde icke
erkännas, beordras hvarje sommar ett Compagui Mili-
tair dit, till bibehållande af ordning, hvilken till
den grad varit rubbad, att mord förefallit. I sjön
fanns en kyrkoklocka gjuten är 1616, och ditsänkt
under det tjuguåriga stora kriget.

Med ungefär 100 man på en dag skulle näset
vid Kiviniemi kunna öppnas, hvarigcnom alla jord-
ägare vid Wuoksen vunne otroliga fördelar, då näm-
de flod i en kortare rigtning denna väg finge sitt ut-
lopp i Ladoga; men derigenom skulle äfven de för-
månliga fiskerierne vid Kexholm till en stor del upp-
höra. I de äldsta tider, då Wuoksens vatten var be-
tydligt högre, utgjöt Suvando sig troligen äfven i La-
doga, under hvilken tid åsen vid mynningen, hvilket
ofta inträffar, bildade sig.

Mindre Insjöar: Jänisjärvi emellan Ruskeala och
Suistarao, 27 werst lång och 20 bred, faller genom
Läskelä eller Jananus i Ladoga; Simbilä i Parikkala;
Imala i Ruokolax; Jäskjärvi i Jäskis; Suojärvi i Suo-
järvi Socken. Med namnet Pyhäjärvi finnas trenn«
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sjöar betecknade: en i Pyhäjärvi, en i Mendyhaiju
och en uti Uguniemi Socken.

Floder: Wuoksen, som afleder Saimens vatten
och Vid Kexholm faller i Ladoga, utgör en kedja af
större och mindre insjöar. Den löper i en sträcka af
omkring 170 werst igenom Socknarne Ruokolax, Jout-
senus, Jäskis, S:t Andrea., Mohla och Walkjärvi, hvar-
ifrån den böjer sig uppåt genom Sakkola, Räisälä och
Kexholm. Dess största bredd såsom flod ar 150 och
den minsta 2 5 famnar.

Ibland de många forsar, hvilka göra den otjen-
lig för skeppsfart, är Imatra-fallet märkvärdigt, och
det största i hela Finland. Det bildas ungefär 10

werst ifrån Saimen i Ruokolax Socken emellan branta
berg, nästan i en rak sträckning och gör endast på
en längd af 38 famnar 4 famnars fall. Tydliga mär-
ken utvisa att vattenmassan fordom varit otroligt
mycket större och högre. Aren 1 f>9s, 96 och 97
hafva öfversvämningarne i trakterne omkring Wuoksen
varit så stora, att alla vid densamma lidit af en svår
hungersnöd.

Kymmenc, af Finska ordet KylM (flod), och ej
af KyMMeneN (tic), ehuruväl i Kymmene Socken nå-
got ofvanom utloppet 4 grenar bildas och i Pyttis,
ofvanom Abborfors, 6 grenar, så att floden i en viss
genomskärning har 10 grenar, faller ut ifrån Päijene
och gör en väg af 20 mil. Dess djuplek är 8, 20

till 26 och dess bredd omkring /-o till 5o famnar;
dock utbildar den sig på flcre ställen till större sjöar
och utgjuter sig i Finska Viken genom 5 grenar, hvilka



18

alla afvensom sjelfva elfven äro afbrutna genom fler e

forsar, af hvilka fallet vid Högfors har 2 5 fots höjd.
Dess grenar äro Högfors, Kymmene och Suttila inom
Kymmenej Pyttis elf och Abborfors inom Pyttis Socken.

Äar: med utfall i Ladoga: Tulema och Uxu i
Salmis; Leskelä eller Jananus i Sordavala; Miglis å i
Jachimvaara ; Weijala i Hiitola. Med utfall i Finska
Viken: Systerbäck, emellan Wiborgs och Petersburgska
Länen, hvilken tager sin början i en sjö nära Lado-
ga; Rokkala i Kakkis, Tervajoki i Wiborg, Wilajoki
i Säkkijärvi, Wirajoki i Wederlax och Surna å i
Wchkalax.

Strömrensningens välgörande verkningar halva än-
nu ej beredt stor förmån för landet, ehuru nästan Öf-
verallt öfversvämningar och högt vatten uppdämdt ge-
nom fiskverk, sågar och qvarnar, göra stor skada,
både på åkrar och ängar, och betydligen bin dia kär-
rens odling. De enda arbeten i denna väg, ehuru af
mindre beskaffenhet, äro Simbälä sjös fällande genom
Kivijärvi fors; Pyhäjärvis i Uguniemi, åt Svenska Ka-
jfelen, oeh några forsrensningar i Walkeala.

CLIMATET är med undantag af skären vid
Finska Viken, der det är mildare, Öfverallt nästan
lika eller något strängare än vid samma höjd i det
öfriga Finland, men bättre än i norra delen af In-
germanland. Fruktträn trifvas på långt när ej så väl
ide sydligare trakterne, som i Nya Finland. Fro-
ster sent på våren och tidigt på hösten äro vanliga,
hvilka ofta skada bohvetets ömtåliga blomning. Få
år finnas då frosten ej skadar i det inre af landet.
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De trakter, som mest äro fredade för densamma äro
de vid Finska Viken och Ladoga samt en del af de
vid Saimen; äfvcnsom de långsåt flodcrne. Dålig växt,
samt missväxter äro vanliga och härröra till det me-
sta af climatet. I trakten omkring Sulkava räknas
froster hvart s:te å (. :le är, och total missväxt hvart
18:de. I Suojärvi gör frosten nästan alla år stor ska-
da; dernäst i de Savolaxska traktcrnc, i Luumäki

,

Lappvesi m. fl. Socknar. Genom det starka svedjan-
det, skogarnes uthuggande och kärrens odlande, samt
vattnets fällande, har climatet betydligt förmildrats,
men dock skall man beständigt röna menliga följder
af de nordostliga vindarne, som komma från de vid-
sträckta kalla och fuktiga trakterne i Ryssland, der,
i de oerhörda skogarne, isen först inpå sommaren upp-
smälter. I allmänhet har climatet här dock en vida
förmånligare verkan på menniskan, -än på växterna.

111. DJUR och VÄXTER.

JL AMA djur äro: Hästar, mera små, vanligen af 9
Avarters höjd öfver länd, men mycket starka och här-
dade; Kor, äfvenledes af mindre slag, med små juv-
rar och litet mjölkgifvande, utom i städerna och kust-
trakterna, der de antingen äro af Holländsk eller af
någon bättre Rysk race; Får, deraf högst få äro Span-
ska, något litet Tyska; de Finska Fåren i nordligare
trakterna bafva en grof och rakt från ryggen hängande
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ull; Svin, af litet och dåligt slag, utom på några
Herregårdar, der de äro af ett större Ryskt slag;
Getter, ehuru till ringa mängd; Hundar; Kattor. Af
fjäderfä är Gås-afveln i förhållande längst drifven, föl-
nämligast i Städer och hos Ståndspersoner på landet,
samt af Ryssar; Höns-afveln är ej mycket vårdad;
Ankor och Kalkoner finnas obetydligt. I de norra och
östra delarna af landet äro nästan alla Svin antingen
svarta eller svartspräckliga, några med en smutsig ljus-
brun färg; de flesta Får äro der svarta, en del gråa
och ett mindre antal hvita; ibland Korna finner man
en betydlig del helt svarta, deremot vid östra delen
af Finska Viken många alldeles hvita.

VILDA djur, Däggande: Felix /^/l.r. Varg-
lo» 2.IWCÖ, allm.; F. /_^,li.«/«. Kattlo, mera allm.;
Mi^is/H Lutreola, Mänk, Ttlhkuri, Wesikk», m. a.;
M. Erminea, Vcssla, Hermelin, Kärppä, Lumikkl),
allm.; Maries Syluatica, Skogsmård, Näätä, tern.
allm.; Lutra Fulgaris, Utter, Saukko, Saarwa,
m. a.; Canis Lupus, Varg, @tlft, Httkka, i mängd,
utom i Suojärvi; C. /^«/^^, Räf, DtcpO/^Cttlt, allm.;
C. Lagopus, Fjellräf, Naali, i n.o. sällsynt; <3«/c>
Borealis, lärf, Filfras, Ahma, Döma, i n.o. rar;
Meles I^-tt.s^ Gräfving, Gräfsvin, Mäkrä, sällsynt;
Vrsus Arctos, Björn, Karhu, Kontio, allm. .?«//.«
Europcea, Mullvad, Mykrä, Myyrä, allm.; Eriria-
ceus Euvopceus, Igelkott, i s. och v. r.; <50.'6^ Ara-
neus, Näbbmus, Karja-l)iiri, allm.; Mus Rattus , Råt-
ta, OftottCi, allm.; M. /)_.c«ma««F, Stora Husråttan,
Kirkko-hiiri, m. allm.; M. Mi^tt/i/F, Mus, Hiiri, i
mängd;' Sciurus Vulgaris, Ekorre, i)rawa, mycket
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allm.; Pteromys Europmts, Flyg-ekorre, LeNto-orawa,
r.; Lemmus Arvalis, Fält-Lemmel; L. Amphibius

,

ten-Lemmel ; Castor Fiber, Räfvcr, Majokas, i
11. skogar högst rar; Lepus Borcalis , Hare,
allm.; <?<./-v«5 Alces, Elg, S^XXKOX, r. i n.0.; C. Ta-
randus, Ren, Petra / Peura, r. i n.0.; Fespertilio
M«/-i/?«>l, Flädermus, Nattblacka, Pö-Lepakko, Nahka-
Siikka, allm.; Phoca /^i/-i^ai«, Själ, Hyle, Norp-
pa, allm. i Finska Viken och alla större sjöar.

Fåglar: /^./co Subbuteo, Lärkfalk; F. Tinnun-
culus, Tornfalk; F. Palumbarius , Dufhök; F. iW-
sus, SparfhÖk, Warpuishaukka; F. Chrysaétos,
Kongsörn, Kokko, Kotka; F. Albicilla, Hafsörn; F.
Halicetus, Fiskörn, Äalufddfft; F. Milvus, Glada,
Sadksi; Httieo, allm. Vrak; Nyctea, Fjell-
uggla, (&OtCipéllo; S. /'H.I-^t.^i/lH^ Sparfuggla, Pikku-
péflo, Tarhapöllö; F. Aluco, Kattuggla, Kitzapöllö;
S.Bubo, Rergsuf, Hyypid, Huhkaja; .5. i7/tt/a. Hök-
uggla, Pöllöhaukka; <70/>^^- Corax, Korp, Korppi;
C. Cornix, Kråka, Waris; C. Mc),/e

, Kaja,
Kaija, Kirkko-kaija; C.Pica, Skata, Harakka; Gar-
/'ll/tt^ Glandarius, Nötskrika, Ndvl^i; Lanius Ex-
cubitor .> Vårfågel; L. Collurio, Törnskata; Oriolus
Galbula, Gylling, Kuhan-Keittdjd; Ampelis Garru-
lus, Sidensvans, lotthiliNtU; Muscicapa _^i/v_.a/.
Flugsnappare; _sa^i'i.o/« Ocnanthe, Stensgyätta, 3!aU<
niorastas, Huiri; F. Rubetra, Rusksgyätta, Hiistakka;
Sylvia Philomcla, Större Näktergal, IlolitltU; $•

.//a.'i^/i.11.5, Trädgårdssångare; »5. i./-c«, Grå Sån-
gare; S. litibecula, Rödhake; «5. Phoenicurus, Röd-
stjert; S. Hippolais, Gulbröstad S.; S. Regidus >
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Gulkronade S. ; S. Troglodytes, Gärdsmyg; Turdus
/^'.r1.11., Dubbeltrast; Turd. Pilaris, Björktrast,
Haforastas; T. M^^ii^, Sång-ell. Talltrast; T. M?-
/<«/«, Koltrast, Mustarastas; T. ///ai. «>«-, Rödvinge-
trast, .^aukirastas; <7///.c///s Aauaticus, Vattenstare,
Koskifaranfa; Motacilla Alba, Sädesärla, Wdstd-
rdffi; Hs. ZVall.a, Gulärla, Peltorastas, Kyntörastas;
Anthus Pratensis, Ang-Piplärka; A. Carnpcstris;
Alauda Aruensis, Lärka, KlUru; A. Arborca, Skogs-
lärka; Parus Major, Talgoxe, Talgincs, Tiainen,
Pafais-tiainen; Z>. <7^,si«^tt^, Tofstita; P. /^/,<z-i^>,
Entita, ©UO-tiainen; P. <7<ie^,i/t.«^, Blåmes; <7a«-
datus, Stjertmes; Emberiza <7l't/'//,6//<_:

,
Gulsparf,

finnen, Kelta-S.; E. Nivalis, Snösparf, Pul-
mttincn; E. Z^H/^yc>«l't.a:, Lappsparf; Z>//l^i7/il /)o/«s-
F-ii^a., Sparf, Warpuinen; F. i7<it./e^, Bolin k, <Peip*
pOnen? F. M./?^l/'_'//,^i7/H, Norrqvint; F. 67««.i<_l^i«Ä,
Hätnpling; F. Linaria, Gråsiska; F. F/>/'«i/>r, Grön-
siska; F. <7a^i/«s/^, Stcglits, Leppdlintu; F. C/do-
ris, GrÖnfink; Pyrrhula Fulgaris, Domherre; Co-
rythus Enucleator, Tallbit; Loxia Pytiopsittacus,
större Kornsnäbb; L. 67«^^l>i?,5i^Ä, mindre Korsnäbb;
_Vi«/'//«^ Fulgaris, Stare; t^i^/ocaial.is.l t?«ttat«^.
Nötknäcka; J£.of)fa; Sitta Europiea, Nötväcka; Hi-
rundo /i,i^i^^ Ladusvala, PddEynen; //. i7/-6l'<?H,
Hussvala; //. Riparia, Strandsvala, Dtantapddj^n;
Cypsclus ,l/.li^. Tornsvala, @iri*t; Caprimulgus Eu-
ropams, Nattskärra; Z^'l.«^- Ml/i/i/s, Spillkråka, $)<__=
lofdl.fi, Tilli; P> Firidis, Gröuspilik, Vcdkiiarr,
Honfaforo; P. Major, P. Medias, P. Minor, Hack-
spik, Tlfka; P> it/i/t. iy/« i-,- Jynx Torrfuilla, Gök-
tvta; Cuculus <7</.,1.^«.5^ Gök, Kdfi; Tctrao Uro-
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gallus, Tjäder, §)tofo, Mehto; T. Zei/'l>, Orre.
Tetri, Teuri; T. Htt//a^a^ Hjcrpc, Pyy; T. Lago-
pus, Snöripa, Metsdfana; Perdix i7i'ne , Rapp-
höna, Peltopyy; <7t)/«,?l^« Oenas, Skogsdufva, Kyl)-
fynen; Ardea Grus, Trana, $"ttrfi; A, Stellaris,
Rördrom, Nuohon-pdristdjd; Numenius Arauata, Spof,
KyNtdjd; N. Z^/^o/)^, Vindspole, &Uott)t, <Stlo^
Kurwitsa; Scolopax Z^l/silCo/a, Morkulla; S. Gal-
lina go, Himmelsget, Taiwan-WUOhi; Tolanus Glot-
tis, Glutt; T. Calidris, Rödben; Tringa Pugnax,
Brushane, Merihdrfd, Saarenfuffo; T. _^a«e//«>l.
Vipa, 'S.UttU; T. Hypoleucos, Beckasin, Rantasipi,
Wifla, Charadrius Apricarius , Åkerbons, Pelto-
fana; Ch. Zs/ail'c«/a^ Strandpipare, Ranta-rauffo,
Dt. biffen; Zs^?./laio/)tt,»- Ostrolcgus, Strandskata, Ofan*
tafyavaffci*, Fulica tti^?/ Rallus 6>e,T-, Kornknarr,
Satolintu; R. Porzana x rar vid Wiborg; Anas Cy-
gnus, Svan, loutsen; A. /'tt.sca:. Svärta; A. An-
ser, Vildgås, Hanhi, ?o?etfdsl)anlji; A. M)//i>«m^
Ejdergås, Hahka, Hauho; A.Strepera, Lauta-Sor-
fal A. Clypeata, Skedgås; A. <7/«//^ll/«, Knipa, %c[f;
fd; A. Acuta; A. Qiierqucdula; A. Crecca; A.
Z^e„e/o/)e, %&VbX ; A. Boschas, Gräsand, Heilld-sorsa; M?^F«5 M.^«,^<.^, Skracka, Ajolinlu, Röh-
fd; M. Serralor, Pracka, Koj?elo; Alc.a Torda ,

Tordmul, Alii; Z'<./eca«ttF- Carbo, Hafsorrc, Mert<
tei)ri; Uria Gry lie, Grissla, (Sdrftzfttffo; t7o/^/?^tt,e
Arcticus, Lom, Kuiffa; Podiceps Cristatus; Pod.
Auritus, hetära, Uiftt; Larus Ma,tt,tt^, Hafs-
make, Fiskmåse, Kalalokfa; L. Fasens , Kalafaija;
L. Caftus ', Lestris Z^a^i.^lilc«,f^ Svart-Lasse^ lste^«Ä:
1/irundo, Tärna, stirU.
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Amphibier: Råna Bufo, Padda, Konna, Rllpl-
fonna; R> Bombina, Korvpi-Sammaffo; R. Tempo-
)"«^i'a. Groda, ©atttmaffo; R. Portentosa ,- z.<_l<?6vta.

_^Z-l'/i>, Ödla, @ifeftfFo; L. z^tt/ttft/,- L. Aqua-
tica; Fipcra Z?mw, Huggorm .^dn.ti.; Colubcr Na-
trix, Tomtorm, Snok, Mustafdrme; Anguis Fragi-
Us, Kopparorm, Ormslå, Kyyfdrme.

Fiskar: Z^ei^omy^o^ Fluviatilis, Ne jonoga, (&iU
ttU.; Acipcnser Sturio, Stör; <sV«_s«at/i«.s t_)/)/il^/i?)/l,
Hafsnål; S. Acas, Kantnål; Murarna Anguilla, Al,
TCngendö; Gadus Callarias, Torsk; G. Lota, Lake,
Matifka; H/<?««i'«v /^l!.l/.a^«F^ Tånglake, (SldfFa;
Cottus Scorpius, Simpa; Pleuronectes Flcsus, Flun-
dra, Kampela; P. Maximus, B utta; Cyclopterus
Lumpus, Sjurygg; Perca Z^/tt^ia^Z/r, Aborre, W)*
tt.ett; P. Luciopcrca, Gös, Kuha; i7e/-//«a:, G ers,
AiiM; (s<i,sit./'tt.s/.i./i,s /il/c.^i«,s , Spigg, Skitspigg,
Nautafala; G. Z^tt/^li/u^, Benunge; Cobitis Za«/,Z<_!,
Kiwennuolia; <sa/mc> Salar, Lax, Lohi; S. Fario,
Forell, Torppu; S. Alpinus, Röding, Oftedd; F'. /5/.t?,-
-/«./«5, Nors, Kuore; F'. Lavaretus, Sik, ©itfa; S.
_^/ö«/a.,- Muika, Muje; Esox z.«<./,^, Ida, Hanfi;
C/«/)t.« Harengus, Sill, Strömming, Jpaift, Meren«
hällt; C. Spruttits, Ilvassbuk; Cyprinus Grislaginc,
Stäm, i Kymmenc; C. Rutilus , Mört, @dffi; C.
Idus, Id, ©dt}ndö; CZ'^yt//,'c)/i/^^//,t«^, Sarf, Korpi-
fdrfi; C. Alhumus, Löja, Salaffa; 6^/)^. Wimba,
Vimba; C. Bräma, Braxcn, 3a^na; C. Balierus,
Braxenpanka, 3>attffolaf}na.

Ibland Insecter äro inga särdeles märkvärdiga ar-
ter observerade; dock förtjena att nämnas: Blatta



25

Laponica, Prusaka, Rusaka, hvilken finnes öfver hela
landet i ymnighet i stugorna, samt H/«iil/ o^/6/ita-
lis, Toraka, till vida mindre mängd. Af de följande
djurclasserne förekomma: Astacus Z^/«i.lai//i>, Kräfta;
Z/i>«</o medicinalis, Blodigel; Mya Margarit ifera,
Perlsnäcka, i n.ö. floder; Spongia ZZtt^lHii/i's, fun-
nen i norra vattendragen.

ODLADE växter äro: Råg, öfverallt, samt på
få ställen äfven Wasaråg; Korn, mindre betydligt;
Hafra, öfverallt, men i synnerhet i de Öfra delarna
af Kexholms Län; Bohvete i ymnighet, förnämligast i
det inre af landet; Hvete, Sommar, Bönor och Ar-
ter, samt Potatoes ganska litet; Ilvit- och Rot-kål
något, äfvensom Rofvor; Humla litet; Cichorie, nästan
endast i Wiborg; Gurkor och Lök mycket; öfriga
Trädgårds-växter nästan blott i Städerna och obetyd-
ligt på landet, äfvensom Tobak högst obetydligt.

Fruktträd: Pyrus Ma/tt«, Äppelträd, Omena-
PUU; Pyrus Communis, Päronträd; Prunus (<?^a-
sus, Kersbärsträd; P. Z)o//leH/l'c.a, Plommonträd; P.
Insititia, Krikonträd; dessa alla nästan endast i de
sydligaste trakterna och till ett ganska ringa antal,
likasom Vinbärs-[och Stickelbärsbuskar.

VILDA växter; Löfträd, allmänna: Prunus
Padus, llägg, Uttömt; Sorbus Bybrida, Oxel-rÖnn,
Saksan-Plhlaja; S. Aucuparia, Rönn, Pihlaja;
Alnus t3/«il',l0H«, Al, Leppd; A. Incana. Grå Al;
Betitla Alba. Björk, Koiwu; Populus Tremula,
Asp, Haapa; Salix c-t-^w«, Sälg, Salahwa; S.
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Fragilis, Grönpil, Raita; m. fl. Salicés. Mindre
allmänna, till en del planterade, och endast i de
sydligaste samt sydostligaste trakterna: Ulmus Cam-
pestris, Alm, lalawa; Tilia z^i/^o/ii^cl, Lind,
Niinipuu, Lehmus; Quercus Z?l>s«^, Ek, Tammi;
Acer Platanoides, Lönn, Waahter; Fraxinus Ex-
t.s/>zi<?^, Ask, Saarni.

Barrträd: Pi/11/H Sylvestris, Tall, Furu, Mdn-
tt), Honka; p. Abies, Gran, Ätmft; p. Larix,
Lärkträd, planteradt i Nykyrka Socken 1788, på
Amiralitetets föranstaltande, dcraf nu öfver 10,000
finnas växande; Juniperus Communis, En, Kataja.

Buskar: Lonicera X//o«tsl/Nl, Try, Koiran
HöysipUU, KtNlsan; Rhamnus Frangula, Brakved,
Pajahin, Pajatsin; Rh. <?ai/la _-//<?««, Ribes Ni-
grum, Svart-Vinbärsbuske; Ojakas; /^Z^/^NIiM O-
pulus, Olvon, Pddhtenpuu; Mespilus t7l)io/26_iH/e/',
Mespel, Koiran Kusipuu; Rosa <7<2Nl/2«, Törne,
Orjantappura; t)o/^y/lt _, Avellana, Hassel, Pdhkind-
puu, Saraptm; Ha/i'^.. Sälg, tyaill, fl. species; Be-
tula Nana, Dvergbjörk, sÖsaiwaifenfoiwu.

Bär: Faccinium Uliginosum, Odon, Koiran-
juolukka; V. Myrtillus, blåbär, Mustikka; V. O-
a^<?oc.l)os, Tranbär, Karpalo; V. Fitisldoda, Lin-
gon, Puola; Arbutus Vva Ursi, Mjölon, Sicm-
puola; z?«b«« Idceus, Hallon, Waapukka, Wattu,
Waterma; Zi. Fa.Ä.ail'/i_?, Jungfrubär, Neitsen marja,
billuffa; R. Arcticus, Åkerbär, Mesi-marja; Z?.
0/.amcVmc>^tt«, Hjortron, Muuran, timrårna; Fra-~
garia Fesca, Smultron, Mansikka.
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Örter af medicinsk nytta : /^/'an/l. Iris Pseu-
tiaca^tts. Gul Svärdslilja, £Öuof)en miekka; Vale-
5-l'a«a. o^i'l.l'/la//^ t3cl/itt/?l Ferum, Ståtaret; Plan-
tago Major, Raudanlehti; Ferbascwn Thapsus;
Hyoscyamus Niger9 Hullu-ruoho; Menyanthes
Trifolia, Vattenklöfver, Wesi-ahmalo; Rhamni;
Solanum Nigrum; «8. Dulcamara; Z.l^liKil'eum
Levislicum, Libsticka; Z/a«6Z'/)liil//?l Latifolium;
Angelica Archangelica , Karfjun-putft; Phellan-
drium Aquaticum, Stäkra; Chazrophyllum Syl-
vestre, Hundfloka, Koiran-pUtki ; Carum Carvi,
Kummin, Kumina; Pimpinella Saxifraga, Kan-
ga6«fumitta; Convallaria VlZa/a//s, Liljeconvall, %s)■>
mdn fieli; z?«z«sa. _/Z</l/i2llt.uß,- Daphne Mezereum9
Källarhåls, Nijen-marja; Pulygonum Z^yci^i)_vl/I_?^,
sGatf<W polttu heind; Paris Quadrifolia Karhun-
mar ja; Z>sc/^/« Z'a/«si/'_?, Suokanerwa; Arbutus
TJva Ursi; Andromeda Polifolia; Sedurn Tele-

phium, Maksa-heind; S. Acre; Oxalis Acetocella;
Ltythrum Fa/il. ; Z^i/^liH Chamasrnorus, /3.
_//^cii'e«F,' Fragaria Fesca; Tormentilla Reda,
Rdtwdnd; Geum Rivale, Kartua Kellukka ; Coma-
rum Z'a/i/«i/'l?,- >Zl.itVa Spicata, Konnan-marja;
Thalictrum Flavum, Kuisma-heind; Z?a««/lcu/l,'
Anemone Nemorosa, Wuohen-kukka; t5/6co/««
Hederacea; Msni/.a Arvensis 9 SSsi\\\ttW\ Thymus
Serpyllum; Origanum Fulgare; Euphrasia Of-
ficinalis; Scrophularia Nodosa; Antirrhinum
Linaria, Ahdet-pellawa; Linnosa Borealis , Tyrd-
ruoho; (.ac/l/ett^/a Armoracia; Lepidium Zlttc/s^
rale; l^/^c. amins Pratensis; Sisymbrium Sophia,
Sawu ruoho; Fumaria Officinalis; //)/?e^it.«m
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Perforatum; Leontodon Taraxacum, Woi-kukka;
Arctium Lappa, .amen; Tanacetum Vulgä-
re, Nori-heind; Artemisia Absinthium, Malört;
A. Fulgaris, Ptljo; Salidago Virgaurea; Ma-
t^ioaz-ia Chamomilla, _^Z_./il'//t«?a. Millefolium;
Viola Tricolor; Z/^i/ca Urens; Wiholainen; U,
Dioica; Betitla Alba; Qvercus Z?oi)tt/'^ Pinus
Sylvestris; P. Abies; Salices; Myrica <3a/e^
Populus Tremula; Juniperus 00/7!/«tt/«'z, m. fl.

Örter, hvilka äro giftiga eller misstänkta: Ilyo-
Hc/a/^tts Niger9 Bolmört, _$uflu«fjetnå; Oicuia vi-
rosa% Sprängört, <prttt; Alisma Plantago; Actasa
Spicata, Paddbär, Konnan-marja ; Aconitum Lyco-
ctonum, Stormhatt, Hammascheind, i n.o. i större
mängd; Paris Quadrifolia, Trollbär, KathuN-Mar-
ja; Agaricus //Zttzoa^ittF, Flugsvamp, Kdrpdisen
tatti; farliga för sin skärpa: Daphne Mezereum,
Källarhåls; Ranunculus Scelcratus, som förorsakar
«våra sår, och anses, förtärd af boskap, vara dödande.

Foderväxter, dcraf de förnämsta förekommande
arter nämnas; Grässlag: Anthoxanthum Odoratum9
Vårbrodd; Phleum Pratense 9 Ängkampe; Alope-
curus Pratensis , Ängskafle; Phalaris Arundina-
osa, RÖrflen; Milium Effusum; Agrostis s/?ic.a.
venti, Akcrhven; A. Htt^«; Arundo Sylvatica 9
Sara-heind; A.Mpigeiosi A.Calamagrostis; A,
Phragmites, Strandrör , Vass, Ruoho / Ruoko ; Aira
Co3spitosa , Tuftåtcl; A. Z"'/l.^«os«; Melica Nu-
tans; _ö/^« Media 9 Darrgräs; Poa Z^/^aiensls ,'

P, Annua; Glyceria Aquatica; /^z/lica Ovina9
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Får-svingel; F. Zittö^a,' F. Elatior; Bromus Se-
l.ii/lnu«,' B. Arvensis; Avena Z^ltl/a, Vild Hafre,
Nkkon Kaura; A. Pubescens; Z)a<. i^/l'« Glomerata 9

Hundexing; Zv<.//tt/?l Perenne; L. Temulentum
,

Dårrepe; Triticum Repens , Qvick-hvete; Flymus
Arenarius , Strand Ht? l^?l/t. Z^a/ttsi^lH, KatÖ*
la, Kahilas; Örter: Alchemilla /^/^a^iH, f^aa*
wan lehti. 13pl'/ui)llt^ Angustifolium , Jpotfmfl;
heind; H/s/am/i/^i/^l Sylvaticum och M. Praten-
se9 Woi-heind; .M. Nemorosum, Maito-heind ; Z,a-
thyrus Pratensis; L. Syhestris; /^l't.i<_3, Hiiren-
herneet; Trifolium Pratense, Apilas; T. Repens ,

QBalfia apilaö; Orobi, m. fl.

Nödbrödsämnen, såsom Calla Palustris , Weh^
fa, etc. finnas i ymnighet, men begagnas numera sällan.

Rarare eller mindre allmänna Örter i Finland:
Circcea Alpina; Utricularia Fulgaris och Mi-
nor; Iris Pseudacorus; Polemonium Coeruleum;
Ferbascum Nigrum; Convallaria Multiflora;
Butomus Umbellatus, Blom-vass; Pyrola l/ttl-
jlora; Dianthus Arenarius; Silene Noctijlora;
Stellaria Holostea; Chrysosplenium Alternifo-
lium; Agrimonia Etipatoria; <I7it./ic/t)Nl«/« Ma-
juB,' Actosa H/?i<.aia,' Aconitum Z^vt.a<.ic»/llt/«, i
trakterna af Sordavala i mängd; _//«^z?lt)«s /^e^/la.-
lis och /'lt/HatlZ/a.- Z^a/l'<.i/-«/?l Aquilegifolium;
Origanum j^tt/^a^s; Scrophularia Nodosa, Flen-
ört; Cardamine Amara; Arabis Hirsuta och
Far. Curtisiliqua', Fumaria Bulbosa; Pisum
Maritimum 9 på Ladoga stränder och på Konewitz;



30

Lathyrus Heter ophyllus; Hieracium Auräntia-
eum; Fonc/ltts Sibiricus; Bidens (?t.^/l«a,- Lo-
belia Dortmanna-, Fiola Mirabilis; Z/71/?ailt./lH
noli tangere 9 Gul Balsamin; Listera Ovata , Ty-
pha Angustifolia och Latifolia 9 Oöman fdditti;
Botrychium Z>«/la^i'<2,- Ophioglossum Fulga-
tum 9 m. fl.

Oanmärkt bör ej lemnas, alt öfverallt i de norra
Häraden af Kexholm, der ej marken aftyuat genom
ett för strängt svedjande, växtligheten är ganska stark,
samt att gräs, örter och blommor äro större och fro-
digare, än i det öfriga landet. Detta är troligen en
följd af en, genom måttligt svedjande meddelad, verk-
sammare produetionskraft åt jorden.

IV. INVÅNARE.

Ij-ÅRKOMST. Landets ursprungliga invånare, se-
dan Lapparnes fordrifvande, halva varit Karelare, hvilka
troligen i en ganska aflägsen forntid invandrat från
östligare trakter. Numera torde af denna stam blott
finnas i den östra delen af landet, och deremot Ta-
vastländningar i den nordvestra delen, och i den syd-
vestra Nyländningar, af hvilka nu blott halfva folk-
mängden i Pyttis Socken äro af Svenskt ursprung.
I äldre tider hafva troligen Svenskar bebott åtmin-
stone kustrakternc af Wederlax, Wehkalax och Kym-
mene. Denna förmodan vinner större sannolikhet, ge-
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nom de i dessa nämde Socknar förekommande mänga
Svenska Hemmans och Byars namn genom den egna
med Nyland gemensamma fordna beskattningen; genom
Nyländska Vapnet för Fredrikshamn, samt genom fol-
kets skilda utseende från Öfriga Karelare. D*e ursprung-
liga Svenskarne halva till en del vikit åt vester, af
fruktan för krigen; till en del förenat sig och sam-
mansmält med Finnar ne. Dessutom förekomma Öfvcr-
allt i Landet Lutherska Bönder afRyskt, Olonetziskt
och Liiländskt ursprung, samt ifrån åtskilliga trakter
af nya Finland, äfvensom Bönder, härstammande från
Ståndspersoner, hvilka, af missgynnande omständighe-
ter föranledde, återgått till sitt fordna enkla yrke.
Namnen: Wcnäläinen, Sabro, Bojar, Cointza, Kobok,
Sojak, Lifländcr, Estländer, Wirolaincn, Ingeriäinen,
Hämäläinen, Earjalainen, Turkulainen, Porrilainen,
Joroin; Welling, Schatelowitz, Plialer, Handske, Ta-
wast, Potinkar, Rydcnfelt, Begenfelt, Törne, Falken-
berg, Sparrc, Hermelin , Wcderhorn, Strellman , Kihl-
ström, Bergman, m. fl. gifva en säker anledning for
ofvanstående mening. De i århundraden förda förödande
krigen lemnade blottade ställen, hvilka upptogos af
Bönder från alla närliggande trakter, till hvilka för-
månerne hafva lockat dem och bebofvet tvungit många
att bosätta sig; ett förhållande, hvilket ännu såsom
förr, är fortfarande.

Ursprungliga Ryssar af den Grekiska trosbekän-
nelsen bebo blott några Byar i Molda Socken, ditflyt-
tade straxt efter år 1710 på Brigadiereu Tscherni-
scheiTs föranstaltande. Dessutom finnes en mängd ut-
tjenta qvarblifna Ryska Soldater, samt af Städemes
Borgerskap inemot hälften, af hvilka många sedan
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längre tider varit bosatta. Af Ziguenare eller så kal-
lade Tattare finnas blott några bosatta slägten.

Ibland Ståndspersoner finnas af de gamla Sven-
ska invånarnc många, några Lifländare och Tyskar,
få Ryssar och Utländningar, en betydlig del, mest i
sednare tider inflyttade ifrån Nya Finland, men högst
få namn af den i Landet före öfvergången bosatta
Svenska Adeln.

RROPPSBESKAFFENHET. Karelarne i
sin första tillvarelse i Landet voro starka och härda-
de. I en bergig trakt, under ett strängare luftsträck,
öfvade i krig, jagt och mödasamma sysselsättningar,
med en fri utveckling af krafter, kan blott ett folk
tänkas i höjden af physisk styrka. Sedermera kufvade
ömsom under Sverige och Ryssland, tvungna till hårdt
arbete, bundna genom åkerbruk vid en jordmån af
olikartad natur, ser man dem nu förändrade och bil-
dade efter jordens beskaffenhet till en olikhet, livil-
ken sjöfart vid kustcrne, tryckande pålagors olika för-
delning, jemte ett hårdt svedjebruk samt frost, till
någon del halva antingen befordrat eller motverkat.
Styrka och reslighet bildas i bergstrakter, slapphet i
lågländta orter, uselt och nödväxt utseende på sand-
artade jordländer. Så finner man i Suöjärvi, i Salmis,
långs med kusten afLadoga, i Wiborgs Socken, Säck-
järvi, Wedcrlax långt, resligt och starkt folk; längs
med Wuoksens stränder ett långt och svagare folk,
med spädare ansigtsbildning; i Luumäki, i trakter af
Saimen, i Raisclä, Hiitola och Pyhäjärvi afmedelväxt
med förtryckt uselt utseende; i Ruokolax, Parikkala,
Uguniemi, Ruskcala och Suistamo af ovanligt liten växt,
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likasom af Lapskt ursprung med ett bfckgult nästan
utsvultet utseende. Högst sannolikt skulle man kunna
anse dessa sednast nämde vara till sitt ursprung Lav-
par. Kroppsbeskaffenhet och ansigtsbildning skilja dem
betydligt från Karelare. Då Finnarne inträngde, för-
drefvo de Lapparne åt norr, och intogo de bästa trak-
ter; andra intågande från norra delar, trängde dem
åt söder, och emedan dessa trakter äro de ofruktba-
raste ilandet, njötode, ehuru inspärrade, lugn, lärde
åkerbruk, bosatte och förenade sig med sina grannar.
Också kall tiden då Lappar verkligen funnos i dessa
delar af landet, ej försättas mera än 400 är tillbaka.
I några östra trakter, såsom i Sakkola förnämligast,
bafva ovinnorna ett mera manligt utseende, torde hända
af de hårdare arbeten, hvari de deltaga, emedan män-
nerne i de donerade lägenheterna äro så fullt upptagna

)BtM/)//^7'<S-tillståndet är i allmänhet go<lL
Febrar äro vanliga, men af lindrigare art. Frossor
bafva sednare åren uppstått, mest vid kusterne af La*
doga, hvilkcn sjukdom stundom öfvergått till vatten-
sot. Bensår, hänujrande af de låga läderskorna, foie*
komma i några delar af landet. Binnike- och Spol-
mask finnes till Öfvcrflöd förnämligast i kusttrakteme
vid Finska Viken, stundom en orsak till Epilepsia.
Ögonsjukdom till någon del, men förnämligast svaghet
i syn bos äldre personer, härrörande af rokpÖrten och
svedjebruk, är temmeligen allmän. Tjock bals, Stra-
ma, Paksu-KuhlNokaula, KupU-kMa, är »nyctat alli-
<raän i alla Socknar vid Ladoga, ifrån Imbilax ända
t.H Hiitola, och till någon del i jluskeata, samt »i
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Svétiska Karelen, till och med i Tohmajärvi. Denna,
för hviiken Kvinnfolken äro mera utsatta, börjar stun-
dom hos barn vid s:te året men oftast vid fullväxt
tillstånd, med en eller flcre köttväxter på halsen, mer-
endels på vänstra sidan. Sjukdomen, som ännu sällan
blifvit botad, är i tilltagande bela lifstiden, och med-
för ett svagt tillstånd, samt gör den angripna perso-
nen mindre användbar vid arbete. Den torde till större
delen härröra af det mindre urval invånarnc göra af
vatten för dryck och mattillredning, af brist på tjen-
liga ställen för brunnar. Samma olägenhet finnes hos
inbyggarne i Schweitz och Norrige. Rachitis, scro
phulÖsa åkommor, Skabb och Venerisk smitta hafva
blifvit allmännare i de nordöstra delarne af landet.
Vansinniga, ofärdiga, döfstumma finnas mest vid La-
dogas vestra stränder. I Pyhäjärvi förekomma hetsiga
Febrar; i samma Socken är dödligheten starkare än i
Många andra, torde hända af deras der för långt drifna
härdande lefnadssätt, såsom det att om vintern gå
barfota, hvilket möjeligen är en följd af fattigdomen.
Oaktadt dessa ofvanstående åkommor, hvilka blott
drabba enskilta trakter eller ett mindre antal men-
niskor, torde detta Land vara ett af de sundaste i
Finland; ty högst sällan förekomma Scharlakans-, Nerv-,
Röt-och Augusti-febrar, Kikhosta, Messling m. fl. an-
dra vanliga sjukdomar.

UTVANDRINGAR. Redan tidigt voro Ka-
relarne ett mäktigt och talrikt folk, och gjorde, i följd
af tidens sed, sjelfmant utvandringar. Dessutom blefvo
de, genom de olyckliga krigen, såsom fångar bortförde
åt östern och der på några trakter bosatta till en så
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stor mängd, att de kunnat bibehålla sin nationalitet.
I Gouvcrnementct Twcr i trakten af Staden;Beschezk

•äro Finnar, hvifka kalla sig Karelare och , jemte; Ry-
ska språket och landets seder, äfven tala Finska och
bibehålla några Finska bruk; i samma förhållande fin-
nas i Nowgorodska Gouvcrnementct Finska Karelare
vid Waldai och några andra orter. Dessutom hafva
många tusende Finnar såsom fångar blifvit släpade till
Ryssland; men dessa hafva redan der sammansmält med
invånarne och. äro knappt igenkänneliga. Af dem hafva
många i scdnare tider kommit till Socknarne i Norra
Kexholms Härad, och efter gifna tecken och anvisnin-
gar, förmodeligen i flere led bibehållne uti minnet,
eftersökt skatter, dem deras förfäder skulle vid någon
ofred hafva dolt i jorden; många hafva funnit, andra
icke. På temmeligen säkra anledningar finna vi spär
af Karelskt ursprung bos menniskor, : godvilligt i eu
vida högre ålder än de förenämde, från det ursprung-
liga moderlandet, utvandrade åt vester. I Säkylä,
Loimjoki, Pöytis och Karjala Kapell under Wirmo, m.
fl. orter, finner man en märkvärdig likhet mellan.,in-
vånarne och Kareiarne, så väl till utseende och lynne,
som byggnadssätt, hvilkct troligen genom : en nogave
forskning och skarpare jemnfÖrelse skulle tillfredsställ
lande bekräftas. Säkylä och Säkkijärvi-Bönderués fordna
möjliga gemenskap bevittnas genom likhet i utseende,
byggnadssätt, tjärbränning, jemte flere omständigheter.
Tiden då dessa utvandrat till dessa vcstliga trakter',
kan åtminstone försättas tillbaka till ia:te å i3:de
seklerne, då dessa vestliga delar af Finland ännu voro
.grofva skogsmarker, hvilka Kareiarne bättre förstodo
att odla och använda. Öfycrhetliga uppmaningar poh
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Kyiiarnés grymma framfart torde £å ena sidan, såsom
Irärigselh irioiti landet och vinningslystnaden tillfreds-
ställd utom detsamma, på andrå sidan hafva föran-
ledt dem.

De årliga utvandringar, som ännu fortfara, hafva
sin' grund i brist ptö födoämnen inom hus. Utom frakt-
resor och arbeten för några månader j utvandra yngre
folk af begge könen, mest till Petersburg och Inger-
manland, för att ingå i tjenst, der en mängd qvar-
stanna flere1 år och många hela lifstiden. Ojemnförligt
mer än någonsin i någon arman del af Finland utvan-
dra härifrån menniskor ; ett förhållande, som i Ta-
bellerna, men ej i verkligheten rubbat jeinnvigteh emel-
lati de Icfvändes och de föddes antal.

KLÄDSELN är, med undantag af Pyttis, Kym-
Jfferie och till någon del Wehkalax, natioriel för hela
Landet, ehuru nästan hvarje Socken till större eller
mindre del skiljer sig från den andra, så ätt ett vandt
äga af drägtens egenheter, genast igenkänner Socknen.
Men Älven denna ursprungliga klädsel är underkastad
smakens förändringar, oeh ombytes stundom i form
och prydnader. Mannens hufvudbonäd den varmare
tiden är hatt med breda skärmar, om vintern mossa,
båda på Ryskt vis. En rock af vadmal, som ar om-
slutande och uppskuren baktill, samt fästbindes eller
häktas framtill, utgör den egentliga klädnaden för
begge könen. Efter dess olika beskaffenhet till längd,
prydnader och form, äfvcnsoin efter orternes olika
språkbruk erhåller den följande olika namn, nemligen
ArMäkkä af Ryskan, Kauhtcma af koftan, "tatitti,
Takki, Nuttu, Riitta > Mekko, Kostoli och till och
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Hed H(tme, (Vjprtel). Denna J&ngrocl. är. ofyerallt
grå, utom i den sydöstra delen, der den är hvit;
mörkblå finner man den mest hus Ryssar. I mcdlersta
delen af landet, är den som qyi.anorna bära mycket
vid om lifvet, sa att varor kunna döljas iiiOfOi <,len;
i sydöstra mera ko.it och snäft gjord, sauit ;iitsydd
med snören af olika färger. Mäniiernc hafva stpflor,
antingen svarta eller bruna, och i några trakter halva
begge könen Kurpposet/ Lapikaat, $Suptos Kengät,
ett slags skoplagg af trenne misstycken samman-
sydda; männernas i form af stöflor och qviniioriias
likasom skor. Gifta hustrur hafva en hvit duk fästad
om hufvudct, med längre eller kortare baktill hän-
gande hörn; »AuntU deremot, ar en liten mössa midt
på hufvudct, nyttjad af hustru-i' i östra och norra
trakterne. Ogifta qvinnor hafva håret uppdragit <och
.fästad t på olika sätt :med band eller snören. I Ay.rä-
pää Härad finnes en egen drägt för qvinnorna, bestå-
ende i en svart, blå eller röd kjortel; en röd i^t^yc^<l
fyrkantig lapp på linnet under baken; ett grant ut-
-sydt förkläde, samt ingen halsduk; på denna bäres.,
den kallare årstiden^ [den snäfva hvita rocken. Donp^
drägt kallas Åyräpää-drägtcn, till skillnad från den
öfriga i landet brukliga Sawikko-drägtep. Alja som
förr eller sediiare inflyttat från yestligare trakter bi-
behålla i Ayräpää sin Sawikko-klädsel, jivarföre .yifl
gifte med personer af olika klädsel noga a/handlas,
om hustrun bibehåller eller ombyter sin diägt. I jjyd^
vestra traktqrnc nyttjas af qvinnorna bindmössa ,p<;b
röda strumpor,; på några östliga trakter ett stort sjlfyer-
spänne på bröstet; i andra ett bälte om lifvet besatt
med .många Mag, lappa Wyö; på en del orter ser
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man flerc stora spännen på männcrhes hattar. På de
flesta ställen gå männerne utan halsduk. Begge könen
hafvä om vintern ett slags lång fårskinns-pels, kallad

I Kymmene och på utöarnc hafva qvinnorna
en egen drägt, något lik den Svenska eller Dalkullor-
nas, mest med svarta vida kjortlar och en tröja af
samma färg med yfvigare skörten. Alla Finska Greker
och en mängd Bönder, i synnerhet alla äldre, i de
nordöstra trakterne bära skägg.

MATEN är i allmänhet mera god. I hela lan-
det ates nästan aldrig nödbröd. Fordom och ännu i
högsta nöd begagnas af de fattigare roten af Calla
palustris, roten af Missne, TVshka torkad och stam-
pad till mjöl, Rumex ttcsi^a, jemte de öfriga van-
liga medlen; deremot blandas korn- eller hafre-mjöl,
egentligen hos gamla Karelare, i brödet, antingen af
brist på råg eller af smak. Brödet bakas i stora
bullor af ungefär en half kappes innehåll och fortares
mjukt, hvarföre bakning förekommer en eller flere gån-
ger hvarje vecka. Gröt af bohvete-, korn- och hafre-
gryn nyttjas mycket, vanligen två gånger i veckan.
Färsk och salt fisk, kött, smör, saltade svampar och
surkål fortares till vida större mängd i landet, än
på de flesta orter i Nya Finland; potatoes, rofvor
och strömming deremot i mycket mindre förhållande.
Egna rätter äro: bröd af bohvete; pirogcr, pil.akas;
kala-kukko, en deg fylld med fisk, kött eller surkål
och gräddad Kilseli, en rätt af hafremjöl med vat-
ten bragt till surnad, derpå utkramad, hvilken saft,
till utseende såsom en slags mjölk, med salt kokas till
grö15 stampad hafra till mjöl, hvilkct användes till
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åtskilliga rätter, m. fl. hvilka dock ej alla dagar fö-
rekomma. I allmänhet äter Bonden väl och mycket,
men i de fattigare Socknarne förslå ej födoämnen för
lefnadcn, och då förstår han bättre än på många an-
dra orter att svältas Stundom händer att Bönder för
grannskapets skull, på Gästgifvarcgården, som vanli-
gen hålles af Ryssar, förtär för betalning en tillredd
måltid. Den allmänna drycken är vatten; på några
orter ett slags dricka, Taavl, beredt af kornmalt.
Middagen ätes klockan 3, frukost klockan 9 och kal-
las murkina, samt qvällsvard vid vanlig tid. Några
äta straxt om morgonen då de uppstiga något litet,
som kallas suurus-pala.

LYNNE och BILDNING. I ett forntida
tillstånd tänka vi oss Bonden såsom rå, vild och med
få utvecklade begrepp. Genom inre och yttre omstän-
digheter utvecklas och bildas hans tanke, känslor och
viljans beskaffenhet till den höjd, på hvilken vi nu
för det närvarande igenfinna honom. Religion och La-
gar, samt Tjenstcmäns behandling vid deras tillämp-
ning, jemte yttre naturvillkor hafva i nära 800 år
gifvit åt de Gamle Karclarric dess höjd af odling och
riktning för deras själsanlag. Lagarne hafva bragt dem
till ödmjukhet, uiidcrgifvciihct och lydnad, oftast för-
enade med en öfverdrifven fruktan. Religionen har in-
gifvit vördnad för den Högste, och nästan med samma
känsla omfattar han Majestätet. De i nära sju århun-
draden med yttersta stränghet förda krigen, för hvil—-
kas bitterhet invårarne alltid varit lidande föremål,
hafva djupt inpräglat stämpeln af osäkerhet och för-
tryck, hvilka ledt till håglöshet och brist på drift.
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Kronbbetjeriingens fordna missbruk och Donataricrs obil-
liga fordringar hafva tillskapat hos Bonden ett miss-
troende, hvilket i förening med förtvitlan öfver en hår-*
dåre behandling stundom bragt honom till ett olyck-
ligt motvärn. Några trakters otacksammare jordmån
har förbytt den fordna kraften till en modlös tröghet..
t förening med alla dessa omständigheter är sedlighe-
ten egentligen negativ; utan moralisk kraft visar den
sig blott i brist på större fel. Så träffas högst sällan
mord, röfveri, stöld af svårare beskaffenhet och fyl-
leri. Bonden är i allmänhet stilla och långsam i sina
förrättningarj foglig med sin nästa, samt lider med
blindt tålamod hvarje ödets motgång.

I allmänhet öfverklagas Bondens sedlighet nu mer,
Sn de förra åren; Denna försämring härrör till det
mesta af ett större tillfälle och ett dermed förenadt
större begär efter brännvin; till någon del kan den
tiilskrifvas befriandet ifrån de strängare yttre band,
från hvilka Bonden ännu rå, på en gång blef iössläppt
genom införandet af en ny administration vid förenin-
gen. Lagarnas nya tillämpning gaf större frihet, som
efter tvånget under råheten lätt öfvergår i första bör-
jan till sjelfsvåld ,

men detta tillintetgöres säkert små-
ningom genom samma orsak, som åstadkommit detsam-
ma. I jemförelse med Bonden i Nya Finland, äro
dessa i allmänhet råare, okunnigare, mer slösande,
misstrognare, samt mera böjda för handel, präjeri och
bedrägerier, dercmot fogligare och stillare. Dock fin-
nas ställen här, hvarcst Bonden i goda egenskaper vida

' ofverträffar dem på några trakter i Nya Finland dcli
i upplysning täflar med dem. De orter som i detta
hänseende förtjena nämnas äro: södra delen af Kyin-
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mene Härad, Wiborgs Socken, Kronoborg, Jachimvaara
och till någon del Sordavala, i hvilka man finner Bön-
der likaså upplysta, som i allmänhet i Nya Finland.
Man har nog orätt beskyllt dem för sturskhet och
geii6träfvighet i alla skyldigheters uppfyllande men
detta härrör af Donations-InspectoTers hårda och lag-
stridiga behandling med Bonden, och då känner, vid
höjden af orättvisa, den stilla fogligheten inga band:
i förening med den vredgade råheten utvecklar sig en
resning, om hvilka utbrott detta land bär många olycka
liga vittnen. Bonden samlar sig med blygsel till Hof-
lägret, trög och långsam af naturen förrättar han ett
makligt arbete, hvilkct förtörnar prikastschiken, som
med piskan i handen vill åstadkomma en större lif-
lighet, men som medlet ej är beräknadt, förorsakas
olyckliga följder. ; '

Invånarne i denna del af Finland skildrades för
hundra år sedan och derutÖfver tillbaka såsom råa och
vilda. I hela landet, men i synnerhet vid Ryska gran-
sen hcrrskadc i början af 17.de seklet en grof vid-
skepelse, och Presterskapct i borgs Stift erhöll be-
fallning att genom förnuftiga föreställningar .arbeta på
dess utrotande. Ej långt derpå anbefalltes att öfver
Presternas lefnad, i synnerhet i Wiborgska trakten ,

der folket äfven ansågs råare, hafva noga uppsigt.
Samuel Groll gjoixle en fasansfull skillrkKg på tillstån-
det i Kcxholms Län år 1649. Domstolarne la to be-
sticka sig af begge parterne; Domaren hade lör sed,
att se stint på den rättsökande, efter antalet af fing-
rar som upplyftades anviste man det antal Riksdaler
■man ville gifva Domaren. De råa Oynderne utpressa-
des och plågades på mångalian da sätt af teman
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och öfrige Ståndspersoner, hvilka hänförde af egen-
nytta och illvilja, förrådde en för sitt stånd och vär-
dighet föraktlig raket. Hvar Starost, som höll Ting,
gaf Landshöfdingen 80 a 90 Rubcl och dessa utpres-
sade han mångdubbelt af Allmogen. Alla vigtiga klago-
mål blefvo afviste och derföre flyktade många ifrån
gränsortcrne till Ryssland. Gouvcrneurens på Nyslott
inkomster voro större än Kronans uppbörder. Hvarje
Fogde i hans District måste årligen gifva honom en
silfverkanna af 100 lod och åt Bokhållaren 1 60 Riks-
daler. I en gammal Kyrkobok, förvarad i Jäskis Kyr-
ka, finnas följande anmärkningar, som vittna om den
största råhet och vildhet: 1687 Kyrkan bestulen, ett
mord; 1688 Kyrkan bestulen ,

ett mord; i69iKyrko-
tjufven Thomas hängd, en qvinna halshuggen; 1692
en halshuggen; 1698 en qvinna halshuggen; 1700
barnmord, för hvilket qvinnan blef halshuggen och
bränd; 1704 en mördad med en yxa. Anteckningar
af ungefär lika beskaffenhet finnas i Kivinebb ifrån
1735 förda för många år, då dcremot nu i dessa
nämde Socknar pä en mängd år intet dylikt mera
försports.

De allmänna anmärkningar, som gälla om Lan-
dets egne Ståndspersoner äro: att de föra ett stilla och
jemt lefnadssätt, äro idoge i sin verksamhet, hvarföre
de i Ryssland hafva bibehållit ett mycket godt anse-
ende, samt många i tjenst bragt sig upp till högre
äreställen ; också finnas flera hundrade af Landets barn,
som för det närvarande i S:t Petersburg och öfvcrallt
i Ryssland innehafva förmånliga publika och privata
tjenstcr; äfven förekomma mindre utfattiga Ståndsper-
soner, mindre antal menniskor med dåliga aflairer och
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färre bankrottcr, än i de öfriga trakternc af Finland,
men också en nogare sparsamhet hos dem, som i Ryss-
land haft tillfälle att erfara dcrvarandc slösande fri-
kostighet; i högre lärdom deremot hafva högst få ut-
märkt sig.

LEFNADSSÅTT. Det patriarchaliska lefnads-
sättet att i stora familjer bo tillsammans, var fordom
allmänt i Savolax och Karelen; är numera, förnämligast
efter föreningen, i aftagande, så att många skilja sig
och bebo samt odla en annan del af hemmanet. En-
ligt denna sköna ursprungliga inrättning är vanligen
den äldsta värd, af de öfriga deltill vald, hvilken.
med förstånd och omtanke bör vårda och skota allt,
med de öfrigas villiga biträde. Missbrukar han detta
förtroende, afsättes han och en annan väljes i hans
ställe. Man finner ännu sådane hushåll, som bestå af
öfver 5o personer, af hvilka många i anseende till
slägtskap kunna ingå laga ägtenskap med hvarandra.
Förut såg inan ogcrna att de skilde sig och vid en,
oenighet undersöktes tvristen, hvarpå man genast af-
straffade den, som stört sämjan, då man likasom tvang
dem till endrägt. I scdnarc tider deremot hafva de
blifvit så mycket beviljade, att man vid nu skeende
syner funnit att hemmanen ej tåla så mångfaldig klyf-
ning. De större bolagen äro väl bidragande till sed-
lighet och välmåga, ty en lefnad i närmare vänskap-
ligt förhållande, under en äldre värdig mans uppsigt,
skyddar den förra, och förenade krafters ansträngning
att åstadkomma ett större gemensamt ändamål i för-
ening med minskade kapprättigheters crläggande öka
don sednare, hvilket verkligen tydligen besannas ge-
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nom erfarenheten; men deremot torde genom hemma-
nens delning landets odling tilltaga och med densamma
folkökningen småningom framskrida. Framför allt bör
i detta afseende Finska ordspråket: par^mpt hywä
ero/ ftttrt paha sowinto, antagas såsom en grund. Ett
sätt att med mindre tillgångar bibehålla ett större
Rolag, en gång förenad* geNom sämdrägt och välvilja,
är utvandring på arbete. Ty då ett hushåll består af
•omkring 4° personer, hviJka allenast i spannmål för-
tära öfver ioo tunnor om året, och då på hemma-
net fmnes ett ringa utsäde och svedje- samt kärr-
bruket ej varit lönande, tvingar behofvet flcrc att göra
.utvandringar för att på något sätt lifnärasig, hvarpå
de antingen med vinst eller vid bättre år återvända
till sitt hem.

SEDERNA aro i allmänhet enkla och råa; Rön-
derne hclsa kort, gifva stundom hvarandra ett kallt
handslag och sitta ofta med hatten på hufvudet i stu-
gan. De besöka hvarandra sällan, och då ofta mer för
.att se anhörige och bekanta, enligt deras språks utr
tryck: fÅ.f9i)t heita katsomatza., än för att tala med
dem. Ägtenskapet, ehuru än bärande den gamla hed!-
niska stämpeln af köp, naturi^n kauppa, harj^ifet

på förlofning, i några trakter), ingås och
.stadfästas med en mängd egna bruk och lustbal heter.
F.n talman förbyreder genom efterfrågan om tillåtelse
.att få fria, hvarpå han med brudgummen infinner sig,
hvilken sednare derpå gör sitt anbud och undfägnar
Jijus_etjs karlar med snus eller tobak, hvifket heter pi-
tå& Mpafoita. Under detta går fästmannen och ka-
ntar på något afstånd skänkerna, bestående i ringar,,
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brostspännen och silfverpenningår i famnen på bruden,
liVllken visar sig liknöjd; dessutom begåfVäs allt folk
i brudens hus, men dessa ofta lånta, återkomma till
deras första ägare. Gåfvornä återsändas stundom, meit

detta är ej alltid tecken till afslag. I det inre af lan-
det firas förlofningen med slägtingarne på kyrkbacken*
efter slutad Gudstjenst, en vecka efter skänkernas gif-»
vande. Sedan en friare anmält sig, vakna de öfriga
unge männerne och bästa att göra sitt anbud; flickan
Väljer, emottager skänker, åtcrgifver dem och förenar
sig dock med en annan. Till och med hafva förlof-*
ningar bekräftade af Prest, återgått. En fästman reste
en gång med sin brud för ätt hos Pastorn begära lys-
ning, vek in i en By, der en ny friare genast an-
malte sig, den förre ovetande, och bcgafslg till Kyrko-
herden med sin nya eröfring för att bekräfta förbun-
det, genom uttagande af lysningssedel. Den förskjutne
kom sednare, påstod sin rätt, men förgäfves. Vigseln.
sker merendels i Kyrkan, under hvilken qvinnorna på
några orter stortjuta, stundom hos Pastorn och sällan,
hemma hos Bonden. Brölloppet, som vanligen hålles i
fästmannens hem, fortfar i förmögnare hus många dagars
gåfvor gifvas af bruden åt alla gäster, oftast af ringH
värde, såsom en vedergällning för den brudhjelp hon»
åtföljd af en gumma, före vigseln uppsamlat hos slägtin-
garnc. Förr vigdes de mest Jultiden på Stephani dag,
numera firas brölloppen vanligen i början af somma-
ren. Orsakerna till denna tidsrubbning äro utskrifnih'-
garne, hviika fortforo hela hösten, .och dessutom vin-
sten af en arbetande person under den brådare som-
martiden.
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Den döde föres till'grafven'med'två till tre hä-
star för en kärra; så många som rymmas sitta på
kistan och en sjunger ur Psalmboken hela vägen. Flera
ryttare af begge könen åtfölja den afgångne.

Dansen är enkel och sker i ring under sång;
stundom träder någon fram och gör några steg i eller
omkring ringen. Närmare Städerna och hos dem, som
mera vistats i Ryssland, är dansen en eftcrhärmning
af Ståndspersonernes eller Ryssarncs. Jullekar brukas,
men de äro vanligen likasom de uppå fältet, antingen
enkla, råa, nya eller af främmande ursprung. På nå-
gra orter, till ex. i Joutsenus, qvarstannar folket Mid-
sommarsdagen på kyrkobacken, hvarest de parvis äta
sin middag, och åtskiljas' sednare på eftermiddagen,
utan någon oordning.

RELIGIONER. De rådande Religionerne.äro
den Lutherska, Grekiska orthodoxa och den Cathol-
ska. Den Grekiska är troligen den äldsta och redan
af Ryssarne förr införd, än den Catholska af Sven-
skarne, ncmligcn i de östra trakterne. Efter all san-
nolikhet var redan tidigare hela Gamla Karelen, äf-
veiisom det Svenska Karelen omvändt till del» Greki-
ska Religionen. Ar 1227, enligt Puschkinska hand-
skriften af Ryska Chrönikorna, utsände JaroslaW Pre-
ster för att döpa Karclarne och nästan hela Folket
blef döpt. Ryssarncs tidiga framträngande till denna
trakt, troligen långt före Svenskarnes hitkomst, Klo-
strens anläggande, de öfverallt befinteliga Ryska Kyrko-
platser, kallade Kolmifio, Wenähen Kirkko maa, be-
vittna en tidig och allmän tillvarelse af denna Reli-
gion. Utom dessa Finnar, hvilkas förfäder troligen
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aldrig haft annan Christen Religion, halva en mängd
Lutherska Finnar antagit densamma. Kvinnor, som
ingått gifte med Ryssar, ungt folk, som af bristande
kunskap ej blifvit admitterade, styfbarn till Grekiska
fäder, tjcnare vid Klostren hafva öfvergått, de första
under vigsel, de sedaare genom en egen ceremoni. De
flesta Grekiska Finnar hafva Ryska namn, såsom: Mi-
chailow, Jefimow, Jerku, Kuisma, några devemot Fin-
ska, äfvcnsom Lutheraner finnas med Ryska namn,
hvilka äro med eller utan en Finsk ändelse. Alla ur-
sprungliga i landet boende Ryssar bekänna sig till den
orthodoxa Grekiska Religionen.

Den Catholska, numera Lutherska blcf först med
Svenskarnes ankomst införd och troligen omkring år
1293, då hela Savolax och Karelen lades under Sve-

riges Krona och till en stor del omvändes till den
Christna läran, genom Biskopens i Weslcrås, Pctri
omsorg; namnet Ingeborg, hvilket öfvcrallt i norra
trakterne af Ladoga än förekommer lios Böndcrne, blef
säkert då, Konung Birgers namnkunniga syster till
ära, begagnadt. Allt sedan halva dessa olika bekän-
nelser inträngt på hvarandras områden, hvarigenom en
blandning af Greker och Lutheraner i hela Kcxholms
Län uppstått. Påfliga Bullan af den 14 Mars i3si
utgifven af Clemens VI innehåller, att man erfarit
det Kardare och Ingrer, hvilka redan voro omvända
till den rätta Catholska Tron, (förmodligen frän den
Grekiska), genom Ryssarnes grymhet, blifvit nödsakade
att återgå till sina förra irriga läror. Under hela denna
tid, men förnämligast efter Stolbova freden, har Lu-
therska Religionen vunnit anhängare ibland Grekerne.
En Kyrkoherde i Parikkala, Cajander den äldre, en
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»tillä from man, skall i slutet af l^ide scclet hafva
döpt många Greker.

Secter finnas egentligen ej af någon betydenhet.
Den som för några år sedan i Wehkalax Socken beifradcs
var endast med pietistisk syftning och åstadkom in-
gen rubbning i samhällsordningen. De yrkade på en
sann Gudsfruktan och en ren lefnad, men nedsatte
det menskliga värdet inför Gud så lågt, att många
tviflade på möjligheten af salighet.

FORDOM och VIDSKEPELSE, omdömes-
kraftens gifter, hafva alltid med en stigande upplysa
ring Öfvergått till förgätenhet och förlorat sin kraft.
En de sednaste tietal af år hastigare framskridande
odling, har betydligt tillintetgjort deras verkningar
och omhöljt dem med blygsel, så att de, ehuru än
qvarblifna i minnet, mödosammare framlockas. Många
vidskepelser äro än af hedniskt ursprung, andra hafva
tillkommit från Ryssland och finna blott få anhängare
i de östra delarne af Landet. Män med Öfvernaturlig
kraft kallas Maan-3umalat, Xktåjåt, Noijat. På
bröllop om vintern tro några att en släda kan be-
sättas med djefvulen, så att hästen ej orkar draga
den. Detta skall afhjelpas dermed, att man med van-
tame drager tre gånger långs med medarne. En ogud-
aktigs vandring efter döden är föremål för en all-*
ttiännare vantro. För att beröfva honom all förmåga
att från grafven återkomma, kör man så hårdt hä-*-
---iitarne orka det sista vägstycket till grafven. Allhel-
gonadagen, firad Kekri eller' Keyri till ära af tack-
satnhet för god skörd, rettgöres stugan, belastas bor-
det med mat och dryck for Kekri-hönttättät, hvilka
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Jemnas. ensamme i rummet, utan att någon mcnniska
får vara närvarande. Julen, den högtidligaste fest,
fötberedes genom allmän rengöring och firas med ym-
nigt ätande, och drickande. På bordet lägges ett stort

bröd, 3oulu-leipä, Touko-leipä/ som der qvarblifver
liela' helgen och sedermera förvaras till utsädestiden,
då det uppätes. Detta bruk är en hednisk lemning af
en fest åt Dundrets Gud, Uffö, då ett stort bröd
lades ibland spannmålen och förtärdes första utsädes-
dagen. Efter Julmåltiden taga de äldsta en kärfva
halm' oieh kasta den emellan takets spärrar, under det
de nämna den åker, som då är i sade. Ju mera strån
.pvarblifva hängande, desto fruktbarare skall aret blifva.
Fastlagstiden tillagas en ärt- eller bön-soppa, Nokka,
kokt på fläsk; samt alla fötter och klofvar af årets
svinslagt. Under, ätaaidet får ingen, som om sommaren
vill vara fredad för insekter, förnämligast myggor,
tala -något. Vid kreaturens utsläppande S:t Georgsda-
gen g.'st. och vid deras instängning om hösten, iakt-
tagas många ceremonier. Påskmorgonen gå alla ut, för
att se om solen klart uppstiger, hvaryid man fastar
någon betydelse. Juldagen vattnas boskapen icke. Fa-
stor, som af några iakttagas på vissa dagar, förnäm-
ligast Långfredagen, då de ej äta mjölk, äro bruk,
som härleda sitt ursprung från forfädrens Grekiska Re-
ligion* Sjukdomar anses hafva sitt ursprung antingen
af Gud eller ett ondt väsende. Febrar, värk m. fl.
bärröra af ett högre godt väsende; frossa, fallandesot,
gaknskap m. fl. af en lägre ond ande. Helgade trän,
«huru icke numera dyrkade, vårdas än med någon
■aktning,-Man går alltid samma väg ut, som man kom-
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mit■'■ in, såsom från Städer.. Kyrkor, Byar m. m. I
några trakter bjuder man brudgummen eller bruden
en kanna med öl eller dtt kärl med vatten, hvarur
drickes något! och sedan kastas allt öfver" hitfvudet;
<zvarblifver mycket i kärlet, då det stående nedfallet,
är det ett tecken till rikedom,* stundom hasta brud-
parets föräldrar för att hindra dess •kullstjelpande;
brudparet ligger i öeldadt rum om Vintern" ,• till och
med längre tid; talman slår brudparet förstå natten
med upprepande af orden poika, pifa. Följande aren
besvärjelseformel: @tjO siNllN tÖdö/ pntjfji pyhki-
liinallas5 älta, sistltä kierrettsmäxi , päältä tuntemat-
totna-x i f åtta aiwan terwehexi.

SPRÅKEN dro fyra. Svenska ar det allmänna
för Ståndspersoner och Handfverkare, samt for ungei-
far halfva Pyttis Socken, i Kyrka, samtal crch all
skrift för rättegång'. Det var i sitt utslocknande före
föreningen, hvarföre det! a.f de i 1 Landet'infödda talas
mera illa, nemligen med ord och vändningar lånta både
af Tyska och Ryska språken, samt en egen tönvigt
mest af Finskan. Tyska språket talas af de Stånds!-
personer/ hvilka förr eller sednare leda sin härkomst
från Tyskland, Lifland eller Petersburg, äfvensom af
åtskilliga ursprungliga gamla Finländare. Numera! Ii
de sig något med Svenska språket. Blott i Wiborg
hålles Tysk Gudstjenst, och i Fredrikshamn endast en
gång om året. Dessutom är detta språk det allmänna
skolspråket. Ryska språket talas af de RySka Bdnderne
i Möhla och af alla'ursprungliga Ryssar. Det är Rel-
-ligionssrjråket i Grekiska Korkan och Cu<riaispråfcet för
alla Ryska Auctoriteter i Landet. En mängd Finska
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Röndel tala Ryska, dock är detta i aftagande;. sedan
mindre, militair. efter föreningen vistas! Landet:'Nä-
stan alla ,i ,jandet infödda Ståndspersoner tala språ;-
ket. väl och fä^ta, i anseende till barnens uppfostran,
stor uppmärksamhet .vid detsamma. Finska språket är
allmänt för alla Bönder, så väl Lutheraner ,som Gre-
ker. Alla dialectcr, nemligcn Nyländska, Tavastländ*
ska, fSavoJaxska, karelska och Olonetzska; finnas har,
men trakterna kunna ej nogare bestäminas för dem,
emedan, likasom sammansmälta med hvarandm^ an-
norlunda ? . an ätt; de* Socknar,, som gränsa tillsdessa
nämde Landskap*, hafvanied dem < lika dialeet; dock
torde, den Karelska vara allmännast och förekomma i
hela oSftra delen . _»u . mer åt östev,. desto mer blir döt
skiljet genom ep viss ursprunglighet ochiatåho^ éhitrii
traktpr finiia?j, såsom,kusterna vid Sordavaiay > <J»i.' språ-
ket talas renare och mer .lidet den bättre' Tavastländ-
i^kf., munarten. De egenheter, hvarigenom» språket i
öster skiljer sig från det vestra äro: ett uttal Jtoér-i
gommen med nåsgort luftsslag ät näsan vid vissa ljuds
bildande; uteslutande af vissa ljud;, både vocälér och
CQjjsonanter, ; $åsqm förnämligast b emellan \Vbcaler;
yocal- och C(On^onant-föräiidringar; annan betydelse pä
gifna ord ; en mängd egna ord för gifna begrepp ; samt
piånga ,Ryska prd; .bildade efter Finska språkets uttal.
.^lla ' ,des.sp . skiljaktigheter•• blifva ;märkbarare, ju mér
man, kommer åt nordost, tills, des* Oloftetzska^ för-
nämligast .i Salmjfr . pclr Suojärvi , gör-ett afbrött ,- ge-'
»om en mängd'<af ord och ljud., skiljda från allt det
ofriga,..Finska språket., _:@) uttalas oftast der sent fil),
o<jh >många ord hafwa lhvaiken ifitå».Finskan eller By-
skan; någon möjlig härledning a ■~*■<;::■< .& •, '■ »'■..»■ •»'* •c. ■•
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~.,. .Med andantag af den jydvestra delen, begyn-
gälldes ifrån Wibörgs Sockens vestra'trakt i sned rigt-
Ning: åt Walkeala, inom hvilken hemmanen hafva sina
egna namn , dem _Bönderiie låna af gården, så finnas
for öfrigt i hela i Landet slägtriartin, såsom Wanlianen,
Hätlläläin, Ahokäs, Silvendoin och Sihvonen, hvilka äro
zyycket ,allraänha, så att i norra Kexholmskä förnäm-
ligast, ménäfvcn i medledels Häradet af dessa namn
flera hundrade finnas. Öfriga namnen äro: Pärssinen,
VWylain» Turkki, Savolain, Suomalain, Wenäläin,
Bölrmiläin > Puolakain,. Pohjalain , Turkulain , Ruotsa-
lairi, .Joroih, Rigoin, Karjalain, Lappalain, Tattari,
Pentikäih, Lamber, Rragge, Reckoriius, Paganus,' Tönt-
ti, Kukko, KarhUj.Wåris, Hukka, Metso, Repo, Par-
taneh, Rettunen,Tiainen, Poskiparta, Paksujalka, Weri-
pää, Talikka, Suokas, Öysti, Kilpiö, Tolkki, Tim,
Majitrij Kojoy HyÖpinen, m. fl.

De Grekisk-Finska Socknarnes dialect, eller den
så kallade Salmiska^ skiljer sig från den allmänna Fin-
ska ; genom följande förändringar och egenheter. V
gyttjas i stället för p, kaibaan, hebo, feibd, luba;
d för t, randa, nöifcuu, Mldd, fuabtitt; g för k of-
tare in i orden, migd, muga, ftga/ aiga, voiga, ol*
BQOn, käygdh, liiga; samt g för ti, dier f i Karel-
ska dialecten, fagra, kägla, niegla; d) för h, chebo,
chywä; h tillsatt, tubah för mpaan, olgoh förolkoon,
kdygdh för kdykdä; f, dubbelt och efter annan con-
sonant oftast och vanligast såsom fd), witschas, tVut-
scha, SKuotfcJ^t, otscha, Ukschu, miffcf>t, migdfd) sche
on i st. för mikäs fe on, och äfven ifc^a, taiwafci^.
Denna, dialect tillhörande egna och förändrade ord,
äro: watyw, wcmha; utzon, ujlFott; nellä, neljä; waa-
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W.a, tt>afjtW wot, se der; nenga, så, alldeles, ja;
nenga, wot nenga, se så! nygéé, nu; hot j, om, el-
ler, antingen; miltfcho, hustru; imbi, ttétöo, flicka,
jungfru; prihatfchu, priba, rask yngling; tfd)UppU, en
penningeqvantitct; ftfcHataV leka, dansa; kielastaa,
ljuga; maftan eller mafban, jag kan i förstår j pag/it-
fchen, jag talar. . '

Ursprungliga Ryska ord, hvilka genom ett längre
bruk blifvit likasom införlifvade med Finskan på denna
trakt: aprakka, presträttigheter; fåfrtff, skatt; katlh-
tana, vid rock, kaftan; fttra^ jernvigter; PonotVala,
bofslagarc; loma, jcrnstör; luusia, tjena; fdftd, ligga
sjuk; Otnaaffa, men; paapo, barnmorska; patina, pa*
Tttfa, vinst; parifjtffa, hästbytaré; pohatta,l,ik ; -ptt*
ras, pirog, torta med fyllning; ratvattii säng?; rikosa>
vacker; roöptttltta, menförc; rotU, slägtey'-^:jUM^*;
fd, synd; faattt, släda; jaakk^ri, skeppsankafé ;folttta,
större däckad lodja.;' fddfjyttd, bönehus; - taata, far-
bror, morbror; tappara, yxe; tirppaa, -'tåiav vtintaf
tofatta, blifva varse; ruusia, lasta skepp; woli^ fri-
het, fri vilja; tuora, tjuf; faprattl, stack; Iddppd*
hatt; faawina > - hamn ; fopottt, köping, förstad ; obot-»'
ta, inhägnad 'mark, täppa; folpttfa, nedgången filP
källaren under stugan, källare. ; -

Ryska, ord, öfverallt förekommande och begagna-
de inom denna del af Finland , äro: Ruhtt, ett myni^
betyder ett afhiigget stycke; kopek > ett mynt, bet.
ett spjut; werst, en tiondedels mil; säscfien* en famnat
arsehin, en aln ; xvers chock, en sextondedel affen ar--
schin; vo/itl'//^., en halfrubel; griwna,tttUta, tio kopekj!
desätur, desätin. ett stycke land; kull, en bastriiatia'
och deraf dess innehåll, en tschétivert; fullkomligare-
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förklaping' ofver dessa och artdpa ord försmått,' vigt
un, m, finoos längre fram- under Handeln. -PFjolost,
fl^ra byalag; pagost, socken (med detta namn be-
tecknades under Svenska tider alla de socknar, der
den Grekiska Religionen var rådande, och sedermera
all?. ICexboluis Läns socknar); Hannas, bruk, fabrik;
lomka t stenbrott; sloboda, lopottt, köping, förstad;
majak, _£yrhåk ;> srtpaj', lider?■ dvt^o,^, fängelse; pri-
stan, landningsställe; Igumen, Prior i ett kloster;
/'öo och Swästschenik, en Grek. prest; Protojerei +

Prost; Isprawnik s Fogde; Capitari Isprawnik , Krono-
fogde; <?f,/h^a. Pi;aeses; Starost, den Äldste i ett
byalag;, .Miöo^il^ > Starosten_r biträde ,* />s^i?^tFl. >

Rifasslffa^ Bokhållare, Inspelitor; /.a!'ii>)i/il', en öfver
500 lyan vid ittskrifmngen och _wt«l/. enöfver lou,
ibla,ri4 6öndei;ae; sud,< dom, domstol; prikas, -befall-
xiVng j^a^^^cl, domstol; «^aiF, befallning j som får
og«Mkftp af blifvände lag; /«)l/ttHc/i«e, själs-,, Mantals-
penningar, zv/>,l)^a/<, tofotta, skjutspenningar; bobel,
POyNlt, "nybyggare, inhysing; podoroschna, pass på
sj^ilt^iäst; p&jok, portion för en soldat; dentsckik ,

kronodräng; obs, olschii, summa,* tywas, svagare syr-
ligt dricka; knut, piska, ett straff med én lång piska;;
durak, skälm, narr; m. fl. '
- i> Mdmnförklaring. Karelare, Finsk. Kaöjolainen,

ph KHrjalaiset; Rysk. /i^s/i/ Scändin. Kyridli, Kurt,
Ky,r\ii;\ ;»f ! Saxo Gram. (itt^eil,- af Rimbertus Chori.
Namnet,! kan härledas från färja, boskapshjord', deraf
ett - noniHlä^ ! eller, boskapsskötsel idkande folk; .af fart,
klipfaj deraf fantatnert eller faria-karjalainen, klipt'-
bes^hder; af fart, fen gudomlighet i vattenfall och
heKgsUipiior; men enligt dessa grunder skulle natunct
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utifrån vara, gifyct åt Folket, som. dock alltid «jel£
kallat sig Kgrj .».laisct > .förmodligen af en inre, ehuru
numera Qkänd grund,, antingen af den. trakt de .förr.
bebott, eller efter någon anförare eller styresman.
, . Ladoga af Aldego^ Åklager.. Staden Aldegoborg
gafs åt, Ingegerd, tdotter till Olof SkÖtkonung i' 'Sve-
jige, omkring år lo 1 c), sedan hon gift sig med Ja-
roslaw; förr innehade Warcgerne den, och Rurik be-
rättas här hafva haft sitt residence. Dqnna Stad anses
vara: jde#samma, , som. nu förekommer under hamn af
gamla ladoga ej långt öster om sjön. Aldego,\l_adego,
Ladoga. Ofvannämde Ingegerd eller Ingcrd torde'gif-
vit Ingermanland sitt namn.

Sordavala af .Ryska ordet ischort, djefviij, och
Finska Walta, välde.( Man plägade i fordnä tider vid
anläggandet, af ett. Kloster rena stället och förclrifvil
allt ondt qch sjclfva djefvulen, hyil^en flydde till när-
jmaste land, och således ifrån Walamo till Sordavala.

Sorttalax i Pyhäjärvi Socken, midt emot Kone-
vits, af ofvannämde grund.

Walamo af tl)ala, cd, och ma, nio, land; eds-
landet,,; ett land 9 , på Jfivilket nian med cd fÖrpligtat
$ig att föra ett rättsinnigt lefvernc.

Säkkijärvi; en Apostel skulle föra öfver sjön m-
tid Kyrkan en säck mjöl, men denna föll » vattnet,
upptogs och fördes Jill pärmaste by, der mjölet bak-
tes, deraf nu stället och byn kallas iaifina, deg, samt
sjön äfvensom socken Säkkijärvi. Möjligen kan denna
berättelse sednare vara uppgjord och lämpad så väl
efter sjöns och socknens,, som byns nuvarande namn.

Mohla, efter en gammal sägen, af en vädcrqvarn
dcistados i fordna tider uppbyggd och af linnarne kal-
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lad Pt)f.d risti, hvilka båda namn nu finnas ö'fverförde
på. Socken, iifven^om i fordna tider namnet S.t t_!ruce.
Troligare torde den Finska benämningen *fit)fyå risti
vara tagqn af någon forntida anledning och Molrla vore
då en tillfällig benämning. Eller också torde detta
ställe i fordna tider varit för Karelarné en helig trakt,
der det (.kristna korset tidigt blifvit upprest. Kyrilä
By i samma Socken, troligen en rysk förändring af
Karela, Karjala.

Jputsenus, af den förste Pastorn, som hette Svan,
pä Finska loutsen; den torde snarare blifvit kallad
efter Ryh Joutsenus, der Kyrkan blifvit uppförd, hvil-
ket ofta. inträffat, att Socken erhållit sitt namn af
Kyrkobyn, och Pastorn då tagit sig detta namn, i
synnerhet om han varit Rondeson från denna Ry.

Wirolax af intro, hörände till Estland, och far,
vik; den vik, vid hvilkeri Kyrkan nu står, var for--
dom en landningsplats for Estländare, då de drefvo
handel med Finnarhé.

Wehkalax af örten Wtfytci, misne.
tfexholm., Finsk, kdfisallNi, kuku- eller göksund.
Willmånstrand, af en vild mans strand, ncmligeu

en Lapp, hvilken såsom Eremit länge skall der hafva
uppehållit sig; på Finsk. Lappeenranta.

. Äuräpää af dyrds, brant, och pdd,' hufvinl, del,
trakt, således den branta trakten, till skillnad från
den jerana Ingcrmanländska.

S:t Andrea Socken skiljd genom 1721 års fred
från S.t Peters eller Jäskis Socken, och emedan Petrus
och'Andreas voro bröder, antogs förstnämde namn.

Savolax, Sawumaa , ©auf)Ufof)tt af tjärbrännel i
och svedjande,- förändradt till Savolax.
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Wiborg, möjligen af Sveaborg, hvilket af Finska
Bönder helst i fordna tider genast förbyttes till.Qßu*.
puri, hvilket sednare namn då allmänt' torde blifvit
antaget. Möjligen torde äfven Svenskarne före Torkel
Knutsons tid hafva anlagt en borg, Sveaborg, hvars
namn qvärblef. Nuvarande Sveaborg uttalas af Finnar
Wraipori och Wiapori, med bibehållet a för att skilja
det frän Wiipuri.

Pyhä-, helig; 'Äefrt*/ boskapsskötselns Gud;
Jpttén*, jättars; Cappeen?, Lappars, förekomma på många
ställen, såsom första stafvelsen i namn.

Enskilta ställens namn inom Landet, hvilka i
Finland förekomma såsom Socken- eller Kapell-namn
äro: Pcrno i Kymmene och i Kexholms Socken, An-
jala i Sordavala och i Luumäki Socken, Wehkal&x i
Sordavala Socken, Montuelä i samma Socken* Walk-
järvi i Ruokoläx Socken, IlmolaiMi.hla Socken, Ruo-
kolax i Kerimäki Socken, m. fl.

V. FASTIGHETER och INRÄTT-
NINGAR

JORDAGODS. Nästan all jord är fördelad i hem-
man, hvaraf dock få äro hela, de flesta delade ifrån
§ till och med till T^ö dels mantal, såsom g, —, ±, g5,

U del och till och med .'j||, Zi^^tlel och skötes bvar j«
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?ä^«kilt? dess& klyfntngar hafva «ftér föreningen mer
än? förr blifvit tillåtna, men.tyckak Nu återgå till ert
större helhet; ett icke betydligt antal sammanslagne
hemman finnas förenade undci" en gemensam skötsel.
Flera donationer bestå i blott afskilda hemman, an-i
dra hafva dertill underslagit Gården någpn, jord, hviln
ken då kallas Hofläger, bdh hemmanen erlägga räntorné
antingen i natura, då stundom dagsverken äfvpn^pp^
lagasj eller efter förvandling i enlighet med Jorde-
böékerne; få hafva ett större eget åkerbruk i form
af egendom. Is anledning häraf finnas få hälftcnbru-
käre och Törparej oberäknadt ett eget sätt-, Söm på
tfågfä orter begagnas, ätt Hemligcn< för sommaren. allatit
henimanets åker Mot halfva grödan, och skog till sved-
|aride mot |dcl af afkastningen , då husbonden ej un-
derhåller mer än högst få kreatur och försäljer höet.
'Ett större åkerbruk i egenskap af egendom .mö-
ter i detta land större svårighet och» blifver.på långt
när ej så lönande, som i Nya Finland. Olägenheterna
äro: 1:0 Gäller spannmålen mindre for tillförselns
skull af Ryskt mjöl. 2:0 Anse Rönderne ett dagsverke
på Herregården, såsom en förnedrande afgift, den de
under all förevändning, söka undandraga sig och anse
for lofligt att utdraga med allt erläggande till- privat
man, deri de gå så*långt, att mången sällan uppfyller
sin skyldighet att betala sin ränta, förrän han blifvit
stämd. 3:o Arbeta Bönderne mycket långsamt och
trögt, så att vida större antal personer här behöfvas,
än i andra trakter af Finland.
i'! •_.. Med undantag &f några donationer och andra min-
dre bebyggda lägenheter, finnas i Landet högst få väl
i-bidnin^Utällda större egendomar, hvilka med en
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Ändamålsenlig fördelning äf jorden framskaffa ett st3rfé
föfdid spannmål. De flesta donationer deremot äro an*

tingen icke bebyggda, eller försedda med en dålig
åbyggnad och ett ringa eget bruk > der en Inspector
(Prikastschik), vanligen en Ryss, bor, hvilken hat
uppsigt öfver donationen och insamlar rantörne. Dé i
ttågot afseende märkvärdigaste äro: f "■f

Salmiska donationen, bestående af hela Salniis
och Suojärvi med Korp. Capell, samt en del af
Ruskeåla SöckeN, utgörande Leppälax Capell. Salmis
doherådés år 1726:it Petterhoflska Inspectorn Carl
Arnander, hvars arfviiigar sålt den åt Professor Ursi^
nius och derpå gick den genom Auction 1777 öfver
till. Orloffska familjen. Suojärvi med Capellet donera-^
des Hr 1796 åt General Koschkins Enka, hvilken år
1804 sålt den åt Grcfve Orlöff för, 1.68,000 Rubel

Banco Assignationer. Leppälax af Ru^kcala Socken do-
nerades 1760 åt Fältmarskalken Grefve Cutturlin,
hvars sonson afträd t den till Capitainen Satrapesnoi,
som år 1813 försålt densamma för r30,000 Rubel
åt Statsdamen Anna Alexiewna Orloff Tschcsmensky,
hvilken i arf erhållit de tvenne ofvannämde Socknarne.
Alla dessa lägenheter med underlydande verk försål-
des år 1826 åt Handlanden Gromoff & Cpmp. för
3 mill. Rub. R.co Ass., samt dessutom för bräder, 'in-
ventarier m. m. in sum. 4,200,700 Rubel. Hela egen-
domens areal utgör öfver en million geometr. tunnland
och således omkring 5o <jvadr. mil, samt består af
63i bVviö Rubel, af f 583 arvio bondehufvud och 687
bobleliuf^ud, 'af 49 f hernmah och 1617 rökar, hvilka
tillsamniaiis-gtfva i årli^ inkomst föi- donationen, en-
dast i räntor omkring 50,b00 Rubel B_co Ass. Tvéfiiié
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Hoflägcr finnas, det ena i Salmis, Tulenia, och det
andra i Leppälax, men båda af mindre betydenhet i
anseende till utsädet. Den förnämsta inkomsten är på-
räknad af Sågarne, hvilka äro: 2:nc i Tulemajoki och
2:ne i Uksujoki, hvarje med 4 ramar och alla belägna
i Salmis, samt Läskeiä och Koiriuoja, tillsammans med
6 ramar, i Imbilax och Sordavala Socknar, hvilka alla
uppsåga mycket öfver 200,000 stockar. Hela inkom-
sten från Egendomen skall uppgå till omkring 4°°> ooo
Rubel. B.önderne-hafva åtskilliga gånger vägrat att be-
tal3 sina utskyldcjr, och satt sig i motvärn, -men blif-
vit genom,'mijitairsjtytka stillade.

Mon Repos 2 werst från Wiborgs Stad, blott 4
hemman af |dels mantal, med icke stort utsäde, men
med en mycket välbyggd och stor åbyggnad, en stor
kryddgård och orangericr, samt en vidsträckt utmärkt
skon och rikt prydd park invid sjön. Hela anlägg-
ningen, som kostat betydliga summor, begy ntcs af
Krigs-Gouverneurcn Stupcschkin, fortsattes af Prinsen
af Wurtenberg Fredrik Wilhelm Carl, Kejsarinnan Ma-
rias Broder, hvilken innehade samma befattning såsom
General-Gouverneur. Han skiljde sig från Ryssland år
1787, blcf Churfurstc år iBo3, Konung 1805 och
dog 1816. Denna har nu af Baronerne Nicölay, fa-
der och son, blifvit betydligt förbättrad och väl un-
derhållen. Utgifterna for året öfverstiga betydligt in*
kolNsterna.

Saarela i Wiborgs Socken, en mindre donation
med tillkopta gods, välbclägen, försedd med en vacker
åbyggnad af träd, vacker kryddgård och park, ett
bränneli och något eget bruk.
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Pukinniemi, inköpt af Grefve Armfelt för något
öfver 300,000 Rubel; väl skött, har ett större åker-
bruk, välbyggd; belägen i Hiitola Socken.

Taubifa, nahinkunnigt för ett der upprättadt
contract med Bönderne, hvilket med någon ändring
är infördt på många Egendomar i gamla: Karelen; gaf
åt-'. l^l2 i räntor 8,504 Rubel, välbyggd med ett
större utsäde. ' -

Petäjärvi, har ett större eget bruk; betydliga
ängar genom Suvandos tillandning, uppbar i räntor en-
ligt 18 12! års1 markegång 10^766 Rubel; är välbyggd.

Konnitza, välbyggd med ett större åkerbruk.
Kronoborgs och fervus Hofläger, illa byggde, med

något större eget åkerbruk, hafva under sig 4 fiske-
rier, 1 såg^ l5 mjölkvarnar, krogar och många tom-
ter i Slobodén (Köpingen), samt inbrä^te endast i
hemmansräntor från Kronoborg och JaChimvaara efter
1812 års markegång : 33,165 Riibel. •

Koitsanlax, en Kongsgård i Parikkala, bortarren-
derad för 599 Rubel Silfver och 66 tunnor råg samt
66 tunnor Korn på 2 5 år, har ett större åkerbruk,
är väl skött, och har under sig alla Socknens arvio-
hufvuds dagsverken, tillsammans omkring 19,000 år-
ligen; är väl byggd.

Lahdenpohja, väl byggd, med underslaget prest-
bol, här goda ängar, omkring 5o tunnors årligt ut-
säde, 2:ne goda qvarnar, bearbetas med alla krono-
dagsverken ifrån den odonerade andelen af Jachimvaara
Socken, vid pass 9000 årligen.
i Kyrilä i Mohla Socken, af Kronan för några år
sedan inlöst under Systerbäck för 360,000 Riibel.
Under Egendomen finnas 3:ne byar bebodda af Grekisk-
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Hyska Ronder, hvilka yidiförcningpnjjlcfvpif^at Stäl-
let -ar utmärkt vackert behygd t. pcji har «z. vacker
Grekisk Kyrka..,/. _ ;;:,[ , ;> !-,,_: ■■■^','<<■<• ■;,;-,/

Sipppla QårcJ i Wehkala^ Socken , ,ett f. d. Creutz-
siskt gods, Jjade förr ett Jerijbruk, är den .*tqr^
Agepdpm. af Svenskt ursprung, och den bäst skötta.i
La,ndet ; ; har ett större brqpnpri op,h ep fprsiv^rlig.åbygg^
nad, samt omkring 80 tunnor årligt u.tsjidte: »> eg?t
bruk, utjom större- h^frcländcr; tillhör nu vpn Pa.hn-
ska, familjen, , ; . : > , ....... ~<>_•: 1

Mindre Egendowas-, (de ,fjest^ ,^f «.** eller .några
få hemman „, d9pk öfy^rstig^njde ett. yärd^ ;a( 30,0 o o
Rubel, äro i -Mbpsgs Socken; , Juusttilajpki^Strgmsnäs,
Kjiskilä, li,;Htqrttual9., Järvclä, JKirjala* K.aiS'?
lax;, Lykyläjär.vijr Talis, Hanhijoki, lfonanpja, • Maas-
kolaj Rasalax, Räsiä, Äik£s, ;Kprpela;: i Nykyrka;
So/vis;:. i Wcderlax; Ala-Urpala,_ Pytterlax, i Wel.ka->
lax: Poitsila, Summan Qvarpby; .5 Ryttis 4

: i^zopkfpr^
och Abborforsj med. goda Laxfisken,, fordna Crcutzska
gpdfc; i Walkeala: Walkeaja Gård och Oravala, i Svens
$ka tider Cavalleritboställen; i Kexholms Socken : Snöt;
niemi och Järvenpää; i Räisälä Socken: Räisälä Gård
och Kruglojs; i Sordavala Socken: Liikola. Af dessa:
äro flera utmärkt väl bebyggde oc.fr förskonade. : n > ..•:..il

Förlän, funnos inom detta Land i fördra ti-
der: år 1310 tillföll. Mbprg. vjd delningen Walde-
mar, Birgers och Erics broder, söner till Magnu? La-
dulås; 135ö bekom Prins Eric det, son till Magnus
Smek. Af Konung Albrcch.t eijhpll Riksdrotset Bo John-:
son (arip /hela. iWiHorgs ,Län och efter honom sonen
Eniit. Bqson .i förliuiiing. ~ Sedermera hafvavßiksßiådew
Gairl .(Mil) ijKbufsxin-rßolndey ;.E«ic'.. Axelsé» Tett', ocli
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SteN Sture den äldre innehaft denna trakt. Hela W;iy-
borgs och. Nyslotts Län förläntes åt Grefve Johan af
:Hoijä, Gustaf I.s SlV.åger,. hvilken blef Konungen otro-
gen och höll med Lubeckarne, då han miste nämde
förmån; .hela- Kexhölips Län var förpaktadt, till Jacpb
»de la Gardin, : med -skyldighets att löna Ämbetsmän!,
bestrida offentliga utskyldcr och underhålla fästningar;
hela Nyslotts Län blef i l^de seklet förpaktadt, åt
Gouverneuren Öfver. Wiborgs och Nyslotts Län, hvar-
IgeNoM hän årligen hade en vinst af 5000 R.dsj
Kammarßådet Barthold Ruth.hade de sednaste Svenska
tider större delen af Nykyrka Socken i förläuing på
lifstiden; jemte dessa funnos flera andra mindre för-
läningar.: /

Arrendegods funnos under sednaste, Svenska väl-
det ett Retydligt antal och troligen utgjorde större
delen af.det egentliga Karelen klott; så^lainä, förmod^-
ligen i äldre Ryska tider biktade. Dessa förarrendera'-
tles -på vissa år för Kronans räkning och inbragtp ber
tydliga summor. De förnämsta inom detta Land .vorpr :

Kronoborg, Asila, Miglits, Rautus, Pyhäjärvi, Walkia-^
.mäki, Sakkola, Räisälä^ Haparais, Kiviniemi, Lapipr
-lax, Konevits eller Konnitza;, Tiurola, Suistamo,,. M.
fl. General-KrigsCottimissarien Henrik Cronstjcrna köpte
af Drottning Christina år i6si, för 95,989 D:rS:m.
till evärdel.At Frälse, Pagosterne: Suojärvi, Sordavala,
-Pelgjärvi, Kides och Ilomänts, under hvilka: då några
andra närbelägna Socknar torde hört. Några af dessa
åtcrgingo vid- Reductionen» i ;; ,

Egendomar i Svenska tider voro: Kyihmenegård
i Kymmene Socken -fordom en gammal Kongsgård, fört-
jänt åt Riksföreståndare» Sten Sture -den yngres sinka
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Christina Gyllenstjerna på dess lifstid; sedermera Fer-r-
--siskt gods, en större Egendom, med underlydande Fräl-
sehemman och godt Laxfiske. Hela Egendomen köptes
för 30,000 Rubel af Kronan år 1790; på sjclfva stom-
men anlades Kymmcne Fästning; hela fisket, samt en
betydlig del åkrar och ängar donerades då åt Walauio
Kloster, och åbocrnc besitta.ännu hemmanen mot Krono-
räntans erläggande. Att flera Egendomar i Svenska ti-
der funnits, hvilka nu dels äro Kronö, dels Donations-
frälse, ses af gamla Jordeböcker; ; dessa hafva tillhört
följande familjer: Creutz, Wredé »Ferien , Mellin, Du-
valt ,

Flemming, Ehrtznroth^ Gröirhagen m.i fl. En :Eric
Andreas Trane' var i början af 15oo Herre till Räir
sälä och Suotiniemi; genom köp, arf, men förnämlir
gast genom donation af aren 1649—:i 65'i, innehade
Hans Excellens Riksßådet, Amiralen, Amiralitets- ock
Kammarßådet Lorents' Creutz följande gods: i Wehka-
lax^ Socken i Ryarne. Hirvilä, Sippolå, Rodila, Liikola,
Skogsby m. n. 55 gårdar, iKivintbb en mängd hem-
män, i Nobla och Nykyrka flera; . år 1687 befanns
samma familj tillhöriga gods vara en stor del af Pyt-
tis Socken; Frälsegods i Wiborgs och Rjörkö Socknar.
Grefve Oxenstjcrna N:o 1 o har skrifvit sig Herre, till
Krönoborg, Grefve Wrangel N:o 13, till Salmis; Hä-
stesko j'till Målagård.
.■■■'■■; Döriationerhe voro före föreningen af flera slag,
nemligen: I. på viss utsatt tid, då endast Jorde-
boksräntan upplåts; 2. på lifstid, med samma villkor;
3. äfvensom på behaglig tid, hvarefter alla dessa åtei -7

gingo till Kronan;-4* P^ evärdelig tid, med samma
rätt Kronan innehaft den, .-antingen bestämd med an-
tal själar» eller 5. i jord och hemman s

" i yissa donations*



65

bref upptagas på Ryskt vis själar, då dermed blott
förstods den jord, som af ett sådant antal mcnniskor
beboddes; 6. donation med allodial-rätt; 7. donation
till publika Verk; 8. arrenden på vissa år, 9. på
lifstid, med förmån att, mot Jordeboksräntans erläg-
gande till Kronan utan förvandling, få uppbara ränter
persédlarnc i natura eller, efter gångbart pris, i pen-
ningar. Före år 1720 bestämdes donationerne, hvilka
blott gåfvos obc^tamdt och erfordrade vidare bekräf-
telse, endast på högra sidan om sommarvägen emellan

borg och Kexholm, ett tecken att Peter I'blott
torde hafva vejat förbehålla sig denna trakt vid freds-
slutet. Donationerne i gamla Karelen och en del af
Auräpää Härad blefvo alltid behandlade med mer ägande
ratt", äp i de Öfriga delarne af Landet. Ar 1812 voro
genom dÖhatiöhs-'förmån afsklljde ' fråp Kronan. 45•5
ipantal, it\6 åder, 1,659 arvio R^bel, 3,627 arvio,
huftud, 3,058 hemman, 4^4 boblar, 32 5 inhyses
personer, 5 ängar, 2 holmar, i5 fiskerier och 25,

Kvarnar.
Tafelgods voro Kromoborg, Parikkala och Jachimr

vaara Socknar, samt en stor del af Kexholms norra
Härad, år 1728 gifna åt Prinsessan Elisabeth; af dessa
erhöll Alexander Newsky Kloster år 1730 Imbilax,
Suistamo och Sordavala, hvilka det innehade ända till
år 1764, då de ställdes under Oeconomiska Collegium i
S:t Petersburg och 1797 förvandlades till Krono, till-
sammans 6oß| hemman. Ungefär år 1730 erhöll Grefve
Scawronsky hela Kexholms medledels Härad, hvilket
Sedermera inlöstes af Kronan. Uguniemi Socken var,
ifrån de första Ryska tider, anslagen att förstärka in-

-5
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JKprnsterne for Sjö-Cadet-Corpscn i S:t Petersburg och
återgick tilf Kronan är 1792, då den först förmed-
lades. Apanage-hemman, anslagne till Hofvets under-
håll, voro år 1812, i Wiborgs Socken 47 hemman,
i S.t Andrea? 53 hemman, i Säkkijärvi 47 hemman
och i Wederlax 50. Dessa stodo under Hof-Cancelliets
disposition, hade en egen rätt och förvandlades enligt
befallningen af dep 16 Juli 1812 till Krono, emot
det, att af Finska Statsmedlen årligen erläggas 484 Rub,
31 kop. Silfvcr. Aren 171 8 och 172 I donerades utöarnt?
plogland, Seitskär, Löfsalo, 'FytterÖ, m. fl. åt en La
Coste. Utom dessa nämde donationer, jbafva flera an-
dra funnits, hvilka sedermera återgått, blifvit försålde,
eller af Kronan inlöste; såsom hela Rautus åt General-
Adjutanten Lopuchin till evärdeligt Frälse den 1 2 Juni
1727; i Pyhäjärvi, Kronogodset åt Geheimeßådet Tru-

bezkoi 1728; högra sidan om sommarvägen, nemligen:
Taubila åt Gcheime-Rådet Artamön Matvejeff 1726
och venstra sidan samma år ät Stats-Rådet Potemkin
till lifstids frälse. Riks-Cancelleren Woronzoff erhöll
af Kejsarinnan Elisabeth 1,094 själar i Kexholms medte-
dels Härad.
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Evärdeliga och ärfteliga Donationer.
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ABYGGNADEN år m<i få undantag i lida
|ai*det hos, Bonden räfd god och tillräcklig. Hög&t få
f-må torp eller enskilta usla kojor finnas. Ursprung-
liga byggnadssättet är att ställa hvarje hus utan nå-
got förhållande till det andra," i nordöstra delen der-
emot enligt Ryska sättet ocl} i den sydöstra enligt
Tavastländska slutas de tillsammans och bilda en stängd
gård. I allmänhet 'dro ?tugo?ny stora och på några
ställen till och med af 7 famnars längd och omkring
6 famnars bredd, i anseende till de stora hushållen.
% gamla Karelen är en trappa, som leder upp till stu-
gan, fönstren högre upp vid taken oqh under stugan
yl. kifllarc eller ett förrådsrum, benämdt efter Ryskan
Holpifsa, 'inneslutet inom samma stockväggar. I ..tura-
pää äro deremot fönstren mera lågt vid jorden. Van-
liga formen i norra delen af gamla Karelen är att

trenne fönster ärc> på gafveln,, tvenne på ena lång-
sidan och ett på den andra; der äro nästan alla stu-
gor försedda med brädtak. I östra trakterne äro fä-
husen byggde på ett eget sätt, nemligen taket med
några stockhvari står på fyra stolpar, derunder byg^
g|ss det egentliga rummet j skujlen utgör förvarings-
stället för boskapsfodret, hvjlket bör vara utsatt för
ftitt luftdrag. Orsaken är att fähusen, som i anseen-
de tiljl dem Öfver vintern (jvarliggande spillningsin, ha-
stigare ruttna, kunns å nyQ byggas utan att taket
rubbas, som vanligen står flera år längre. Öfverallt
nyttjas rökpÖrten, men emedan de ära höga, sänker
sig den genom ett hal i taket utgående röken ej till
ep menniskas höjd fr£p gq.fvet och derigenom äro de
ej så svåra, men deremot ovanligt varma, hvilket
tyckes vara en af Bondens största njutningar om vin-
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tern. I de nordöstra delarfié äf landet skuras och i<*tl-
-hållas väggarné till ungefär tre alnars böjd från golf-
vet, det öfriga är glänsande svart af rök. De öfriga
trakters invånare äro ej så snygga med sina rum och
minst de som bebo Wuöksens stränder. Alla bonings-
rum aro försedda med glasfönster; inuti med bord ocli
Väggfasta bänkar; några hafva stolär och i större de-
len af gamla Karelen finnas inga sängar, utan allt foN
ket ligger på -golfVet, dit man om afton infört ho
eller halm, hvilket om morgon utföreis. Hvarje gård
liar siri egen badstuga, hvilken är ett af de nödvän-
digaste hus för Bonden. I de närmast Olonetz grän-
sande trakter är oftast folkrummet under ett tak med
fähuset. I Wiborgs Socken anträffas de bästa bonings^-
stugor, försedde stundom med störa fönster, de säm-
sta' deremot i trakten af vVuokseri och Saimen.

Öfve^allt fifiner man ännu, förnämligast pä äldre
hus, obilåde väggar utanpå husen, hvilkas knutar der-
emot vanligen äro huggne i sexkantig form. Detta
satt, som än allmänt nyttjas af Ryssar, tyckes i detta
land aftaga, emedan utseendet blir obehagligare och
Vafaktigheteh ej åsyftas genom dessa spruckna vatten-
sugande runda stockar.

Riegolfven äro nästan i hela landet af lera och
sand hårdt tillstampade, stundom med påslagen varm
tjära, hvilket: gör dessa golf evärdeliga; då rior byg-
gas öfver ett berg, begagnas det såsom golf. Mån sar-
ger derföre wilsi, fliufl Maata Ott pUtttL

I hela landet finnas få byar med tätt samman-
packade gårdar; derémöt betecknas h'är en hel trakt
med benämningen by, hvilken kan bestå af flera min-
«dre samlingar af gårdar, 9fosttfå/ och intaga ett större
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omfåfig, så till ex. utgöres Liikala by i Wehkalax
Socken af följande sju från hvarandra skilda delar:
Ahplanmäki, Seppälänmäki, Kissalanmäki, Huovilan-
mäki, Pyttylänmäki, Tanninmäki och Ukkolanmäki ,

tillsammans bestående af 20 hela hemman och öfver
hundrade skilda gårdar och torp.

Bättre Äbyggnader, De högtidligaste, äldsta
och största äro Slotten i Wiborg och Nyslott, båda i
Göthisk smak. Blott fyra större och en mindre Lu-
thersk Stenkyrka finnas; dessutom tv.enne Grekiska
.Stenkyrkor, i Wiborg och på Kotka, båda af större
innehåll, med smak uppförde och väl prydde. För
öfrigt finnas några Grekiska Kyrkor, samt publika och
privata hus af sten i Städerne. De flesta Lutherska
J_.yr.kor af träd, byggde i kors, äro. af ett sämre ut-
seende och förfallne. På landet anträffas intet privat
hus af sten. De fleste Prestegårdar äro välbyggde och
Ty ml i ge. : Ibland de vackraste byggnader, och tillika
tommeligen vidsträckta, uppförde af sten ära Klostren*
i Ladoga. Caserncr, hvaraf de fleste äro af sten, fin-
nas 19 i Wiborg och dess förstäder, flera i Fredriks-
hamn, Willmanstrand, Nyslott, Kexhobn och Ruotsen-
salmi, samt i Pytterlax, Urpala, vid Wuoksen, i Lii^
kala, m. fl. orter, deraf några redan äro alldeles för-
fallne. I Fredrikshamn är.en Grekisk Kyrka grund-
lagd, som kommer att uppföras af sten till en kost-
nad af i30,000 Rubel B:co Ass.

FÖRÄDLINGSVERK. Systerbdcks Gevärs-
Faktori, den 26 April 1812 skiljdt från Ingerman-
l?nd och fördt under Finland, ligger i Kivinebbs Soc-
ken och står under Artilleri-Departementets inseende.
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på detsamma tillverkas i myckenhet gevär, sablar, m;
m. för Kronans räkning. Med kol, ved och dagsver-
ken förses Inrättningen af egna underslagna lägenhe-
ter, samt dessutom med dagsverken ifrån Nykyrka
Socken, mot erläggande af 4 kop. B.co Ass. för karl
och 4 för häst. Stället är väl forsedt med alla nödige
hus, till och med för arbetarne, har en folkmängd af
mer än 4o°° menniskor, mest alla Greker, samt
tvenne Grekiska Kyrkor.

Raivola Jernbruk i Kivinebbs Socken, anlagdt
år .800 af Grefve Soltikoff ej långt från det förra,
under hvilket det hÖrer. Det var den tid det ägdes af
Soltikoffska arfvingarne privilegeradt för 30,000 puds
(omkring 3600 skeppund bergsvigt) årlig jerntillverk-
ning af sjö- och myrmalm, med blandning af gam-
malt jcrn, hvilken förstnämde inom denna och Ny-
kyrka Socknar upptages. Vid detsamma finnas en mas-
ugn, 4 stångjernshamrar, med lika antal dubbla här-
dar, en knip- och tvenne spikhamrar, valsverk för
bandjern, en större verkstad för finare manufactur-
och polerade arbeten, samt en hammare och ett vals-
verk för kopparsmide. En del af verken hafva inom
några år par gånger nedbrunnit, men äro nu alla i
godt stånd.

Ånncß Bruk i Suojärvi Socken och Karasalmi by
114 werst från Salmis, anlagdt år 1809. af Grcfvin-
nan Orloff och grundadt på sjö- och myrmalm inom
Socken, till 30,000 puds årlig jerntillverkning, har
en masugn, en stångjernshammare med dubbel härd,
4 knip- och spikhamrar, samt en liten gjutugn. D«
mesta arbeten transporteras land vägen till Ladoga och
sedan sjöledes till S:t Petersburg. Ved, kol, m. m.
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här Bruket öfvérfiödigt inom egna donerade lagen-
heter.

Sumbula Masugn i Rautus Socken, anlagd 1828
åf Öfverste Fock, har kol, ved och malm på egna
ägor och afsätter på S.t Petersburg. Ugnen är murad
äf eldfast tegel och eldas med ved.

Peipola Stålfabrik, anlagdt år 1800 i Nykyrka
Socken', med 2 kriiphamrar, en räckhämmare och eri
klippsax, hvarest hufvudsakligen finare jern- och stål-
arbeteri, såsom knifvar, lås, gångjern m. m. af 500
puds tillverkning förfärdigas och föryttras i S:t Pe-
tersburg. Äfven jerri af Finsk sjömalm har liärstädés
blifvit bcårbetädt.

Pithdranda Kopparverk i Imbilax Socken', på-
börjadt iBl3 samt efter flera försök och gjorda kost-
nader af åtskillige ägare redan f 8 8 ncdlagdt, sedan
ett smältverk blifvit inrättadt; har ett fördelaktigt
läge vid stranden af Ladoga, tillräcklig tillgång på
skogsförnödenbeter, samt en rikhaltig malm. Redan
år 1772 anställdes försök med denna koppar, då man
fann 1 pud malm innehålla 8 till 12 skålpund ren
Koppar;

Numera upphäfda och förstörda Bruk och Verk
äro: Joa Jernbruk vid Joa å, 1687 af TötVest an-
lagdt i Nykyrka, förstörd t 1704,' Hyppöis Jernbruk
äf Frerahng anlagdt i Kakkis Capell, med en hammare
och en härd, förstördt 1727; Sippola Jernbruk, till-
hörigt Creutz, i Wehkalax, med en härd. I YlösäiniÖ
och Wiborgs Krets fanns ännu år 179$ en hammare
för gammal koppar och ett Messingsvcrk, tillhörigt
tiaridlanden Lado; detta anlades år 1761. 'lervajoki
i* Wiborgs Socken med 3 spikhamrar, ett skärverk,
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eri hammare för koppaismide, en kniphammare, med
6 ässjor och härdar, upphörde 1809.

Rokkaia Spegelfabrik i Kakkis Capell af Wi-
borgs Socken, anlagd af Handlanden Lund, men för
skuld afträdd till Kejserl. Cabinettet. Här förfärdigas
i myckenhet utmärkt goda spegelglas, till och med af
större höjd och bredd.

AnAAft/a. Glasbruk i förening med det förra, i
samma Capell, tillhör äfvcn Kejserl. Cabinettet och
tillverkar mest fönsterglas, sedan det upphört med
spegelarbetet. Hit hämtas en fin, hvit och ren Avarts-
sand från Ladoga strand i Olonetz.

Leistild och Jdppild Glasbruk i Nykyrka Soc-
ken, bereda blott fönsterglas, som i Petersburg för-
yttras. Alla dessa 3:ne Glasbruk hade år 1808^ 17
Ugnar och förfärdigade då årligen glas» »5/4 2 6 kistor.

I Luurndhi en Silfvergrufva, 2 werst från Kyr-
kan på Lietois bys mark,' bearbetades 1760 och un-
derstöddes med 0,000 Rubel, men nedlades efter 3
års försök. I Klemis Hyvärilä Silfvergrufva, för 80
år sedan nedlagd.

I Taipalsaari på Ahokkala bys mark har for-
dom en Silfvergrufva blifvit upptagen, men för désfc
ringhaltighet nedlagd.

I <B?_s«_fis«»zo och siN'a.«./'M är en Koppar-
Grufva öppnad, men arbetet kort derpå nedbgdt.

/^tF/isF/.a.isö^o^ finnas inmutade 4° stycken i
Sordavala, Imbilax och Jachimvaara, af hvilka nu blott
10 bearbetas af 3:ne ägare. Ar .816 börjades dessa,
hvilka nu exportera omkring 20,000 pud, deraf en
tredjedel användes till Porcellainsfabiikcrnc i Peters-
burg. Det högsta priset för Fältspat har varit 2 Rub.,
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fö»> <)varts i Rub. Pudet. De sysselsätta stundom öf-
ver ioo man.

Rodmylla , i Suistamo år .816 inmutad; ver^

ket har upphört.
Lerskiffer i Imbilax, Kerisyrjä och Alattu, an-

vänd till taktäckning äfvensom till brynstenar, är
god och tillräcklig, förnämligast på djupet.

Ruskeala Marmorbrott, nära Kyrkan, vid hvil-
ket flera goda och rymliga byggnader, tillsammans
kallade <saz.oe/, för Tjenstemän och arbetsfolk, finnas
på Kronans räkning uppförde. Första stenbrytningen
begyntes omkring år 1768, hvarpå slipnings- och po-
lerings-inrättningar föranstaltades, hvilka numera ej
begagnas. Hela verket, som tillhör Kronan, står un-
der Commissionen för Isaaks Kyrka; arbetet förrättas
mest af Finnar, stundom till ett antal af 00, på
en viss tid af sommarn lejda af en entrepreneur. Denna
äfvensom Sordavala marmor har blifvit använd till golf-
vet i Kasanska Kyrkan, till Isaaks Cath. Kyrka,
Marmor-Palais, colonnerne i Gatschina, samt till pryd-
nad af många andra stora byggnader.

<Bo^t/«v«/« Marmorbrott på åtskilliga ställen,
men för det närvarande icke begagnade. På Aresaari
behöfs och nyttjas pumpverk.

Kalkbrott finnas der marmor brytes och i Sä-
minge Socken, i Ihalais 2 werst från Willmanstrand,
samt i Hopunsuomäki i Imbilax.

TVederlax, ett Blyverk, nedlagdt för flera år
sedan.

Stenbrott finnas i Imbilax i Imbiniemi och Hun-
nukka, der stora stenar blifvit brutna till Kejsar
Alexanders Obelisk; i Sumeria en rodaktig granit till
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grundvallen af Isaaks Kyrka; i Sordavala, på Puutsalo
och Tulola i Ladoga en blåaktig gråsten, som tjent
till murarne af Marmor-Palais och andra ställen i Pe-
tersburg; på Möntzelä holme, dcrifrån 8 st. 9* ar-
schins colonner, blågråa, äro förde till S:t Petersburg;
i Wiborg, vid Trångsund och Rohell till canalernes
infattning; från Mon Repos, i blått stötande colonner
använde vid Kasanska Kyrkan; i Wcderlax Socken och
Pytterlax, det största stenbrott, beläget invid hafvet.
Der hafva de sednaste åren 36 colonner l saschen i
diameter och 10 saschen långa blifvit utkilade och ut-
huggne för återuppbyggandet af Isaaks Kyrka, deraf
hvarje råhuggen kostade .20,000 Rubel; äfvensom Obe-
lisken för Kejsar Alexander ; samt några mindre sten-
brott i Wehkalax. Till det mesta från dessa 3me sist-
nämdc Socknar vid Finska Viken-, har sten blifvit bru-
ten till infattning af Newa och carialerrie, fästnings-
verken, sommarträdgården, bryggorne m. m. inom Pe-
tersburg, samt äfven till åtskilliga ställen utom denna
Stad.

MonumentförKejsar ALEXANDER,
hugget åren 1830 och 1831 i Pytterlax af WederlaxSocken.

Längd. Bredd.. arbets
fött. Arbttstid.

Hugg-
nings

kostnad.
Prakt till\

Petersburg]

tObelisken 14 sasch.
1 arschin
8 wersch.

Rub. B:«.o.j Rub. 8.c0.j
_

_...^
i diamet. 275 80 Iman. i50,000j

Foten

I
100,000

I
3 saschen

I
i qvadrat 120 6 män.

I
175,0001 I

8 mindre 7 å 8 ar-
schin,

2 å 3 ar-
■ sehin.

■■• \l 75,000I
i_. 50

■I
stenar.... 6 mån. SÖjOOO 1 -
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• Bryggan vid stranden af Stenbrottet ar på' Kro-
kans enskilt» bekostnad uppförd och gick till 5y,00y
Rub.: B.co Ass.j hvilken summa ej ingår i ofvannäran-
dc entreprenad-summpr. Arbetarne, som nästan alla
voro Ryssar, erhöllo hvarje 3 Rubel om dagen. Kost-?-
nåden för allt detta skall betydligt hafva Öfverstigtt
anslaget, helst Entreprcneuren måste vidkännas för-
lufteri ak den försthuggna foten för monumentet, hvil-
ken blef för liten. Alla dessa uppgifna kostnader usppf-
gå, till $86,000 Rubel B;co Assignationer.

Tdgmmufacttfir finnes ett med 3 hjul på Hcr-
tUjal? vid Wiborg, der 1808 förfärdigades tåg och
»flkstrtag t.!. 2^a!u, Ar omkring 2000 RuJbels värds.

H^eHo^^fttö/'/^ på Hertuala, 7 werst nära Wi>-
borg, med 2:ne (jvarnar, der 2,4 I 7 P ud bereddes åt
1808 af 4 arbetare., 84 väl plantaget som sjelfva far

1.riken har redan sedan många år upphört med sin
verksamhet. Begge des»3 tillhöra Enkefru Hackman.

Ljusfabrik anlagdt år 829 af Herr Gouvern.
Secreteraren Alfthan på Kirjala i Kakkis, 28 >Vers;t
ifrån Wiborg, med 2:ne kittlar, der, af 12 arbetare,
omkring l_Q>q.qq pud ljus årligen förfärdigas.

Tvälfabrik, anlagdt år 1831 på Ramsi hem-
man i Wiborgs Socken 12 werst ifrån Staden.

<B<^F'«/'i Af dessa» funnjos i landet en n>ängd, då
Kejserl. förbudet om deras inställande af år 1798 dela
»2 JM hastigt tillintetgjorde deras ändamål. Mca
sedan samma förbud upphäfdes, den 19 Juli 1816,
hafva många åter blifvit satta i gång. De största äro
i Norra Kexholms Härad och höra under Salmis do-
nation. Ar 1812 funnos ,24 skattlagde sågczvarnar.
Förordningen af den 27 Augusti 1763 uppmuntrade
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såganläggningar med ett räntefrjtt lån af 1000 Rub*
för hvarje ram, men af ofverklagad misshushållning
förbjödos de öfverallt, utom på frälse- eller donerad
jord.

År 1812 funnos sk^ttlagde qvarnar i Wiborgs
Härad i3, i Södra Kexholms 38, i Norra Kexhplmf
48j, i Jäskis 34, i Lappvesi 12, i Kymmene 6, till-
sammans isi, till ungefär 447 u^* B:co ss* skatta
lagde.

Brdnnerier finnas i landet 17 privilegerade,,
hvilka tillverka ett större qvantum brännvin (till för-
säljning i närmaste Städer och Fabriksinrättningar i
landet), mot 60 procents förhöjning i vanlig Krono-
afgift efter ett visst förhållande af pannans storlek, så,
att för en sådan af 850 kannors rymd betalas, utom
den vanliga brännyins-accisen efter mänt. 128 lissp..
o<?h 5 skalp. råg. Några bränncrier, äro vida större
än det nu uppgifna af 850 kannors innehåll. Dessa;
äro: ett på Lindula egendom i Kivinebl>, ett på I'au-
bila gods i Pyhäjärvi, ett på Petäjärvi hofläger i Sak-
kola, tvenne i Wederlax, se^ i Wiborgs Sopken , tvenne
i Wehkalax, ett i Säkkijärvi, tvenne i Rautus samt
ett i Salmis.

VI. NÄRINGSGRENAR.

AIiERBR UKÉT är här, i jemförelse med det öfriga
Finland, i det största lägervall, ehuru åkerjordmå-
nens beskaffenhet i (lera delar af landet är mera god.
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Ända tills föreningen ansågs arbetet utom hem för
hufvudnäriiigen, svedjebruk dernäst och den egentliga
Skötseln af åker, såsom en bisak. Numera ser man,
genom de minskade fraktlönerne, genom den utsved-
jade aftyuande skogsmarken och genom uppmuntran
for ett bättre åkerbruk förvärfvad på resor i nya Fin-
land, dessa åcigter småningom jemkä sig till ett all-
deles motsatt förhållande. De i århundraden förda för-
ödande krigen stämplade osäkerheten på hvarje arbete
för framtiden, och ett sekel har ej förmått tillintet-
göra detta intryck, inrotadt hos den råare Bonden

en ihärdigare vana. Försummade storskiften
bafvå bundit jordbrukarne vid en sfnåhingom uppkom-
men ägoblandning, som varit menlig för ett vigare
åkerbruk och oftast inskränkt åkervidden. Den dryga
ärvio-hufvuds afgiften har, genom frambragt fattig-
dom, Öfverfört en skadlig verkan på åkerbruket. De
i nätura utgående jordeboks-dagsverken undandraga
åkerbrnket den rätta tiden dess nödvändigaste skötsel.
Dessa jemte flera andra omständigheter hafvä vållat ett
sämre åkerbruk, och der jorden genom vanskötsel,
ötacksammarc natur eller frost gifver en mindre äring,
ser man landtbrukaren hellre hasta efter en belöning,
som utfaller för hvarje dags möda, än att hungrande
följa plogen, för ett svagt hopp om framtida berguing.
Dessutom bidraga inträffade extra-skjutser, Landtmä-
tare-dagsverken, en förlorad häst, med (lera andra om-
ständigheter att för en viss tid eller trakt försumma
åkerbruket, och då fattigdomen en gång infunnit sig,
bidrager densamma, att ömsesidigt med ett dåligt åker-
bruk trycka hvarändra. De råd och efterdomen, som
på nästan alla orter i Nya Finland lemnas åt Bonden
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af driftigare och kunnigare Ståndspersoner i lanthus-
hållningen, saknas i detta land betydligen. Högst få
mindre egendomar och donationer med hoflägcr finnas,
men älven dessa, likasom Prestbolen, skötas till större
delen med mindre drift och uträkning, antingen af
sysselsatta Tjenstemän eller okunniga Gårdsinspectorer.
De oftast låga spannmålsprisen i Ryssland hafva utom-
dess haft ett menligt inflytande på all spannmåls-pro-
duetion i landet. Det nu befintliga sämre jordbruket
rojes ganska tydligt genom följande kännetecken: högst
dåliga gärdesgårdar omkring åkrar, odikade, illa eller
oregelbundet dikade åkrar, så att vattnet vid något
svårare regn qvarligger på tegarne, illa och grundt,
högst ett qvartcr djupt, plöjda åkrar, samt i de sock-
nar, der dagsverken göras vid hoflägren, högst sent
körda åkrar,- brist på användandet af artificiel spill-,
ning, samt i Auräpää Härad och några andra trakter,
begagnandet af obrunnen; dåliga åkerredskap, m. m.
I slutet af Maj upplöjes vanligen trädesåkern första
gången, efter Midsommaren den andra, derpå antin-
gen sladdas eller harfvas den, och i början af Augusti
den tredje gången, vanligen kort före sådden, sedan

.Ilningen blifvit utförd, hvarpå stundom en fjerde
plöjning följer. Utsädet nedplöjes i några sydliga trak-
ter, men nedharfvas annorstädes allmänt och i de nord-
ligare trakterne, der inga diken finnas, uppköras nå- ;
gra större fåror. Kort efter rågskÖiden upplöjas vår-
länderna. I allmänhet sås mera tätt i anseende till
de illa skötta åkrarne, så att till och med 24 kap-
par och än mer råg, l tunna korn eller \~ tunna
hafra utsås på ett geometriskt tunnland,- dock finnas.
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trakter, såsom de till Savolax angränsande, der ett
tunnland ej besås med mer än ro å 12 kappar råg.
På några orter, såsom i Sakkola, har man funnit ätt-
ett sednare utsäde, så väl om våren som hösten, bättre
lyckas. All skörd stackas i stora runda, ailttta, kekl>,
eller i långa, smala, nåvte, hvilka innehålla till och
med 5 å lo tunnor spannmål, och qvarstå hos en
förmögnare flera år. Nästan öfverallt begagnas treskifte
för åkrarne, hvilka äro af ringa omfång för ett hem-
man. Afkastningcn efter tunnland kan ej så noga be-
stämmas, emedan man vanligen räknar korntalet, hvil-
ket i den nordvestra delen, der glesare sås, kan upp-
gå till det 2o:de, men för öfrigt i medeltal kan be-
räknas till det 6.te för rågen. Gödslingen sker åt?»
minstone hvart tredje år, mest under rågsådden; tak-
gödsel brukas nästan ingenstädes. På all leråker har
man genom erfarenheten funnit att två tredjedelar sjelf-
frätsten och en del spillning hafva förmånlig verkan.
Kärrbruken, ojaMtt, hafva i sednare tider betydligt
tilltagit, så att på flere orter de flesta hemman deraf
hafva mer än åker. Kärren dikas, rödjas och bran-
nas sedan flera gånger; hvarpå så många råg- och
kornskördar tagas, som jordmånens beskaffenhet till-
låter; rågen utsådd till lo å 15 kappar på ett geo-
metriskt tunnland gifver i o:de till l s:dc kornet för-
sta året, de andra åren i aftagande förhållande. Der-
på lemnas kärret obrukadt, hvilket om det är af bättre
natur, förvandlas till äng, i annat fall öfverhöljes med
en småskog, då det om 20 å 3o år åter begagnas
på samma sätt. Svedjebruket, palomaa, kaski, drifves
ännu, med undantag af några de mest odlade trak-
terna, ternmeligen allmänt, ehuru dock i mindre for-
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.kallande, än förr. Träden fällas i skogen vanligen i
Juli månad, brännas det följande året, då fältet der-
på rensas och .stänges med de obrunna stammarne,
samt hesas tidigare än åker med råg första året, de
andra antingen med råg, hgfra eller bohvete stundom
litet rofvor, och så många skördar tagas, som jord-
måns godhet tillåter, med samma utsädes förhållande
som i kärr. Eohvete sås i den svagaste jord, såsom på
sandbackar till en fjerdedel glesare mot rågen och gif-
ver vanligen utÖfver 3o:de kornet, mognar sednare i
Augusti och är mycket ömtåligt för frost vid blom-
ningen, hvarföre det heter: tattQti saattaa tafoj^t/
tattari saattaa talottomaxi; det växer äfvcn bra i
rapakiwt. I torr svedjad mo deremot utsås på några
få orter soipqarråg. Afkastningen ifrån sved är mer
underkastad väderlekens ombyten, än i annat bruk,
och kan i sämre år ofta slå fel t, i bättre deremot
gifva en herrligare utkomst, men fordrar i förhållan-
de alltid det drygaste arbete. Marken öfverlemnas,
sedan- man stundom tagit 6 till 7 skördar år efter
år, utan att åt jorden lemnas något födoämne, till
skogsväxt, och kan vanligen ej förr än efter 15, men till
och med först efter 5o år begagnas till samma ända-
mål. Ofta ser man en utmerglad svedjemark ännu på
H.te året efter sista sädet stå helt kal utan början
till skogsväxt. Det bästa jordbruk finnes i Socknarne
vid Finska Viken, ifrån Pyttis till och med Wiborgs
Socken, och det sämsta i Nykyrka, Pyhäjärvi, Räi-
sälä, Hiitola, S:t AndreZe, Jaskis, Luumäki, Parik-

, kala, Uguniemi, Ruskeala och Suistamo, i hvilka fem
sistnämde jordmånen är högst dålig. Det mesta sved-
jande deremot äger rum i Kexholms Södra och Med-
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ledels Härads i Lappvesi och Jäskis Härad, samt i
Björkö Socken. Hvete odlas ganska litet och blott i
de södra trakterne; råg mest, men hvarken sommar-
hvete eller sommarråg äro mycket kände; korn till
ringare mängd, för dess mindre trefnad och använd-
barhet; hafra i betydligt förhållande; bohvete mest i
de ifrån kusterna skiljda trakter; potatoes mera obe-
tydligt, mest af okunnighet och ovana, dock är od-
lingen deraf mycket i tilltagande; lin och hampa li-
tet och nästan endast i Kymmene, Lappvesi och Jä-
skis Härad, samt något mer i Säminge och Kerimäki;
humla blott i Jäskis Härad, deremot i Kexholms Norra
Härad knappt känd; rofvor, kålrötter och hvitkål till
mindre belopp och dock icke på alla orter. Trädgårds-
växter drifvas svagt på Herregårdar, men mera starkt
i Wiborg och Fredrikshamn af årligen ifrån Ryssland
inkommande Bönder, hvilka utmärka sig genom en
ymnigare produetion af gurkor, lök och kålsorter,

Oxar nyttjas aldrig vid åkerbruket.
Missväxt är efter orternas läge beräknad efter ett

visst antal år, så till ex. antages ett godt år mot a
å 3 sämre.

ÄNGSSKÖTSELN är likasom åkerbruket i
vanhäfd. Dåligt gärdade ängar, många utan gärden,
aldrig förbättrade genom rensning eller uppkörningj
höst och vår af boskapen uppbetade och nedtrampade
och på flere trakter till utseende, såsom skogbeväxta
hagar. I de flesta Kexholuis Läns Socknar finnas inga
lador, utan höet liessjas i stafrum. På många ställen
slår man det sent, dels af brist på arbetare, såspm i
donerade lägenheter, dels af tröghet och långsamhet.
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Kymmcne, Wehkalax, Wiborgs och S:t AndreN hafva
deraf den rikaste tillgång och lemna mest till Fre-
drikshamn och Wiborg, samt de tvenne sistnämde
Socknar iifven till Petersburg. Sedan Suvando sjös ut-

fall i Ladoga har Sakkola Socken erhållit så betydlig
tillandad ängsmark, att ett ansenligt förråd hö årli^-
gen afföres till S:t Petersburg. I de till Kuopio Län
hörande Socknar samt i Ruokolax äro ängsmarkerna
mycket knappa och många hemman hafva livarken äng
eller lia, utan skära om sommaren i de svedjade bättre
skogstrakterne något hö. Förökade ängar genom kärr-
bruk och vattenfällningar, samt en med tiden införd
bättre skötsel af desamma, skola bringa detta land
-till större höafkastning, än någon trakt i Nya Fin-
land.? Ladoga, Wuoksen och Saimen göra .betydliga.
skador årligen genom öfversvämningar, hvilka för de
tvenne sednare mera lätt vore afhjelpte på bekostnad
af några fiskerier, såg- och mjölqvarnar. För att in-
samla höet, betjena sig BÖnderne i de östra trakterna
af ett sätt, som med mindre möda skyndsammare be-
fordrar ändamålet. Tvenne längre qvistar läggas i kors;
derpå packar man hastigt så mycket hö som ryms,
drager med ett rep om, och fäster redet vid qvistarne
med samma rep, samt släpar det lilla lasset med en
häst till ladan eller stacken.

Utom de vanliga landtmanna arbeten, hvari qvjn-
norna deltaga i Finland, sysselsätta de sig i flere Öst-
liga Socknar, såsom i Sakkola, Walkjärvi, Nykyrka
med svedjande, gärdesgårdars uppsättande och på an-
dra orter med tjärveds katning. Ofta ser man helt»
unga gossar deltaga i plöjning, harfning m. m. .
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För en dag betalas den mindre bråda ti len en
"fcappc korn eller hafra med maten, den brådaste en
kappe råg mel maten En dräng erhåller med kläder
~4ci till 5o Rubel, utan kläder 80 till 120 Rubel
och en piga med kläder 20 till 2 5 Rubel och utan
kläder 35 till 5o Rubel för året.

i

REDSKAP. Korredskap äro två- öCh fyrlija-
liga kärror, de sednare blott i några vestliga Socknar,
de förra nästan öfverallt, antingen mera uselt gjorde
Och på sidorna försedde med bastmatta, eller något
bättre med tunna sidobräder. Alla slador för resor
äro med högt krokiga medar framtill, antingen med
bastmatta eller bräder på sidorne, då de i förra fal-
let kallas resla ref t. Arbetsslädorne äro mest långa.
Ett ursprungligt åkdon, purit, som än finnes i Sa-
volax och Karelen, der vägarne ej äro allmänna, be-
står af tvenne böjda trifn; sammanbundna med tvenne
tvärträn, pä hvilka én bastmatta eller bred granbark
lagges, hvilkeri tjenär''till underlag för bördan, Én
liäst spännes emellan de' tvenne rakare armarne och
de böjda delarne släpa på marken. Kärrorne med två
Ii jul hafva vanligen skalmarne krokigt böjda; Såsom
£å j>urit, och tyckas vara en förbättring Mer än*
dring af desamma. Yppighet i åkdon finnes ingenstä-*
des, om ej den att i trakten af Sordavala allmännare
nyttjas ett slags Nyläridska kärror med säteri. Alla
seldon äro pä Ryskt vis, derifrån de äfven ärö till
större delen hämtade och äro försedde med loka och
rankor både för vinter- och sommär-anrede. Ett van-
ligt* redskap i landet är ridsadel i synnerhet i gamla
Karelen; der i allmänhet karlarne, men äfven qViri-
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,norna grensle sittande oftast rida på resor, bröllops-
och begrafningsfärdcr, samt till Kyrkan. Åkerredskap
aro: gaffelplog, Cittd, allmän Öfver hela landet för all
slags plöjning till och med uppkörning af linda, då
den med ett slags rist på några orter blifvit uppskur-
ren, vanligen med rakare gafflar, på några få ställen
något krokiga, men sällan så ändamålsenligt böjda och
ställda, som i Elimä Socken hvarföre den här bruk-
liga bereder en ojemn alf, som qvarhåller vatten. Den
dragés af en häst, antingen förespänd med loka eller
blott med rep från rankorne till skalmarne; kosull,
en på eget vis inrättad plog med knifvar och vin<-
gar, dragen blott af en häst, tjenlig att vända linda.
Den finnes endast i Sordavala Socken och prisas af
Landthushållarc; risharf, as.Uwa, håra, gjord af 5 till
7 klufna granträn, med qvarlemnade mer än halfajns
långa qvistar och sammanbundna med vidjor, nyttjas
allmänt Öfver hela landet och dragés af en häst; van-
lig sladd, lata, men blott nyttjad på några de vest-
digare trakterne; en annan sladd, af 2:ne på en alns
afstånd från hvarandra på kanten stående halfannan
alns långa brädstycken, hvilken finnes nästan i hela
landet norr om Wuoksen. Välterstock, WietU, endast
på några orter. I Auräpää och en del af Stranda Hä-
rad finnas ej andra åkerredskap, än gaffelpjogen och
risharfVen.

Iblarid öfriga landtmannaredskap, hvilka i all-
mänhet äro ringa och af enklare beskafFenhet förtjc-
nar nämnas, att endast i södra traktcrne nyttjas lie

.med rakt skaft, blott för höets afslående; i Kexholm»
Län deremot en mycket kort lie med kort krokigt
skaft» mycket mindre än den Tavastländske ; i. Hyn?-
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Théne och andra trakter äro yxorne af Rysk form,
bredare och större, än de vanliga Finska;

' • BOSKAPSSKÖTSELN är ej högre drifven
än de Öfriga grenarne af Land.hushållningen. De en-
da, som födas väl äro hästarne, hvilka också använ-
das mångfaldigt mer, än på andra orter i Finland,
till ett mödosammare och trägnare arbete; såsom till
det svåra svedjebruket, de långa och tunga fraktre»
sorne, de ofta upprepade Kronoskjutserne, dessa sed-
nare beräknade i förhållande till de backiga vägarne.
De få derfäre mycket ho och stundom skuren halm
till föda, samt på resor så mycket hat^ra de förtära;
Somliga erhålla torr råg utan att skada sig. Kor äta
vanligen råghalm, litet hö, förnämligast efter kalf-
jiingen, hvarföre de mjölka litet oeh gifva ringa smör-
afkastning. I Östra delen af Länet mjölkas de trenne
gånger om dagen. Fåren födas med vårsädshalm, ag-
nar, något litet hö och än mindre löf. I några Sock-
nar klippas de 3 gånger om året. Kalfvarne, som
första året uppfödas i fårhusen, do mycket. Stampad
halm i ria till boskapens utfodring, finnes blott i
några vestliga Socknar, för öfrigt skares den. Häst-
spillning begagnas något, och mest till svinens ut-
fodrande..

Med undantag af någon mindre del af landet i
vester och söder, qvarblifver spillningen i fähusen öf-
ver vintern och utköres vanligen i Juli månad.

ARBETEN*, i Petersburg, Ingerraanland, och
Olonetzska Gotfvernementet, vid Stenbrotten, Jern^
bruken, Fabriquciue och Manufacturverken i landet
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sysselsätta mest sommartiden flere tusende menniskor,
de flesta från Kexholms Norra och Medledels, en del
från Äuräpää och Lappvesi härad. Om våren vandra
de ut och återkomma om hösten, for att i all mak-
lighet öfver vintern iefva på en ringa qvarblefvenför-
tjénst. Alla dessa arbeten äro af den enklaste beskaf-
fenhet och innehålla ingen egenskap af handtverkare
befattning. Bönderne i Kymmene Socken, kunna i
timringskonsten dock fullt jemföras med Österbottnin»
gärne, hvarföre de flesta dugliga karlar öm sommaren
Utvandra ifrån Socknen och till och med redan Utom

länet. Betalningen för timring beräknas efter knutar-
nas antal, så att 4° till 5o Rub. erläggas för kvar-
je, men då besörja de utom upphuggningen, alla golf
och takläggning, trappan, samt biJningen, nemligen
beräknadt'för ett envånings KM l Pari kkala 86cke6
finnas goda gällare, " hvilka Vandra- omkring i landet
för detta ändamål, äfvensom för hästars botande och
återbringa någon liten behållning.

HANDASLÖJDERNE dro i detta land li-
kasom i en dvala och stämplas ännu med den största
okunnighet. I norra Kexholms härad köper man te-
gel från Walamo och Petersburg. De mesta fiskbrag*
der förskaffas från Ryssland och Ingermänland. Allé
finare och en betydlig del gröfre lärfter, samt alla
bomullstyger äro från nya Finland- eller Ryssland*
Bönderne sjelfva köpa på många örter linnen färdig*
sydda från Petersburg. I södra Karelen köpas klädes
och skoplagg i städernc. Först i sednare tider hafva
de anskaffat sig ordenteliga väfstol-ar och spinnrockar;
men'dessa äro ännu ej allmänna. De ursprungliga ock
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inest brukliga väfstolar bestå af 2:ne sammanbundna
brokiga trän, hvilkas ändar stöda sig mot bänken,
väfsked med redskap nedhänga från taket, allt af den
uslaste och enklaste form. I stället för rock nyttjas
än slända. I Sordavala förfärdigas rep af svinborst
och ull till fiskredskap, hvilket i vattnet ej så lätt
ruttnar, som** hampa. Alla seltyg äro Ryska, uppköp-
te ,i städerne.

TRÄDARBETEN finnas knappast, i anseen-
de till allmogens oskicklighet i, slöjdande, till landets
Jbeliof?4 De. bästa; träd kärl till hushållsbehof förfärdi-
gas i; Säkkijärvi oclv några trakter af Lappvesi Härad
och kringföras i en stor del af landet. Hjul af utom-
ordentelig godhet göras i Wiala by i Wehkalax, äf-
vensom i Kymmene Socken. Ifrån Petersburg och In---
fermanland inhämtas trädkärl, lokor, rankor, fat,
skedar m. m. ,

HANDTVERK hafva i sednare tider mer
blifvit drifna af bosatte handtverkare i Städerne, hvil-
ka med undantag af några ej äro mycket prisvärda
och sköta sin handtering uselt och långsamt. Före
föreningen funnos i städerne utofn Wiborg* knappt de
nödvändigaste och ännu på landet nästan inga, utom
smeder och skomakare samt skräddare. I allmänhet
är arbetet, dåligt och priset deremot ganska högt.
Mycket handtverkararbete förrättas af ryska soldater,
HÖgst dåligt,, men ofta till ett ganska lågt pris. Det
mesta murar-arbete i uppbyggande oeh inredande af
Stjeiikus fullbordas af årligen invandrande Ryska bön~
der, hvilka äfven mycket sysselsätta sig l^ed fiike och
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trädgårdsskötsel i landet. Bleckslageri drifves af Ju*-
dar i Wiborg, som dermed förse hela landet. Vagnar,
samt öfriga åkdon, meubler, ståndspersoners bättre
kläder inhämtas till det mesta utifrån.

FRAKTSLÄPNING, är ett ibland de vlgt.V
gaste medel för penningeinkomst, ehuru nu mera i
aftagandc. Köpmanna- och Krono-varor föras från
Petersburg till de flesta finska städer, emellan städer-
ne i Finland, emellan orter i Ingermanland; bräder
forslas ifrån sågarne eller upplagsplatserna vid Saimea
till Wiborg och Fredrikshamn; Marmorblock foras från
Ruskealä till Ladoga kusten vid Sordavala, stockar slä-
pas till sågarne, materialier till Bruken och Fabriquér-
na, till Och med gör mäh längre resor med kjda häf
står i stället för skjuts. »F$r dessa och andra arbc*-
ten med häst är/ to ed undantag ; äf nåfgra få mindre
trakter i vester och i Savolaxska delen, nästan ifrån
hvarje gård i hela landet en karl och häst ute, mest
hela vintern ända till sena våren. De brådare tider-
no upphöra de flestas irién många fortsätta näringen
én del af sommaren in på hösten. Den vanliga lasten
ar 2 5 pud på hästen, men till och med har man fun-
iriit den vara 4°- I frakt från Petersburg fill Hel-
singfors betalas 76 kopek till I rubel för pudet och
resan emellan dessa orter UtgÖrahde 4»? mil göres på
8 dagar. For en månads släphing ij Ingermanland
betalas omkring 4° till 60 rubel. För en resa på
20 mils afstånd med en häst fram och tillbaka på
8 a lo dagar erlägges i ett för allt för karl och häst
iså 25 rubel; Ifrån Fredrikshamn: till Peterzbllrg
och tillbaka på 8 dagar ao a 26 rubel, då skjétsfch
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fot én pefrsoh uppgår till ungefär 60 rubel for dessa
Ho mil. Många, som resa till Petersburg, leja sig vid
gränsen af Ingermanland hästar för 5 eller 7 milj för
att undvika den dryga skjutsen och podoroschnas an-
skaffande. Dock äro prisernc mycken förändring un-
derkastade allt efter orten, årstiden och föret. Stun-
dom händer att bonden vid sin återkomst ej har nå-
gon vinst öfrig i penningar, utan anser den då bestå
i födan för sig och hästen under denna tid. De van-
liga skjutserne för resande äro ganska betydligc på
strandvägen, och kunna för månaden på hvarje Gäst-
sifveri beräknas till ungefär 280 utgående skjutser.
Ar iB3o utgjorde endast på en månad skjutserne un-
gefär 4o° utom de hästar, som för Hans Majestät
Kejsaren voro uppbådade. Vid marmorblockens släp-
ning.användas till och med flere än 100 hästar för
etti enda, uppgående till ungefär 1000 pud. För en
«läda gjord af 2:ne björkstockar och välbeslagen
spännas 2:ne starka hästar i bredd, derpå den ena
frahiför den andra efter stenens tyngd. Till de stör-
re stenarnes släpning åtgå vanlingen 3 dagar för 3
mil, på en till detta ändamål beredd vinterväg, och
för hvarje gång hästarne stanna, hvilket sker; efter
några werst, måste tyngden lättas af en mängd ar-
betsfolk, förr än den intryckt i snön åter kan kom-
ma i rörelse, emedan alla hästarne ej på en gång
kunna verka och repen på detta afstånd töja sig be-
tydligt. Stenar af omkring 20 puds vigt framskaffas
på en dag. Den vådligaste frakt är om vintern öf
ver till Estland, utgörande afståndet 10 mil, för
hvilken vanligen, erlägges 22 Rubel och brännvin efter
förtäring.' Resan sker öfver Högland, men ofta nöd-
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gas de om natten qvarstanna på isen för urväder; i
bättre väder är resan fullbordad på 7 å 8 dagar;
man för strömming i utbyte mot råg, hvaraf man
erhåller 3 tunnor mot en tunna strömming. — jjOm
våren ske resor och varors släpning ifrån S:t Peters-
burg långs med Finska viken, hvarvid sprickor stun-
dom till en famns bredd göra stor olägenhet, hvilken
dock, då ett större antal bönder förenat sig, lättare
öfvervinnes.

SJÖTRANSPORTEN med Soimor på La-
doga och i Finska viken på lodjor är utmärkt in-
drägtig och i sednare åren betydligt tilltagande. —•

Salmiska Donations-sågarne, hvilka af dess nya ägare
blifvit betydligt uppdrifna , sysselsätta de mesta Soi»
mor. Dessutom äro de ett befordringsmedel. för hela
Sordavala-handeln på Petersburg, dit de äfven föra
ett betydligt qvantum fisk från flera orter, samt nå-
got ved, stock och hö från enskilta trakter. De för-
rätta sina resor flera gångor på en sommar och för-
olyckas sällan. Lodjorne transportera blott landt-
manna varor till Petersburg, och förnämligast bräder
och ved. Stenarne från de åtskilliga brotten fram-
föras på egna dertill byggda galioter. Soimornas an-
tal i norra delen af Kexholms Län är ganska betyd-
ligt, deraf endast Jachimvaara socken häromkring 4°*
stycken, men deremot Kexh. Södra Härad blott en
enda. I Kymmene Härad finnas Lodjor eller Bond-
skutor till ett antal af ungefär 75 stycken.

En vanlig Soima har 3 master, cajuta med ugn
och uppgår till 3 å 4°o° Rubels värde, samt inrym-
mer 8 å 9000 bräder. Bruket och antalet af dem
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hafva • i sednare tider mycket tilltagit^ förnämligast i
Jmbilax, Sordavala och Jachimvaara. Hvarje föres ef-
ter Gompass af 3 till 4 nian. Vid lägre vatten i La-
doga stanna de vid Schlitsselburg.

FISKEN. Deraf finnes en ansenlig mängd {

landet och många ganska lönande. De förnämsta äro
Rymmene Lax- och Wuoksens Sikfiske, hvilka nästan
alla under Svenska regeringen voro Krono, deraf Lax-
fanget vid Abborfors i Catholska tiden tillhörde Bi-
skopen i Åbo. Laxen fångas i alla grenar af Kym-
mcne vid många verk, hvaraf de förnämsta vid den
cgenteliga tnmenc-grenen, sedan 1797 genom Do-
nation tillhöra Walamo Kloster, och gifva i årlig af-
kastning omkring 26,000 rubel, marken försåld en-?
ligt vanligt pris till 3o kopek. De öfriga verken till-
liöra enskilta, och äro icke obetydliga, ehuru ej af
lika inkomst med Klostrets. Den mesta fisken, som
egenteligen består af Lax, fångas i Kymmcne forsar-
ne, med nedlagda kistor, på hvilkas båda sidor ge-
nomfarten för fisken är stängd; något med en literi
laxnot, Wata, i ett lugnare ställe i forsen hastigt
utkastad och uppdragen, samt med en. annan sort
liten laxnot, furjet, kallad i lugnt vatten. Kexholms
sikfiske i Wuoksen, nu Alexander Newsky Kloster till-
hörigt genom donation af år 1797, är af samma god7
bet med Walamo Klostrets i Kymmcne och bortarren-
deradt till ungefär 30,000 rubel årligen. De egen-
teliga tillrustningarna för sikens upptagande äro enk-
la. Ifrån Lippstäjiger på stränderna af forsen upp-
håfvas fisken och stundom till Öfver 2000 sikar om
dagen. Dessutom fångas fisken, hvaribland äfven nå-
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got lax crhålles med en större; not i lugnt vatten,
samt med en liten not, på ryska Wollock, som utkastas
emellan 2:ne små båtar i forsen, hvilka i hastig rodd
närma sig hvarandra,. då noten upptages. Stadens och
privatas fisken vid Wuoksens utlopp äro mindre be-
tydliga; dock skall Staden förr haft del i Klostrets
fiske. Den mesta fisk, till och med lax och röding
fångas i Ladoga med krok, någon del med ovanligt
stora nötter. I insjöarne drar man not nästan hela
året, på många ställen med riklig belöning för mö-
dan. Ett mindre fiske tillhörigt Konnevitz Kloster
finnes i Wuoksen i Räisälä socken, samt ett mindre
lax- och betydligt sik-fiske i Sordavala socken i Ja-
nanus eller Läskelä, 3 werst från utloppet, tillhörigt
Kronan, äfvensom ett mindre lönande Krono Lax-fiske
finnes ofvanom Imatra fall vid Siitola hy i Ruokolax.
Från Kymmene Härad bortbytes på Estländska kusten
mot spanmål och brännvin minst 000 tunnor ström-
ming årligen. Nästan alla socknar vid Ladoga hafva,
utöfver sitt eget behof fisk till afsalu, men mest i
Salmis, der fisk till ett värde af 8000 Rubel afyt-
träs. Vid Walamo och Konnovitz Klostrens stränder
finnas rika fiskvatten, hvilka till en del utarrenderas.
En mängd fisk bringas lefvande till Petersburg, livar-
igenom ett vida högre pris crhålles; till och med fö-
res stör, hvars fångst dock är sparsam, äfven lefvan-
de, men med en jernring igenom öfra keken fästad
vid ett rep, i släptåg efter en större båt.

PERLFJNGS Taf Mya Margaritiféra i Ihalan-
oja och Metsämiglis af Jachimvaara, äfvensom i Sordava-
la. Då vattnet är lågt, uppfiskas dessa på en färja med ett
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hål i midtcn, vid hvilket en ligger och ser efter muss-
forne, som med en trädtång upptagas. Ibland hun-
drade finnes knappt en mogen perla och derigeriom
aro de till en stor del förstörda.

DJVRFJNGSIEN är i detta land af min-
dre betydenhet, dock i de n.ö. Socknarne nog stor,
och består till det mesta i vargars och fågels fångan-
de eller skjutande, hvaraf en obetydlig del afföres
till Petersburg.

Suistamo- och Suojärvi-boerne äro de ifrigaste
och snällaste skyttar, hafva goda hundar och förfär-
diga sjelfve sina lodbössor. De göra årligen vidsträckta
jagtresor ända långt in i Kuopio Län och Olonetz.
Skidor begagnas på några orter vid jagt.

PRODUCTION af Spannmål är icke på långt
när till landets behof. Nästan ingen Socken i hela
Länet finnes, som ej utifrån, mest från Petersburg
hämtar det bristande for behofvct. Till och med de
bättre Socknarne Nykyrka och Säkkijärvi uppköpa år-
ligen mycket mjöl, den förra stundom till 7000 ku-
li, den sednare till 2000 för året; för Wiborgs Soc-
ken uppköpes öfver en tredjedel af spannmåls con-
sumtion och i Jäskis omkring 6000 kuli. I anseende
till den starka åtgången på hafra för hästarnas behof,
är production af detta sädesslag ej tillräcklig, utan
inhämtas äfven deraf betydligt. Ehuru bolivetet ym-
nigt odlas på nästan alla trakter, ser man dock i
alla bodar i Städerne Ryska bohvetegryn, hvilket till
det mesta härrör af-Böndernes okunnighet i gryrigör-
ning. Allt finare och gröfre hyetemjöl, mycket korn-
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och hafjregryn, något ärter inhämtas Utifrån, äfven-
som potatoes ifrån Nyland.

År |BpB ansågs hela landet afkasta ■ 40a,963
tscbetwert spannmål (Wichmann).

Ifrån Ladugården kan föga föryttras ■, utan an-
vändes till det mesta af Bonden sjelf. Städernas ringa
be.hof deraf måste till en del utifrån inhämtas, såsom
smör och slagtkreatur, hvarmed förnämligast Fredriks-
hamn och Wiborg marknadstiderna förses ifrån Savo-
lax och Taya^tland- Något färskt smör, kalfvar, gri-
sar v kycklingar och höns föryttras i S:t Petersburg,
endast från den sydöstra trakten.

SKOGSPRÖD VCTER. Skogarne i landet
äro öfverallt medtagna genom öfverdådigt svedjande,
ett oförnuftigt salu-hygge i allmänningarne, samt ge-
nom van vårdnad, Sjelfva! Forsttnästeriots åtgärd bidrog
liier att utarma Bonden, an att förbättra skogarne.
J)e bästa skogar än qvarblefne och tjenliga till större
arbeten finnas i alla Socknar af Kexholms Norra Hä-
rad, utom i Sordavala, men förnämligast i Suojärvi;
i Kivinebb och Ruokolax; försvarliga äro de i Wiborgs
Socken, Nykyrka, S:t Andreye, Walkeala, och hclaKym-
mene Härad men cjeremot i Kexholms Medledels och
Södra Härad, samt Sordavala, Jaskis och Joutscnus, och
i synnerhet uti Björkö Socken äro de alldeles utblot-
tade ~. mest af det starka svedjandet, som förnämligast
i dessa sistnämde trakter blifvit idkadt. I Kexholms
Norra Härad uppsågas öfver 360,000 stockar på de
der befintliga sågar, hvarifrån bräderne öfver Ladoga fö-
ras till S:t Petersburg. På sågarne in i landet och
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Vid Kymmene tillverkas ett ansenligt förråd bräder,
hvilka mest från Fredrikshamn och Wiborg föras till
utrikes orter; Utförseln af bräder från dessa tvenne
nämde orter kan minst skattas till 110,000 tolfter,
reducerade bräder, men deri ingå de bräder, som sågas
i Savolax, transporteras genom Willmanstrand och af-
yttras till Gamla Finland. Den enda timmerstock, som
från landet utföres, hugges i de norra Socknarne af
Kexholms Norra Härad, och föres öfver Ladoga till S:t
Petersburg. Ved föryttras från Kymmene Härad till
Petersburg och. Croustadt för Kronans behof till ett
belopp af omkring 9000 famnar årligen, till det me-
sta långved; ifrån de öfriga strandsocknarne vida min-
dre i förhållande, utom i Imbilax, derifrån ett större
förråd aflemnas till Petersburg. Behofvet af ved för
Wiborgs och Fredrikshamns Städer, hvilket i anseen-
de till den i dessa Städer befinteliga större militair-
styrka, ej är ringa, tillfredsställes af närmaste Sock-
nar, hvilka äfven förse dessa Städer med handsågade
bräder samt med timmer och plankor.

Tjära till afsalu tillverkas förnämligast i Savi-
taipal, Walkeala, Luumäki, Lappvesi samt norra de-
len af Säkkijärvi Socken, dock numera vida mindre
än förr.

Videbark har i sednare tider blifvit en vigtig
näring /för de till S:t Petersburgska Gouvernementet
närmaste Socknar samt trakterne omkring Ladoga, ifrån
hvilka numera ett betydligt qvantum årligen utföres
till Petersburg och begagnas på Garfverierua. I bör-
jan bortbyttes denna vara mot lika mycket rågmjöl
till vigten. Barken samlas, torkas och finrifves eller
males förr än den kan föryttras.
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{ Kol brälnnés, väl till Brukens, Fabriquernas och
Smederncs behof i landet, men ett ringa förråd af-
sättes i Petersburg.'

: STENAR. Gatusténar afyttras till Hufvudstaden,
der de stundom blifvit betalte med 60 Rub. cub. famn,
i synnerhet från de till Petersburgska Gouvernemen-
tet närmast belägna Socknar.

Kvarnstenar finnas af vanlig storlek på några få
orter, men af utmärkt godhet i Huttula by af Kle-
mis Socken.

HANDELN har här efter de olika förhållan-
den varit ganska ombytlig, stundom mycket lönandet
och stundom alldeles aftynande. I hedniska tider drefvo
landets ihvanare redan en stark handel med Ryssarne
öch andra närbelägnal folkslag, till hviika de förnäm-
ligast lemnade pelsverk, villbråd, något jern och va-
pen i utbyte mot andra varor. I de första tiderna
af Svenska väldet erhöllo Hanseköpmännernc tillstånd
att besöka detta land, hvars förnämsta nederlagsplats
då länge varit på Björkö, men det uttryckliga villrJ
koret gjordes, att vapen, jern och stål ej skulle lem-
na« åt Ryssarne. Under fejderna omkring början af
i3bo blef Hanseorternes handel här alldeles förstörd,
men i freden derpå tillstaddes alla Handlande frihet, utan
ätt storas hvarken af Svenskar eller Ryssar. Prcussi-;
ska och Revalska skillingar utgjorde då det egentliga
lapande myntet, men sedermera inkom äfven det Ry-
ska, hvilkét på i^oo-talet hette mark.

Ar 16)9 utgaf Konung Gustaf I en sträng be-
fallning att alla Jandtinannaprodfcter, såsom fisk, tjära.
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ArTder, m. in. skulle blott afsättas på Stockholm och
tifriga Svenska Städer, men ej på utrikes botten, eme*

dan Sverige hade behof af dylika, varor. Ar 1676
betalte Wiborg allena iso Ungerska Gyllen i skatt.
Be fördelar, som Nowgorods och Pleskows fall skulle
medfört för Wiborg, kunde dess mindre förmögnc
.Borgare ej begagna ännu mindre, då alla Ryska va-
ror ifrån Wiborg skulle .skickas till den, redan af Gu-
staf I bestämda nya handelsplatsen Sandhamn vid Hel-
singfors. Efter Stolbowa-frcden erhÖllo Ryssarne rät--
tighet till fri handel på Wiborg, der de fingo hafva
sina nederlag. På denna tid betalte Wiborg allena i
Dttlläfgifter söoo Daler, då de >öfriga $ ansedda Stä-
derne i Finland tillsammans crlade blott 8500 Daler.
Samma tid tilläts Wiborg att hvarje vecka hålla mark-
nad, på hvilken Böndernc kunde försälja sina pro-
dueter. Genom tjärhandclns Öfverlemnande åt ett Säll-
skap, med uteslutande rättighet ti|l densamma, i för-
ening med några andra omständigheter, ledo Wiborgs
Borgare så mycket, att de år i683 gjorde föreställ-
ningar om sitt bedröfliga tillstånd och anförde att
Staden fordom räknade 350 familler, nu blott 150,
med deri inberäknade enkor, af hvilka knappt 3o
•voro i stånd att ordentligen betala sina utskyldcr.
Icke långt derpå, sedan dessa ölägenheter blefvo af-
hjelpte, begynte man i Wiborg att bygga skepp, hvil-
ket förr icke varit öfligt. Detta förhållande fortfor
länge, men har nu i scdnare tider så aftagit, att lan-
dets tvenne Stapelstäder deraf hafva högst få,, så att
Wiborg år 1794 blott hade ett enda. Ar 1785 hade
Fredrikshamn 12 egna fartyg af 260 ttll 300 lästers
drägt, af hviika I Sia blott ett var qvar. Emedler-
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tid hafva sedan .längre tider årligen inkommit ett be-
tydligt antal limmande skepp, uppgående redan 1790»
till omkring 100 för Wiborg och 2 5 for Fredriks-
hamn. Af alla de."sai handelsfartyg, hvilka år 1 831
komne från Finska* hamnar passerat Sundet, voro mer
än en tredjedel, newligcu. §1, från Wiborg och 6
från Fredrikshamn; af de från Wiborg utgående voro
ett Österbottniskt, ett Norrskt och 2:ne Svenska, in-
tet eget, samt alla de öfriga Engelska, nästan alla an-
komne med barlast. De orsaker, som scdnaste tiotal
af år ganska betydligt bidragit till handelns aftagandc
äro: 1788 års krig, då flera fartyg med sina lästet
förlorades och utrikes handeln afslannade; Stadsord-;
ningen, utgifven 1785,- Sågförbudct 1798; samt för-
eningen med Nya Finland; äfvensom det utomlands
nuvarande låga priset på trät!varor.

ÖfversigtafHandelnsförhållande nedan-stående år.Wiborgs Stad.

Tull ijS.co

Il-Z/'. Export. Import. Assign.
I Värd». I Värd: Rubel. kp.

1784 21 3,026
161,655

-177,357
. 124,831

99> 67
. 70,343
154,132
162,755
272,502

128,672.
176,558
142,275

69,575
47,261
44,327
27,564
25,820
18,307
24,653
53,682

88 146
'79'
! 792

-

-

J793
' *794

1 796
*797
1806
1823

110,01 1
116,579
ji3,034
95,344
35,232

496)497

'«4i 59
~

19
- !

78,
519

_,
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Fredrikshamns Stad.

Utdrag ad Sjötull-Kamrarnes i Wiborgs LänRäkenskaper för nedanämde år.

I Wib irg. I Fredriks amn.

\^

Import j

* Silfvi
"ull
'^.

_k.^c,/-i
i Silft

Tah
ss.

»v*
•05 c»v ■**-c. o-

-11
__[import \

i Silfvi
"ull
ir.

Export
i Silfi

Export
i Hl//.

'Tull]
ver.

■

■ i
[ Rubel. iIkap. Rubel. ! lopS Rubel. kop. Rub et. _. o^>.k

I ' I --

■

18,5 11,735 975
"

1,433i i34 8..Z7 1 885
1

48 4a| 710 1181
-

1816,i] 116 6,067 °4 i 4,833 331 81 769N
1826' »9

I.

i5,i46 22 f 7,54q' ! 3? 87 2>798 56 2,233 351
°" "', - 13.744 ! 2a

I
12,985,

!
7^ 9** I 1'77» i3 1,494 763

1828 i6o'
I 3,889

i-
J4<>_

!

9>995j 8. 109 , 2,362 93 2,062 56Z
.829M! i6,041! 54? i0,053 12 107 i.g45 60 1,808

I 57.
tB3o■i* 16,490]15.il 8,703! 66?! I 130 I 4,330 68| ',?89' 1361|
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Oaktad t dessa uppgifter vid första påseendet _,)

*kulle vittna öm någon handels öfvervigt, är den dock
ganska förmånlig, ehuru nästan endast för Wiborgs
Stad, äfven med betraktande af den mängd varor,
som landvägen inkomma från S.t Petersburg och Nya
Finland. Be varor, som utgå erhålla vanligen ett lågt
värde, de inkommande i förhållande ett vida högre;
tullen for utgående produeter är lindrig, såsom för en
tolft bräder 34 kop., då dess värde uppgår till un*

gefär 8 Rub. B:co, deremot kan stundom tullafgiften for
cn importerad vara utgöra detsamma, som sjelfva värdet.

WiborgsStad, hvars förnämsta export egentligen
utgöres af bräder och tjära, är en ibland Finlands
bästa handelsplatser, ehuru utländningen gör ett be-
tydligt afdrag för fraktkostnaderne af de kommande
och återgående fartygen. Ärliga utskeppningen af brä-
der går till ungefär 100,000 tolftei reducerade bräder
till I 2 fot långa, l 1 tum breda och l~ tum tjocka, till det
mesta plankor, 16 till 21 fot långa, 11 tum breda och 3
tum tjocka, af hvilka ?:delar vanligen gå till England
dessutom utföras hampa, tjära, beck, talg, tågverk
m. m. men af dessa varor är en betydlig del af Nya
Finlands produeter, hvilkct förhållande äfven gäller
för landets ölriga Städer. Ärliga införseln af salt går
till ungefär 40,000 tunnor. Ve varor, som landvä-
gen inhämtas, hvilka ej ingå i ofvanstående uppgif-
ter, utgöras af rågmjöl, spannmål, ätliga varor, vi-
ner, socker, specerier, m. m. Fredrikshamns handel är
likartad med den förenämdes, ehuru i vida mindre förhål-
lande, så att bräder utföras t. ex. endast omkring 12,000
tolfter. .< Ovanstående uppgifter, för år iB2 3 innefatta
de ämnen, som både sjölede* och landvägen blifvit
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fördfei Kexholm, som minst af alla befordrar Nya Fin-
lands productcr till annan ort, for mest fisk och for,
öfrigt några matvaror till Hufvudstaden och han en; i.
sednare tider stigande handel. Willmanstrand och Sor~,
davala emottaga förnämligast från Nya Finland endast
landets productcr, bestående i trädvaror, boskap, få-,
gel, smör, talg, lärft, ylletyger, potaskå, kimrök,
dem de utvcxla med Bonden mot salt, tobaksblader,
hampa, remtyg för Selar, rågmjöl, m. m. obh. fram-
skaffa till Wiborg eller S:t Petersburg.

Myntet i landet är Ryskt, dcraf följande slag
finnas: Rubel, både i papper, B:co Assign. kallad, och
i. silfver, med etfe inbördes förhållande vanligen af too
till. 375, den förra både af Finsk, sedan föreningen
med Ryssland, och af Rysk stämpling sedan år ,768,
den sednare blott af Rysk. Enligt en Ukase af år
1810 bestämdes en silfver Rub. till 83^ solotnik berg*
fint silfver, med tillsatt ren koppar l2^ solotnik, och så-
ledes tillsammans 96 solotnik IZL l Rysk mark, nemligen
så att en mark silfver förhåller sig till marken myntadt
silfver, som 10 ti11.7^.5. En Alexanders- eller Nicolais-
Rubel, hvilken nu är allmänt gångbar, innehåller 4 so-
lotnik 21 doley eller 4^6 doley bergfint silfver, med
tillsats af 61 i- doley koppar, och således hela vigtett
lika med 466,56 dolqy och 100 Rublar-z:5 skalp. 3

lod Rysk vigt. Således svarar ett skalp, myntadt silf-r
ver emot 19^ Rub. S:r och I skalp, bergfint silfver
emot aa. Rub. S:r. Arbetssilfret deremot innehåller
|g=S l4dödigt, Kopek t i Finsk pappersstampling och
i Rysk koppar och silfver, med lika förhållande emel-
lan papper och koppar, samt som l till 4 emellan de
sednare slagen och silfver-kopcken , hvaraf 100 svara
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emot en Rubel, Numera alla'stämplade i a-köpcks-
stycken. Enligt Förordningen af år 1763 skall ett'

pud ren koppar sVara emot 16 Ru_b. myntade stycken,
samt enligt 1832 års Författning emot 36 Rubél,

• Dessa ärö de allmännaste,: men dessutom före-?
komma äfVen af Ryskt Ursprung: Sela- oeb halfva Jrtt-'
périal&r lika med i o ock 6 SilfVerßub. med ?|.berg>-
fint guld eller af 22 karater, den hela bestämd'titt
3*jj solotniks vigt svarar emot 4t,,3c, Franc, i det
förhållande att 1 skalp, fint guld svara,- emot i skalp:
myntad* guld, som 10 till g^\\. Dacate* af pla-
tina, vid Uralska bergen, hvåraf en svarar emot 3;
Rub. 8:r, förstår 1 828 preglade; i vigt svarar hvarje
emot i S:r Rub. samt i storlek emot | S:r Rub. Ef*:
ter myntfoten har i Ryssland bergfint guld 16 gån-
ger högre värde, samt platina 6 gånger emot lilfver
af samma vigt. :>■■'> ..■■.■{

I anseende till olika stämpels Och värde finnas is
Papper, af Ryskt ursprung, 6 Rubels blåa, 10 Ru*c

bels röda samt 26,60, 100 och 200 Rubels hvitar
sedlar, af Finskt, 20, 50, 76 köpeks samt t och
2 Rubels sedlar.

Silfver, af 5, 10, (16), 20, 26 och 60 kopeks samt?
I Rubels värde i Silfver.

Guld, hela och halfva Imperialel..
Platina, Vukater.
Koppar, I och 2 köpeks stycken, samt nu blifvaWdrf

5 (petok) och lo kopeks slantar. Med undantag
af det Finska sedelmyntet; och kopparn > som af'»
ven efter behof kan preglas i Moskwa, Catharine-
burg, Sousön och Febdofia, stämplas ällä öfrigd
myntsorter endast i 8:t Petersburg.
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. Inbördes värdet emellan olika slag är: en hel
feaperial =_= 10 Rl,b. S:r zz: 4l>t3* Franc^ En half
Ijnpérial ZZ 5 Rub. S:r zz 20,565 Franc. En platina
Ducat zz 3 Rub. S:r. En Rubel Silfver ZZ 376 i pap-
per eller koppar zz 100 Kop. S:r zz: 10 Griwn S:r
!ZZ 45°'° Franc. En Rubel Guld, fingerad ZZ 4.oa°
Franc. En Kopek i S:r zz 4 kop. papper eller koppar

ifrån 6 till och med 2 5 kopeks silfver styc-
ken).; En Rubel papper eller koppar ZZ 2 Poltina ZZ!
lo griwner zz 200 Den gas ZZ 5 Tsclictwcrtak eller
Polupältinik. En Kopek zz 2 Dcnukas zz 4 polukas
hvilka ej mera förekomma. Coursen på Rub. R.co Ass.
har vvarit de sednaste åren emellan 36 och 44-skiU*'
Svenskt Riksgälds i sedlar. En Altina zz 6 Dcngas.
En Polaltina zz 3 Den gas.

Rubel och Kopek äro fornåldriga namn i Ryss-
land,- den förra, som egentligen betyder ett afhugget
stycke, finnes redan år 1327 omnämd oeb den sed-
nares betydelse är en pik eller lans; Griwcn förekom
preglad i Constantinopel redan uti Igors tid. Under
IWan IV:s_ tid utgjorde kopekernes pregel en ryt-
tare beväpnad med lans. Förmodligen föreställdes Ru-
beln i de äldsta tiderna med ekorns och andra djur*
skinn, sedermora med metallstycken, f början af l6:d«
seclet voro Rublarne.preglade i oval form. Imperialcr-
Ne halva sitt ursprung från Kejsarinnan Catharina Ils
tid; före denna fanns ej annat guldmynt, än duca-
ter, som Storfurstinnan Sophia lät prcgla med sin
bröstbild, hvilka numera ej förekomma i omlopp.

Enligt en Kejserlig befallning, får intet utländskt
mynt vara inom landet i omlopp, med undantag af
Holländska Ducater kallade Tschcrvontsij föras räk-
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vingar i Rubel och kopek; får landets mynt under.
strängt straff ej utföras, emedan det inre värdet af.
myntet är utöfver det allmänt gällande.

Det största Längdemåttet är en Werst, hyaraf

104/5 belöpa sig på en grad; en Rysk Werst är zz
500 saschen zz 1600 arschin zz 3500 Engelska fot
ZZ 3593 Svenska fot zz 3284 Pariser fot ZZ 066,6
metre. Fordom bestod en werst af 700 saschen, och,,
numera sedan år 1830 är en werst i Finland bestämd
till. •jg mil. En Tysk mil zz: 7 werst; en Fransysk
lieue zz: 4 överst ungefär; en Svensk mil ZZ I o werst
35 alnar. En Saschen zz: 3 arschin zz 7 Eng. fot
zz 7,186a Sv. fot zz 2,, 333 metre. En Arschin zz l6
werschok zz: 28 Eng. tum zz: aB| Sv. verk tum zz:
0,7"i metre; 97 arschin zz: 100 hrabantska alnary

och' 6 arschin ZZ 6 Sv. aln. eller 61- Sv. aln; 10

arschin zz: i3 Riga» alnar.; ogh 8 arschin Zz: 1o Ham-
burger alnar; 9 arschin zz l yard.

Areala innehållet bestämmes genom Desätiner, af
hvilka tvenne slag finnas, nemligen Krono Desät. • zz.
40><60 qvadr. saschen zz: 3i,000 qv. aln. zz 2 T

3
5

tunnland, 2400 qv. saschen zz 21,600 qv. arschin
1,093 hectare; samt privat Desät. zz: 4° X 80 sasch*
ZZ 41,333 qv. aln. zz: 2-.° tunnland,

Vigt: En Berkowitsch ZZ 10 pud ZZ 400 pfund
Z= 384^'3 skålP* =: 384 skäIP- 2' lod Sv. vigt.
Ett Pud^zz: 4o pfund Ryskt = 38?|| Sv. skalp. z=
33 Fransysk. skalp, zz: 16,280 kilogrammer. En Rysk
Mark eller Pfund zz: 3 a lod zz: 96 solotnik zz: 96
X 96 doleyzz:2B lod Cölnisk vigt zz: \\\ Sv. skalp*
46 Ryska skalp, zz f\s skalp, i Riga rzz 38 Hamb.
skalp. Ett Ryskt Lod zz 3 solotnik ZZ 266 ass (Sv.
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M'^ 278! ass); En Am; Doley: : 144 : »33. En
Sölotnik ZZ 0,004» kilogrämmer zz 96 delar. Tvenne
Ryska skalp, kalla? dvoinik och 3:ne troinik. För hö
linnes egna benämningar; en Orista 20 skalp, och
en Perma ZZ 240 pud. FÖr Pharmacien begagnas ännuT
JNurnberger-vigter. ;

Rymdemått, för våta varor: Wcdro ZZ i2,3oli-
tre ZZ IO Lifländska stop ZZ 8 kruscbkos. 18,} we- 1
dro ZZ l oxhufvud; för sädesslag: Tschetiverf!ZZ?
9,658 Fransk, cubik tura ZZ 8 tschctwcrik ZZ 2 os-
min zz 4 pajok ZZ 64 garnits zz 128 pojak zz 35 T

5~;

rågade Sv. kappar zz 206,80 litre eller 8 pud torr råg.
12 Tschetwert zz 48 Lill. lofzz 1 läst zz 33é8,8a
litre. I afloniög för Militairen skall en tschetwert rent
rågmjöl svara emot 7 pud 10 skalp, och en tschetJ
wert rena gryn emot 7 pud 3o skalp, i begge fallen
utan matta. En Kuli eller matta mjöl öres af g
pud och 16 skålpund. ■Egentligen äro här i Länet, såsom i hela Fin-
land, Svenska vigter och mått anbefallta, men i an-
seende till flera förhållanden och närmare föreningen
med Ryssland förekomma älven dessa ofvannämde. För
längre tider sedan svarade en tunna i Wiborgs Socken
emot 26 kappar, i gamla Karelen emot 32 och i del
ofriga landet emot 30.
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Uppgiftförföljande varorpålägsta ochhögsta
priset dessa sedmaste tio år, iB:coAssign.

_k ■. _^_. .....I1. - . . Högsta.' ' Lags a.
■ ' ■ ■- :+ . \

■
B.åg, en tunna.......
Korn , en tunna
Haffa, en 'tunna ... . . .

Hvetemjöl, ett lisp. .
. . .

Bohvete, en kappe .
....

Rubel,_!_^_ Rubel. hpA
12

i 8
-,
-

. 20 U
13 -

8 -

HH5! - H
2 I s°' 4-

■ 1 -i-.-

3
5o
5oPotatoeS, en tunna ......

Kött, fäi*skt, skalp
Fisk, färsk, skalp
Smör, lisp.
Humla, skalp. . . . . ...

Lax, färsk, skalp. .....

Sik/färsk, skalp.. . „ ...

Nejonögon, skalp, .^ ..... ... ~,,... «, ~ ,
Strömming, salt, lisp. . ,'."'." .

hg> 'tjoget
Brännvin, en kanna finkel . .

Hö, pudet . . ... . .
.

Stock, 4 famn. 9 tum i lilländan
Bräder, tplften, helrena 6 alns, |

11 tum breda 1 tum tjocka iTjära, en tunna . .
. .■'...'

Hampa, lisp. . .
. . ...

Ull, Tysk, skalp.. ._•_._■_■..
Talg, skalp. . . . . . . .

.

Talgljus, skalp. . , . . . .

Tobaksblader, skalp. . , .
.

Jern, lisp. .
. ... . .

Socker, skalp.
. .

KafFe, skalp. .
. . . ; ,

1 bout. Port-Madera Vin .'. .

6
-

-^

__■,
-

-

>
___ I

1
■
-

■

.5
12
-

20

3o
.5

75'
5o
25
3o
-
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10 —

' ■: ,^.
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> -

• w
■ H
,5

4°N'.20j
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—
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5o
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18]

8. - i5 -'
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' 4.

-

- ■5 -

■»■ '"« 150
—

-

I20
35
15

\so

— N-fe-
-

— |20
2 -!
i 20
1 5o

soj-

»

-

.

1.9°.
00

75■»iL Tegel, fooo . .
... .

. I 20 (-



110

v t)ykeriet for hela Gamla Finlands skärgård stod
•edäivår l^O under ett i S:t Petersburg privilige-

*radt Dykeri-Compaghi öch bortdonerades ungefär vid
ofvannämde tid åt en benämd Klipping, hvars efter-
kommande innehaft det ända till år 1826, då dona-
tionsrättigheten upphörde. Donatarien af detta var skyl-
dig att på Utöarne underhålla personer, kallade Dy-
keri-Starostér, och redskap, såsom saxar, yxor, pum-
par, m. M. for att hjclpa eller lossa lasten och berga
alla de fartyg, som med eget. biträde ej kunde befria
sig från den olycka, hvari- de råkade, i hvilka fall
de tillföllo Dykeriét. I Wiboi'g öch Fredrikshamn fun-
lios för detta ändamål af GbuvWnémeWts-lle^énngeri.
aitctoriserade Directeurer., Enligt Lag erhöll Dykeriet
af skeppet, äfvensojn .af .hela lasten |:del, om strand-
ningen skedde på längre- ä» en wersts afstånd, från
det land, der den bergade -varan' med säkerhet kunde
uppläggas, deremot blott .del inom mindre afstånd,
med hvilken afgift alla omkostnader bestriddes, såsom
vakthållning, bergningsbesvär,.magasinsbyra, m. m. l
Mnde_.se varome transporterades till närmaste Stad,
Öktes afgiftcn något, mcii bortfördes de af Kedarene,
utföll andelen i natura. Stundoiri hände dock att. ut*
gif.terne Öfverstego inkomsterne? då nemjigen lasten be-
stod af träd varor,, hampa,, m.. M. Behållningen för
Bykeriet var i Wibor-g ganska ringa, med undantag
af ett år, då ett fartyg la»tadt med silfvertackor för-
liste vid Lavansaari; I' Fredfikshamns district deremot
var behållningen ganska betydlig, sa att den år 1809
steg niycket öfver /so,ooo Riibe); år 1812 var, i
anseende till sju på. det aret förolyckade fartyg» af-
ven förmånligt, likasom år 1.820, • hvilket inbraijtfr
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omkring 20,000 Rubel. Emellan åren 1809 och 18-2.0,
voro blott 181.0, il, 13 och 16 fria :för olyckor,
deremot hafva på dessa II uppgifna år 26 utländska
fartyg strandat och förolyckats i trakten af Fredriks-
hamh, deraf ett enda varit Svenskt, 7 Ryska, 7 En-
gelska och 4 Amerikanska.

FÖRMÖGENHETEN är i allmänbet mera
jemt fördelt, så väl ibland Ståndspersoner, som Bön*
der. Få egentligen rika Ståndspersoner finnas och i
förhållande till vanligheten ett mindre antal fattiga.
Nästan alla, hvilka äga större verk och egendomar,
bo utom landet, mest i S:t Petersburg och räkna sig
ej till landets Invånare. Någon förmögenhet förvärf-
vad genom tjenst eller handel i Ryssland, har blif-
vit införd. I sednarc tider har lyxen betydligt till-
tagit en följd , som till någon del kan tillskrifvas
föreningen med Nya Finland.

I anseende till de stora bolagen, hvarigenom flera
förenat sig tillsammans med gemensam rätt, kan man
mindre säga att värden, mer att huset är förmöget
och välbehållet; dä den största förmögenhet vanligen,
består deri att hemmanet är skuldfritt, spannmålen
tillräcklig och något litet penningar finnes utÖfver be~
liofvet. Högst få Bönder besitta flera hemman och ett
.ringa antal hafva utlånta penningar, dem några dock
i .norra Ladogä trakterna skola ända till 30,000 Ru-
bel insatt på Lombarden. De egentliga orsaker, som
hos Allmogen bidraga till fattigdom, äro: I. dålig
jordmån och dåliga lägenheter j 1. brist på binäringar,
ined skog, fiske, sjöväsende m. m.f 3. en drygare be-*
skattning, af hvilken beskaflewhet arvio-j. ufvuds afgifc
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fe»' är den mest tryckande; 4' dsgsverks-zkyldigh.:-
ten, samt 5. brist på afsättningsorter. Likasom i en
jbrännpunkt hafva alla dessa jorsaker sammanträffat! i
JParikkala Socken, för att utarma densamma. Öfver-
jllt nästan dålig jord, hvilken än i nöden blifvit svedd
och utsugad, finnas der inga andra medel till for-
tjenst, än dem ett dåligt åkerbruk gifvaj och de höga
jU^yiderfl^ Mildas ej genom den; förman Dra andra
Socknar hafva, att förvandla en mängd små landtpra-
:dieter till penningar. Dagsverken, utgörande 12 för
livarje arvio-bufvt»t/, , utt^gnc;; ett för hvarje månad
vore qn lindrig och, obetydlig asgift,deremot ganska
tryckande, då de blott påtordras ,den brådaste arbets-
tiden. Hela Socken lemnar deraf 19,000 till Hoflägret,
.och då man besinnar, att de flesta bo på afstånd från
detsamma, så åtgår tid för mer än 30,000 dagar,
.för att uppfylla dem. , Avtager man nu . att dessa
30,000 dagar godvilligt med kraft användas på eget
.åkerbruk, den' bredaste tiden, ty då är vanligen all
jjji^ja, bannlyst, så bör en Kvantitet spannmål produ-
ceras, som till en betydlig del minskar armodet. De
.orsaker, som omkring Ladogakustcn skulle förorsaka
(fattigdom, motvägas betydligt af jordmånens godhet
.och förmåncrne vid sjön. Suojärvi finner lindring ge-
nomen drägligare beskattningsgrund och de förmåner
skogar^e .gifva; Uguniemi dcremot röner obetydlig
Lindring för fattigdomen. De orsaker, som ännu i all-
mänhet bidraga tjll förmögenhetens minskande äro; bo-
.lagsskillnaderne, processers förökande och omkostnaders
erläggande vid utsökningsmålen ; handelsspeculationer
sch entreprenader na. ra. för kvilka alla Bonden är
JwW benägen.

._
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VII. BESKATTNING.

JORDLÄGENHETERNES NATUR eller olika
skatteskyldighet bestämmes dels efter de större och
mindre utskylder hemmanen måste vidkännas, dels efter
deras innehafvarej för det närvarande finnas följande
slag:

Kronogods, hvaraf numera blott qvarblifvit Koit-
sanlax i Pari k kala Socken samt Dysterniemi i Lapp-
vesi Socken, ett af Kronan inlöst hemman för Saima-
Flottans behof; båda Utarrenderade på 26 år.

Allodia.-Säterier, redan sedan Svenska väldet,
af hvilka finnas i Wiborgs Socken Juustilajoki, Ströms-
näs, Wendälä, samt under Ryska väldet tillkommet^
Mon Repojs eller Lill^Ladugård* alla tillsammans 9 hem-
man; i Wehkalåx Socken Hillnäs, Bredskalls hemman
N:o 8, Stensböle hemman N:o .2, samt Sippola Gård
9 hemman; i jäskis Socken Kostiala 2 hemman och
Pelkola ett hemman , samt i Säminge Socken Moiniemi.

Frälsehemman, sedan Svenska väldet, hvilka fin-
nas i alla Härad, utom i Äuräpää samt de Kexholm-
ska. Ar 1824 utgjorde deras antal 73^ hemman.

Donations-frälse; de flesta af dessa voro ursprung-
ligen Kronohemman, några Kronogods> många Bostäl-
len, Frälsehemman m. m. Genom Kejserl. Förordnin-
gen af den 26 Nov. 826 blefvo de alla förklarade
vara af Frälsenatur, dock med 1 o års fardag för nu-
varande åboarne. Till dessa höra de under åtskilliga
publika Verk anslagne hemman, hvilka Kronan till-
handlat sig af Donatarierna.
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Boställen, endast för Pastorer och Capellaner.
Före föreningen voro de fria for alla utskylder, hvar-
före de aldrig till sitt skattetal förmedlades; efter
föreningen deremot deltaga de i brännvins-afgift, i
väg- och brobyggnad efter gamla oförmedlade mantal.

Skatte- och Kronohemman; till dessa höra äfven
de så kallade bobels- eller nybygges-hemman , hvilka
anda till år 1753 icke voro skattlagde, derefter högt
taxerade och icke satta under | arvio Rubel samt vid
1764 års revision förmedlade. Många bobels-hemman

aro ännu utan skatt.
Ödeshemman, till större delen uppkomna vid det

stora 20:åra kriget och till någon del begagnade af
närmaste åboar; af dessa finnas i Kymmene Härad 19,
i Lappvesi Härad 4*. deraf 3 O hemman endast i Lapp-
vesi Socken, i Jäskis Härad 7, m. m. Till och med
hela byar kunna numera ej annorstädes, än i gamla
Jordeböcker tillrättafås.

Utom dessa hafva förut funnits hemman af föl-
jande olika beskaffenhet, men hvilka för det närva-
rande innehafva natur i enlighet med de föregående;
dessa äro:

Kongs- och Ladugårdar, 2 i Wiborgs, 2 i Kym-
mene, i i Wehkalax, 1 i Kerimaki, i i Säminge,
4 i Räisälä Socken m. fl. v\

Konglig Majestäts arf och egna hemman, deraf
till ett större antal funnos i Kymmene Härad och i
Wiborgs Socken.

Kloster-, Domkyrko- och Pra.bende-licmman , de
flesta i Wiborgs och Nykyrka Socknar, tillsammans
något öfver 100 stycken. Ar 1641 funnos i Nykyrka
några praebende-hemman hörande under WexiÖ.
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/

Säterier, Rusthåll, Auguments-hemman och Bo-
ställen för Militairen, af hvilka trenne «ednare slagen
ett betydligt antal fanns i hela landet med undantag
af Kexholms Län. Alla dessa sednare blefvo efter kri-
gen reducerade till Krono.

Sämje, Liberi, Stubbe, Stadga skatters, Skatt-
marks, Rätteskatters hemman. Börde-hcmman hade till
skillnad från Kronohemman erhållit detta namn genom
en urgammal besittning och aldrig lemnade restan
Ifrån dessa fingo åboerne för rest ej på 3 år fördrif-
vas, men väl efter denna tid, då hemmanet i annan
hand blef Krono. Börde-hemman kunde utan tillstånd
säljas.

Hospitals-, Lots- och Posthemman. Af det första
slaget funnos år 1 617 ännu 3, hvilka då förvandla-
des till Krono.

Kronogods öfverallt i Kexholms Län, af hvilka
de flesta voro betydliga.

Enligt 1706318 Jordebok funnos inom den del,
som benämnes Gamla Finland 3,988 Rätteskatters hem-
man; 31 nyss skattlagde; 8 Stadga skatters hem.; 62
Stubbeskatters hem.; 4 Liberi och Sämjehem.; Adelns
gamla Frälse 80 hem.; 62 Krono-Landbönders hemman.

Under Ryska väldet tillkomne hemman af skild
beskaffenhet voro Tafelgods, Apanagehemman, Arrende-
gods och Donationshemman. Ännu befintliga Arrende-
gods i Wiborgs, Pyttis och Lappvesi Socknar, erlägga
till innehafvarne omkring ÖOCO Rubel B:co Ass.

BESKATTNINGSGRUNDER, fastade vid
jorden äro:
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Mantal, af Svenskt ursprung i alla Socknar,
utom de, som hafva Arvio Rubel och Åder beräkning.

Arvio Rubel deremot, af Ryskt ursprung, sam-
mansatt af Finska ordet arwssta, värdera, gissa, och
den Ryska myntbenämningen, emedan förmodligen i
äldsta tider under Ryska väldet ett till detta värde
bestämdt jordstycke skattat en Rubel. Denna grund
följes i hela Norra och Mcdledels Kexholmska Häraden,
samt i Hiitola Socken, hvarest jorden fordom, i an-
seende till de i dessa trakter befintliga orefvade och
oskiftade lägenheter, årligen till denna skatt bestäm-
des. Först år iys4 gällde en taxering för 6år och
sedermera 1764 beslöts den då satta värderingen vara
för framtiden gällande. En utsädes tunna beräknades
i bästa år gifva 2 tunnor, i sämre ,3 å ii i åker
och i sved |, ö, |tdcls utökver utsädet, och då hem-
manet ansågs hafva tillräckligt äng och skog, samt

fiske till husbehof, så bestämdes en sådan tunna till
en Arvio Rubel, hvarfore den ännu af Bönderne kal-
las ttyttttett maa. På en Arvio Rubel fördes i skatt en
tunna, två delar råg och en del korn, samt ända till
år 1764* 531 kopek, men efter den tiden 106^ kop.
då 53' kop. af Arvio-hufvud tillslogs, och Arvio-
hufvud dcrigenom befriades all penningeskatt. Arvio-
Rubel beräkningen gällde för hela Svenska Karelen.
Enligt Kejs. F. Senatens beslut af den 3i Oct. 1816
svara 4 Arvio-Rubel, och endast i Suojärvi, 12 Arv.
Rub. emot ett inantal.

Åder, troligen en förändring af Finska ordet
atra, plog, deraf ådra och åder; benämningen atra-
fljaa förekommer ännu i Gamla Karelen. Enligt ofvan-
nämde beslut är en åder lika gällande med ett mau-
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tal. Denna beräkning galler ännu i Rautus, Sakkola,
Pyhäjärvi, Räisälä, med Kaukola och Kexholm.

Skattmark, i hela Savolax eller fordna Nyslotts
Lan och således i Pumala, Sulkawa, Randasalmi, Sä-
mingc och Kcrimäki. Enligt ofvannämdc Förordning
jemfördes 4 skattmark med ett mantal.

Skatt, i alla Socknar, utom Gamla Karelen och
Nyslotts Lan , nemligcn i det egentligen fordna Wi-
borgs Län, med den skillnad att i Nyländska ande-
len , samt i Stor-Walkeala, i skatt svarade emot i

mantal, och i den öfriga delen i skatt emot i man-
tal , med undantag af Prabcnde^hemman , hos 1 .vilka
i skatt och I mantal utgjorde lika. Dessa båda be-
skattningsgrunder påfördes hemmanen i ofvannämde
förhållande till mantal och tjente till Grundräntans
bestämmande.

Obs, af Ryska ordet o^sc/.e, summa, följdes en-
dast i Kexholms Län och svarade ungefär emot a man-
tal. I Svenska tiden förekom denna beräkningsgrund
äfven i Ingermanland. Spannmålen för Arvio-Rublarne,
Arvio-hufvuden och hemmanen förvandlades efter 72
kop. för tunnan till penningar, till dessa sammanslagna
lades 53^ kop. både för Arvio-^Rub. och Arvio-hufv.
samt lin- eller hamppenningar, allt för hela Socken;
denna summa dividerades med i/s Rubel 4a kop. Q/\5
Dal. S:r m.) till obser. For hvarje obs tjvarstannade
i Socken 4 tunnor, kallade stations-spannmål, till
Kronans disposition, resten blef ränte-spannmål, som
i en donerad Socken tillföll donatarien. På en obs
fördes förr 3ti kop. skjutsfärdspcnningar och 84 kop.
fästningsdagsverks-penningar, samt 14 dagars fästnings-
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arbete (posok) om året, i stället för Knekthåll och
Rötering.

KÖör, af kor, en grund fästad vid jorden, med
deremot svarande Jordeboksränta, numera upphäfven.
Denna fanns i Walkeala och Nyländska andelen, nem-
ligen i Wederlax, Wehkalax, Kymmene och Pyttis, samt
hela öfriga Nyland.

Nebbar, en grund fästad vid jorden, med Jorde-
boksränta, numera upphäfven. Den fanns i alla trak-
ter der Köör förekommo.

Rök, af hushåll, endast gällande for utöarne i
Finska Viken, så att 4 rökar svara emot i mantal,
livilka af ålder hafva varit till ett antal af 55. Den
för röken nu gällande beskattningen är enligt Lands-
Löfdinge-Embctets Ordres af den 23 Febr. 1818.

Fordna grunder voro: Orawa-maa, af Fin. ortts
tt.as / a i kappe; Nötslag; Alnar; Stänger; hvilka alla
afvensom Skatt, Skattmark, Obs, Köör och Nebbar
ännu på i-j-.de seklet förekommo, men numera icke
tjena till grund för räntans bestämmande. Endast
skattelösen erlägges efter de flesta af dessa benämnin-
gar, afvensom efter gamla oförmedlade mantal. Efter
fullbordade Storskifte bringas all inom Landet befin-
telig jord till mantals-beräkning.

En olikhet i uppgifna mantal för en trakt före-
kommer ofta, allt efter det Prestegårdar, Ödeshemman
m. fl. äro upptagne; utöarne äro bibehållne vid rök-
tal eller förvandlade till mantal; samt efter afsigten
med deras uppnämnande, så till ex. hafva öarnc Kuor-
surna, Råtö och Stamö i Jordehöckernc ingen skatte-
grund, men väl mantal endast för brännvinsafgiften.
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Uppskattningar och Förmedlingar.
Med Mantal och Skatter till lika förhållande sins

emellan:
Pyttis, 1742 med 86 hemman af 24/ä mantal

och lika skatter, deraf 2 hem. [i mänt. Prestbol.
Kymmene, 1706 med i3i hem. af 38| mänt.;

1742, 132 hem. af 33| mänt. och lika skatter, 2

hem. af ~- mänt. Prestbol. Högland alltid af 19 rö-
kar och st. samt lilla Tyttcrskär af 7 rökar.

Wehkalax, 1706 med 236| hem. af 76/- man-
tal 1742, 230| hemman af 70^ mänt. och lika an-
tal skatter.

Wederlax, 706, 202 hem. af 63^ mänt.; 1728
och 1742, 191 hem. af 6aT g mänt. och lika antal
skatter; dcri 2 hem. Prestbol.
Med Mantal och Skatter, i det förhållande, att ett

mantal och - skatt tjenat till grund vid räntans
bestämmande och utgjort lika i värde:

Walkeala, både Stor- och Lill-Walkeala tillsam-
mans, af ålder 242 hem. och 35|| skatter, 62^
mänt. 196 nebbar, 383 koör. 1706 förmedlade till

191 hem. af 34|jj skatt, 3g?! mänt. 2 nebbar, 3
köör; 1742 förmedlade för krigets olägenheter. Nu
stående skatter äro 32^|; Prestbol 2 hemman.

Mendyharju af ålder i4| mänt.; »742, 9/g mänt.,
4zZ skatt, 2 hemman Prestbol.

Savitaipal af ålder 74 \l mänt.; .706 förmedl.
till 5 ill mänt.; 1742 förmcdl. till 3a^ mantal;
l|| mantal Prestbol.

Taipalsaari af ålder Bo| mänt.; 1706, 6l^ mänt.;
1742, 26^ mänt.; ij mänt. Prestbol.
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Klemis af ålder 6i\.j^ mänt.; ,706, 32^ mänt.;-
-1742, 19^ mänt.; \ mänt. Prestbol.

Luumäki af ålder 67^ mänt.; [706, 4^4 mänt.;
1742, 26^,mänt. och 12-i skatt, deraf i| mänt.
Prestbol.

Lappvesi af ålder 2 33/- mänt.; 1706, 122*
mänt.; 17^2, 4^riz. mantal och hälften deraf skat-.
ter; 5 mantal Prestbol.

Joutsenas af ålder ilB.j§ mänt.; 1706, 63 \
mänt,; 1742, 3o|| mänt.; i/~ mantal Prestbol.

Ruokolax af ålder 271^ mänt.; 1706, »6813
mänt.; 1742, 6«^3 Mänt. och 3oJ| skatt.; Prestbol
3 mantal.

Jäskis, 1706, 236 hem., i0.3~7
$ mänt.; 1742,

198 hem. 463 mänt.; deri 3 hemman Prestbol.
S:t Andr_e, 1706, 206 hem., l i2j- rn^nt.; 1728,

163 hem. 80 II m^nt.; 2 hem. i| mänt. Prestbol.
Wiborg, 1706, 233 hem.,

2
6X skatt., »27//^

mänt., 1728, 215 hem. iosi| mantal.
Kakkis, 1706, 70 hem. 27-^ mänt.; 1728, 66,

hem. 26 A mänt. i2|| skatter.
Rjörkö, 1706, 176 hem. 511 mänt.; 1728,

167 hem. 44kl mantal. UtÖarne Seitskär, Lavansaari
och Pienisaari, sedan 1706, skatta för 29 rökar.

Nykyrka, 1706, 358 hem. 147g mgnt.; 1728,
296 hem. 89H mänt.; 3 hem. 2? mänt. Prestbol.

Walkjärvi, »728, 1882 hemman 89 mantal; 3
hemman ~ mantal Prestbol.

Nobla, 1728, 240 hem. 113-5^ mänt.; 2 hem.
2?, mantal Prestbol.

Kivinebb, 1728, såsom nu; deri 2 hemman 2%
mantal Prestbol.
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Med Skattmarker i det förhållande, att 4 skattmar-
ker och i mantal svara emot hvarandra

Pumala, if skattm. Sulkawa, 21^ skattmark.
Randasalmi, 1742, 10^ mänt. 273 Kronohemman af
4o| skattmark. Säminge, i6T3g skattmark, Kerimäki,
»742 förmedlad.

Alla dessa sistnämdc blefvo 1664 provisionelt
skattade, och mycket högre än det öfrc Savolax Hä-
radet, eller norra delen.

Med; Ader-beräkning efter 1728 års skattläggning:
Räisälä, med Kexholm och Kaukola, 1728, 180

hem. 69H åder, utom 6 hemman Prestbol och 4 hem.
om 3 åder för Kexholms Pastorn. 4 Ladugårdar i Räi-
sälä förvandlade af CameralT-Hofvct till Krono.

Pyhäjärvi, 1728, 177 hem. om 84Jf åder; 2

hem. om 4 ac'er Prestbol,
Sakkola, 1728, 170 hemman om 79/g åder; 3

hemman Prestbol.
Rautus, 1728, 196 hemman om Iol}| åder;

4 hemman 4\ a^CY Prestbol.

Med Arvio-rßubels och Arvio-hufvuds beräkning, de 7
första år 1764 skattlagde, de 3 derpå följande
1784, samt Uguniemi 1792:

Ruskcala hade vid 1728 års revision 119 Bonde-,
14 ödes-, 3o bobelsrokar af 120 Arvio-Rubel, 167
arvio-hufvud; »764, 162 hemman i39 4 Arvio-Rub.
394 arvio-hufvud; 7 hemman Prestbol.

Suojärvi , 1728, 117 bonde-, 7 ödes- och 12

bobelsrokar af 163 Arvio-Rub. 160 Arvio-hufv.; 1764.
144 hemman, 104^ Arvio-Rubel, 3oi Arvio-hufv.
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Suistamo, »728, 83 bonde-, a ödes-, 18 bo-
bels-hemman af 119! Arvio-Rubel, 116 Arvio-hufv.;
,764, »39 hemman, 13if Arvio-Rubel, 324 Arvio-
hufvud; 3 hemman Prestbol.

Imbilax, 1728, 95 bonde-, 2 ödes-, 27 bobels-
bemman och 1 hemman Prestbol, af 142| Arv. Rub.,
lsi Arv. hufv.; 1764, 118 hem., i3of Arv. Rub.,
218 Arv. hufvud.

Salmis, 1728, 184 bonde-, 3 ödes-, 48 bobels-
Lemman deri 2.ne hemman Prestbol, af 3ilj Arvio-
Rubel, 2885 Arv. hufv.,• 1764, 224 hem., 4°l Arv.
Rub., 527 Arv. hufv.; 2:ne hemman Prestbol om 6
Arvio-Rubel.

Sordavala, 728, 277 besuttne, 6 ödes-, 67
tobelshcmman, 6 Prestbol, af 4723 Arv. Rub., 43a
Arvio-hufvud; 1764, 326 hem., 8 hem. Prestbol af
61 15 Arv. Rub., i035 Arvio hufv.; 8 hemman Prest-
bol af l4§J Arv. Rubel.

Hiitola, 1728, 240 bonde-, 16 ödes-, 29 bo-
hclshem. af 318 Arv. Rub., 300 Arv. hufv. utom 5
hem. Prestbol; 1764, 304 hem., 481 Arv. Rub., 683
Arv. hufv.; 6 hemman Prestbol.

Parikkala hade vid 1728 års revision 186 be-
suttne, 6 ödes- och 4 hemman Prestbol, tillsammans
196 hemman af 265 Arv. Rub., 373 Arv. hufvud;
,784, 244^f Arv. Rub.

Jachimvaara, 1728, 308 bonde-, 8 ödes-, 86
bobelshemman af 347 Arv. Rub., 389 Arv. bufvud
och 3 hemman Prestbol; 1784. 329 hemman, 3i6|
Arv. Rub., 1,32 5 Arv. hufvud.

Kronoborg, 1728, 296 bonde-, 4 Ödes-, 65
bobelshemman af 370 Arv. Rub., 353 Arv. hufvud;
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dessutom 3 hem. Prestbol; 1784, 298 ,hem. 304|
Arv. Rub., 1090 Arv. hufv., den 2 hem. Prestbol.

Uguniemi, 1728, 76 besuttne, 12 ödes-, 8 bo-
bels- och 2!ne hemman Prestbol om 6 Arv. Rub. alla
tillsammans af g^ Arvio Rub., 102 Arv. huf.; 1792,
133 bonde-, 43 boble-hem. af l3g| Arv. Rub., 36a
Arv. bufvud. Nu finnas utom hemman 38 boblar eller
bobelshemman.

Genom sedermera tillkomne skattlagde Nybyg-
gen, Ödes- och Bobelshemman har antalet af Mantal,
Åder, Arvio-Rubel och Hemman, blifvit förändradt
till det förhållande, som finnes upptaget i den all-
männa Statistiska Tabellen.

UTSKYLDERNE, så väl för Wiborgs Län,
som S:t Michels Läns andel af Gamla Finland:

Jordeboksräntan som utgår så väl efter någon
beräkningsgrund för jorden, som från hemman, består
i penningar, spannmål och persedlar och är fördelad
i Krono- och Frälse-andelen. Hela denna afgift erläg-
ges sedan öfvergången till Ryssland efter Kronovärdet
utan förvandling; Frälse-andelen deremot på donerad
jord i natura eller efter förvandling, till Donataricrne.
Ar 1766 förbyttes Tionde-spannmålen mot ho i na-
tura för Cavalleri-Regementerne i Landet, hvilken af-
gift kallas Gärde- eller Repartitions-hö, dock med
undantag af så mycket spannmål, som erfordrades för
Prcsterskapets Tionde och till Kyrkornas Vin- och
Byggnads-säd. Ar 1783 den 3 Maj förbyttes Pen-
ningeafgiften, innehållen i Kronoräntan, eller den af
år 1726 förbehållna tredjedelen, hvilken aldrig till-
föll Donatarierne, emot den af samma dag anbefallt©
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Poduschne-afgiften eller Kopf-skatten. På Dirigerande
Senatens hemställan förhöjdes, enligt Ukasen af den
17 Jan. 1784, räntehöet med 3? kopek för hvarje

pud, beräknadt till 24 pud för hvarje pärm, hvil-
ken förhöjning gällde för hela Landet, med undantag
af den del af Gamla Karelen, hvilken har Arvio-Ru-
bels beräkning. Den 18 Dec. 1797 utgafs en befall-
ning att alla oreducerade Jordeboksräntor skulle utgå
med Jrdcls förhöjning mot grundräntan, hvilket till-
skott nu förekommer under namn af femtedelstillök-
ningen, Jordeboksräntorne för Willmanstrandska eller
Kymmenegårdska provincen äro enligt år lyfå för-
fattade Revisions-skattläggning eller Ransakning; för
Wiborgs province enligt år 1728 förrättad Revisions-
skattläggning; för Södra Kexholms af år 1728; for
Norra Kexholms 1764, för nuvarande Kexholms Medle-
dels Härad år 1784; samt for Ugunicmi år 1792,
med de ändringar, sedermera blifvit fastställde.

2. Gärde- eller Repartitions-höet; 101 lispund
för hvarje mantal odonerad jord; efter den beräknings-
grund att hvarje pud svarade mot 5 kopek af ränte-
spannmålens uträknade lösningsvälde; på donerad jord
deremot 2 lisp. 7 skalp, för hvarje revisions-skrifven
mansperson, hvilken sednare beräkning utfaller vida
drygare efter nuvarande folkmängd, än den förre.
Sedermera har på hvarje pud 5 kopek blifvit efter-
skänkte af Kronan. I sednare tider har höet ej blif-
vit utfordradt i natura, utan erlagdt efter märke-
gångspriset, då Kronans hela behållning dcraf stundom
uppgått till 20,000 Rubel Silfver.

Ända till år 1^65 uppköptes af Kronan för Mi-
litairens hästar hö till lo kopek pudet. Men den «5
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Scpt. samma år förordnades, att qvarblifven ränte-*
spannmål, så väl afraeis- som Krono-tiondcn skulle
öfvcrlemnas till Öfver-Proviant-Cancclliets disposition,
och enligt en den 6 April följande året för Proviant-
kommissionen utkommen Stat> att nämde spannmål
skulle utbytas mot hö, så val från donerade som odo-
nerade gods med l O kopeks beräkning för hvarje pud,
hvilket hö således med spannmålsräntan godtgjordes,
och då höbehofvct ej uppgick mot spannmålsbeloppet
skulle öfverskottet erläggas autingen i natura, eller
efter gångbart pris för spannmålens verkliga värde,
nemligen med I Rub. 60 kop. i Wiborgs province och
1 Rub. 28 kop. i Willmanstrands för hvarje tunna,
hälften råg och hälften korn, men ej efter revisions-
priset 2i l):r S:r lika med 72 kop. (1 öre S. m. zz
1 kop,) för hvarje tunna skarp säd. Efter 1783 den
3 Maj tillföll detta Öfverskott ifrån donerade lägen-
heter donatarierne. Ar 1784 den 17 Juni fastställdes
nya priser: 1 tschetwert råg zz 2 Rub. eller 1 tunna
;______: l Rub. 60 kop. I tschetwert korn zz 1 Rub.
48 kop. i tschetwert hafra zz 1 Rub. 10 kop. eller
I tun. (gidel mindre) ZZ 88 kop. i pud hö zz 6
kop. (24 P utl ZZ ' pärm) och således i pärm ZZ
1 Rub. 20 kop. i st. f. Kronopriset 1 D:r 8. m. eller
32 kop. Men då i anseende till höets nedsatta pris,
dess belopp blef så stort och tungt för Bonden, för-
ordnades den il Mars 1787, att det hö, som utgör
mindre än t| pud på hvarje revisionsskrifven manlig
själ bör utgöras i natura for 5 kopek pud. i afräk-
ning på 70 kop. poduschne-afgiften, så väl af Krono-
som donerade Bönder, efter en af Cameral-Hofvet år-
ligen upprättad fördelning eller så kallad repartition,
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då det höet, som belupit sig för behållna räntespann-
målens lösningsvärde aflemnades till Proviant-Commis-
sionen, och sedermera till Krets-Staden, allt detta
med undantag af Kyrkans och Clereciets spannmål,
hvilken oförändrad utföll i natura. Hela behållna ränte-
spannmålen utgjorde då: 1,749 t:r I2j| kapp. råg;
1,556 t:r 2^^ kapp. korn; hafra oberäknad, till ett
sammanlagdt värde af 5,102 Rub. 7 kop. för hvilken
summa Proviant-Commissionen har erhållit 103,7695
pud hö, efter den beräkning att hvarje pud svarade
emot 5 kop. af räntespannmålens uträknade lösnings-
värde.

3. Stadga lägenhetsränta; för skattlagdc Mjöl-
qvarnar |:dcl af all tullintägt; för sågar /^:del af hela
förrådet sågade bräder, samt för fisket så väl i skä-
ren, som i strömmar efter olika grunder, hvilka skat-
ter en gång bestämda, <jvarblifva desamma för fram-
tiden.

Uppgift om Sågarne.

Tolfter I Skatt iHärad. Antal. /la/ila!/'. sågade
Bräder. Rub. B.co.

Kymmene . .
. 3 6 4,500 I 1,347

Lappvesi, . . . 1 2 2,000 i 675

Äuräpää .... 2 6 1,000 I
Kexholms Norra 6 16 7 i,438

Dito 3 6 16,966 6,592
S.t Michels Lan.-

-6 1,776Mendyharju . . 2 4.500 3
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4- Poduschne, Själspenningar eller Kopfskatt svara
emot mantals-penningar hvilka på landet utgöra l

Rub. 80 kop. och erläggas af hvarje manlig mantals-
skrifven person, till och med nyssfödde gossebarn; i
Städernc deremot betala hvarje af Borgcrskapet 5 Rub.;
men för arbets- och tjenstefolkets poduschne-pennin-
gar äro grunderna numera de samma, som för Landet.
Då denna afgift är 1783 tillkom, utgjorde den blott

70 kopek, sedermera förhöjd till 2 Rubel minskades
den vid Brännvins-arrendets införande, och erlades före
föreningen af slägten eller hela Socken, till och med
för hvarje sedan nästföregående revision död, sjuklig
eller utfattig blefven revisions-själ; då Adeln, Tjen-
stemän, Caracteriserade personer och Soldater voro be-
friade från densamma, hvilket förhållande äfven ännu
fortfar; men utfattiga, sjukliga och bräckliga personer
debiteras årligen för denna afgift, hvilken för dessa
i räkenskaperna sedermera dock alltid afkortas. Alla
ifrån detta Land inkommande Poduschnemcdel förhålla
sig till alla i Nya Finland insamlade mantalspennin-
gar såsom 2 till 3.

5, Arvio-hufvuds-afgiften, troligen af ett urål-
drigt Ryskt ursprung, hvilken utgöres af hvarje sund
arbetsför manlig person emellan 15 och 60 år, på
all jord med Arvio-Rubels beskattning, och utgår olika
från hemmans och torpare- eller bobels-åboer, hvilka
sednare kallas bobelshufvuden, efter de i Jordeböc-
kerne upptagne persedlar och afgifter, alla med den
så kallade femtedels förhöjningen. Ifrån denna afgift
äro Ståndspersoner, drängar, inhysingar, bräcklige,
nödvuxne, sinnessvage, ra. fl. befriade. Denna ränta
minskades med 53J kop. år 1764, för hela Gamla
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Karelen , hvilka kopeker slogos till Arvio-Rubels rän-
tan. Arviöhufvuds-afgiften är en ibland de strängaste
utskylder, hvilken ganska betydligt rubbar den jemna
fördelningen af betalningsskyldighet inom en trakt.
Tankes på ett hemman af en Arvio-Rubcl eller ett
fjerdedcls mantal, en husbonde, och 4 söner emellan

och 2.3 år, hvilka alla kunna vara ganska medel-
måttiga arbetskarlar > så utgöra på donerad jord, dags-
verkens antal 6ö stycken, veden 5 famnar (stundom
i en skoglÖs trakt), höet 37§pud, utom andra per-
sonliga afgifter, deri poduschnepenningar, jordens och
hemmansräntor m. m., hvarigenom således 2:ne hem-
inan af lika storlek, men olika antal manliga perso-
ner komma att betala ganska betydligt olika. Frän
odonerade lägenheter utgår denna afgift utan förvand-
ling, från donerade antingen i natura eller efter för
\andling utsatt i markegångspriset.

6. Ärren.le-afgiften i penningar och spannmål -,

den sedhare endast från Koitsanlax godsj hvilken van-
ligen erlägges efter markegång.

7. Militia.-medel; under detta namn förekomma
de till Ränterict ifrån Sjötull-Kamrarne inflytande Båk-
och Lots-afgifter, samt arrendesumman för Brännvins'-
förpåktningen i Ruotsensalmi. Denna sednare inkomst
för de öfriga Städerne tillfaller Magistraten; för Kym-
mene Fästning har den upphört och tillföll dcssföiin-
nan Kronan. I grund af dessa brännvins-förpaktningar
får intet brännvin säljas utifrån inhämtadt åt annan
än Förpaktarne.

8. Brännvins-arrendet, efter föreningen med Nya
Finland, tillkommet den 3l October 1816 och utgö-
res med lindring af *:del efter markegångspriset af hem"
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mallens nu stående förmedlade mantal , men efter Pre-
istebölens oförMedlade, i Städerne deremot efter folk-
tvummcrn med 5 procents förhöjning på uträknade
bränntunnor. Till år 1782 var brännvinsbränningen
fritt tillåten, derpå åtskilliga gångor förbjuden, såsom
åren 1782, iBo3.

Uppgift på tillverkadt Brännvin, i Kannor.

9. Centonalen af lÖnerne, tillhörande Krigsmanshus-
fpnden, upptages ej i räkningarne, utan tfvarstannar i
Ränteriet.

10. Inkomsten af lediga Pastorat förekom ej fö-
re föreningen, emedan de så fort återbesattes, att
vanligen ingen mellantid uppstod; men efter denna
tid tillföll den Consistorium i Borgå till dess Disposi-
tion ; derpå anslogs denna inkomst i Maj år 1818
till Fattig- och arbetshus-fonden för Länet och år
1827, efter Åbo branden till Universitets-fonden.

Härad. På privilig.
Bränneriér.

Öfrig BrännvJ-
tillverkning.

Kymmene . . . . . 8,600 12,600
19,300
16,800

15,000 12,800
35,i00 3,400
53,00ö i6,300

20,000
-—- 23,200

»11,700 i33,300

Lappvesi
Jäskis
Stranda ,

Äuräpää
Kexhplms Södra .

.

Kexholms Medl. . .

Kexholmä Norra . .

Summa j
Tillsammans: 11l,700 -\- i33,300 __=_; 245,001

yn. brännvin.

,200

33,30
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-• • li. For Prästerskapets inkomster finna* ej all-
männa gällande grunder, utan bero de på gammalt
bruk , kalladt usence och äro betydligt olika för Sock-
narne. De äro alla vid nedra rätterne undersökta
på 1760 talet och af K. Senaten i S:t Petersburg
bekräftade.

12 Domare och tingskappar utgå af hvarje rök
eller matlag, med 4 kappar, l till Lagman och 3:ne
till Häradshöfdinge.

,3. Ibland de känbaraste utskylder äro dags-
verken och skjutser. Ibland de förra, äro, i vissa
Socknar de i natura utgående jordeboks-dagsverken

, i
alla Socknar till Presterskapet, väga- och brolagning,
m. m. af de sednare förnämligast Krono-transportskjut-
scr, hvilka i Wiborgs Socken årligen gå till omkring
20,000 dagsverken, i Nykyrka till 0,000, i Weh-
kalax till 7,000, i Wederlax och Säkkijärvi till
!0,000, i de Öfriga, i förhållande till läget vid sto-
ra landsvägen. Då alla dessa åligganden, hvilka e-
mellan Socknarne äro mycket olika fördelade, sam-
manslås förvandlade till Ökedagsverken, så uppgå de
i Wiborgs Socken till öfver 35,000, i Nykyrka till
Ho.OOo, i hvarje af Socknarne Wehkalax, Wederlax
och Säkkijärvi till 20,000, i hvarje af Socknarne
Lappvesi, Ruokolax, Nobla, Walkjärvi, Rautus, Ja~
chimvaara till omkring 20,000.



Uppgift på Inkomsterna i Kexholmsprovincesöfraeller norra del, för ne-
danstående Revisionsår

117281753
1764

Krono- Ränta. Tingsgästnirig. I Donationsrdntor. I summa. "I
. 1

Rub. I k. ITimn, I kap.
345 47 M 809 16

;i ais 84Ä1i,445 i3|
1,352527 1!1,123j 19

R.b Ik. |T:n |k:p Rub. I kop. T:n ( kap. ' Rub. \ kop, } Tim. j k:p |
___ 13,241 54,V 7Ö9 —' 3,687 ■ 13,1,673 i6|

1615611881 6,238 724 955 30|f|7,37. i3tz, 2,689 19U
i30|88[2751iai5,2 75| 38| 936| loj|6,758|53*?;1 2,335 1 9*l

_>4 ka]
härrör

.ronoräntans förhöjnin
p. till Kronan och
de af de sedermera ]

ig var en följd af tillökade matlag, af hvilka hvarje betalte
dessutom 4 Tings-kappar. Några öfriga räntors minskning
lägre taxerade boblarne samt af klostrets minskade fordringar.

!__

Capita
Följar

.nligt Ukase af den _

llet, Borgare och Ha
ide öfversigt är en fe

2 Febr. 18.0 erlade; Handlande en viss procent af rörelse
ndtverkare i Städerne hvarje 6 Rub. och alla öfriga 2 Rub.
är närade år gjord räkning öfver Wiborgs Gouvernement:

7 Städerne

Köpmän och Borgare af något Gille med Capital . .
.

Lägre Borgare
Handtverkare ......*

Lifegna tjenstehjon
__?<_ Landet.

Adelns-Bönder, lifegna (såkallade) , .
.

. .
. ,

...
.

Apanage-Bönder ................
K-rono-Bönder .

.
. . . . .

.
......

. . ...

Kexholms och Sordavala Oeconomiska bönder (för detta)

I Antal Inkomst
personer. Rub. ik.

f något Gille med Capital ..... 358 21,418 8
.

. . . 1,355 6,775 -

. ~..., 356 1,780 -

.
•

- . .
. . 94 188 -

1

Antal
personer.

"368
1,355

356

* 1
k.
80^

94 l .

(såkallade) ~....,..., 29,87.3 59,746 -

. . ............. 2,332 4,664 -

. . ■-. .
.
...... ...

. 67,386 114?77° "^

la Oeconomiska bönder (för detta) . . 8,i35 16,270 —

Summa 99,888 225,611 8

29,87.3
2,332
,385

8,1 35
99,888

_
!

Summa I 80l
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Utlagor for år 1830 i Rubel Banco Assign

Under de här ofvanföfe upptagne Ordinarie ut-
lagor innefattas: ordinarieräntan med spannemåls för-
vandlings penning., poduschne penning., gärdehömedcl,
brännvins-brätiningsarrende, af hvilka den förstnäm-
de i donerade lägenheter, ej tillfaller Kronanj samt
under extra utlagor, Landtmätare-arvode, brandstods-
medel, m. m. samt dessutom Presterskapets, Skolmä-
stares, Klockares, Kyrkoväktares, m. ra. aflöning, ut-
räknad efter scdnaste markegång.

brännvins-

Ordina-
rie.

Extra
och
aflon.

Ordina-
I "'* i

Extra
och
aflon.I I

Kfm. Fihl/*.
Pyttis. . .

Kymmene
Wehkalax
jWcderlax
Säkkijärvi
\Läppv.Har.
[Walkeala
Savitaipal

6,418
5,377

1 3,880
13,394
1 0,540

63o
7,836
3,705
4564
4,928

11,062

2,474
4,833
8,767
5,998
7,884

6,221
7,»47
2,817
4,166
3>9i7
7,485

Äuräpää H.
Mohla .

.
.

.

Kivinebb
Walkjärvi
Rautus .

.

Kexh. -5. H.
Sakkola .

Pyhäjärvi
Räisälä .

. 1
Kexholm . 1
Hiitola . .

Kexh.M.H.
Kronoborg
Jachimv.
Parikkala
Kexh. N. H.
Sordavala

28,760
24,800
i9,'90
44,071

45,730
60,930

[13,247

9,610
8,206
5,255
6,565

I
7,984l

10,014]
17,878!iKlemis . .

[Taipalsari
[Luumäki .

[Lappvesi .

Jiisk. _i?a_".
Joutsenus

hfcuokolax |
, Jäskis .

. .
.

. .

iS:t Andreae
\ Stranda _»3.
IWiborgs .

IBjörkö .
.

[Nykyrka •

6,701
12,900
9,106

2i,30i

4.973
14.242
8,490
9,87!

39,469

10,719
13,582
n,799

8,739]
19,606|

11,983
n,394

■i

Uguniemi
18,476
4,906

16,164

>

21,066
6,088
8,05i
6,122
3, 783'
3,342(
3,486

I
26,048
6,974

16,726

22,093
6,398

19,713

Ruskeala .

Imbilax .

Suistamo .

7,°39
5,640

15,02ÖISuojärvi .

Salmis . . 122,113
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Om i anseende till dessa olika grunder, alla
möjliga utskylder, såsom räntor, kapprättigheter, håll
och transportskjutser, byggnadsskyldigheter m. m. för-
delas öfver hela landet på mantal, blifva de betydligt o-
lika. Nedanstående uppgifter aro enligt 1824 års
markegång uträknade > och utvisa alla räntor och be-
svär för ett mantal i nedannamde Socknar.

Anm. I de Socknar, der donationer finnas er
lägga donerade mantal högre utskyldcr, såsom i Ru-
skeala 768 Rub. 82. k., men för ett doncradt mänt
1,064 Rub. 83 kop.; i Wiborgs Socken 690 Rub.
47 kop., for ett doneradt mänt. 860 Rub. 83 kop. i
B:co, emedan jordeboksrantän utgått efter förvandling.

Rub.
\B:co

Rub.
Bttiot. *.

IHiitola ....?|
Suistahio . . . .

Salmis
Walkjärvi .

. .

Sordavala . . .

Mohla ....
.

Uguniemi ....
Sakkola',

. . . .

Randasalmi. . .

Kivipebb ..
.

Wederlax . . .

Sulkava . ...

388|
446
470
480
498
540
550
677
611
660
661
666

1
.3

Räisälä
Nykyrka ....

Ruskeala ....

748
7 63
768

561
371M99

4 Säkkijärvi. . . .

Kronoborg ...

Walkeala....
Lappvesi ....
Joutsenus . . . .

Mendyharju .
.

Luumäki .
. .

.

2.6177i
801:*

7
67>56
4i

64i
647
884
896
897

49'
78

5
38

9°
i8
47

80

Säminge ....

Kerimäki ....
Wehkalax . .

.

(Wiborg .....
Jmbilax
Björkö .....

[Kymmene .
.

.

Pyttis ......
JKexholra . . ~ .

670
671673
690
696

22
10
Q6
47
58
60

Jachiravaara .
.

Klemis . . .
. .

Taipalsaari ,
.

.
.

S:t Andreae . . .

Savitaipal. .
.

,

Pyhäjärvi . . .
.

Ruokolax . . . .

Jäskis
Pumala

902
908
920
936
993

1,032

NMU
71
66

701
730

35
748

4
1,127
1,132

10,

69
55l46|66j671

1,266
59
56

Parikkala .. . 1,282
3,3jSuojårvi . . . .



Uppbörden for år 1831, i Rubel och Kopek S.

Härad.
Ordin.R
och.Spai
férvån
/penni)

'.dnt.
nntn.>ii.-'

Stadga
geni
Rän

Ld-
■ets

Podusxhne
penning.

Gärde-TIo-
Medel.

Kronani
dsliSah

f an-
oren.

Ensaks
Vitesbii,

och
'er.

Brännvins-
Jlrrende.

HlliTlma. 1
I

.c. .^
«ff.

Kyromene
Lappvesi
Jäskis
Stranda
Äuräpää

Kex ho. Södra
(Kexh. Medled.
iKexh. Norra

Städer.

Rub. ;
1,647!
1,628'
1,895
i,547;

k.
62
64

Rub.
I 668

3i5
26

696
680

53!
18

l".
7

14
Rub. i
8,3i6*
8,346]
6,166
8,664

k.
60
60

Rub. j
i,797
1,376
1,687
i,944
2,106

X
32

7
96

Rub. ! k.
4^4 85
433 72
264 \7\

1,041 22

Rob. 1
—

98
>
! -

18

Rub. l
1,32 i i
1,107
i,304
i,373
1,837
1,816
1,320

k.
38
48
46
4o
14
68
36
16

fjßub. k.
14,176 84
i3,304 83
13.698 4o|
i5,i66 38

90 67
99

46z
! 74:

9°
76

40 2 ? 2 94
1

7,167
8,008
6,711
11,026

76
3o|

32
927 46-t-
-164 67
2i3 3i
784 32

—

-

-

- 12,717 37J
12,971 i3
ii,239 79-;-
-21,786 36

707
i 1, 183
I 2,666

10]
54

20 2,100
i,656

120
i36
83

62
16

47 2,272 20 2,720
62'-
-69 76 2,232

(Wiborg
(Fredrikshamn
(Willmanstrand
(Kexholm

ISordavala.Summa
i Afkortadt

.- ■■

I —

l. -

\
i

~~l
-

I _

1
-

-

I -
1

1,07a;
1,263

3i5
606

7;
33,
87
67
33

'I 39' 80
313; .84
102 .24

2 5o
4,701 91
2,866 74

26^
69
47

-

B
2!

46

4o°l
191
62

118

46
68
J7
37

3
66

64*

i,sio 33
1,793 83;

549 30.
772 50,
3 73 86

119,96992!
7,087 ill

11 1,276
i 93

28
34

-

; 4,631 bH
3i3

69,965
2,232

2 7
69

i5,38 96
. 34

853
208

-

12
58

i3,i43
1;i9o 9 1 i 72 404
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Nästan til Donerad jord med Aderberakning
skattar till Donatarierne enligt Taubila contractet,
dock med flérfaldiga förändringar. Detta contract
upprättades på Taubila gods i Pyhäj., af Bar.
Friebfichs, och bekräftades genom Senatens Ukas år
1801.

I Tabellen, som upptager undervisningen för he-
la landet äro ej alla persedlarne för hvarje Socken
utsatte, utan blott Summorne af Krono-värdet, eme-
dan utskylderne efter detta belopp utgå till Kronan
utan förvandling.

Af de åtskilliga under Ryska väldet tillkomne
afgifter, såsom Värdshus och Tracteurs accisc, för
rejcruter ifrån 500 till 2,000 Rub. ; Stampenningar,
Centonal- ock Avancements-afgift, en månads lön för
hvarje tjeiiste-förhojning, m. fl. a. hvilka tillföllo Kro-
nan, aro nästan alla indragne, äfvensom Gille afgif-

ten af Haridelsmärinerne.
Efter Karelsk lag i fordna tider, betalte ett hus

eller rök 2'.ne goda Skinn eller en Karppio råg. In-
vånarene i de nya eröfrade provincernc beskattades
lindrigt och Tionden utgick med minskning, dock med
undantag af Suojärvi, som aldrig haft denna afgiff.
Kon. ERIK af Pommern var 1407 i Finland och be-
stämde då, att levereringen af producter skulle er-
läggas i penningar, 10 mark för ett helt hemman,
6 mark för en rök och 2 mark för ett plogland
Satat att hela byalaget skulle häfta för betalningen af
hela summan. Ar 1649 voro i Kexholms Län Öfver
800 itihyses-hjon, hvilka hvarje måste gifva Lands-
höfdingen årligen l Rub. På denna tid taxerades
Bönderne godvilligt af Gouverneurernej en Landshöf-
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dinge hade en gång uppburit 1,29a D:r »4 öre till
ett gästabud. Uppbördsmännerne följde deras exem-
pel och inkomsterne delades. Under sednastc Svenska
välde voro utskylderne i detta land nästan i allt i
enlighet med det öfriga Finland. Rustningen utgjor-
des Öfverallt med undantag af Kexholms Län, hvilket
i stället for Knektehåll och rotering, erlådé en lind-
rig afgift, under namn af Posok i Södra, och Fäst»
ningsarbete, i Norra Karelen, med undantag af Suojärvi,
som äfven var befriadt från denna skyldighet. Wiborg,
Fredrikshamn samt alla utöar betalte en båtsmansak-»
gift hvilken under krig alltid fördubblades. De fle-
sta Öfriga utskylder, såsom skjutsfärdspenningar, Slotts-*
reparation, m. m, äro antingen reducerade till pen:gw
eller efterskänkte,

STORSKIFTKS-irenderne halva ända till
föreningen, med stor .skada för åkerbruket, blifvit
försummade. Redan från år ,766 ända till år 1790
hafva Socknar blifvit uppmätte, utom de i Norra Kex-
holms Härad, hvilka antingen aldrig eller blott till
en ringa del blifvit refvade, men ett egenteligt Stor-
skifte har ännu icke för sig gått, med undantag af
några enskilta trakter. De under pfva&nämde ar
förrättade mätningar äro till resultat och beskrifning
dels förkomne, dels så ofullständige, att de ej» för
nu skeende Storskifte kunnat läggas till grund. Till
befordrande af dessa ärenders snara gång blef en ägo-
delningsrätt på Stat inrättad, och flera Landtaiätare
år .8.6 antagnej år 1828 den 26 Febr. bestämdes
grunderna för dessa skiften och enligt Kungörelse af
samma dag erhollo BÖnderne anstånd på 3O års tid
med Landtmätare-arvodens eriäggande, dock så, att
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de under alla dessa år fortfara att erlägga en del af
Landtmätare-arvodet, för hvilket Staten går i utlägg-
ning för alla Krono och Skattehemman, SO m hemman,
som besittas af bönder.

For det närvarande drifvas dessa ärender med
all kraft af en Öfverjnspector, 3:ne LäneLandtmätare
i.2 Ordinarie Commissions-Landtmätare, 26 tillför-

ordnade och 4o Elever (sedan. år 1828), men torde
på minst 60 å 6q år ej kunna fullbordas.

Innehållet af den före 1812 till Tunneland
•löäthing alldeles opåbörjade delen af
Länet utgör , . . , . , , . . t,41a,036.

Innehållet af den före år 1812
till mätning påbörjade , men oafslutade
delen .X. .........1,406,062.

Innehållet af den före 1813 till
-revision anmälts och till en del hem-
manen emellan skiftade delen af Länet

_ 4,^^^,669
Och således Länets hela ariala vidd 6,869,667
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NYA SKATTLÄGNINGENhvilkenefterförrättadt storskiftekommer att
ihelaWiborgslänantagas,enligtförordningenafden26Febr.1828.
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Mer. åkeruppodlingsjord får ej. ingå i classifica-
tion än efter ängsförhållande. Den skatt för skog,
som ej inbegripes under lägenheternas grundränta,
iallasi skogsränta, hvilken utan förvandling erlägges.

För Fiske till afsalu erlägges j^rdcl af 10 års utrön-
te medelfångst, med penning, efter markegång, utan
jatt ingå i grundräntan. Afdrag i grundräntan får
göras för frost och afstånd ifrån afsättningsorter,
dock c) till, högre belopp, än att grundräntan min-
skas med j~:dclarför dessa nämde orsaker; men finnes
ej skog under lägenheten i förhållande till det of-
vanbytztämda, verkar dqt ej till räntans nedsättande.

En grundränta af 1 5 Rubel Silfver bestämmer
ett mantal, hvilket delas i lon delar och hvaraf ib
delar eller j^rdels mantal utgör det minsta hemman ;

om ej ett urgammalt hemman med mindre belopp re-»
dan funnits, hvilket aå förblifver. vid sitt mantal.
UtÖarne och de hemman i skären, hvilka ej hafva
200 Vlunnl. på mantal, beskattas efter Nyländska
Skattläggningsmethoden af 1690, samt erlägga fur
.röken eller A mänt. i grundränta 3 Itub. y5 k. Silfv.

Undervisning for
/^lsi<_l /^a/__/_.i, Vtöarne och Ska, 'en.

[ i Mantal.
Silfver. Silfver.

R.«b k.
i 8o

— 3o
i so

— 5o
— i5

3 7 5j

lContant . . .
.

.[Contant .i .

1084 T.r.. Spanmål å 108
>-r T:r Hafra å54 . .

4 Lisp. Smör å 8 78 .

<io öke, 10 drängdagsv.
Summa

R.b k.
4 68
4 32
i 8
3 12
l 8o

i5 I

I i Rök.
Contant .■.'.;,
2 5 Lisp. Strömming .

a* Lisp. Själspäck . .

2^ öke-dagsverken . .

»3 Dreng-dagsverke .

Summa
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Dessutom utgå enligt i Finland gällande författ-
ningar, Krono-Tlonden i T:na i5 kap. Spanmål för
mantalet, hvaraf Pastor erhåller i5 kap.j äfvenledes
"brännvihs-afgiften, samt poduschne-penning. med deri
redan gjorde ändring, att för oförmögne och afledne ej
betalas. Alla Oeconomiska utgifter, behof, m. m.
fullgöras efter matl. Om Parikkala, Jachimvaara och
Nykyrka Socknars dagsverken ej uppgå till förut bc-
stämdt belopp, kommer framdeles derom att bestämmas.

Frälsehemman förblifva vid sinc mantal; de det
ej hafva, böra få det utsatt. Alla dessa hemman,
såväl äldre som yngre, göra i stället för den Kronan
förbehåll.je räntan, utan förvandling i Rub. 60 kop.
Silfv. för mantl. med namn af Frälseränta.

Kyrkoherde- och Klockarebol erlägga I Rub. 8.
och CapeUansbol 4 Rub.- 38 kop. Silfv. utan förvand-
ling, med namn af Andelig Frälseränta. I de Sock-
nar der Prestegärden ägt rum, erläggas de framdeles
med 4_i k°P* Silf. för livar matl. inom Socken.

Den under S:t Michels Län afskiljda delen af
gamla Finland erlägger i allt sina utskylder efter sam-
ma grunder, som i Wiborgs Län, men så snart lägen-
heterna hinna skattläggas efter Savolaxska methoden,
komma jordräntorne att utgå efter samma grund, som
i den öfriga delen af Länet.

Statsinkomster i Rub. kop. Banco Assign.
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Inkomster och Utgifter for hela Länet
Statsförslag for år 1830.

Debet.
Ordinarie Ränta, (Spannemåls förvand-

lings penningar) .
'. ',

... .

Ärende räntor och -Medel .....
Poduschne penning .

Stadga lägenhets Ränta ... . .

Gärde Hö-medel , . , . , . . .

Krono Sakören .........

Ensaks och vitesböter ......
Glmr.N Sigill. Recognition ... .

Chartae Sigill. Medel ... . . .

Skatte-Rätts Medel ,

Justitise-Statens procent af. Sterbhus ,

1829 års Brännvinsafgift .....

1828 års d:tö d:to tillökt för större
b.ännerier . , , .

'. '. 731,44
v.to d:to d:to d:to för Städerne 803,45

Rub. i

4-9*5l
1,704

68,843
4-63i,

i0.579J4,4^3
1,220

145
3,893

254
66

H/i/^e/*.
kop,

4l33£!
42

73?
49
*4

551
Bi§
78i

! 3*

! 44
89

42l
55|

38
i 16*

n,833

1,534

Kröno bespar, medel . . .... ,

Anmärknings medel .......

Auctioneradt tillförsnilln, gods . . .

Växta utlånt Stats-verkets Sparim, .
,

Tullmedel ..... . ♦ ...

127
333

'!
'5

22,450
Summa "I 147,010 '7.Credit.

Extra Ordn. afkortn. för oförmögne
fattige, döde pers. och andra laga orsaker

Utgifter enligt stat och Requis. förslag
Utbetalningar efter indelt grund i.Kro-

no-värde 5,267 Rub, 68 kop. men enl.
1828 års markegång förvandladt . ,

Löner och öfriga utgifter i Göntånt .

Till Senatens disposition . (48,228 7)

4,000

r

J

i8,003
76,778
48,228

55
7

Summa 47>0 M.



Requisitons förslag. och Civil Utgifts
Stat för år 1830.

II11 della
lärs i

i

r__i-teperiei-
__.rono varde
Sillver.

I natu
e__ei> el
iurvam
Kub."

ir»
der
.dl.:
1 1

_

I cont. oit.z Contanta
Ui.d:v.ochj penning, i
18281._.*.'1_.. Sillver.

Oslii/ltlT-le H/ai.
Jnstitias staten
Lands staten . .

.* . ... •

Magazins Staten i Wiborg och Kexholm
Slotts Staten i Wiborg och Sordavalla
Spinnhuset i WiUrnan;.trand ....
Landtmäterie-Staten
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År 1620 afkastade hela Wiborgs Län 34,164
Dal. 14 öre; UnderStåthållare-Regeringen voro in-
komsterna något öfver 200,000 Rub.,* år 1796,
221,000 Rub.j år 1797 omkring 300,000 Rub.j år
iBos, 325,737Rub. och utgifterna 250,788 Rub.; samt
år 1811, 370,505 Rub. 6-\ k. och behållningen efter
alla afdrag, omkring 100,000 Rubel.

År 1783, vid 4-de Revision funnes i G.l. Fin-
land 7 Städer med 1223 hus, 1,894 byar, 7,522
hushåll, öfver 5o sågar, 64,543 Krono, 22,071
Adeliga bönder, tillsammas 176,854 personer.

År 1790, 125 Köpmän, 1,745 Borgare, 4,750
räntefria Bönder, tillsammans med Krono- och Adeliga
bönder, $3,2 mani. personer.

Ar 1797, kostade milicen och lastningarne
61,607 Ryk årligen, funnos 187,000 menniskor.

År 1807, 7,549 hemman, 91,367 mank.
90,838 qvinnk., tillammans 182,205 pers. (Friccius.)

År 1810, 7)522 hemman, 62 sågar, 641 mjöl-
kvarnar, och hela folkmängden utgjorde 208,619 pers.

År i 81 2, 24 skattlagde sågramar, 19,712 rö-
kar. Då hade Wiborgs stad 362 Tyskar, 412 Svenskar,
1,273 Finnar, 846 Greker och Catholiker, tilisamm.
2,893 personer. Fredrikshamn 1,488, Willmanstrand
210, Nyslott 275, Kexholm 875, Sordavala 338,
tilisamm. Städernas befolkning 6,077 pers. På lan-
det beräknades folkmängden efter 18 1 o års uppteckning;
deri hade TiÄröla'^vagosf 5,665 pers. Grekiska Fin-
nar.' ■■ ■ '- ■; *"'•'•' :--::" '■ ;-" •:-'--: -:.,.

'År 1824,^ iöjsågar, 353 mjölyyai-nas, 3 han-
delsfartyg, i#4 skator, 73 Soimor, och réstantier
vid Krono-uppbörden 33,931 Rub. 75 kop.; Btfeö,
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07,49' poduschne betalande och a,ios rporfuschne
befriade manspersoner, 1 15,423 qvinspers. tillsanlm.
225,019 pers. i 32,i56 hushåll, deraf 1,669 i Stä-
derna och 30,487 på landet.

Ar 1827, utgjorde hela folkra. 229,706 pers. och
År iB3o, 2 10,683 Lutheraner, 20,062 Gre-

ker, tills. 235,745 pers.

VIII. BORGERLIGA INRÄTTNIN-
GAR.

förblefvo i begge Provins
cerne ända till år 1783 de samma, som under Svenska
väldet, med bibehållande af den gamla Svenska Lagen
i den Wiborgska provincen, utom i crimincla mål, i
anseende till hvilka den nya lagen af år 1734 följ-
des, men med upphäfvande af dödsstraff sedan dett
3o Sept. 1754, hvilka ersattes med kroppsstraff el-
ler försändning till Siberien. I den Willmanstrandskä
provincen följdes den nya förbättrade lagen; i begge
provincerne fortforo Lagmans och Härads-rätterne,
hvilka i stället för att stå under Hofrätten, hörde
under en fördelning af Riks JustitiaerCollegium, hvil-.
ken upptog Lif-, Est och Finlands ärender. Dessutom
inrättades:

Ett GquvernementsCancelli 172 1 i Ålborg,
der Gen. Gouverneuren, 2:ne Råd, jemte Betjening;
utgjorde den så kallade regeringen i. landet(

ända till
år 1784. Ryska och Tyska språk*» .fdifekpnjmo vid.
detsamma. > ..-.,.......

;;,
/.
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Provincial- Cancelliema i Wibörg och Wilt-
manstrand, ifrån eröfrings-åren till år 1784 och
sedermera åter upprättade år 1796, då de fortforo
till år 181 2; hvardera hade en Ståthållare, en Se-
creter, en Camrer och Betjening.

Rdntkamrar, ifrån eröfringsåren till år 1784,
en i hvardera provincen, men efter nämde år 6
nemligen en för hvarje Krets. Hvardera hade en Ränt-
mästare och 4 Penningeräknare; räkningarne författa-
des på Ryska språket.

Munteliga Rätter i alla städer, inrättade af
Kejsarinnan ELISABETH och bibehållna till år 1796.
Dessa, som kallades på Ryska Slavesnoi Sud, bestod»
af Städernes äldste och af domare, hvilka blott upp-
togo stridigheter i skuldfordringar, dem de munteli-
gen afgjorde.

Först med början af år 1784 infördes i detta
Gouvernement den af Kejs. CATHARINA II år 1775
för hela Ryska Riket anbefalite Ståthållerskapsförfatt-
ningen, hvarigenom,: följande Embetsverk och rätter
bildades:

Gouverneurs-Embetet, äfven Ståthållerskaps
eller: Gouverricmentsregeringen, kalladt, hvilket utgjor-
des af Krigs- eller Gelieral-Gouverneuren, Civil-Gou:-
verncuren, tvenne Råd, en Assessor t en Gouverne-
:m«ntsprocureur (ProcUrator), en Anwalt (Fiskal) för
Krono och ett för Criminal-är.cnderne, samt betjening.
Denna regering stod i politik hänseende under Mini-
stern för inrikes ärenderna, i Justitiae under Senaten.
Ryska språket förekom endast.

■«: Civil och Criminal Tribunalet i Wiborg,
stod under Senaten och hade ryskan till curial-språk.
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Hvardera fördelninden hade en Ordförande, President,
a Råd, 2 Assessorer, en Secreterare och en Anwalt.
Detta som utgjorde den högsta rätt i landet svarade
emot ett Departement af Justitiae Collegium; det sed-
nare afdömde förbrytelser i embcte och mål, som an^-
gingo lif och ära, det förra deremot utgjorde sista
instancen för civila processer.

<7a.?«t./'a/-^3o/^ei i Wiborg utgjordes af en
vice Gouverneur eller GouverneurLieutnant, en Oeco-
nomic Directeur, ett Råd, 2:11c Assessorer, en Gou-
vernements-Räntmästare, en Sécreter, samt en Anwalt,
hörde under Finance-Ministren i Sit Petersburg, kal-
lades äfven Finance-Kammaren, hade Cameralen i
vidsträcktaste bemärkelse och besörjde alla Krono- och
Oeconomiska ärender, samt begagnade Ryska språket.
Besvär i hithörande mål gingo directe till Senaten.

Ofta hagskipningsrdtten eller Raspraven i
Wiborg, hade Tyska språket och utgjordes af tvcnne/
Departement, med tvenne Ordförande, 10 Bönder så-
som bisittare, en Proctireur och tvenne Anwalter,
samt stod under Tribunalet. Denna och de närmast
följande svarade emot Häradsrätterne.

Nedra Lagskipningsrdtteme. Raspraveme, en
i hvarje Kretsstad, med en Ordförande, 8 Bönder
såsom bisittare; begagnade först Svenska, men seder-
mera Tyska språket i skrift. De handhade rättvisan
i criminela och civila ärender och stodo under öfra
lagskipningsrätten.

■ jr

Ofra Landtrdtten i I^/50^, bestod af Cri-
minal och Civil-Departement, med 2:ne Ordförande,
10 Assessorer på stat af Adeln, en Proeureur, och 2:ne

Anwalter, afgjorde mål rörande Adeln äfvensom väd-
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jade mål ifrån de nedra rätte,ne, samt begagnade
först Svenska och sedermera Tyska språket. Denna
stod under Tribunalerne, dit vädjade mål afgingo.

Nedra _1.a.,«_?/^«^67'/i_? eller Ordningsrätterne,
sex, en i hvarje krets med en Ordningsdomare (krets-
hufvudman, Landtcomm issarie, Kapten Isprawnik),
hvilken var Preses, Domare och Fogde, 2,ne Assesso-
rer, 2.ne Bönder såsom bisittare, hade egentligen po-
licen till föremål och stodo under öfra Landträtten,
samt bihehöllo Svenska språket. Ofverklagade mål
gingo till Gouverneurs-Embctet.

Adeliga Formynderskåps-Embelet i Wiborg,
bibehållet ända till år 1.8 12, förenadt med krets-
rätten , utgjordes af Adels-Marskalken, såsom ordföran-
de, Kretsdomaren med dess Bisittare. Detta hade om-
sorg om Adcliga Enkor och Barn och stod under öf-
ra Landträtten.

Kretsrdtten, endast i Wiborg, emedan antin-
gen Adelsmän eller egentliga Adeliga gods ej funnos i
alla Kretsar, stod under öfra Landträtten, utgjorde
första instancen i ägotvister emellan Adeln och Bon-
den, i räntors, erläggande. m. ra. begagnade Svenska
språket i skrift, och hade en Kretsdomare, såsom
Ordförande, 2:nc Assessorer af Adeln, samt 2:ne Bön-
der såsom Bisittare. Denna befattade sig i. allmänhet
med Civila och Crimincla mål rörande Adeln och
dess gods.
; Pupill- Collegium , med omvårdnad för Fader
och Moderlösa barn, i förening med Stads-Magistra-
ten, både Borgcrskapcts hufvudman till Ordförande,
2:ne Medlemmar af Magistraten och 2.ne Stadens
Äldste.
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Collegium för allmänna fattigvården och väl-
görenhets inrättningarne, Bureau de Secours, i Wi-
borg ända till år 1812, der General-Gouverneuren
presiderade, och biträddes af tvenne Ledamöter ifrån
öfra Landträtten, tvenne ifrån Gouvernements-Magi-
stråten och tvenne ifrån öfra Lagskipuingsrätten, ha-
de vården öfver Skolor, Hospital, Arbetshus, m. m.

Samvetsrditen i Wiborg, vid hvilken Sam-*
vetsdommaren var Ordförande och antingen tvenne
Adelsmän, Borgare eller Bönder, allt efter det målen
rörde deras stånds väl, voro Ledamöter.

Gouvemements-Magistraten i Wiborg med 2:ne

Ordförende och 6 Ledamöter, en Procureur, och tven-
ne Anwal.er, fördelad i Civil och Criminal Departe-
ment. Under denna stodo alla Stadsmagistrater i Gou-
vernementet, äfvensom Rådstugerätter och Pupill-Col-
legier och vädjade mål gingo härifrån till Tribunalet;
upplöstes år 1796.

Wiborgs, Kexholms och Fredrikshamns Städer ha-
de redan under Svenska regeringen Rådstuga och
Borgmästare. Efter 1721 års fred, ställdes Nyslotts
och Willmanstrands Kämnersrätter under Fredrikshamns
Rådstugerätt, dock med den skillnad, att Nyslott i
Justitiae hänseende hörde under närmaste Domare; fö-
re sednäst nämde tid hörde Willmanstrand i detta
hänseende under Wiborg. Genom detta beroende voro
dessa städers Borgerskap förenade till ett gemensamt,
äfvensom deras fri- och rättigheter voro desamma i
alla städcrne.

Alla dessa städer, med undantag af Sordavala,
der nu mera en ordningsman finnes, erliöllo år 1784
Borgmästare och Rådmän, hvarmed de alltsedan varit
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försedde. Vädjade mål från Rådstugeratterne gingo till
Justitia.-Collegium.

Enligt nämde års författning skulle tvenne Borg-
mästare och 4 Rådmän sitta i Stads Magistraten; i
små städer eller Köpingar inrättas ett Rådhus med
Rådsförsamling, samt de städer, der ej Commendant
fanns, skulle förses med en Stadsfogde, Gorodnitschei.

Utom alla dessa då inrättade verk funnos föl-
jande tjenster: en Adelsmarskalk, en Skoldircctor,
en Gouvernements-Landtmätare, i hvarje Krets eller
Härad, en Anwalt, en Räntmästare, en edsvuren
Landtmätare, en Architekt, en Physicus, en Fältskär,
2-.ne Underfältskärer, 2:ne Medicine Discipler, m. fl. af
hvilka de flesta fortforo till år 1812, oberäknadt en
mängd lägre tjenstemän vid alla ofvannämde rätter,
samt dessutom Härads-Bokhållare, Länsmans, Brofogde,
Skallfogde-tjensterne, hvilka under alla styrelse för-
ändringarne hafva oförändradt fortfarit, sedan Sven-
ska tiden.

År 1784 inrättades afven ett Gouvernements
eller Stats-Compagni, bestående af gaml. Soldater,
hvilka under Civil-Gouverneurens inseende användes
för Kronobyggnaders och arrestrums vårdande och be-
vakning, samt vid éxecutionsverkets utÖfvande. Detta
upphäfdes år 181 o.
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Staten under Ståthållare-regeringen åren
1784— 1796.

/ Gouvernements-Staden. Per-
Arlij?!.
anslag.
Kul>el.

Hel.
Sunim,.

Kutel,son.

Stathdlltrrskåps «_'/<?/' l?al/t'ei-*ne?i..-tt<?i*'<?/*.
K.ejs. Ståthållaren ell. Gener. Gouverneur.,
(utom lön efter rang) i Tafelpenrringar

5 Adjutanter, 1 Secreler
Civil-Gou venieuren (u to ni Tafelpenn. inkomst,
af 600 bönder) i lön

2 Råd af 6:te Cla Bsen
Civil och Criminal Tribunalerne.

Två Presidenter, 4 Råd och 4 Assessorer .

Cameral-Hofvet.
En Gouverneur Lieutenant ell. Vice Gouv.
En Oeconomie Directeur., ett Råd, .

Gou-
vern. räntmästare, *> Assessorer, 4 Geschworne

Gouvernments Procureur, 2 Gouvernem.
Anval ter, 5 Secreterare, samt

Betjening och öfriga utgifter för alla dessa verk
Samvetsrätten* en Domare, 2 Adlige, 2 Bor-

gelige, 2 Bonde-Bisittare, samt för Cancel-
li-Betjenning m. m

Olra Landträtten; 2 Presidenter, 10 Ledarn.,
1 Procureur, 2 Fiscal., 2 Secret. Cancelli-
betjening m. m »

.

Gouvernements-Magistrat ; 2 Presidenter, 6
Ledamöter, 1 Procureur, a Fiscaler, 2 Se-
cret. 1 Notarius publ. Betjening m. m. .

öfra Lngskipnings-Rätten; 2 Presidenter, 10
Ledamöter, t Procureur,» Fiscaler, a Se-
cret. Cancelli-Betjeuing m. m. . . . .

Collegium lör allmän. Omsorgen , Secret
utgifter ~ ~

Kretsrätten; 1 Domare, aEisittare, 1 Secret.
extra utgifter

Adeliga förmynderskaps Embetet; 6 Proto-
collister, extra utgifter

En Gouvernements-Landtmätare, 1 Gouv.
Architekt, 1 Gouvernem-Mechanicus och
Qvarnbyggraästare

1

%

10

1

■
3

9

8

G.ooo
650

i,800
1,200

5,280

1,200

2,820

?,5>7017,5706,980

a,230

i

9>650
s,'iBo'

i

4,020

g,5so|
I

2,a30

8,363 8,363»7

4.718 4,718.4

'7 4,068 i 4,068
1 350 !

35°i
4 1.588 t/83.
6 i,iso i »,isol

900 5,900]
"56,867!Summa ioi
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Hela Ståtshållare-Regeringen kostade årligen 117, »63
Rubel utom Fästningar och Milice. Skillnaden på här
uppgifna Summor användes på öfriga Tjenstcmän, hvil-
ka ej äro upptagne.

År 1796 i December bestämdes gam!. Finland
eller Wiborgs Ståthållaredöme utgöra ett Gouverne-
jnent, med namn af det Findländska, fördelti 6 Landt-
commissariat med annan fördelning än Kretsarne, då
med bibehållande af Gouvernements-regeringen, Kame-

I För J-T«rj«
Kreti pen.

I anslag.

|F_r 6 Kr.t-
/ Kretsarnes Städer. I tar pen. i

aiuUg.

Kretsräntkammare; 1 Räntmästare, 4 Ge-
.chworne, extra utgifter .......

Nedra Landträtfen; en Ordnings-Domare, 2
Adelige o^h 2 Bonde-Bisittare, 1 Secret.
extra utgifter re. m.

Stads-Magistrat; 2 Borgmästare, 4 Rådmän
Nedra Lagskipnings-Rätten; en Domare, 4
.Bisittare, 1 Secret, extra utgifter ....

Krets Lnndtmätare .

Krets Fiscal .
,

Stads och Krets-Läkare, Stads och Krets
Fältskär, 4 Under-Läkaro och Fältskärer .

6
6

938

1,208
640

36
G

3o

7,i48j
640

j

5,628;

6
1

1,198
300
iso

36
6
6 1

■7, '38]
! ''8oo(

. '°°.
620 ' 36]

5
3,72Qj

727,124!
6

Summa — »56!
Militair Commando för Policen,

i Gouvernem. Staden.
En Capitain, 1 Lieutn. 1 UnderLieuten. vid

Cavalleri . . .

3 Sergeant. 1 Capt. D'armes, 6 Corporol. a
Trumslagare, 1 Fältskär, 24 man Dragoner,

I hvarje Krets.
92 man Soldater . . . . . ....

En Under-Lieutenant .

Eh Sergeant, 3 Corporal. 8 Dragoner, 1
Trumslagare 20 Soldat . .

. . • • .

525! I -

I*9
1

jrois|
1265

i3_.
6

i,54 il
7 59

33 »65i 198
3,893;Summa 336
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ralhofvét, Räntkammaren, samt några få andra verk,
alla öfriga af år 1784 upplöstes och Administration
ställdes på dess förra fot, hvarigenom Lagmans och
Häradsrätterne, af hvilka sednare 6 funnos, åter in-
fördes. Lagmansrätten, som om vintern höll ting i
Wiborg, Kexholm och Willmanstrand, stod under di-
rigerande Senaten; Häradsrätterne, deremot hörde un-
der Justitiie-Collcgium. Utskrifningar skulle hädanef-
ter, jemlikt med Ryssland, ske inom detta Gouver-
nement. Denna styrelse utgjordes då af:

Gouvernements-regcringen; med tvenne ex-
peditioner, en för Ryska och en för Svenska
språket; bestod af Gouverneuren, såsom presi-
dent, 2 Regeringsråd, en Assessor, en Pro-
oureur, en Architekt, 3 Secreterare, 21 Per- Personer,

söner betjening tillsammans 3o
CameralHofvet $ med Vice Gouverneurn,

3 Cameralßåd, Gouvernementsßäntmästaren, 3
Secreterare, Cancellibetjening 22 pers 3O

Tvenne Provincial-Gancellier, i Wiborg och
Willmanstrand 5 med 2 Ståthållare, 2 Landssecre-
terare, 2 LandsCamererare, 10 pers. Cancelli-
betjening 16

Kretsßäntmästare, Bokhållare, Skrifvare,
6 af hvarje, och dessutom Penningeräknare till-
sammans 46

Sex LandtCommissarier, (Kronofogdar), 6
Häradsskrifvare, 36 Länsmän, 5 Fiskaler . . 53

Forstmästeriet (år 1798) 4°
ApanagePriikas med Secreter (först är 1808) 2

Summa Personer 217
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Tvenne år derpå infördes Forstmästeri-inrättnin-
gen, med följande tjenster: en Öfverforstmästare, 3
Forstmästare, 12 ForstLandtmätare, 3 Forstlärlingar,
XJppsyningsmän, Soldater, m. m. till ett antal af 4°
personer, hvilka stodo under Öfverßiksforst-Directeurn
i S:t Petersburg. Genom Manifestet af den 8 Sept.
,802 och Forstreglementet af den II JVovemb. s. å.
fick denna inrättning, som redan år 1780 var på-
begynt, en bestämdare reglering. Ar 1806 utgjorde
Kronoskogarne i landet 25,160 desätiner, men utom
Krono, hörde äfven alla skattehemmans skogar under
denna inrättning. I början erfordrades Öfverforstmä-
starens tillåtelse för allt hygge, men sedermera tilläts
under vissa villkor det, som skedde för husbehof. Den
19 Juli 1816 upphäfdes denna inrättning för Wi-
borgs Län. Kronans debet vår de sednaste tider nå-
got öfver 4^,000 Rub. årligen; för tjenstemän och
betjening voro deraf 11,792 R:b 12^ kop. utom in-
qvartering, m. m. anslagna. Inkomsternc deremot
blott 5,950 Rub. 24 kop. i stampenn. som bonden
erlade för tillåtelsen att hugga sitt behof af stock, ved,
fn. m. samt för storverksträn, stock och ved, hvil-
ka af Kronan begagnades till ett värde af 19,181
Rub. 97 kop. beräknaclt för år 1812, då Kronans
förlust uppgick till 17,859 Rub. 89 kop. B:co.

Ar 1808 erhöllo Apanagehemmanen i S:t Andrea?,
Wiborgs, Säkkijärvi och Wederlax Socknar en egen
rätt, kallad Udelnoi Priikas, bestående af en Ord-
förande, Golowa benäind, 2:ne Bisittare, alla tre
bönder, samt en Secreter, då äfven sträng befallning
meddelades Domarene, att ej befatta sig med dessa
Apanagebönder. Denna inrättning upphörde genom
föreningen med Nya Finland.
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Före Föreningen funnos 7 Postcontoir, egenteli-
gen Postexpeditioner i Wiborg och Fredrikshamn, samt
Contoir i hvarje Kretsstad och i Ruotscnsalmi. Vid
dem tjenade 67 personer, för 12,290 Rub. 19! kop. i
lön årligen; inkomster och utgifter svarade ungefär
mot hvarandra, ehuru Embetsbref gingo portofritt.

Tullarne stodo under Finance-Ministern ; Lots och
Bakverket under Amiralitets-Collegium, hviiket sedna-
re än fortfar.

Utom alla dessa verk och inrättningar voro flera
tillfälliga Commissioncr, Comitéer, m. m. hvaraf den
Theilska Commission år 1802 sysselsatte sig med att
undersöka ordningen i landet, rättigheter, m. m. Re-
visions-Commissionerne till utrönande af folkmängden,
hemmanens beskaffenhet, m. m. voro åren 1723,
1743, 1763, 1783, 1795 och 1812.

Organisations-Comitécn, till reglerandet af Wi-
borgs län åren 1812 och 1813, hvilken för il år
kostade 36,827 u^* 29 kop. Silfver.

Jemte de vanliga befattningar, såsom Nämnde-
mäns, Kronofogde, m. ra. hvilka af Bönder bestridas,
voro här dessutom: Okladskikar i Kexholms Län, hvil-
ka ibland Bönderna uppburo, samlade och till Krono-
betjeningen eller Donataricrne öfverlemnade intrader-
ne; Staroster, bysäldste, hvilka vårdade sedlighet och
ordning i byalagen. Pdtisotni Öfver 500 och Sot-
niker öfver 100 man, eller Revisions själar, hade
vid recruteringen befattning att uttaga och framskaf-
fa recruterne, samt att från rotarne insamla för de
utskrifne, deras behof af penningar, äfvensom af mat
och kläder ända till den tid, de blifvit aflemnade till
Soldatetjenst. Lotsar med ärftelig befattning och 60
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Kub. årlig lön för hvarje, finnas 12 på Högland.
Lotsen Matts Mattsson i Kyrklaxby af Björkö Socken,
livars förfäder gjort sig mycket förtjenta, erhöll den 1

December 1788, 7 hemman till evärdclig besittning,
dock med det villkor, att på dessa alltid skulle un-
hållas 10 Lotsar.

Genom en Kejserlig befallning af den 23 Decemb.
181 I införlifvades Finländska Gouvcrnemcntet med
det öfriga Finland, inrättades i anseende till styrel-
sen i jemlikhet med detsamma och utgjorde det fjcr-r
de länet under namn af det Wiborgska. I anledning
af befallningen utgifven den dcrpå följande 31 Dec.
hörde det under Finska Senaten och Abo Hofrätt,,
livarföre tvenne ledamöter ifrån landet skulla sitta i
den förra och en i den sednare; förordnades ofvaii'-
nämde t^omité till reglering af ärendcrna och till
organisation af landet; upphörde alla tjenster vid do
upplösta verken och tjenstcmännerne fingo åtnjuta lö-
nen, såsom pension blott till den f Juli 1812; er?

liöllo alla grekiska bönder samma borgerliga rättighe-
ter, som de Lutherska. En beständig ägodelningsrätt,
för att upptaga och afgöra storskiftsmålen i Länet,
bestående af en Agodelningsrättsdomare, en Secretera-
re och första LäneLandtmätarcn samt 2:ne utaf Jord-
ägare inom Socken valde Ledamöter, inrättades enligt
beslutet af den 12 Juli 1816; samma dag beslöts
antagandet af flera Landtmätare i Länet. Den 19 Juli
5. å. upphäfdes Forstmästcriet och bestämdes att
Lots och Bäkinrättningarne, äfvensom de vid dem an-
tagna tjenstemän, fortfarande skulle höra under Ami-
ralitets Coll.; samt den 9 Oct. s. å. indeltes lan-
det i 8 delar, hvarje utgörande ett härad och eu
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•Domsaga, af hvilka Kexholms norra Domsaga år IH3I
■delades i Sordavala, bestående af Uguniemi, Sordava-
la, Ruskeala och Leppälax; samt i Salmis, af Imbilax
Kidcla, Suistamo, Salmis, Suojärvi och Korpiselkä
Socknar och Capell; under en Lagman, med Tings-
lag i Wiborg, Kexholm och Willmanstrand, då äfven
■Bergstingslagen bestämdes. Björkö med Kakkis Capell
af Wiborgs Socken, Pyltis och Kymmene, Klcmis och
Taipalsaari, Räisälä och Kexholm, Imbilax och Suista-
Nio utgöra tillsammans; alla de öfriga hvarje ensam-
men egna Länsmans distrikt.

Dessutom finnas tillförordnade extra Länsmän,
inelnligen 3:ne for Systerbäcks underlydande lägenhe-
ter, en på Pukinicmi gods i Hiitola Socken.

De stora förmåner, som genom detta inför-
lifvande, med det Öfriga Finland, hvilkct nu allmänt
förekommer under namn af föreningen, tillskyndades
Wiborgs Län äro i korthet: en gemensam lagskipning
till befodrande af enighet och gemensam välfärd för
ett folk, som i Sekler genom ursprung, språk, reli-
gion och seder varit förenadt; befrielse för utskrifnin-
gar, hvrlka för folket voro tryckande; åkerbrukets
häftiga tillväxt och förbättring, genom personer inflyt-
tade, och efterdömen inhämtade från nya Finland;
stotskiftsärendernas verksamma iståndsättande, som
med tiden tillskyndar de gagneligaste följder för åker-
bruket; Forstmästeriets upphörande, hvilkct såsom en
börda för bonden, skadade Kronan och landet; Vet-
tenskapernas större uppmuntran; Medicinalverkets för-
bättrande, m. fl. a.

Rättegångs-målen voro i alla härad straxt efter
föreningen betydligt stigande till antalet och innefat-
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ta ännu till den största delen, blott utsökhingsmål;
antingen för lån, tjenstefolks aflöning, löntagares in-
komster, contrahenters försummade skyldigheter, m«
m. För år 1823 uppgingo de till verkställighet af-
lemnade utslag, enligt executions diarierne för hela
länet till 6,23 l, af hvilka en mängd voro af den
ringaste beskaffanhet, och icke motsvarande den tids*
spillan och de omkostnader, som åtföljde desamma. Ett
misstydande af den nya införda lagförfattningen i
förening med ett större begär att njuta lagarnes
skydd, samt dåliga rådgifvare torde till någon del hoS
en misstrogen och gcnsträfvig bonde åstadkommit dessa
följder, som ofta på ena sidan låta honom njuta af
rättvisan, men också stundom igenom på den an-
dra tryckes af fattigdomen. I Äuräpää härad halva
de sednaste tolf åren blott 4 inbrottsstölder och 6
mord förefallit.

LUTHERSKA ECCLESIASTIKVERKET.
Under sednaste Svenska väldet voro alla ecclesiastika
göromål förenade under Consistorii i Wiborg Öfverin-
seende, till hvilket äfven hela den östra trakten af
Finland hörde, under namn af Wiborgs Stift. Wiborg
erhöll redan år 1554 den första Biskop, dess förin-
nan utgjorde hela Finland blott ett enda Stift, hvars
Biskop bodde i Abo, hvilket äfven inträffade ifrån år
1 583 till år 1618, hyilket sistnämde år Wiborg*
Stift åter afskildes, med andelig uppsigt öfver Inger-»
manland, ett Domcapitel inrättades och en ny Biskop
insattes; man hade väl redan år i36l tänkt gifva
Wibörg en Biskop, men planen verkställdes ej. Un-
der det stora 20 åriga förödande kriget upphörda
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Consistorii verksamhet, ehuru svaga försök gjordes
med tillfälliga Domkapitels inrättande i Borgå Och
sedan i S:t Mickel, hvilket redan år 171 3 .skingra-
des. Efter öfvergången år 1721, inrättades i Wi-
borg och år iy4% i Fredrishamn Consistorier, beståen-
de hvardera af Preses, benämd Domprost, hvilken
tillika var Pastor för Stads och I^andsförsamligen, fy-
ra ledamöter, nemligen Pastorer inkallade från landet och
en kort tid Rector och Conrector vid Skolorne, samt
en Consistoric Notarie. Alla ecclesiastika göromål be-
handlades vid dem, med utöfning af alla i. Finland
öfliga befattningar, såsom: förslag upprättades, Prester
iöth Pastorer examinerades, hvilka ordinerades af Pre-
ses, samt Consistorial visitationcr förrättades i lan-
det. Dessa Domcapitel, hvilka voro oberoende af
hvarandra, stodo först under Justitia: Collegium i S:t
Petersb.; derpå blott endast i vissa fall åren 1784
till 1797, under Civil Tribunalet i Wiborg; och år
1810 under Ministern för upplysningen och Mini-,

iterium för ecclesiastika ärender af fremmande trosför-
vandter, ända till den 7 Februarii 18.2, då de upp-
löstes och hela detta land förenades med Borgå Stift
under Consistorium derstädes. I besvär öfver Consi-
storierna gick man till sustitiie Collcgium och derpå
till Senaten i S:t Petersburg.

I g:la Finland finnas inom Wiborgs Län: 34
Luthers. Församlingar, med 7 Capell och 8 Bönhus,
deraf 4 äro på utöarne, hvilka alla sednast nämde,
tillsammans, ända till år iB3o, utgjorde ett slags
Pastorat under Capellänen i Björkö, derföre benämd
Pastor insularum; förenade under 6 Prosterier, nem-
ligen: Wiborgska, Fredrikshawska. Willmanstrandska,
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Sordavala, Norra och Södra Kexholmska; inom S:tf
Michels Län 2:ne Församlingar och 4 Sockneandelar,
hvrlka skilda delar blott hafva en Kyrka inom g:la
Finland. Af alla dessa Pastorat äro endast 4 Consi-
storiela, de öfriga Regala eller numera Imperiela, och
ett, nemligen Wiborgs, för hvilket Magistraten enligt
Kongl. Förordn. af 8 Nov. 1660, uppgör förslag och
Pastorn bestämmes genom val. På samma vis tillsät-
tes Tyska Pastorn i Wiborg, äfvensom Capellanerne.

Ända till föreningen firades med vanlig Guds-
tjenst Kejserl. Husets högtider; under hvilken tid äf-
ven i Jäskis och Kivinebb den 29 (»7) Junii på Pc-r
tri dag, emedan dessa Kyrkor bära denna Apostels
namn, vanlig Gudstjenst anställdes, hvilket sednare
omnämde bruk än med Högverbörligt tillstånd fortfar*
På utöarne hålles oftast på Sön- och Helgedagar hön
i Kyrkan, af någon äldre för god fräjd känd bonde;
I Kerimäki Socken var det egna förhållande, att alla
högtidsdagar, söm i grund af tideräkningen inträffade
på olika tider, firades med dubbel Gudstjenst, nem-
ligen för Ryska andelen efter den gamla och för Sven-
ska efter den nya styleii.

Presterskapcts rättigheter och inkomster äro mest
grundade på gammalt bruk, undersökte vid åtskilliga
underrätter och på högre ort bekräftade. De före-
komma efter deras skilda beskaffenhet under många
olika hamn, såsom deputat, parspannemål, m. m. ut-
gåolika ifrån hemmanen i en Socken, samt ärö be-
tydligt mycket större i den ena Socken, än i en
annan, i förhållande till lika antal hemman. Nämde
parspanmål erlägges blott i Uguniemi, (Parikkala), Ja-
chimvaara och Kronoborgs Socken, nemligen med a
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kap. Råg och a kap. Hafra af livarje gift par, med
undantag af det äldsta paret, om flera finnas i ett
hus. Nästan alla Pastorer hafva ett tillräckligt an-
tal dagsverken för sitt jordbruk ifrån Socken. Flera
Pastorat finnas, uti hvilka en del af inkomsterne
stundom en fjerdedel måste för folkets fattigdom ef-
terskänkas af Kyrkoherden.

Enligt Svenskt bruk i Kexholms provinccr och
Ukasen af den 3o Juli 1739 för Pastorernes Depu-
tat (inkomst), afdrogos i hvarje Socken af Kronans
statibnä spannemål, .2 T:r åt Pastorn och 4 T:t
till vinsäd. I kraft af 1823 och 1824 års förord-
ningar, erhåller hvarje Socken i Länet af Kronan; 4
T:r till vin och byggnadssäd; utgå för Domkyrkan
a T:r af hvarje g:lt Pastorat; samt Prostetunnorne med
en Tuuna; äro Prest och Klockare bolen befriade
från* Kronoutskylder, hvilka skulle utgöra 899 Rub;
63" kop. S. I alla Socknar i de 3 Kexholmske IF.
samt Wiborgs, Björkö och Rautus Socknar åtnjuta
Pastorerne till ersättning för tertialen af Kronan pen-»
ningar, enligt en längesedan uppgjord stat, intill dess
den i natura kommer att utfalla. I grund af förord-»
ning ven den 24 Jan. 1824, betala Finnar, som
äro Greker, för sin jord till Grekiska Pastorn, ehu»
ru boende i en annan Socken, då de deremot förut
alltid erlade afgiften till Luth. Pastorn inom den
Socken, de bodde. Efter 172 1 års fred berofvades
Wehkalax Pastorat, då Fredrikshamns fästning anlades;
alla'dess Prestbol, hvarföre- Pastorn i ersättning iåt*
njuter* 100 Rub. Si; (.apellänsbolen Hertuala och
Hannukkala skulle efter räntans1 Kronovärdé utgöra §

Rub, 68' kop. Si. \vi'.> >
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Pastorernes hela inkomst förvandlad till spann-?
mål, enligt de uppgifter, som äro lemnadé till Consi-
storium i Borgå, visar första afloningscollumnen; de
2:ne derpå följande, för Pastor och Capelian enligt
en år 1824 gjord uträkning i penning, hvilken är
upptagen i V. Stats R. Hisingers protocoll.

I Sacellanierne har Capellanen i Rautjärvi 2621,
i Kirvus 2185, i Kakkis 2416, och i Kaukola 1773
Rub. B:co.

Dessutom finnas följande Presttjenster och löner,
i Wiborg: Tyska Pastorn, med 1200 Rub. lön, Ca-
pellan; Fånghuspredikant, med y5 Rub.j Lazaretts-
predik. med 72 Rub.; i Wilimanstrand Spinnhuspre-
dik. med 300 Rub. Dubbel tjensteårs-beräkning haf-
va begge StadsCappellanerne i Wiborg, Stads Capella-
nen i Fredrikshamns Stad, äfvensom Capellanen i
Pyttis Socken, samt Spinnhuspredikanten i Willman-
strand.

GREKISKA ECCLESIASTIKVERKET.
Alla Grekiska församlingar i Finland höra till S:t
Petersburgska Eparchien, hvilken inom Ryssland är
af första dassen, och stå under den heliga Synoden.
I Wiborg finnes en Protojerie (Domprost), hvilken har
uppsigt öfver alla Församlingar i hela. Karelen och
Wiborgs Län, samt en i Kexholm; samt dessutom Pre-
«ter, Jerei och Kyrkotjenare, kallade Diakoni och
Diatschocker i hvarjc Församling, hvilka alla höra till
det lägre Presterskapet af Secular-Clerus eller de hvi»
ta andliga. Enligt förordningen af den 18 Decemb.
1797 borde Archiereistolen erhålla af Kronan 60 och
hvardera Klostret 3o Desätiner jord, samt dessutom
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en mjölkvarn och fiskerier. Före föreningen kostade
hela Grekiska Presterskapet i g:la Finland Kronan
årligen 7,148 Rub. 78^ kop. B:co.

Presterne på landet, hvilka helst antagas med
kännedom i Finska språket, hålla Gudstjenst på Ry-
ska och Slavonska språken, samt någongång med en
Finsk predikan. Emedan högst få af de Grekisk Fin-
ska bönderne förstå Ryska, bivista de flitigt Guds-
tjensten i närmaste Lutherska kyrka. Under Sven-
ska väldet crhÖllo de alltid ester ifrån Ryssland,
hvilka vanligen examinerades af Consistorium i Abö.
På Brahes föranstaltande blef en Finsk Catechcs tryckt
med Ryska bokstäfver.

Munkarne, af hvilka finnas på Walamo och Ko-
iiewits, höra i Ecclesiastikt hänseende under det an-
deliga Consistorium eller den helige Synoden i 8:t
Petersburg och i borgerligt hänseende under landets
lagar och författningar. Hvardera hafva en Förestån-
dare, Igumen, Prior, hvilken af de öfriga Munkarne
väljes, helst ibland dem sjelfva, en Skattmästare, som
äfven väljes, samt både verkliga Munkar, Kaluger",
äfven som arbetsinunkar; alla dessa höra till Regular
Clerus eller de svarta Andliga och utgöra det hÖgré
Prcstcrskapet. Alla, som anmäla sig till detta lefnads-
sätt, böra förete bevis om god fräjd, hvarpå de såsom
arbetsmunkar antagas. Dessa undervisas under en tid
af 7 till 10 år i Ritualien och inofvas i Gudstjen-4

stens förrättande, samt sysselsättas deremellan med
arbeten. Färdighet i dessa yrken bestämmer upptag-
ningen till munkvärdigheten, utan afseende på vetten-
skaplig bildning, hvilken ej synes vara något föremål
i dessa Kloster. Munkarne äro i allmänhet händiga i
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de flesta arbeten och utgöra till det mesta sin .t egna.
handtverkarc; men till förrättande af gröfre arbeten,
såsom vid byggande och vid jorden, samt till lätt-
nad för den mängd arbets föremål, som förekomma
hos dem, nödgas de mest för somrarne leja ett be-
tydligt antal drengar, ibland Finska bönder. Många
Munkar äro ursprungeliga Finska bönder med Gre-
kisk religion, andre äro antingen novicier eller Mun-
kar inflyttade frän Ryssland. Till hvardera Klostret
resa årligen flera hundrade menniskor, dels för att
bese dera, dels för att i dessa heliga boningar upp-
väcka en andäktigare Gudsfruktan, och alla blifva
mycket gästfritt upptagne och undfägnade för 3 dygn,
Rcglorne för Klosterbröderne äro i korthet: all egen-
dom är gemensam; Igumen har välde och uppsigt öf-
ver allt, dock rådfrågar han bröderne; Gudstjenst
och böner hållas idkeligeu och på hvardagarne arbe-
tas deremellan; i de afskildts Eremitklostren är hela
lefnåden fastande.
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Ecclesiastik öfversigt.

Uppgiften om folkmängdenär ifrån Grekiska Consistorium
i Wifrorg, för år iB3o, äfvensom Prcsterskapets an-
tal i ofvanstående Tabell; om församlingarnes bidrag
deremat till Kyrkans tjenare är tagen ifrån Verkel.
Statsrådet Hisingers protocollcr; alla ofriga inkomster
aro tillfälliga; dessa uppgifna äro blott bestämde. Sal-
m\s är af Regeringen anslaget till annex åt Protojercin
i Wiborg, fijr hvilket ban nu, tills det blifver
ledigt, af Finska Statsmedlen åtnjuter 1600 Rub.
V.co i ersättning. Pastorn i Kidelä har af Regerin-
gen erhållit räntef-fitt ifrån år 1820, Koirinoja och
Wuordennummi Kronoängar, såsom tillökning på lön.
I WiWg> Fredrikahamn och Kexholm, hafva Prester-
ne, såsom Lärare i Religion, Moral, Kyrko- och Fä-
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dcrnestandets Historia, endast för Grekiska barn, i
Städerucs skolor, bvarje enligt »826 års författning,
yöO Ptub. B:co årligen, tillsammans 2,100 Rub. hvil-
ken summa ej ingår i ofvanstående uppgift, ehuru
äfven af Finskt ursprung. Kyrkornes namn och för-
samlingarnes omfång äro i :
Wiborg, Christiförklarings Cathedral-Kyrka, samt den

heliga Propheten ElneKyrka.
Fredrikshamn, den gamle af träd hette Petri Pauli,

nedrifvenår 1831; den nya af Sten är ej än fullbordad.
Willmanstrand, Jungfru Mariae, Guds Moders K.
Kyslott, Zacharia; och Elisabeths K.
Kexholm, Guds Moders födelse K.
Salmis, Nicolai Undergörarens, samt Christi uppenba-

relse K..
Suojärvi, MariN Himmelsfärds, samt Trefaldighets K.
Xorpisälkä, Nicolai Undergörarens K.
Suistamo, Nicolai Undergörarens och Christi uppenba-

relse K. Till denna Församling höra dessutom al-
la Greker i Ruskeala.

Kidelä, utgörande en del eller ett Capell till Imbilax,
Archiengeln Michaels K.

Sordavala, Petri Pauli och Nicolai Undergörarens K.
Till denna församling höra alla Greker i Sordavala
och Jachimvaara.

Tiurola, i Hiitola Socken, Christi upphöjelse K. Till
denna församling höra alla Greker i Hiitola, Räisä-
lä. Kronoborgs och Parikkala Socknar, samt i hela
Kexholms Södra Härad, utom Rautus, hvars Greker
till antalet omkring 700 äro förenade med Wuoh-
les församling-i Ingermanland.

Kyrilä eller Krasnoje Selö i Mohla Socken, bestående
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endast af några byar med ursprungeliga Ryska in-
nevånare; Vår Herres uppenbarelse Kyrka.

Systerbäck, Petri Pauli och den helige Nicolai K.
Raivola; den helige Nicolai undergörarens K.
Ruotsensalmi, i Kymmcne Socken, Nicolai hamn Kyr-

ka; dessutom finnes en liten Sjöhospitals K. hvars
Presterskap underhölls af Sjödepartementet. Försam-
lingen utgÖres af några få borgare och soldater.

Davidstad, Davidskyrka, utan åhörare; Prcsterskapet
underhölls af KrigsDepartementet.

Kymmene, Maria; Himmelsfärds K. numera utan andra
åhörare, än en mindre del, der förlagd militaire.

t^?^fts6^4 ECCLESIASTIKVERKET*
Ehuru få bosatta Catlioliker finnas i landet är dock
en Kyrka uppbyggd i Wiborg och en mindre försam-
ling bildad, hvars medlemmar till större delen utgö-
ras af högre och lägre militairspersoner. En Catholsk
Prest åligger att hvarje år under fastan resa omkring
i landet, för att betjena denna Kyrkas anhöriga. Dess
Presterskap löntes förr af Dominicancr-Klostret i Wi-
tepsk, numera af Finska Statsmedlen med 600 Rub.
B:co årligen, och står under Romersk Catholska and-
liga Consistorium i S:t Petersburg.

År 1790 uppgick hela Clereciets underhåll i g.la
Finland, till 57,191 Rub. hvartill Kronan bidrog med
3,507 Rub. (Georgi). Tideräkningen var for hela
landet den Julianska ända till föreningen, då utan
rubbning for Grekernes högtider den nya stylens in-
förande anbcfalltes. Ryska Auctoritcter och Cadet
Corpsen föra ännu sina räkningar efter den g:la och
många hus finnas, som inom sig fira högtidcrne efter
begge stylame, eller blott efter den g:la.
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STÅNDEN ära, likasom i hela Finland iym
och hafva enligt 181 i års kungörelse, i det nya då-
net samma representations förmån vid Landtdagarne 1,
som finnes stadgad för Storfurstendömet i dess consti+
tution, ehuruväl KexhoT-ms Län under Svenska väldet
var berÖfvadt rättighet att deltaga i Riksdagarne. Fö-
re föreningen antogos blott trenne dasset, nemligen:
Adel och Tjenstemän, Borgare, och Bönder.

Adel; af detta Stånd finnas numera inom lan-
det högst få med arftelig rättighet sedan Svenska ti-
der; äfvcnledes äro få kända af Sveriges och Finlands
Adelsmän, hvilka leda sitt ursprung från denna trakt.
En Brand erhöll, såsom Befallningsman på Kexholms
Slott år 1581 Frälserättighet, samt Adelig Sköld,
med det förbehåll, att denna förmån skulle upphöra,
så snart han ej mera förmådde försvara detta fäste
mot Ryssarne. Bongmästaren Bröijer i Wiborg adlades
är 164y, då han antog namnet Rosen jer och skref
sig till Wartamäki och Lummaka (förmodel. Luumä-
ki). Biskopens i Wiborg, Paul Juustcns dotterson,
Borgmästaren derstädes Johan Croel, upphöjdesår i653
till Adeligt stånd under namn af Roscncröel och er-
höll med obetydlig förändring Morfaderns vapen. Borg*
mästaren i Wiborg, Bertill Pedersson adlades eller er-
hull renovation år 1659, under num. 690, då han
kallade sig Ruuth. En TheslefF ifrån Wiborg blef år
1697 adlad med namnet,Stjernstedt, derpå Friherre år
1719. Commerceßådet Forsell född i Fredrikshamn
adlades 1767, då namnet förändrades till af Forsdles.
Furuhjelm, förut kallad Nauclcrus, ifrån Wiborg ad-
lades 1762. Schmedeman, Joh. adl. 1686; Beijerhjelm
Chr. Wilh. adl. »720, härstammade ven ifrån Wiborg.
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Märkvärdigast i detta seende, äro de än tal-
rikt omkring Fredrikshamn bqfinteliga Wehkalax Kna-
parnc, hvilfoa äro: Huusgavel,. Brandstaka, Pihlhjerta,
Huggut, Wikki numera Tilli, samt efter förmodan
Hje|t_ och Halfbjörn, hvilken sistnämde, numera bor i
Wederlax. Dessa hafva troligen en hög ålder och
skola för längre tider tillbaka, förmodejigcn i en tid-
punkt, då denna trakt egentlige^ utgjorde en del af
Nyland och begagnade Svenska språket, förvärfvat sig
frälserättighet på sihe gods, för något tappert mot-
stånd, de lemnat Ryssarne vid deras infall. Redan i
13 Seklet blefvo bönder frälsemän, då de rustade häst'
och karl, i grund af Sveriges Rikes Lag XI, XIV och
XXX kapitlen. Dessa ofvannämde namn skola vara
uttryck af det sätt eller vapen, hvaraf de vid sitt
modiga försvar betjeriat sig. Enligt Konung Gustaf I:s
bref gifvit i Vadstena den 6 Sept. »662 skola dessa
Knåpar frälse njuta, så länge de förmå upprätthålla
fralsemanna-tj-enst; på hvilken tid de bebodde och in-
nehade i Wehkalax S. Strömsby, Bredskalle, Sandby
och Tavastby, samt Mogenpört i Pyttjs Socken. En-
ligt flerfajldiga bevis voro åtminstone de tre förstnäm-'
de af dessa slägter under hela Svenska Regeringen, så
för sig sjclfva, som för hustrur och barn befriade frän'
Mantalspenningar, Kronotiondens samt tingskappars er-
läggande, hvilka förmåner de ej mera åtnjuta, sedan
år 1743, då med landets öfvergång till Ryssland
rusttjensten upphäfdes. Landshofding Lindhjelm i Wi-
borg föreslog år 1694 dessa trenne förstnämde slag-
ter, ehuru de såsom adel alltid varit bönder, större
augument till deras gamla frälsen, för att bättre kun-
na upprätthålla rustningen, hvilket af Konungen be-.
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viljades. Den enda af dessa man med säkerhet Vet va-
ra i Sverige introducerad, är Huusgavel. Denna slägt
har skrifvit sig till Stromsby och Bredskalla och le-
der sin härkomst ifrån en Eric Larsson, åt hvilken
Carl Ulfsson af Tofta, Höfdinge i Wiborg skall år
1396 gifvit fasta på godset Sandby, (numera en för-
stad vid Fredrikshamn), i malmen vid Wehkalar
Kyrka, jemte Bredskalla by, som Herr Ehrengisse
Nilsson, Riddare, skänkt honom efter den förrymde
Lars Bleke. Ifrån förenämde Erik, som halt 3 söner
och i vapen fört en husgafvel med en eldhake öfver
lijelmen, härstammade Matts Thomasson till Stromsby,
som af Kon. Gustaf I erhöll confirmation på frälset.
En ättlinge till denne, Elias Huusgavel, Camererare
vid norra dykeri och bcrgnings Compagniet i Stock-
holm erhöll 1774 renovation på gammalt adelskap och
introducerades två år derpå. I 1706 års Jordebok
finnes upptaget att Amiral Creutz år l6s2kÖpt Sum-
ma i Wehkalax af Corporalen vid Adelsfanan, Henric
Pettersson Huusgavel, hvilken egendom varit Huusga-
xeU evärdeliga frälse; äfven i flera andra jordeböcker
finnas hemman uppräknade, som denna och de följan-
de slägtcrna innehaft med frälseförmån. Stamfader för
Pihlhjerta skall varit en Matts Ericsson, som fått Hu-
sula till frälse och i vapnet fört en beväpnad hand,
som höll en pik och på pikspetsen ett upp och ned-
vändt hjerta. Denna slägt är af samma ålder med
Huusgavel. Om ursprunget till Hugguts frälseförmåner
Berättas, att några af denna slägt, under ett krig med
Ryssland, i mörkret simmat ut till Ryska Flottan,
afskurit ankartågen, hvarpå skeppen af en stark vind
blifvit drifne ut i hafvet och förgåtts. För denna be-
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drift skola de af dåvarande Svenska Konungen erhål-
lit frälserättighet på en mängd af utöarne, af hvilka
slägten nu med denna förmån besitter en ö, nemli-
gen BåtÖ, Peitsaari, nära Fredrikshamn. Om den
ar 1583 adlade famillen Huggut härstammar ifrån
dessa Knåpar, är okändt.

En del af dessa Knåpar, med Vedernamnet
Wilckin, hafver enligt Ståthållarens på Wiborg, Hen-
ric Flcmings bevis, gifvit uppå Lagmanstinget den »4
Maj 16f 8 till sköldemärke fördt en eldgaffel med en
röd eldfana. Några Knapfrälsen uppkommo under
Konung Erics af Pommern tid, då en utländsk adels-
man nedsatte sig i denna trak. I 1668 års jordebok
uppräknas ibland adelns gamla frälsen i Wehkalax S.
58 Knåpar, såsom besuttna bönder. För det närva-
rande finnes af dem ett betydligt antal, mest af
hjerta och minst af Huggut, men de flesta i torftiga
omständigheter och bebo till det mesta slägtvis hela
byar, nemligen Pihlhjerta i Husula, Brandstake i Hu-
sabÖhle, Huusgavel och Wilcki i Strömsby, hvilken
sistnämde by sedan år »743 hör under Fredriks-
hamn, såsom Donation. Ofta upprepade försök, till
och med kostsamma längre resor hafva blifvit gjorda af
dessa Knåpar till återvinnande af de förmåner, hvilka
deras förfäder troligen på någon grundad anledning
erhållit, och numera blifvit dem berofvade, men all-
tid utan något utslag. Härvid hafva original documen-*
ten gått förlorade, men minnet af njutna företräden
fortfar lifligt, alltid uppmanande till ytterligare be-
mödande, hvilka till någon del mÖjeligen vunna, skul-
le trognare förvara åt efterverlden detta slag af histo-
riskt minne.
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• Under Ståthållare-regeringen inrättades i Gouver-
nementsstaden ett Församlingshus (Riddarehus) för
Adeln» med Archiv, Sigill och Cassa, der all i landet
beflntelisi Adel var inskrifven,, samt hvart tredje år
om vintern höll sammankomst, för att besörja de dem
anförtrodda val af Bisittare i Underrätterne. Gou-
vernements Adelsmarskalken presiderade och hade en
af Ståndet vald Secreter till biträde. Af de i, Ryss~
laqd indeltc 6 Adels-Classer, förekoramo här blott
tvenne, nemligcp den andra, kallad Krigs-Adel, , hvilr
ken i grund af 1721 års förordning bildades, oefy
Utgjordes af de ofrälse man, hvilk» i krigstjenst för-
värfvat officers värdighet, hvarföre tle med ärftlig sä.^
tighet för bara upptogos såsom adel och erhöllo pa-
tent. Af detta slag funnas i Wiborg 64 inskrifna
familler, hvilka med undantag af de Ryska äro föl-
jande: Backman, von Bell von Bobi, Boisman, Broek-,
man», Falck, Fock, Gren, Gouvenius, Haverman, Ha-
verland, Hesse, HofFman, Jungen, Jänisch, Kr#roers
tyymlapder, L»ydecke„ Laube, M,uller, Orrseus, von,
Rabén, Rehnherg, Schcelc, tzeseman, Schatelovjtz,
Scliröder, Schmidt, Spaak, Sutthoff, Thesleff, Trqule-i
ben, Wirenius, Zagell, m. fl.

Till den tredje Adels-Classen hörde Adel af 8:d«.
Rjyjgclas&en., enligt förordningen utgifven år 1722,
neialigen: alla tjenstemän, Ryssar eller ut.andnii.gar,>
hvilka hör* Jill de 8 första Rangclasserne skol^ för
sig och efterkommande i allt anses lika med den bä-,
sta äldsta Adeln. I denna Clfss voro 3g familler
upptagne» h.vi|ka, utom de Ryzka, vqro: Björkkvist,
Bruun, jpucljm^n, Cl^yhills (Kle.s), Europaeus, Fabritiusj
Gren, Gerschau, Hornborg, Jänisch, Lavonjws, Masalin,
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Nybtiek, Orraeaé, Rosénius,Sattler, Schindler, Siden-
snur, Stewen, Studt, SutthofF, Sylvin, Tyrol, Wehdt»
Winter, Wising, Wolter, Wulflert, m. fl.

På Finska Riddarhuset äro af detta lands invå-r
iiare introducerade: Grefvar, Stewen Steinheil, Baro-
ner, Nicolay, AlöpseuSjden1 sednare äfven Polsk Gref-
ve; Adelsmän, Pistolekors, Svenska Mat. n:321 , von
Baumgarten, Sv. n:i 463, Tavast, Sv. n:64, samt en
annan gren under hamn af Stålarm Tavast, Kuhltnan,
Sv. n:467, von Muller, von Briskorn, Von Thömson,
Thesleff.

Deremot äro följande familler af här bosätta
Ståndspersoner icke på Finska Riddarehuset upptagna,
ehuru deras förfäder i Sverige åtnjutit denna fur nian;
Ekesparre, Svenska Matrik. tt:i7os, Kalitin, Sv.
n:1738, Goes, Sv. n:8l2, Ällongren, Sv. 'n:i. 15, Sö-
derhjelm, SV. n:^3o6, Gyllenschmidt, Sv. n:i ,78.

Såsom bönder förekomma, hvilka arttingen ge-
nom en säkrare tradition eller genom ett än bcvaradt
Diplom härleda sitt Ursprung från förfäder, söm i
Sverige varit upphöjde till Adeligt Stånd, nemligen:
Sparre, (i Joutsenus), Falkenberg, (i Kymmcne), Gyl-
lénstjerna, von Pöst, (i Säkkjärvi), Törne, Wädcrhorn,'
Wellings, (till en större mängd i Sakkola och andra Sock-
nar), Hermelin, TaVast, Gyllensten, (^pllfijlb), Kägge,
Munck (i Säminge), m. fl. Samt de, hvars förfäder
varit af något slag utländskt Adclåkap, såsom: Scha-
telovitz, (Kalwitft), Silfverliut, i>faler, Damskäg&,
Gardemeistet-, Pottiiikar, (Bottenkar), Blum, ftydeh-
feldt, Regenfcldt, m. fl.

De af Adeln, hvilka under Svenska'väldet skris-
vit sig Grefvar, Friherralr och herrar till förlän ingår
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och-gods inom detta land', äro: n: 10, Oxenstjermr,
Grefve till Kronoborg eller Kurkijoki år 1652; 11.

Baner, Grefve till Sordavala pagost och stad, år 1651;
13. Wrangel, Grefve till Salmis och Suistamo, år
1652; 15. Wittenberg, Grefve till Ugunicmi och In-
gin Pagoster, år 1652; 55. Wrangel, Friherre, Herre
till Kymmengård omkring år 1650; 56. Gripenhjelm,
år 1673 Friherre till Örneholm i Kexholms Län; år
1651 erhöll Adler, Salvius, Johan, till Friherreskap
Rautus Pagost, med alla byar, hemman, och gårdar,
hvilken hädanefter skulle kallas Örneholm, 92. Mel-
lin, Friherre, Herre till Urpala och Molax, omkring
år 1630; 143. LindelÖf Adl. 1627, en ättlinge af
Pehr Henricsson till Kerckis i Wiborgs Socken, år
1312; 151. Trana, till Räisälä och Suptniemi, Adl.
1625; 188. Sabelfana till Talis, Adl. 1563> samt
1567 Öfver-Befallningsman på Wiborg; 246. Poitz
till Poitsila, adlad 1463; 453. Skälm af Karelen, ad-
lad 1649, till Kavandojärvi, (Kavandtholm i S:t And-
reae). GrÖnfeldt till Rokkola omkring i640; 566.
lilliesköld till Haneberg och Merijoki, (i Wiborgs
Socken) omkring 1651; 679. Klöfverskjöld till Pe-
täjärvi, Ståthållare i Wiborg 1651 och adlad 1653;
758, Fcchtenberg till Kuusa i Mohla, adlad 1658,
död och begrafven i nämde Socken.

_^e_»i«.s<f«/itieis medlemmar hafva till största
delen varit infödda, de fleste med ett namn slutande
sig på us. Genom föreningen med Nya Finland har
Borgå Stifts Presterskap vunnit en utvidgad befor-
dringskrets, ty för det närvarande finnes ingen Wi-
borgsbo med Pastorat utom Länet, men väl hafva mer
än tio vunnit en sådan befordran inom detta Län.
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Nästan vid hvarje Kyrka bevaras och fortsattes serie»
Pastorum och vid flera äfven för (.apellanerne ifrån
längre tider tillbaka. Upprepandet af de kända läng-
derna skulle väl framställa en mängd aktningsvärda her-
dars namn, men vidlyftigheten deraf skulle rubba bo-
kens Öfriga förhållande, derföre må blott de namn
framställas, hvilka genom sin talrikhet innefattat de
flesta skickliga och berömda Pastorer, nemligen: Stråhl-
man, Alopaeus, förut Kettonius, Melart, hvilket namn
äfvensom Melartln och Mclartopaeus äro utgreningar
från samma rot, samt Europseus. Inom landet njuter
ståndet ett stort anseende, så väl hos högre som lägre;
en förtjenst, som grundlagd af ståndets medlemmar, er-
kännes af dess åhörare; men också hafva få utmatta-
de i skolorna och ålderstegne fur sent tillträdt denna
värdighet.

Biskopar i Wiborg under Svenska Regeringen vo-
ro: Paulus Juusten, den förste, ifrån år 1554 till
1563; Canutus Johannis, 1563 ; Ericus Herkepasus,
1568—l58o; Ericus Erici, öfver båda Stiften ifrån
1583; Olavus Elimaeus, ifr. 161 8, då Wiborgs Stift åt-
skiljdes, erhöll tillika inseendet öfver Ingermanland
och Kexholms Län; Nicolaus Magni, 1628; Gabriel
Melartopaeus , i633—1641, då Ingermanland skiljdes
under särskilt Superintendent; Petrus Jona; Bjugge,
1642; Nicolaus Laurentii Malmenius eller Nycopen-
sis, i658; Petrus Laurentii Brommius, 1664; Doct.
Abraham Thauvonius, 1672; Henricus Carstenius,
1679; Doct. Petrus Bång, 168 1; Doct. Petrus Lau-
rentii Laurbecchius, 1696; Doct. David Lund, 1705,
den siste i Wiborg, hvarpå först år »721 Johannes
Gezelius utnämdes till Biskop i Borgå.
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Borgare-Skndet har inom trenne namn, Jänisch
och Alfthan i Wiborg, samt Brunn i Fredrikshamn haft
de fleste aktade och förmögnaste män, hvilka mest
befordrat en för landet gagnelig handel, samt närin-
garne. Inemot hälften af Borgare kunna antagas vara
af Ryska nationen och många af dem, hvilka såsom
slafvar bragt sig upp till en ansenlig förmögenhet och
sedermera erhållit frihet. Före föreningen voro alla
Handelsmän indelade i 3 gillen sedan år 1783 och
valet berodde af dem sjelfva. Till det första hörde
alla med ett uppgifvet rörelsecapital, öfverstigande
16,000 Rubel till det andra med mer än 8,000 och
till det tredje med mer än 2,000 Rub., fur hvilka
summor de erlade i gillespenningar till Kronan l^
procent och hade efter dessa grader olika rättigheter
i Staten. Sedermera bestämdes Capita. för de olika
Gillen till 50, 20 och 8,000 Rub. för hvilka då .ij
procent erlades till Kronan, hvilken afg«ft år. 1812
uppgick till 2r,4i8 Rub. 60 kop. och dessutom till
Staden i procent. Första gillet dref in- och utrikes
handel, fick äga skepp, fabritjuer, åka med två..hästar
och täckvagn, samt var befriadt från krojipsstrafF^ det
an-dra (.»'ef blott inrikes, handel, hade rättighet att
besitta skepp och fa brinner, åka med två hästar, men
med öppen vagn, samt var freda.lt från krotrall ;

det tredje var blott tillåtet att drifva mindre handel
och att åka med en häst.

Bondeståndets medlemmar hafva här likasom i
Nya Finland alltid varit fria, med undantag af de så-
som lifegna hit införda eller inflyttade Ryssar, af
hvilka alla, som före föreningen voro på landet bosat-
te och mantalsskrifne sedermera kommit till åtnjutande



177

af de i Finland gällande medborgerliga rättigheter.
Då ifrån detta Stånd någre bragt sig upp till Stånds-
persons class, hafvä de vanligen oförändrad* bibehållit
furfädrens-slägtnamn, såsom: Tikkanen, Sitoin, liigitfén*
Nikkanéli, m. fl.

MILITAIREN. I" Stjernémåns samling finnes
en förordning af den 29 Martii »676, i hvilksn fö-
rekommer: Cavalleri, Karelske i Wiborg och Nyslott $

Dragoner i Wiborg och Nyslott; dito me_d Öfverste1
Borkhauseh; Infanteri, Finnar af Karelen. I de Sven-
ska jordebÖckerne kort efter 1700 upptagas blott Ki.^
relske Dragoner, Cavalleri regementet, samt Wiborgs
Läns Infanteri regemente, hvilkas rotering dock sträck-,
te sig utom gränserna af det nuvarande gamla Fin-
lind, så att af förstnämde qvarblefvo 2 Compägnier
inom Svenska området. I fästningarna funnos Artil-
leri, jemte andra Militairscorpser; samt dessutom i
Ladoga något sjöequipage, hvilket källadt Kexholmsk#
Flottan redan omnämnes år 1 690, då Gyllenlood .

förut Hofvitsman, blef Amiral för densamma. I En-
nes Biographiska Minnen uppräknas följande Militair-
Corpser under Carl XlLtes krig med Ryssland:

Wiborgs Läns Regemente; Chef Stjerhstråhle,
Gommendant i Wiborg; detta regemente äfvensom fle-
ra af de följande deltog i Wiborgs försvar.

Wiborgs dubblerings regm:te; Capitain Bilang.
Wiborgs Läns Cavalleri reg:mtc; Chef ApollofF;

detta regm:te tjenstgjorde under hela kriget i Finland.
'..■ .Karelska Cavalleri Regm:tet; Öfverste Löschern

von Heizfeldt; detta förvandlades år 1721 till dragoner.
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.->.. ]~Karelska Dubblerings Cavalleri regmrtet; Rytt-
mäfrtar Diifying. . ■■ • ■ .

" v:
.Karelska Dragon Escpadron, trémänninlgs af 4

Campagnier j Öfvcrste-Lieiitenant Zöge. Detta uppsat-
tes under kriget, då 3 rusthåll eller rotar förenad*
sig om en man.

, ■■..; Tavastehus och Karelens 3 männirigs infant. Reg-
m:te; Öfverste Georg Lode.

Savolax regmrte; Chef Joh. Henr. Fieandt; detta
blef tillfångataget på Kexholm, Nyslott och Kajauaborg.

Savolax dubblerings infant. rcgmrte; Major Sa-
belfeldt. <

Savolax och Nyslotts 3 männings infant. regm.te;
Öfverste Adam Pistolekors.

KymmeneGårds regm:te. .
Finska Fri Compagnierne; Major Lukkoinen, Ca-

pitainer, Kivikas och Långstöm,
Efter 1721 års fred omnämnas blott: Karelska

Brsgoner, Savolax regm:te ofch KymmeneGårds regm:te
inom Svenska området; efter nämde fred upplöstes de
flesfck fförenämde oeh dessa tvenne siednaste nämde wn-
dergingo samma öde efter \y4^ års, fred.

Först med Gouvernements-Regeringejas införan-
de år 797 påbefalltes recrutieriosi eller, ujtekrif-
ning i en^§ act mec* yssland ,

\\y\\\pn %tfor ända
till föreningen med Nya Finland* Under denna .tid
uttogos blott ,5,733 man, i följande förhållande:
åren 1797, af 500 tre, tillsammans 594 man. 1798,
en s:ma 178 man; 1799 en af 350, s:ma 364; 1802
en, tillsammans omkring 200; 1803 en af 350^ s:ma
364; 1804, s.ma 728; ,805 omkring 200 1806
fem, s:ma 910; 1809 fem, s:ma 918; .8 10 tre.
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,:tlla 548; och sist 1811 fyra, s:ma 732 man. Ifrån
utskrifning voro Adeln, tjenstemän och de handelsmän,
som vore inskrifne i ett gille, befriade; af alla öfriga
togos först liderliga, ogifta, boble och inhyses karlar,
samt äfven riågon ifrån manstarka hemman, och dessa
fÖrsågos med kläder, mat och penningar för några
månader. Vanligen utvaldes de. emellan 1.8 och 37
år och för öfrigt enligt Recrulreglementet af den 29
Sept. 1766, utom åren ;i803, ; 4, 5, 6, 9 och 10,
då en |:del af hela utskrifningert togs emellan IO och
16 år till flottan. Befallningen om utskrifningen för
året, utgafs af Regeringen i S:t Petersburg, med be-
stämning om antalet Karlar, som af 500 skulle lagas,
Camcral*-Hofvet i Wiborg fördelade den på Socknarne,
ocli Kronofogdarne, samt Länsmän nerne verkställde be-
fallningen:, merendels i November månad, med till-
hjélp af Sotnikar, Patisotni, m. m. ; Deuna tid flydde
vanligen alla de, som möjligen voro i tour dertill ifrån
huset, då man vår nödsakad att taga dem man träffa-
de, stundom sofvande, biand och förde dci^i till Recrut-
Cömitéen i Wiborg, deriftån de, som förklarades
oduglige återvände och : nya uttogos i deras ställe.
För recruter utom j tour gifna ferlade Kronan 4■■•*. 500
Rub_ eller ett qvitience,; som framdeles vjd dess upp-
'Vi^Hn^de/ befiiiaåe: från denna skyldighet. Deremot kun-
de-erirotö' af-Söo i man, 1 för 2,900. Rnb. lösa en
karly hvilfeét :ufök_rjjfning inträffade med
11, hyiarigenom u Statsverket! :en inkomst; ,af

Rub, En. fcairl klundé äfv^n genom utbyte stal»
la sig i: en annans stallo. Till detta ändamål voro
älta- manspersons Indelade,uti sc.O;mansrqtar, öfver
hVilkä' e^lMtiMöi'var,; dessa i fejn 100 mans rotar
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med en Sotnik. Till dessa 500 räknades alla man-
liga personer, som i sednaste Revision upptecknades och
således alla efter den tiden, minderårige, ålderstegne,
döda och sjukliga, bortflyttade och förrymde, häktade,
m. m. och ibland de fullt gilltiges och dugliges antal ut.*
gick den bestämda utskrifningen. Före föreningen
fanns i landet en väg och vattencommunications-Corps,
som årligen kostade Kronan 3g,230 Rub. B:co; äf-
vensom Saima flottiljen, inrättad år 1788 och upp-
löst 808, bestående af ett ecpip3ge Canonslupar,
hvilket stod under en Capitain Lieutenants befäl. Först-
nämde år transporterades 7 Canonslupar; hvar och en med
en 36 pundig Canon, från S:t Petersburg till Wil.lma?-
strand. Kort derpå blefvo på stället 2 3 Slupar, hvar-
je med 4 Falconetter, en 18 och en 12 pundig Ca-
non, samt dessutom en Galer med tolf I2:pundiga
Cänoner uppbyggde. Galern' betjehades af 50, hvarje
slup deremot af 20 till 3o man. För detta ändamål
inlöstes Dysterniemi hemman invid Willmanstrand.
"Efter föreningen, då detta land blef ett eget
IW, upprättades genast^ först medelst värfning, sedan
genom utskrifningj på förr öfligt sätt, emedan godvilligt
ej tillräckligt folk kunde erhållas, ett regemente, med
namn af Wiborgs Läns^lägare-regemeute; i bestående. af
2 Batailloner och 1200 man, fördéladt i, 8, Compäg-
nier j hvilket den 1 Nov. 18i2 trädde i verksamhet.
Ar 1818 förlades ena Bataillon till Kuopio och, år
1824 förvanlades Finska militairen till skarpskyttc
Batailloner, hvaraf den 6:te förblev inom, Wiborgs Län
och årligen hade ÖfniNgsmöte i Willmanstrand. Ar
RB3c. upplöstes1 défiM tillika med deN öfrig^ Finska
ihilitairen, då manskapet förafskedades,S übaltern i 01-
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--ficerare fingo hålla lön till den i Jan. följ. året,
samt Capitahier och Majorer för lifstiden. Ar 1820
kostade begge Bataillonerna, utom aflöning, och efter
att året förut hafva erhållit ny beklädnad, i under-
håll 13,467 Rub. 571 kop. Silfv. Ar I $27 uppgick
underhållskostnaden för Wiborgs Bat. till 8,196 Rub.
58 kop. S. och år 1828, då all vidare värfning
upphörde till 6,331 Rub. .4^3 k°P« 8. utom Solda-
tens och Befälets aflöning på Stat.

Numera finnes således ingen egentlig Finsk Ni-
litair i landet, men i flere hänseenden kan den här
varande Ryska Krigsstyrkan betraktas i närmare för-
hållande till detta land. Försvarsverken underhållas
af Ingenieur-Corpser; en del af Policcn vårdas af an-
dra corpser; alla lemna en betydlig penningesumma
i landet, hvarigenom industrien något mera uppmun-
tras; Regementen hafva namn efter orter härstädes;
ungefär halfva Officers-Corpsen utgöres af infödda Fin-
nar; en mängd Soldater äro gifta med Finska qvinnor,
samt Commendantcr, PlaccMajorer och Adjutanter er-
hålla af Finska Statsmedlen årligen 3,200 Rub. Silfv.
i Tafelpenningar. Af de vid härvarande militair, så-
som Officerare tjenande Finnar, är en betydlig del
från detta land, men af alla från denna del af Fin-
land, vid hela Ryska Armden förekommande krigsmän,
finnas för det närvarande mer än 12 Generaler, 20

Stabs, samt öfver 100 Subaltern Officerare, utom en
betydlig del, som tagit afsked. Den nu inom landet
bcfinteliga Militairen utgöres af följande Corpser: Tven-
ne Compägnier Fältartilleri, i Wiborg och Fredriks-
hamn, äfvensom på nämde ställen finnes Garnisons
Artilleri; Fält- och Garnisons Ingenieurer, de scdnarc
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med dertill hörände arbetsfolk, kallade Vojenrffr Råhet»
schie; Wiborgska, Nyslottska, Willmanstrandska och
Petroffska Infanteriregementerna, af hvilka dock alltid
genom ombyte några Batailloner äro utom landet, an-
tingen i Nya Finland eller i Petersburg och Cronstadt;
Garnisons-Compagnier; ett hälft Cdmpagni Invalid
Coramando i Wiborg; en Gendarme pluton i Wi-
borg. Följande uppgifter om inrättningen vid Mili-
tairen äro tagne ifrån sednaste och i tryck utgångue
Ukaser härom.

Personers antal, omkostnader m. m. vid ett In-
fanteri-Regemente, for 2 Bataill. ell. Comp,
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anmärkningar :

1. Ofvanstående uträkningar gälla blott för tvenne
Batailloner; den tredje eller Reserve Bataillon be-
står vanligen af omkring 450 man, hvilka tre Ba-
tailloners högsta antal manskap, med musikanter ut-
öfverstat, äfvensora Handtverkare, Dentschickar, ra.
m. utgör 2,800 man. Hela ofvanstående summa ökad
med en femtedel gör ungefär hela kostnaden för ett
Regemente af 3 Batailloner.

a. Vid hvarje Regemente finnas 3 Bataill. Chefer, hvil-
ka alla dock kunna vara af Majors värdighet; öf-

■ ■ Rub. l k.
Hela ofvanstående affoningsstat för 2_ne

Batailloner .
.'"

.
-
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riga vid Regementet befinteliga Majorer kallas Punkt-
Majorer, och äro att anses såsom Extra, hvilka ej
åtnjuta Tafelpeng. Adjutantcrne, Rcgem. Qvart. Mast. ;

CassafÖrv. äro innefattade inom Lieutenanternes och
Fänrikarnes antal.

3. I krigstider bör vid hvarje Regemente finnas 68
hästar, för hvilka remöntesumman är 100 Rub. för
hvarje häst, men då ej mer an 20 häst. i fredsti-
der underhållas, bör värdet för de ofriga vara in-
satt i Lombarden.

4« Mjöl och gryn får Regementet ifrån Proviant-De-
partementet i S:t Pelerburg; alla slags vapen ifrån
Artillcri-Departcm.; Löner och beklädnad, samt öf-
riga till rustningen hörande persedlar ifrån Com-
missariatet.

5. Vid hvarje Compagni finnes en Artell-Summa, till
hvilkeh hvarje inträdande Soldat bör aflemna 2 5
Rub. hvilka till extra nödvändiga behofver kunna
användas; dessutom kan hvarje Soldat i densamma
insätta besparda medel. Alla dessa penning, till-
falla honom eller arfvingame vid afgången. Hela
summan bör vara insatt på Lombarden mot ränta.

6. Hvarje Compagni har ett gemensamtKök, betjenadt
af 4 Soldater vid Compagniet; öfverskott af mjöl
och gryn säljes för Compagniets räkning och insat-
tes i Tafelsumman.

7. Hvarje Regemente har i anseende till större dyrhet
i Finland, en anslagen summa af 20,000 Rub. B.co
såsom bidrag för Soldatens kost.

8. Officcrs-Corpserne vid Regementerne i Finland be-
stå till ungefär hälften af infödda Finnar, manska-
pet deremot äro Ryssar, alla genom utskrifning be-
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stämde till Soldater, hvilka efter fallenhet använda*
till olika yrken vid Regementet och de sämsta så-
som Dentschickar eller Kronodrängar till Officerares
uppassning och till Trosskuskar. Tiden för en Sol-
dats tjenst är 2 5 år.

g. Hvarje Officer har vanligen sin egen, pH en högst en-
kel fot inrättade hushållning, hvilkeia af D.ent-
schicken, såsom kock skötes, hvarigenom lefuadeii
blifver utmärkt mycket billigare.

I. Avancementerne äro vanligen mycket snälla och
ombyten täta, så exempel finnas att på omkring
,0 år ungefär ioo Officerare afgått från ett Re-
gemente, deri inberäknade döde, på andra Carpser
befordrade eller transporterade.

Artilleri-Compagnicrna äro betydligt olika både
sins emellan och under krigstider. Hvarje Bligade be-
står af l:sta Compagniet och dessutom af 2:ne lätta
Compagn. hvarje med en Chef, af hvilka befälhafvare,
en med Stabs-Officcrsvärdighet tillika är Chef för Bri-
gaden. Dessa Corpser hafva i rang en grad högre än
Linieregementernc, och Olficerarne erhålla sin avlöning
efter denna förhöjning. Antalet Officerare, Soldater,
hästar, canoner är följande:

1:sta Compagniet.

Vid Brigaden finnes dessutom en Adjutant, en

Kvartermästare och en Casseur. Öfriga g3 man, ut-
om Soldater äro: 2 Trumslagare, 24 Fyrverkare

ifficerareerar

I

2!.
I

Soldat.

aso
Soldater.er. jhela Manskap. Hasta! ArtiJL piecer. 1

111fredst. Ii

242
ii frodat, t i krigst.
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(Underofficerare), samt Trosskuskar, Handtverkare,
Skrifvare, m. m. Inom Piecernas antal äro 4 enhör-
ningar och de öfriga Canoner. Batteri-Chefen ansvarar
för hästarnas completta antal och erhåller i fredstider
i rcmonte af Kronan för hvarje år en åttondedel af
hästarnas belopp, hvarje häst värderad till 176 Rub.
Omkostnaden för hästens föda är olika och beror
på orternas dyrhet; i Finland erhållas dertill äf Kro-
nan årligen omkring 250 Rub. för hvarje häst. Me-
delpris för hästen är 250 h 300 Rub. B:co, för hyil-
ken summa en vid Artilleri antaglig häst kan köpas.

Garnisons Ingcnieur-Compagnicr, deraf tvenne
finnas, ett i Wiborg ocli ett i Fredrikshamn, bestå
hvardera af 3:ne Officerare, samt iso man Handtver-
käre, hvilka dock äro öfvade i Linietjenst. Om som-
marn erhålla de, utom vanlig soldat-aflöning för året,
15. till 20 kopek för dagen, samt om vintern 10 till
i_s kop. efter arbetets beskaffenhet.

Proviant-Coramission i Wiborg, för den inom
Ilandet befinteliga Ryska Militair, består af en Chef,
2.ne Ledamöter, en Secreter, en Bokhållare, en Cas-
seur, samt 20 personer Öfrige tjenstemän och Cancelli-
betjening; dessutom finnes för hvarje magasin en För-
valtare, hvilka alla af Kronan åtnjuta lön efter rang.
AU hitkommande Rysk spannemål anskaffas i Petersb.
genom uppköp, beräknad hvarje Tschetvert Rågmjöl
till 10 Rub. Gryn till 12 och hafra till 7 Rub. B;co
och aflemnas från dervarande Proviant-Magasinet.
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Ryska Kronans årliga bidrag for Militairen
i Gamla Finland, uppgick för

SKOLORNE. Undervisningen har redan ti-
digt blifvit Vårdad. Wiborg hade år I^o9 en Skola,
uti hvilkcn omkring år i530 börjades med explica-
tion af de Classiska Auctorerne Terentius, Virgilius,
m. fl. Tvenne Kloster funnos i Wiborgs Stad, det ena
för Döminicaner, det andra för Fransiscaner Munkar,
livaidcra troligen med en Skolinrättning; af dessa på-
står Rydzelius det förra vara anlagdt redan år i313.
De svarta RrÖderne eller Dominicanerne, ehuru min-
dre rikligt begåfvade, rådde om Haika egendom nära
Borgå, den de år ltsso sålde för 70 mark Ryskt åt
Höfvitsmannen i Wiborg Jonis Olofsson. Den än i
Wiborg qvarstående Finska Kyrkan, uppbyggd år 1481
hörde till Fransiscanernes Klosterbyggnader; alla de
öfriga husen förstördes och användes till fästnings-
murarnes förbättrande. Omkring år 1600 omnämnes
Skolor i Wiborg, en Pedagog, vid Nyslottsmalm, äf-

Ar iB3i i.- Tschetvert
i Rågmjöl.

[Tschetvert
Gryn.

Wiborg V' till .
. .

Fredrikshamn —

...

• 14,07 3 1,320
10,8 l 5
3,702

402

1,014
Kexholm ■— ... 347

38Sordavala —-
. ■ .

Nyslptt —
...

Willmanstrand -—-... .

978
690

'.

! 92
64

Ruotsensalmi — . ■_ . .-

Systerbäck —>....

« | I 5,i 15 480
4614.9*7

Summa 40,692 3,806|



189

vensom i Sordavala, samt i Kexholm en undervisnings-
inrättning med Skolmästare och Collega, hvilka alla
af Drottning Christina blefvo förbättrade.. En regle-
ring bestämdes redan år 1634 för ett (gymnasium i
Wiborg, hvilket först d(en io Aug. l6zfl invigdes.
Sex Lcctorer och en sedermera tillkommen andra Theo-
logie Lector , samt en Rector cantus utgjorde: Lärare-
personalen; hvarje Lector med Prebendehemman och
lön till ett belopp af, inneniot 150 Tunnor, i värde
omkring 300 dal. S. M, Dessutom fanns i Wiborg en
Trivialskola med Rector, Conrector, Collega och Pre-
ceptor; en mindre Skola med tvenne Colleger, samt
Pedagogier i Nyslott och Sordavala, hvardera med en
Lärare, hvars lön utgjorde 2 Tun. 28? k:pp spann-
mål, lika med 6 D:r 21 öre 8 penning. Silfv. M. Ar
1706 voro Taipalsaari, Lappvcsi och Luumäki Bisko-
pens annexer, Wiborgs Pastorat Domprostens och För-
sta Theol. Lectorns, samt Säkkijärvi Andra Theol.
Lectorns; på samma tid uppgick Consistorii, Gymnasii
och Skolornes underhåll i gamla Finland af Wiborgs
och Nyslotts Län, till 4^7' Ö:r 19 öre 22 pen-
ning. S. M. utom Annexer och Prostetunnor.

- Alla; dessa verk och Skolor blefvo vid allmänna
förstörelsen i början af 1700 talet upphäfda och in-
om Ryska andelen först år 1745 till någon ringa del
upprättade, ehuru hemställan derom redan år 1729
gjordes och densamma följande året beviljades af .Diri-
gerande Senaten. I grund häraf inrättades i Wiborg

en Cathedral-Skola år 1745 med 7 Lärare och 5
Classer; Rector och Conrector i Prima, Subrector och
Subconrector i Secunda, en Collega i Tertia, Språkmä-
staren i Quarta och Räknemästarcn i Quinta, hvilka
tvenne sednaste Språk- och Räknemastareclasserne i



190

soh'äYe tider stodo i stort anseende och hade skickli-
'gare an^én," aN de Öfrige Classerne. Lörierne: voro
ähslagric"af Djékriepenningarne, Rector 120 Rubel,
Conrector -j[po,'Subrector 80, Subconrecton 72, Col-
lega. 64 och Apologisten 4^_ utom Quarters- inskrif-
nings och testimonii-medél. ' Språkmästaren, såsom lai-
Ms, "utan dubbeltjensteårs beräkning, hade den stör-
sta lönen. Denna inrättning var en svag efterhärm-
ning af Finlands Skolor och hade nästan samma Vet-
tenskaper, lärosätt och tidsindelning med dem, dock
med den skillnad, att i denna förekom undervisning i
Ryska, Tyska och Fransyska språken. I Fredrikshamn
vår redan sedan Svenska tiden en Trivialskola inrät-
tad, hvars Lärare voro Rector, Conrector och Collega.
Vid LaN.dshöfdinge Residensets förflyttande från sist-
näinde stad till Willmanstrand år 1727, undergick
denna skola samma förändring, men förlades åter i
Fredrikshamn år 1743. Dessutom funnos i Kexholm,
Willmanstrand och Nyslott Pedagogier, hvarje med en
Lärare, som åtnjöt i lön 25 Rub. och tillika var Ad-
junet for kost och rum hos Kyrkoherden på stället.'

Meri äfven .alla dessa blefvo efter Ståthållare*-
Regeringens införande upplöste år 1788 och i deras
ställe nya bildade under nämn af Normal eller folk-
skolor for gossar och flickor, i enlighet med Skolreg-
lementet at^ år 1786. Den största i Wiborg kallades
Hauptschule,, behandlade de gamla språken och var en
svag skugga af förr beskrifrie Cathedral-Skola, alla de
ofriga benämdes Krcisschulen, och tycktes mer åsyfta
folkundervisning, än förberedelse till en högre lärdom.
De stodo Under Öfverskoldirectorium i Petersburg, un-
der General och CivilGouyerneurerhc i Governementet;
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samt under Sköldiréetorn och hörde i oeconömiskt
hänseende under Gollegium för Allmänna Omsorgen-,
Öfver hvarje Skela fanns dessutom én på stället utsedd
Uppsyningsmän utan lön. Lärarnes löner voro emel*-
lan 4° och '5o Rub. och utgjorde tillsammans 5 656
Rub. dessutom erhöll Sköldiréetorn 500 Rub. och Öf-
riga afgifter stego till 1600 Bttb. -För detta ändamål
indrog Wiborgs Städ mfed 3b00,' Frcdrrkshäriln r iiied
1 soö, d6 öfriga 4 'Stäaerne, hvarje med 5oO: Riibéf.
Examina förekommo tvenne gångor om året och ferier
voro skördetiden 3 veckor. Privata Skolinrättningar
stodo äfven under ofvannämde uppsigt, af hvilka blott
tvenne funnos i Wiborg för fruntimmer.

Öfversigt af Normal-Skolorna år 1803.

Dessutom hade fruntimmers skolan i Wiborg tvenne
Läraririnor, Elever och två Classcr.

* *Oc%sä dessa blefvö förändrade. Ar 1803 d. 24
Januari! koin nio alla Skolor i Wiborgs Gouvernement
under Dorpats Universitet' och Ledamoten i Ofversköl-
corhinrosion General Maj. Klinger blef Curator for
Dbrpts' Unircriket och dess Skoldistrict, hvari äfven
Wiljorg innefattades. Den 1 Aprils, år inrättade^ tit»
Skölcommfssion i Dorpat med 6 beständiga Ledamöter,
livilka årligen skulle anställa visitationer. Ar 1804
id.2l Martii utkommo Kejserliga Statuter för Uhi-
•versitetet i Dorpat i anseende till lägre Skolors sty-
relse och den 5 Noveral». stadfästades allmänna Skol*

A
■'• Wiboa-gs.l Fi.hnu,l Wm-. jKiholm. Nys.ott. Sardåv.

fVntal Lär. 9 T; 4 2 I 2 2 2

Elever iB3 -,28 27 vj 21 21 18
Classer] 4. | 3 2 j. 2 2 a j
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statuter for Wiborgs Gouvernement,: enligt hvilka Sko-*
Iprnas Jrlig^ underhåll uppgick till 30,000 Rjub. deri
inbpgrippt det bidrag, städerne gjort fér Normalskolor-»
ne, dejtöfriga utgick af Statspiedl^n^ År 1806 ut-

Öfyerskpldirectorium, den 3i ; Aug* Modificationer
.fpr Läroverken i Dorpska districtet och år 1807 ut-^
>kpmmo förändringar af Universitetet rörande Skolorna
'i dess,, district. I grund af dessa Reglementen begyn-
tes år. iBos med inrättandetaf Gymnasium med ett Con-
sistprium i Wiborg, Krets-Elementar- pch dptterskplor
i Städerne. En närmare tillsyn öfver dessa hade en
Gouvprnements Skpldirector och under hpnpm 3 Krets-
skolinspectorer, ända till föreningen, då utom Gym-
nasium, 3 större och 3 mindre Kretsskolor, 6 Ele-
mentär och 7 fruntimmers Skolor funnos, af hvilka
vid nämde tid Gymnasium ställdes, under Biskopens,
alla öfriga under Consistorii i Borgå inseende. Genom
några Förordningar, förnämligast genom den af Kejserl.
Senaten i Finland den 7 Septemb. 181 4 utkomna, om
.Wiborgs Skolor och dess Lärares lönersförhöjning, m, m.
hafva de blifvit bragte till den. form, de nu innehafva*
Gymnasium och de större Kre {tsskolorne hafva, 3, de
mindre Kretsskolorne och dotterskolorne a:ne classer,
Prima, Secuuda och Tertia, hvarje indelad i Gros^
och Klein Prima, m. m. utgörande skiljda afdelningar
i Classerne. Hvarje Lärjunge har sin plats efter kun-
skaper och flit förenade. . I classerna föres en .dagbok
öfver ankomst till Skolan, uteblifvande, beröm .cljser
tadel vid läsningen och uppfprandet, hvarÖfyer fyra
gånger om året utdelas Censurbetyg, innehållande
uppförande, uppmärksamhet, huslig flit och framsteg.
Läsningen foytsätscs från kl. 8 till 11 f. midd. och
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från kl. 2 till 5 eft. midd., utom Onsdag och Lördag,
blott ifrån kl. 8 till 12. Ferier äro om sommar
och vinter 6 veckorj! alla Lutherska och de Grekiska
högtider, hvilka i Finska Calendern äro utsatte. Exa-
mina hålläs, en mindre om vintern och en större i
slutet af'vårtermin, vid hvilken sednare uppflyttnin-
garne bestämmas. Vid inträdet, väljer den anhöriga
en Lärare till vårdare för Lärjunge», fevilket förtroen-
de Läraren blott i händelse antalet xJfvérskrider tre-
djedelen af gossaraes antal i en skola med 4 Lärare,
lan afsäga sig.

I Gymnasium meddelas undervisning i: Religion
och Moral Historie, Gfcographl och Statistik; Hebrai-
ska; Grekiska 12 Rapsodier af tfomcrus, Xenophons
Anabasis Cyrij Latin, lulius Caesar, lustinus, Sallustius,
Cicero, Tacitus, Livius, Virgilius och Ovidius^ till
någon del; Lärdoms-Historie, Rhetorik, Natural-Histo-
»ie. Svenska, Tyska, Ryska och Franska språken.

I Kretsskolorne i: Svenska, Tyska, Ryska, Fran-
syska och Latinska språken, Arithmetik, Geometrie,
JYatural-Historie, Geograpliie, Religions-Kunskap samt
Calligraphi och ritkonst. I fruntimmersskolorne före-
komma samma lärdomsämnen, undantagandes Latin.. I
Elemeniarskolornc deremot meddelas undervisning blott
1 de första grunderne. Lärare från Kretsskolorne gif-
va i dotteiskolorne undervisning i Vettenskaperna.
Tillförene förekom i Kretsskolorne undervisning i
Physik, Antropologie, Diaetetik, samt fäderneslcndets
Statistik. Vid hvarje skola bör finnas Bibliothek för
Lärare och Lärjungar, Charter och Glober, Physikali-
ska och Mathematiska Instrument, Naturalsamling,
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Konstprodukter samt modeller, till hvilkas uppköp an-
slagna medel finnas. .

De ilasta städer hafva egna skolhus; i Wiborg
finnas flera, alla af sten till ett värde af omkring
100,000 Rub. Gymnasii Cassan är för det, närvaran-
de innemot 1 5,000 Rub. och dess Bibliothek består
af 3,800 Volumer, utom Classböcker för Fattiga
Gymnasister, dessutom 101 särskilta Mineralier, 243
st. Mynt, 81 Math. 8 Phys. instrument, Naturaiier
och Herbarium vivuin af 14,000 species.

Inskrifningspenningar vid Krets och Fruntimmer*
Skolorne äro 5 Rub. och årliga afgiften io> för alla,
som ej uppte fattaigdoms bevis; för elem. Skolorne
äro båda dessa inbetalningar bestämde till 3 Rub.
banco.
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Öfversigt af Elevernes antal.
KJ

Är 1819 den 16 Junii förordnades om Haapa-
niemi Topographiska Gorps förflyttning till Fredriks-
hamn. Byggnader af tegel anvistes och öfverlemna-
des, efter hvilkas iståndsättande med en af Statsver-
ket anslagen summa af 233,663 Rubel Banco, samt
uppköpande af nödiga effecter, enligt anslag för
i7,650 Rubel, utom 10,000 Rub. förärade af Enke-
Kcjsarinnan till Bibliothek, Corpsen sattes i början af
år 1821 i full verksamhet. Sedan en Elementarsko-
la blifvit förenad med Corpsen, uppgå Cadeternas
antal till go, åt hvilka, med undantag af Navigation,
undervisning lemnas, ifrån, de första grunderna ända
till och med i alla högre för en Militair behöfliga
kunskaper och Öfningar, samt i 5 språk. Vid inrätt-
gen finnas följande tjcnster:

En Directeurs samt dess biträde, Pamöstschik
kallad, varande tillika Classinspector, en Capilains,
fyra dejourerande Officerares, en Militair Lärares, tren-
ne Matheseos, fem Språklärares, och sex ofriga Lära-
res, Pastorns, Läkarens, Pölice och Exercitiemästaréns,
Cancelli föreståndarens, Cassaförvaltarens, Oeconomens,
Bibliothekariens, Fäcktmästarens och Ritmästarens, samt
en Läraretjenst för Ritkonsten, af hvilka flera kunna
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förenas hos en person; samt dessutom 6 1 man Ryska
Soldater, såsom Handtverkarc och betjening utom
Dentschikar till mer än 30. Bibliothek, Physikaliskt
Cabinett och Modellsamling finnas. För undervisnin-
gen i Ridkonsten finnas fyra ridhästar och dessutom
2:ne arbetshästar; Ordningen inom Cadeterne värdas
på Militairiskt vis; alla äta i ett rum, bo i 6 Loge-
menter, läsa på 6 classerj examineras i slutet af höst-
termin, då uppflyttningar och utexamineringar ske.
De hafva 7 till 8 leetionstimmar om dagen och 6
veckors ferier om sommarn samt 3 om vintern. Hvar-
je Tjensteman erhåller, utom anslagen lön, ljus och
ved samt fria rum, eller i brist deraf hyresmedel.
Den 1 1 Augusti iB3o erhöll Corpsen en ny Stat,
enligt hvilken den undergick en större foi ändring;
den fortfar att stå under Chefen för Generalstaben
i S:t Petersburg; hela omkostnaden uppgår till mer
än 100,000 Rub. B:co årligen. i
Alla löner och arfvoden för Tjeristemän .

För 90 Cadeter, mat, kläder, till 300 Rub.
för hvarje . .

.
.

.
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Beräknas de nedlagde Summorna, 260,000 Rub.
till 5 procent, ökas årliga omkostnaden med i3,000
Rub. Besparingarne af de till underhåll anslagne Sum-
mor, utgöra ungefär 60,000 Rub. B.co, hvilka mot

4 procent äro insatte på Lombaden i S:t Petersburg.
Utom dessa fanns i Wiborg en Navigationsskola

med en Lärare, inrättad i sednare tider ocb upphäf-
ven 18265 skolor för Soldatgossar i Wiborg och Fre-
drikshamn, hvilken sednare med branden 1821 upp-
hörde och sedermera bortflyttades till Helsingfors, äf-
censorn den i Wiborg;. en Ingeuieurskola i Wiborg
för 2 5 Conducturer, bestående af de bästa barn, val-
-4a från Soldatskolorne, hvilka undervistes af 2:ne
Ingenieur Officerare; denna inrätttning upphörde år
1817; en skola på Kotka för ungefär 10 till i5
gossar af der befintelige Officerares och Tjenstcmäns
Larg, så väl af Grekiska, som andra trosbekännelser,
anrättad år 1819 på Finska Statsverkets bekostnad
af 233 Rub. 33 kop. S. med en Lärare, hvilken gas
undervisning i Arithmetik, Historie, Gcographie, Ry-
ska och Fransyska språken, samt upphäfdes år 1824.
För ofrigt finnes sedan år 1781 för hvarje Socken
en af densemmä i spannmål lönt Skolmästare, hvilken
det åligger att antingen i en socknestuga eliter ambu-
latoriskt lära , innanläsning, samt stundom det första
af Gatecbesen. I några socknar funnos långt förut
Skolmästare antagne.

För en högre vettenskaplig bildning reste blif-
vande Prester till Abo Universitetet, någre till Dor-
pat, efter Universitetets inrättande derstädös. Få Läkare
afFinnar hafva blifvit bildade i Dorpat, de flesta vid
Medicinska Institutet i 8:t Petersburg. Alla Ofriga
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tjenstemän hafva med skolkunskaper, fÖrvärfvade in-
om landet, tjenat sig upp från lägre grader, med un-
dantag af få, som haft tillfälle att någon slädes inhäm-
ta en högre lärdom. Sedan föreningen har Nya Fin-
lands Universitetet beredt alla efter den tiden blif-
vande civila Tjenstemän i Landet.

FÅNGELSERNEy hvaraf finnas" Kronohäktet
i Wiborg, der alla brotslingar ifrån hela Länet för-
varas, i de för detta ähdamål bestämda rum, till ett

antal af tid, jemte ett sjukrum, hvilka alla äro i för-
ening med gamla slottet; antalet af fångar är om-
kring 75 å iso, före föreningen deremot voro van-
ligen 70.

Ett Krono-Spinnhus i Willmanstrand, dit alla
för brott dömde qvinnör äfven från de ofriga Finska
länen, samt lösdrifverskor från Österbotten, Savolax
och Kexholm insändas. Arbeten äro skrubbning och
liardning af ull, ull och linspånad, ylle och linne-
väfnader, fjäderspritning samt strumpstikning, så väl
för Spinnhushjonens eget och Kronohäktens, som for Fa-
fcricjve idkares behof. Ärligen bearbetas omkring 800
Lisp. lin, 300 Lisp. ull, samt dessutom privat arbete
för omkring 1,000 Rub. B:co. Inrättningen är be-
stämd för 100 crvinnor, men inrymmer ett vida
«torre antal, har goda stenhus inom fästningen och
kostar omkring 3 å 4>ooo n^« 'utöfver' anslaget,;
samt är försedd 'med egen kyrka och Prest. iDet står
under Landshöfdingens öfverinseende, samt :derjemte
under en tillförordnad Direetions spcciela tillsyn och
har ett särskilt utfärdadt Reglemente af den 20 Fe-
bruatii 1823. ;
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Uppgift pä fängslade personer i Spinnhuset
i Willmanstrand, år 1819.

År 1819 insatte personer voro 127, deraf för
li£stiden 16 pmoner desrutpm funnos 36 barn*

Ar 1.823 voro blott 97 personer, det mins>ta»
antal, sådan, inrättningens början.

Ar i832 på lifstid i enrum fängslade .yojrp s?f
gå lifstid 4l personer j sanit 21 bai;n.

Häktet i Sordavala, numera upphäfvet, hade
ifrån I till 8. fängslade personer.

Fästningsliakten i Wiborg,. Fredrikshamn,. 8ex?»
holm och Nyslottj under, Commendlanterne» öppsigfc..
På dessa, förvaras stå kallade fästningsfångar, både Fin-,
nar oclt Ryssar.,, ..vilka användas till hvarfehanda ar-
beten och förrättningar i nämde städer, rafcst för fäst-

Ule-äL.I
Lan. I

Wasa
Lan.

Kuopio i a'>o I
Lan. I Lan. I

T.*..*!.,..!
Lin.

He.n.j
t-UU. I

Wilj.
Lan.

Sum-»

Brott och fel
Mord .

. . .

*-l
-

i ' ,—-I- .

—

II
6

l. I 3}
55 jBarnamord. .

Stöld . .
•

* I 2 ,6 "

2
8 5 7

i5 —

« - A 121
liösdrifveri. • 19l - 8 • 7 57

Summa
år i 832

,5 2l 26, ,2 iä »5
I

20
1

"7
Mord. . . .

Barnamord'. .

Stöld. .
. .

l_.osd.rifver i. .

4
5

2 .— 3|
7 rå'l
1 isl

6 il
6,

16,
83.

3
,6

6
5

26
5

17
3

Summa
Gifte eller En-

-28
36

49
6-

I *3 341
'

38|
8

26
'9
28

32
85

TtlG

4*
£74
216

kor . . . .

Ogifte ...

N
2 .

»

h.
49

— 3
,3 3i|

i* 13 34!

7
3i

4|
22|

9
»9
28Summa t ,3, 38 28
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riingsverken, oeh erhålla ett dagligt traktamente af
24 kop. om dagen.

Deras antal är olika för åren; år i83o: funno*
i. Wiborg 90 fättningsfångar, hyaraf' 4 blott voro
Finnar; i Fredrikshamn 20, de flesta Finnar; i Kex-,
holm 17, deraf 6 voro Finnar.

Dessutom finnas i hvarje Stad enskilta häkten,
äfvensom Krono Länsman i landet äro pjiktigc att
vårda och förvara fångarne, den tid ransaköingen på-
står.

ARBETS och CORRECTIONS imättnin-
ren för 60 hjon, invid Wiborgs Stad på Pantsarlax,
endast för lösa och vanartadc manspersoner inom Wi-
borgs Län, står under en särskilt Direction och Lands-
hofdingens inseende. Personer under 15 år, samt
de, som äro behäftade med smittosamma och obotliga
sjukdomar upptagas ej, men väl drängar och lärlingar
på högst 2 månader för någon förbrytelses skull.
Correctionshjonen äro fördelade i 2me Classer, den
första utgöres af dem, som hafva begått mindre för-
/brytelser, den andra deremot af dem, som efter laga
Döt» undergått kroppsstraff, äro kände för synnerlig
vänart, eller de, som åtskilliga gånger till arbete va-
rit insatte; hvilka efter omständigheterne kunna flyt-
tas ifrån den ena till andra dassen. Begge Clas-
serne hållås skilde från hvaråndra; den* i.sta Glassen
här ljusare,- den 2:dtä mörkare gråa kläder, hviika
jcihté öfrig beklädnad erhållas af Kronan. Snickare,
S^årfvare, r Skräddare sch Skomakare arbeten, Smide,
Stéttßa|geri, m; m.; utdtzlas efter hjonens skicklighet
oelrfallenhet'-oeh di: mindre kunnige användas vid te-
gelbruket, samt vid hand- eller trampkvarnen. Om
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sommaren sysselsättas de bättre af i:sta Glassen med
trädgårds-skötsel ocb åkerbruk på Nygårds hemman.
Hvarje bör genom arbete kunna ersätta underhålls-
kostnaden; för öfverärbete erhåller l.sta Glassen hela,
s:dra blott halfva vinsten, hvilken först vid entlidi-
gande från inrättningen utlemnas. Ifrån 2:dra Clas-
sen lösgifvas inga, förrän de ' blifvit flyttade i den
I:sta och den bestämda tiden utgått. i:sta Glassen
uppstiger kl. 5, 2tdra kl, 4 ac^ fullända påklädnad,
tvättning, städning, ra. m. inom en timme, hvarpå
arbetet begynncs och fortfar till kl. 8 då bön hålles.
Arbetet fortsattes från 9 till 12, från kL 2 till 7,
i l:sta Glassen, och från l till 7 i andra Glassen,
U. 9 lägga de sig* Onsdagen ifrån kl. 5 användes
till förhör i Catechesen och Lördagen ifrån samma
timme, till skurning, tvätt, badning, lappning m. rau
Kosthållningen bestrides af en Entrepreneur. Ifrån
inrättningens början till närvarande tid har Correc-
tions hjonens högsta antal varit 43 och minsta 6.
Dess hela med Uppfostrings-anstalten gemensamma fond
är omkring 180,000 Rub. . B:co ; bildad genom
subscription sedan år 1818 till ett belopp af 68,810
Rub., en sjunde del af alla för detta ändamål i Fin-
land bestämda medel, utgörande 131,728 Kub., Öf-
verste Stamphers testamente, utom Nygård, 15,568
Rnb. samt genom lediga Pastorat i Länet, och intres-
sen. Byggnaderne, samt inventarier m. m. kostade
ungefär 60,000 Rub. Statsverkets årliga bidrag upp-
går till vid pass l4>Ooo Rub. utgörande en sjunde
del af de för dessa inrättningar i Fjnland inflytande,
medel. Ar 1716 fanns på detta ställe en JBattighujsi-
inrättning med Predikant. ~,.,,.
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STATför Corrections-Inrättningen i
Wiborgs Län.

Bai-co As iigOa-.j

1 Uppsyningsman, utom fria
husrum, ved och ljus

1 Bokhållare, likaledes « . . .

1 prest 350 —

R,esepenningar, för besöken vid
Uppfostrings-anstaftenåNygård 150 —

1 Läkare ._..*» 650 —

Resepenn. för besöken å Nygård iso —

Rubel knp.

600
4c»o

"■' I

500 ■ I

800
1 Waktmästare, utom fria hus-

rum, ved och ljus . . , .

6 Vaktknecktar, lön å 100 Rub. 6oa —

i Portion mat för hvarje om
dagen å 3o kop. gör för året 6^7 —

300
1

1,257
Beklädnaden för 4° Corrections-

Hjon å45 Rubel • . . .

Sängkläder för Dito a 25Rubel,
på 3 års förslitnings-tid, gör
för året ......

Kosthållningen för 4° Corre-
ctions-Hion, å 3o kopek om
dagen, Lör med arbete er-
sättas, men utföres emeller-
tid med

Till årliga reparationer a£ In-
.,

yentarier och arbets-frerktyg,
samt anskaffning af nya, i
dé förslitnes ställe

Till arfvoden for dem, som un-
dervisa Correctiotis-Hjonen i
Handtverk och handaslöjder,
förslagsvis . ...

Till skrif-materialier, roedica-
frienter, ved och lysnings-
ämnen, förslagsvis .1 .

.

t,BOO

333

4,380

"

33*s_.

500
'

■

l,^ac.l ... ,|

I.I
1,5oo»

Summa 13,870 33|
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FATTIGVÅRDEN är ställd i enlighet med
K. Kungörelsen af den 9 Sept. 1817 i grund af hvil-
ken föreskrift de fattige på landet underhållas, dels
genom spannmåls, dels genom penninge-insamlingar till
Fattig-cassorne, ifrån hvilka af Presterskapet och Fat-
tig-Direktioner enligt Soeknestämmors beslut utdelning
sker till den nödlidande. I hela Lappvesi Härad och i
S:t Andrea? Socken äro rötor inrättade, hvilka tour-
vis bidraga till föda och kläder for de fattiga, som
inom- Socknarna finnas. I några "Socknar uti. judes år-
ligen de fattigas underhållande vid Socknestämma, och
beloppet af hela kostnaden fördelas på lägefchetcrne,
uppbäres af Kronofogden vid nolräkningarne, samt till-
ställes entrepreneurernc; i några, der regleringen ej
ännu är fullbordad, underhållas de af Kyrkomedlcn;
i andra, såsom Walkjärvi, vandra de fattiga ifrån gård
till gård, der de spisas i tvenne tourer om året,
samt bekomma derjemte något understöd från Fat-
tig-Cassan.

Fattig försörjningarne år 1830.
Antat.

Hårad. Fattig-
rolur.

KyrloT
fattiga.

FaMigOa,,. behäll.
ning i Huh. B:co.|

Kymmene . . . n8 76
,65

9>75i
2,628
5,262

39
34
66

Lappvesi . . .

Jäskis ... . .

Stranda....
Äurapaa .

.

Kexholms Södra .

tf»
22 i64

,4'
37
65

7^94
1,980
4,433

33
21
6l

5i
'45!

44Kexholffls Medledels
Kexholms Norra . « •

24
6

.8 2,147
68j 4^2 7»!

Summa - 4ao. 7^3 3.1,85.0 73
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I städerne deremot njuta de. underhåll af egna^
bildade fattig cassor hvilka äro tillräckliga för ända-
målet. Consuln Johan Sigfrid Ignatius, född i Fre-
drickshamn och bosatt i Wiborg, en för sin rättskaffen-
het och mennisko kärlek högaktad man, testamenterade
vid sin död år iB3i, 100,000 Rubel för fattigvår-
den å dessa Städer, nemligen tvåtredjedelar till sist-?
nämnde stad och en tredjedel till förstnämnde. I Wi->
borg finnes ett eriskildt af framlidne Handelsman f.^do
inrättadt fattighus, iippfördt-af sten, der <l o * nödli-
dande af Borgare ståndet, intagas och tyutä föda;
kläder och Öfrig omvårdnad, hvilka bestridas med
räntorna af ett capital,' testamenterad t till' inrättnin-
gens förmån. Öfverinseendet står under trenne Di-
recteurer, helst af slägten.

t

UPPFOSTRINGSANSTALTEN, på Ny-
gårds hemman om i mantal, 18 verst från Wiborg,
skänkt äf Öfverste von Stampher till fattighus inrätt-
ning, enligt Testamente af år 1807, upptager fattiga
barn emellan 2 och i5 årsålder, blott ifrån detta Län;
står under samma Directions öfverseende, 450m Correc-
tions inrättingen och har med densamma en gemensam
fond, \ äfvensom begynnelse år från 183f. Barn ' af
begge könen intagas och klädas pä inrättningens be-
kostnad, sysselsättas med läsa, skrifva, räkna, och
arbeten j passligé för åldern och fallenheten och äro
fördelade i flera, ..classcr. De uppstiga, kl. ,5, 6
eller 7 efter åldern och årstiden j infinna sig vjd jbön och
erhålla dera frukost kl, 8, midd. kl. 12, Jd* 7'...?£*■.tonyard och kl. 61;hålla de bi^n, hvarpå de sig.
Barn , som äga högre naturs -. gåfvar, anmälas i Kejl- .
serl. Senaten till vidare utbildning af; dera anlag.
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STATför Uppfostrings-Anstalten.

V^lttOM hafva for fattiga barns uppfostran och
underhäll. ifedari ifrsri . den 5 Nov. 1816 affyratioride
Tunnfl-Spänntiiiålen af Tionden och Xyrkshiirliergen
årligen -§0, tunnar : varit anslagna, hvilka ej ännu ut-
gått'och MM använde for ändamålet.

Banco Ai; ijgnat,

1 Föreståndare, utom fria hus-
rum, ved och ljus!

t Lärare, likaledes . .

*
.

i Lärarinna, likaledes
t Portion mat om dagen a

Zp kopek . .
.

I

300 —

109 5o

Ruhel

500
600.

kop.

409 so'
it Drengj lön .

. .
.

1 Portion mat om dagen t.
' 3o l^opek ........ . .

I Piga, lön* *...... . t ..
l Portion mat om dagen å
3o kopek .

. .
.

100 —*,

109 5o
75 -

109 5o

ao9 so<

• __

'84: 5o
Årlig beklädnad för 20 barn _t

25 Rubel
Sängkläder, för dito å i5 Ru-

bel på tre års förslitnings-
tid, gör .för året

Kosthållning; för dito å 3o tp-
pek pH» dagen .

Till atis^äilf^ng och reparation
af InveiÄarier och arbets-
redskap ..:...■: . . .

Till skrif-materialier^ Böcker,
Medicamenter, ved och lys-
nings-ämnen . . ~

, -_■■__-___-.
c?

500

o o

2,190

I
tso

l
'■ . I

500
: .; 1 .^ 'Summadumma { 5,243 5o
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. MAGASIJYERNEy , Kronans, kalladt Stats-
Fonden, i Wiborg och Kexholm, hitflyttadt ifrån Tyrjä,
hviikas; sammanlagde förråd år l 83« uppgick i:

Wiborg till 4»938, T:r i| kap. Råg;ass T:r
ls| kap. Korn och i

Kexholm till 1,448 J T:r Råg; 334* T:a Korn,
152 T:r 12 Kap. Hafra.

Denna fond bildades af de under förra Styrelsen
qvarblefna förråderne ocjh öktes blott med Koitsalax
arrendet, men upplöstes nästan helt och hållet år
1832 genom aflöning till en del af den upplösta
finska Militairen, äfvensom genom försändning till
Helsingfors. Så väl ofvannämnde Statsfond, som ne-
danstående Läne eller förråds fond skötas af en ma-
gazins förvaltare.

a Låne eller, förråds- Magasinet. Den 3o Martii
1826 utgaf HansKejserl. Haj.t kungörelse om dess inrät-

tande i Wiborgs län, till hvars primitiva fond år

1817 anslogs 4°.000 Rub. B:co Ass. hvilken summa
efter 1824 års markegång gör omkring 2228 Tun.
Råg, 271 Tun. Korn och 206 Tun. Hafra. Utlånin-
gen för år 1830 blef gjord för 3 kappars växt på
tunnan. Dess belopp år l 83» utgjorde i:

Wiborg, 1,325 T:r Råg} 210 T:r l 2 kap. korn och i,
Kexholm, i,2 T:r Håg; 75 T.r Korn samt 230

T:r Hafra.. Summa 2:675 Ta- Råg, 286 T:r 12 kap.
Korn 23 o. T:r Hafra.

3. Socknarnes; en säker källa, ifrån hvil-
ken Allmogen förut vid förefallande tryckan-
de behpf genom lån kunde erhålla utsäde och
brödföda. De^ro i några Socknar i godt skick, i
andra dexemot nu alldeles forstörde. Nuvarande sam-
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malägda Fonden utgör vida mindre, än den borde va-
ta, livaräf större delen tillhör Lappvesi Härack I Pa-
rikkäla, Rautus, Wiborgs, Säkkijärvi och Jäskis Sock-
nar beror handhafvandet af Magasinerne ännu på yt-
terligare Öfverenskomraelse inom Söcknarne, i de Öf-
tiga äro de ställde i enlighet med Hans Kejserl. Maj:ts
-nyligen utkpmne reglemente derom.

binder Ståthållare-Regeringen funnos, så väl i
Gouvernements Staden, som i Krctsstäderne Kronorna-
sihe.r. ;

4. Donationernes egna förråds Magäsiner: i Wi-
bogs Socken i Nujamä af 27 T:r Spanmål; på Sarela,
i o T:r Råg samt ett i Witsataipal by af i^B Ku-
Ii Spannmål. I Sakkola hafVä 5 särskilte fbVrådsmä-
gasiner varit inrättade, men äro alla genom vårdslöshet
skirigrade. I Rautus finnes ett för hvarje Hofläger,
af hvilka det på Sumbula har i Fond 500 T.r Råg
och 106 T:r Korn. Af ttenne Förråds-Magasiners
Fond utgörande 800 T.r i Walkjärvi, finnas blött om-
kring 3po T:r Spanmål. 15 Mohla Socken ffnhes på
K^rllä ett af 63 0 T.r och pä Pällilä af 230 T.r m.fli

, SJVÉVJRDEti i Landet står under Colle^
cium Medicum, samt för all ' {tysk Militair under
Medic. Departementet i Petersburg. Med nntfatttag
af Fredrikslianin, dör en StadsPhys.icus är stationerad;
finnas i alla de öfrjga Städerne bestämda Provinciial-
Läkare; samt dessutom i Wiborg en Slotts, en Läne-
Lazaretls", en vid Corrections-inrättningen," samt en
Föreståndare för Vaccin dejiofs, med*. 12 1 Jandet
spridda Vaccinateiirer,;. äfyerisom en Spinnhus-Läkare
i Wilimanstrånd, af hvilka tjenstér flera äro sariittamlag-
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nes. Länc+LazÄrfettet i- Wiborgs Stad äi. Jnrättädt med
3«l s-cwgarj. .fört hvilka-- ingen betalning ed^gges*; samt
m<id •lo sängar på patienternas egen ' bekostnad.. ..

v !

; " Utom; Llikare finnas vid Lazarettet? en Syssl©-.
man,» s:na.drängar.-.samt:, a:ne -pigor. "

-: •;.. '■!,•;*',!* ..-"».

v < Intet kurhus finnes^ iltan. upptagas de med"vér
nqrisk sjukdom behäftade. personer! på^iLän e-rLazar éfctet£
För Själö. Hospital, dit vansinniga! fijån landet -föi-sttnT?
das, äro rärttarne: af i några . hemman anslagne,; hvilka
aro skattade till 22 Rub. 4l kop., som efter för-
vandling utgå, samt, för Alasommes . äng i Wiborgs
Socken, för hvilken årligen erlägges 58 Rubel 67
kopek Silfvcr. - > ■ ■• >*!.

Wiborgs Apothek har ifrån : äldre tider < varit
anlagdt, och numera finnes apothek äfven ii alla.tjfrigä
städer, sedan, föreningen tillkfimttJejioci» först år 18,15

samt de följande, åren inrättade!, med .ett af Kronärt
lemnadt understöd af 500 Rub. : Silfver. Före den-.
na tid betjänade man-sig. af de Ryska för MilitäireW*
Ar.'. 1797 inrättades i Wibqig en Medicinälförvältiiiug,
i hvilken Stadsphysieus var ordförande,. Opereuren
och, Accucbeuren Utgjorde ledamöter. I hyarje Kretsa
stad' beh Ruolsensalmi rfinnas i barnmorskor ; aflÖnadö
på Stat, !— tillsammans 7 st, ■->>->> hvilka-tjenster främi^
delestej: underhållas på Kronans; bekostnad. ■;■... : _
<.-.; MIOSPITALEimE, Endast inrättade för den.i
landetiförlaggdie| samtLför-den genomilandet genomgående
Ryska 'Militaiien. Af dessa 'finnas- ?.:ne större,: némlifl
ge»iji;aWlboi!g! och Fredrikslihihn:,: ai andra Clas&en *

dldrunäst'4eÄ; lmtzsta> af 16 i ißyssland förekommande
Glass»b/: samt e£t< raindie< i rßuolfserisdlnij' och i: Kym^.
menn, ;iiÉo«B'>deimd n Jl_}gbm_i»leßDdlJinrät_:ade",;_..jjuikhiis.
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Det! Wibörgska torde vara i anlagd t före t y4S års
fred J onjh;-.det •Fredt-iksbåmska- straxt efter densamma';
begge äta försed de med många trädbyggnadcr d'er!af'fl«*»

r»i;«fcr(tr- ganska: störa, pä det sednäre ställtt alle upp-
förde år 1826. De inrymma hvardera .a:so. man om
vintern;-och' inneiriptett dubbelt:antal om sömmarn.

Vanligen äro alla' platserna den kallare årstiden -'upp**
tagne af sjuka i förkylning,; feber, bröstsjukdom' och
skörbjugg, m. m. för hvilka dödligheten beräknas till
ungefär i' på 2 5 ; å, 3o man.

ffrån den i<-Nb-v.: »830 till-samma dag följande
året inkom mo 1,8t>4 sjuka till Hospitalet i Fredriks-
hamn och utgingo 1,774 friska. Under denna tid
dbgo 76, 344: liade-inflammation i bröstet, »>?_(. skör-
bjuggy i^i? frossan'; 35 rödsot och '76 Diarrhée.
Hvarje sjuk, som ändamålsenligt väl förplägas, kostar
Kronan omkring 00 kop. för dagen. Dessutom fin-
nas ■ 10 i sängar for sjuka Officerare, hvilka af Kronan
då -njuta'allt fritt efter sitt stånd. Vid hvardera

följande tjenstemän, samt betjening på; Stat:
ettsiöfverläkare, 4 Underläkare eller Ordinatieurer*
l? Aptitli^kaix*, l Uppsyningsman eller Sniaferikél,; b
<3>olwmissarie, 1 Bokhållare, 1 Secsetei 7 Fäkskärer,
B'i'SkVi6vare; 2 LaWatorie-of^cianter, samt lo&iinan
för uppassningen, hvilka alla tillsammans årligen, åt*
njut» i; aflöning utom rum, ljus buh ved., 4>500
RWfc; ißiöO.'-] Hela ärliga omkostnaden för ett: äfufessä
Hospital- uppgår -deiemot till' Öfvér 5.<K^l)NO Rlib.,

pitaleri stå.* 3 anseenden till: ordningen uurcdfirJkUmmeNH
dånitrorne pä. stället; Hinder Medicinska lHe^artement^t^
dorrfrån: alla mödrcinakvarär erhållas, i w anseendetill
s]ukV/åarjien;y 6amt:: tilLoeconomign! uhder- l(_»M^is^ariatB

>■ »
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Departementet i Petersburg, i kvilket. farser tjessa in-
rättningar med kläder, racuMer, . redskap, m.ed mera
nödvändigt. '■ ■:,:.[,..•■.,-

IX. ÖBTSBESFiRIFNINÖ.
i37^/)^^^V^<B ålder och previiegier. ;Rédan;;? tÖéd-
niska tider, då Karelärrté utgjorde fett Märkligt 4 folk,
hade de'"säkerligen, såsom alla ändra folkslag' platser,
der en större- handel drefs, ett större antal nienfli-
skör bodde och samlades för åtskilliga andsliga och
politiska värf. ■ Dessa ställen, som troligen efter tidens
sed på något vis voro befästädc, svarade emot' våra
städer och borgar. För sitt utmärkta läge i alla po-
litiska och comraérciela hänseenden-> Voro Wiborg,
Kexholm och Willmanstrand vigtiga och voro- Säkert
vid' landets första cröfring stödjepunkter, 1 vid hvilka
crÖfringarne fäste sig och hvarest de utvecklade bät-
tre försvarsverk, Och om Rimberti beskrifnihg-öm
CbororcrS land med 5 städer kan lämpas'på Kexliolm,
voirö säkert dessa tvenne förstnämde ibland ' dem,
Björkö den tredje, st»nit de tvenne ofriga iriomy-Ry-
'■Åa-'Kårelen. ''■ •■ ' . •'■'■''< ''■•■ •<■'•■.

De flesta Wiborgs stads previlégier finnas än i
original och förvaras i stadens Rådhus. ! Det äldsta
"'der vårdade cfoctimciit år af den i October 1316
och ahgfr ; csvinnöfred i hela Karelen, hvilket S/Vtn
getiom ett annat af år i 365' är bekräftad. Wiborg
erhöll år i4<>3 af 'Konung1 'Eric XIII fribref; : seder-

' ihera' haf^ä'" désså fri- ocli rättigheter blifvit dels ut-
gift gäde dch fÖrtiyadei^déls' sta .Hastade, såsom af Carl

: Knillilson' årcri-^p, i^49l'äf'Lric Axelsson Tokt
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"ui4*ftJl } af- Kön.' (litdaf l åren' »5.2 5", -;:*s'isÅ v ;£amt
e ~G^J ^radå- 'rttftigbot - ti3l 4 frimarknäder beviljades,

nemligen i Auräpää, Jäskis, Lappvesi och Wchkalao.;
af Hertig Johan i558; af Eric XIV, is6i, 63; af
SigismupJ v*Jf 9#f fl j'Carl IX i §o<^,-f 603 faf Kongl.
Commissariernc lör 2; af Gustaf fl Adolph 1614,

-1»,0516u, af ;Jacob de. la, Gardiej.it6j.xj-s / a€^ \(Hiks^iax[ct
, >s<^22^: af, Gustaf -.1X.-Adolph .6.25\ ,l<^2 7 ; mar]kj.a4s-
„

,i;ättl:jvid..:Nyska.i!:s,,;Och':stor Auräpää,? 1628, 1,62g;

af-.'Urofttning Christina '63,5, 38, 4°. 42> 4?» s^*
ij._i>6s-Q!irättighet.:fö(;. Magistraten, att . vid. Prestatjcjp-
, !,s,lu«s - iN^ättandli i r ]^ihorgs> stada upprätta förslag^ be-
, ksäftza<lt.. 1660; genom Korijgl. lkcfy:et af . 1 6.54] Åk"

• drogs fjerjde; Uorgmästaietjenstcn; år 1660 beviljades
M.j.lM'gs stad Lappstrands marknadsplats oqvald att

j-:bfjljgllq >; ,4ock. så tatt sistnäuidc stad kom att till gp-
llft.>ftjlj^ sina privilegier, ni. fl. jemte bekräftelse och

-;!||^ra/;^rqv.ilygier, ,som undei; Ryska väldet blifvit för-
i_.tjnn3(le;; . ;l. griii^l. af flera ,ofvan.iäinde . handlingar, in-
rulle .tö;*. 8 W^bojigs,_#£#«£ ägande \ rätt Öfver en mäjti^d
,

riyu|sles(aga<; h^ma-u ,n frvill^a alla b(>, larenderades., .af
-ftzte^.^ jFrcdrikshamns stads första k^nda.previ^o^r

äro af åren 1723, då, utom en mängd förmåner,,.An
1 erj^ölt, Presterskapsrätt, Lapps tan dds Och Öslotts mal-
t:.urtan till;;niarkiiad.splatser, jDorgmästa.öodi,Rådhus, in.
; f!; ?;aii_vt.:af J74-3. ,dä den bekom. 2.1%, hemman, 1.. do-
, in^tion. o<?lz. < I ess ...fri- och. rättigheter bekräftades- Wi^l-
.m.SMrad ... Di klarades, .är{ 1,^27 för ; .upj?s,tad, jjijicf , I^^-
■kM4'in^ liecidencej .?,, m, Efter 91-172.3 voro; t(e.s-

.sa trqune se. Ijnast. nästide -staders .jß^rgers li^lp , för«?Mde
i.till ett gemensam,!;, hvilka^ ypro,jmskrifiie j. Fredriks-
,|^u.:;... Af, t b t.ii z.dcn ; l l. Octobi /»lef.vo. Wiborg, och
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Fredrikshamn" förklarade' värn, såsom förut stapclstii-
der och de 4 ofriga bibehölls* uppstadsrättigliéter.
Flera G:la Finlands städer torde såsom Köpingar' vara
äldre, än man vet uppvis.a. Ar i.)?>c)'hade SbtdaVäfa
redan-privilegium att segla till Wester- Och (^terbott^
ni ska 'städiefna , äfvensorn till'Stockholm och i ofrigt
Finska hamnar. Den 17 Juni r63?_ utgafs ett pJacät
oin städers"anläggande fteh deras friheter, pä' fférå
ställett "i Karelen och7 Ingermanland, då troligen,' ofri
ej förr, Wehkalax eller Fredrikshamns stad, T-lipalé i
fokkola, Kronoborgs och Jachimvanra Köpingar"grund-
lades. ■ Nyslotts stad, ehuru ej försedd med 'privile-
gier, är troligen såsom förstad, nästan ''af samma ål-
der, som dess fäste. I förordningen af den 20 Jan.
1647 om ståndernas ordning på Riksdagarna, uppräk^

rids "blott Wibörgz stad inom Wiborgs Län, déremot i
förordningen med samma ändamål af äf den 24 Måj
i'6'6'4 hade Wiborg ()'de nummérn ibland Sveriges
städer, Wehkalax stad g3:djc och Willmanstrad 'c^rd-e;-
Kexhohn erhöll år 16*7 och Fredrikshamn är 17? 3
bekräftelse på sinc privilegier, då sistnämdc stad er-
höll den Qrde nummern, i stället för Wiborg, och ..Ny-..
slott den loo:de.

SOCMNARNES ålder. De första, Christna
Församlingar i den vestl iga trakten af landet utgjor-
des af Wiborgs,. Wehkalax och Pyttis; af något sed-
narc ursprung torde Auräpää,," Jäskis och Lappvesi va-
rit; de ofriga..- hafva i nedanstående fÖhällaude uppkom-
mit. Omkring ås i530 var ;denna dej af .landet in-
dclt i tvenne jPrpstcrier,-.. det ena beståbttdi. af Sock-
narne Lappvesi, Jäs.kis> Auräpää," Kivimebb ,; Nykyrka
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och Wiborg, det andra af Wcderlax, Wehkalax, Pyt-
tis ; och Pe.mo ; och år 1 64 f i tvenne Härad ,

nemli-
ge^i., Lappvcsi Härad, bestående af Lappvesi, Taipale,
Säkkijärvi, Wcderlax och Wehkalax, samt Auräpää
Härad, af Jäskis, Mohla, flanttola (Kivinebb), Nykyrka
oc,h .Wiborgs Spcken med utöarne. I hela denna trakt
fanns, .blott Wiborgs stad. Det tredje till detta Län
hörande Härad innefattade östra Nyland eller Borgå
Län med 6 Socknar». Déremot var fördelningen år
«5()3 följande: Borgå Län; Kymmenegårds ,Län; Wi-
borgs Län af l Auräpää Härad, 2 Jäslyis och Ruo-
kpl^x Härad 3* Lappvcsi och Taipale Härad 4» Wi-
borgs,. Säkkijärvi och Björkö Härad. Ar 1643 be-,
stod Nyslotts Län af 3 Kyrkosocknar, nämligen
Savolax, Jokkas och Säminge, hvilka alla voro. förde-
lade, i 6-. LänsmansdÖmen: Säminge, Randasalmi, Jok-
kas, Wesulax och Pellusnicmi (S:t Michel), hvarje
nied 4 Fjerdingar, deraf Säminge hade: Pumala, Ide-,
lax,. Särninge och Popalax.

Öfversigt af Socknarnes ålder ochutgreningar.

Sä-ora!. egala
oranämdo issa
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i_>3o I

Pyttis
I Wehkalax

nde aren
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WW-at-ff-
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[Jäskis Jäskis
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■> ' :;s-:fcn märkvärdighet förefaller vid förändringen af
Äurapää och Kivi-nebbs Socknars natnn, helst vid gräri-
sen af sistnämde Socken, inom Mohla en' by finnes
med namn af Hanttola. Dä man antager att dessa
begge utgjort en Socken och man tillika besinnar att
oftast Soo.knarne. erhållit namn efter den by, uti hvil-
ken Kyrkan blifvit uppförd, samt till och med för-
ändrat namn, då Kyrkan blifvit flyttad, så måste
delningen skett sS, att Hanttola då föll inom Kivi-
nebbs Socken m^d der bibehållen Kyrka, men seder-
mera blifvit slagen under Mohla. Namnet Kivinebb
omnämdt är 1530 vore då en sednarc omsättning
i stället för det gamla ursprungeliga namnet.

De Karelska Socknarncs åld^er, ehuru troligen
såsom Grekiska af en tidigare uppkomst, än dessa för-
utnämde, är alldeles okänd, emedan de den mesta
tiden tillhört Ryssland. Såsom Lutherska torde ej
många vara äldre, än Stolbova freden. I Ryska
Chrönikor omnämnas år i 3c)6 Kireski och Kolovanski
Socknar. Äldre förekommande namn på Socknar i
gamla Karelen äro, Kokolax och Engin

,
det förra mö-

jeligen af en än befintlig by i Uguniemi, det andra
kanske af Ängilä i Pärikkgla.

INDELNING i Landt-Comuiissariat, upphäf-
ven år 181*2.

Wiborgs» Wiborgs -S.. med Kokkis och utöarnej
Björkö, Nykyrka, Kivinebb, Walkjärvi, Mohla och
S:t Andrea: Socknar.

Kymmene, af Pyttis, Kymmene, Wehkalax,
Wcderlax och Walkeala S.

Lappvesi. af Taipalsaari, Klemis, Savitaipal,
Mändyharju, Luumäki, Säkkijärvi, Lappvesi , och Jotit-
zenus S.
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> ~ .^M.s/c/.s , _af Säm ingfc > Kcri niäk i ',. Su)k&v,a,. P u ma-
l^.,,Randasalmi,. Ruokolax och Jäskis S. ; ;

~

, .Kexholiris Södra, af Rautus,- Sakkola, Pykä-
järyd, Räisälä, Kexholm, Hiitola, Kronoborg >Ja^lV^-
vaara och Parikkala S. >

..•...,. Kcxholms. Norra, af . Sordavala^ ;Uguni^mi,
Ruskeala n^ed Leppäiax, Imbilax., Suisfcaino, Suojärvt
och Salmis Socknar.

I Landskap, bestående af
Nyland, hvartill höra: Pyttis, Kymmene-, Weh-

kalax och en del af Wederlax Socken. . ■:.
Tavastland, endast W^keala. .S.
Savolax, Mändyharjii, SavitaipaJ", Taipalsaari,

Klemis, Luumäki, Lappvesi, en del af Kuokolax, Sul-
kava, Pumala, Kcrimäki och Säminge S.
, . Karelen, alla de ofriga Socknarne inom Wiborgs
Län, hvilken del, till skillnad frän det Svenska el-
ler Ofra Karelen, det Ryska eller Östra Karelen,
kunde benämnas Nedre Karelen.

WIBORGS LÅN. KYMMENE HÅRAD.
/^_^?'7'/^, på Finska PyhtHH,bärledt ifrån ordet %p
hd, en gammal Församling, med en mindre' Kyrka af
gråsten, uppförd i Catholska tider. På Mogenport
.skall hafva varit ett afguda tempel och ; enligt än
märkbar anledning, en bei^rafningsplats. Den nuva-
rande Kyrkan blcf ifrån det största förfall år »675
ombygd och reparerad af Grefve Lorentzson Creutz,
som hade jus patronotus öfver hela Församlingen,
hvilken dä sträckte sig pä andra sidan om Kymmene
elf ocli innefattade nuvaramde Lovisa trakten, Eli ma,
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Anjala och . Strömsforsi, hvilka delar", vid Ifrcden 1743
åtskiljdes. Svenskar och i Finnar, till ungefär lika an-
tal, men med.^iden i tilltagande förhållande för- de
sednare; bo om hvarändra spridda i Socken. Hirvi>-
köski 'by bebos af en Finsk stam, hvilken till väx-
ten är ovanligt stor, stark och reslig.

Katten: Kyinmcnes trenne 'grenar, ' Lill Abbor-
fors, Stor Abborfors och Pyttis elf.- ; ;

Öar: Tvisten eller GermundsÖn, som skiljer,först-
nämde grenar,- följande äro bclägne■■■* Finska viken,
Mogenpört, SQtaapfrtt, den stöista; -'Fagei-o, KaUNis-
ftjciri; Löfön, Lehtifaarig KråkÖ; Risari, m. fl.

Fiskerier: Stroka, Prestforsen, Klosarö, Poskoski,
Kuuskoski, Nybygge^, Rökfors. ;,

Egendomar1:" Stockfors, Abborfors, Storkuppis,
fordna Rusthåll. /

Byar , Ihnations.-! <BtO?f , Westerkuppis f

_^c^er^tt)acnbt?. Osierqwarnby; Krono:sa§ev6, Hein-!
lar, Hinkaböle, Hirwikoski, Siofärd-, Lillkuppis >

Mogenpört. Pirtnora^ Swattbäck, Westerkyrkoby >

Osterkyrkoby. :

' 'KYMMENE^Sxjmx, hvars Kyrka, då deri
l^4^ brändes, stöd vid Kymmene Gård, der Fäst-A-
-ningen nu iii*. Mindre delar al" denna Socken hafva
blifvit'slagne under Anjala kapell ' och Wehkalax S.
Närmast landet finnas på holmar Lapphögar.

; /^liiö.i-"'S'ui'ela, Kymmene och Högfors, grenar
af Kymmene j den sednaste afbrytes af * ett fall med
samma namn.

Öar: Högland, (BuUt^aaUf den största " i
Finska viken, l 0 verst lång, 4 bred, hög, ; sedd pä
6 k 7 mils afständ, öfverallt bergig, Sandig och ofrökt-
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bar, såsom alla Ul;öar, utan åkerbruk, med ..
undantag

af litet potaloes, som endast på denna och Seitskär
odlas,• 45 verst från Finska och 62 från Estländska
landet, med en Kyrka, tvenne byar, den norra och sodi-a,:
tillsammans 66 gårdar, samt, försedd med tvenne ,fyr^
bakar, nära hvarändra, den ena nere vid stranden,
den andra uppe på berget. JJogländarne äro,, af alla
Finska utöboar de. resligaste och förmögnaste, lefva.
af Själ- och Fjällfiske, befattningen med strandande
skepp, samt af Lotsförtjensten. Dessa näringsgrenar
gälla för alla: Öboar ute i sjön. hvilka alla tala Fin-»
ska, äro Lutheraner och bebo: stugor och ej rökpör-
ten, samt till klädsel och. seder hafva likhet med in-
vånarne på närmste land. På Högland förrättas af
Prest tre gångor Gudstjcnst om året; för ofrigt af
Öboarne sjelfva, då en äldre, rättskaffens man läser.
ur en postilla; I Militairiskt hänseende må slaget
vid/Högland år »788 omnämnas. Stor och Lill-Tyt-
tcrs öar eller- skär, söder om Högland, tvenne öar
1 8 verst från Estland, ungefär fyra verst i längd,
omgifna af otillgängliga stränder, och*små öar. Stor
Tytters boarne skola enligt sägen vara till sitt ur-
sprung förrymde pstländare j l^ill hytters är obebodd.
Aspö, 20 Jfr.ån Fredrikshamn, bestående af fler^
Öar, hvilka äro omgifne af en mängd klippor "och
grund, kallade Gaddar eller Perkelskär. Musalö, Kut-
sa]Ö, Kirkoraa^ och .Rödskär, samt Kotka, Ruotsiusal-
#H eller Svensksund, alla nära fasta landet.

Fiskericr: de .förnämsta .i Myllby vid hafvet, i
Kynfmene gxf>nen och Generalsforsen , Kokokoski, Si-
kM^ki, m. fl.
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Fästningar,: Kymmene, af 3:djc Classen efter
Vaubans andra Systeme med tillämpning af nyare
reglor, anlagd med jordvallar år 1791 pä Kymmene
gårds egendoms stam, 6 verst från Rotka, med hvil-
ken den står i förening och 25 verst från förra
gränden, på en udde bildad af Kyihmones tvenne gre-
nar, invid stora vägen, försedd med några få hus af
sten, endast för några hundrade man, för ofrigt inuti
beväxt med granskog.

. Kötka, Ruotsensalmi eller Svensksund, af 3je
Classeft, pålen ö vid utloppet äf Kymmencflods gre-
nar, skild genom ett smalt sund från fasta landet,
omgifven af en kedja af öar, försedd med en större
ocli bekväm, för vindar tryggad hamn med flere ut-
loppj består af 19 detacherade verk, bvariljländ ett
ute i sjön på 4 versts afstjånd, kalladt Fort-slawa,
ärans fäste, muradt med tegel på en klippa i cir-
kelform vid vattenytan, försed t med 90 ;Canonerj
Catharinas och Elisabeths Batterier; alla dessa äro
emellan åren 179 1 och 17^6 inlagde, med bestäm-
melse för 14,000 mans besättning. Orten är rykt-
bar, för åren 1788 och 90, genom sjödrabbningar i
dåvarande, krig.; Inom dessa verk bildar sig en landt-
lik stad, med flera trädgårdar och plantager,.samt fin-
nas en vacker Grekisk Kyrka, Amiralitets hus, Hospi-
tal, Caserner, flera Proviant hus, bodar, m. m. men
stället liar sedan några år ftlifvit Öfvergifyei af Mi-
iitairen och'flottan., och har numera blott en mindre
garnison. ' '\

'"

c", . .-,-..
.........

t ggcndpmar .-. Äj^ißftfcgSrb, Mor? och Sill Ha?



220
\

■■■■■■ F>^.' -ftfp*,- Bärnäs>- EMla eller EMby,
©ériffoftf, HeliOy : eller Hellilä, Hurllksula, •#%
fot-s, Sdppitä, Kassiskoffi, Kaukola,^Kurifttlla. Sm*
fafö, %<xnsilå, Marby eller Sftctrtafytä; Myllbn, Mm
fdtö; Parikkala, Perno, Pihko, Dtttonala, Skogby,
Seornewito eller'Saksala, (Stöttan, Sutela,
Plänummi.

WEHKALAX, Wehkalahti, en gammal för-
samling, med större Kyrka af gråsten inom staden,
troligen på i4"00 talet uppförd och" alldeles ombyggd
år 1828. - I dém nordligaste delen af Socken finnes
uti eri höjd, kallad Éiienkellärimäki, :en- grotta^ der
orida väsenden skola hafva 'vistats.' ' '■■ : .:

»s^i/)o/a: <^«/.1.//', norr: öm sjelfva Moderförsam-
lingen, höfcr äfven hit, har egen Kyrka, der Sock-
nens Kyrkoherde försörjer något mer än halfva tjerist-
göringen, den andra delen sköter en af CapellboérHe
enskilt och på obestämd tid lönt Prest. !

/^aitt.,i. Skogby å, närmare utloppet kallad
Summa å? BambÖle träsk invid5^ staden, grunds om'
somrarne alldeles gräsbéväxt; Enäjärvi, Wehk^järvi,
Ongamo, m. fl. '■■■■'■ ■ - *

-'
•• ~ . ; . >-. ;

Öar: Stamö, BåtÖ eller Peitsaar^ Kno&alo, Kilp-
s3äri,'Suurmusta, m. fli- -

.-^ -->••= .'-;:.!..
.

.^^/i./^H^jM^^^ : %amma,
Freder, ci portus, F.rederic. a, rciTau tidigare anlagd,
iuefi erhöll först .omkring år J 6.56 Stadsprivilcgicr, då
den ända till"år 1723 kallades Wehkalax stad. Sist—-
nämde år erhöll den nya privilegier och sitt nuva-
rande ! iiÄmn e^ter - Koii ung'^redriK I. Enligt fornsä-
gen skola invånarne härstädes i missväxt år -drifvit-
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-iifindy' hiöd-rotfen <af i missne, ."Welikia,.,;,- hvilket. gifvit
'•anledning, så?ivål 'till; en ..Köpings , anläggande, ,«om

namnets i antågande.. : Staden * är- Hel_ige« på en halfö,
binvid en-vik kallade WehJMahti,>i> Il mil från ,'Wir
■ borgl . :Bt_.n jliar enjrundifbria:;i_met__ ett.S.kantigt torg
;i*;im<iHteh,MivaEifiån 8 såsom) radier utgå ända

? till vallarhe,."hvilka afekäras; a( bigatpr. i parafel löp-
•ning med torget^diela; diåmetcrhiUtgMr. 6o<> famnar;

- Med • 3 portar! ttjtii t^tanLörv, .ijfoar jc>M dessa en .förstad,
ftéiralifgen^idenrWiboangska^ Sandbyn eller Hietaniemiosih

■>■Sa viniami samt dessutom, Sockneholmen,alla dessa till det
; mesta sammansatta af mindre. gårdar- Sjelfva staden
" består af s)3 hus eller gårdar, nästan alla välbyggde
och förstäderne tillsammans af 2 sc). '..*—-. Dess under-

. slagna hemman: till ett antal:,af; 26;], . deraf 9 såsom
•Öde begagnas . tilf bete och tijtgöra. en .oftttktbar mark,

voro år» 1706.till; störradölén obebodda och förstör-
de, såsom det i handlingar heter :_.hvars Jius voro af-

'brände och husbönder^Jhjälsa^ne^och; till. en .mindre
■ del då rcvlan: stånden tillhöriga*. .Staden har åtskilliga
gånger i alldeles: <nedbrtinnit, > såsom , åren 1712 och
>r74r2> geniamjfkrrigbn i^mud .förStÖcd;, samt 1,821,

- vid-. hvilken,.; naste vådel.db förlusten _. uppgick, till
- 35^,0;00 liub*.' Bico' piivat égéndoiayoch skadeståndet
från FJailtod'ocli Ryssland (till éoQ,ooQ Rub. B;cf>.
•Förc.brandfaii, nuös en Svensk-Kyrka af tiiäd, en

..Finsit-:af^ten,usamt-a:nji; Ryska tåf .träd, jaf hyilitade
tvenne förra brunno och de tvenne, sednare; skonades,

.sJnen några~.år, derpå nedrefvos.v Svenska församlingen,
-oscin 'idlO-äilNiu :;uppförtbnå.gan ,K.y,rk,a, v begagnar tills

f^ellZ^^åi^ % f,yUs .# _$*•-; I*7^7
* sealfc |iärr)F^an^hö£d . ResiFenm. ,^ Ihpnfc staden iin-
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nas: Finska Cadét-Gérpsen^ en Kretsekola rjinéd" d<tfs
Kkmentar-^kola, en;; Erkntimraérs-Skola,. utom* ikrx
Frnritimmers Pensibris-inrättningar. " fr Wiborgska fö»-
staden är ett större iRysk-ll Hosipital.J I denna st^d
afslöts fred méd> S.ve*ige den 5 (l7)'-SepteMb. tß<Kt).

- Fästningen omgifver sjetfv^ staden;.med ljordv.all3r
på högre; stengrund,, uppförd eftör TVaubaris andra
systeme på> vestra sidan och» på den östra,; i sednäre
tider ombyggd, efter dess tredje Systertie ,med itiJ-
ltimpnillg af moderna fortific^tions-reglor^. Detta arbe-
te tog år 17^2'sin början > och fortsattes is, Hierä år
under Fortifica-tiötas J)ire<iteuren LöWens ledning, då
det, ehuru» högst dåligt och} enkelt, skall hafva;koståt
2 3 Tunnor Guld, hvarje tunna' guld lika med l 6,666
R.dr 82 sk. Den förbättrades åren iy4-i ,oc^ 42,
samt förnämligast omkring år 1790!, är af 2>drä Clas-
sen, en af de bättre, val underhållen, försedd med 7
bastibner, ilcraf en är cassapatterad Samt jidessutöm
af 2:ne cassamatterade demiMner. .JNfärai staden på en
liolme invid hammen finnes Jett batteri; äfven.; invid
Liikbia by ett annat,; der vägen' grenar sig till .i^nja-
la och Köuvalä. ' Sedart staden af > SVtsnskarne blifvit
bränd, öfverlemnade de -densamma utan försvar .är

«742i och under »788 årsrkjig bclä^rat^e' de.-fäst-
ningen, men afstodo genast -ft-ån f&retlagv i. ;

> >Egendomar; Sippola Gård, > Poitsila, _ Sun__tri!ä,
Qvarnby, Bredskall., Brachiln^ samt Skogby •Ksåg.röcn
Memmälä l.axfiske<> ••■< ."i >,-. ■ •■>-.<<>.■«■. -.n — -)!-!-^,..

'■^yärj Stadsdon/ztion: Bambole, Stt4ö*ö6l7 etf.
Sattnenkylä, ..@igp»ttit*6i> ett, SiwattMkylK^ Krom:
Bttd^att, Bölr, Haapaich lHusuböl«,i Husula, Hill-

Ihiim« tti. Stfötoi- SatmM}åttoi,iKitula> Kor-
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mäs, BatidU«>iSiteWitt(|[ / .^w|tejr.r .:.^etf4^l& ett.
©fofj&o, MyllykM, Öftoc6.&#ett;;1 Pottsilq , OnZama ,

PaijdMj , ?Mf _~-. Rautjdrwi / Ruotsby, Saara»
mö. Stensböle, Smnm Tmkia^ Sföefföärtt. i-, Söifo
na«: ett.! Wjtty.iemi; Sippola <7a/.e//^ Donations':
W^wmii, LiMltt, ■-. RuMlg; Krono.- <£ndjdwi.,
Hjtwild, KaiPichs, WppM, MM

WEDERLAX, SÖttö fftsfc, e«^ldrä FÄmling.
/^atts. i.' <■< Ravijék. f, Wirq joki£; Valima» och Ulrpalä

öar; -Ra^ijärvij Säkäjarvi,* m. 115/ . - -. - "'

,'

<■- Egendomar och Verk: .^länrpala, Pyttcrlax och
ITarjus Gårdar; Pitkäkoski och Tilikkala sågar,

t ter lax stenbrott.
Byar, Donations: i Wapihlaja, Flonkarböle,

Idrwenkylä, 'Kallfjdrd ett. Sywdnkylä, Kylmdld,
Miehikkdld, SKa^tjpfi (B4fajdr.tt)fe Titikkala;,/o^
na Apanage andelen: Va tö, $?Usbt) dt. fyttilå
Kiiffilax, Étfielct, Kurtela, MkoWe, ?aitsalmi.
Orslar, Paifari, 9)ftilax, Pytterlax Nei:^kkala„'Ta,
wastby ell., Hdmenkyld^ Waderln^ell. söaltn_a ;. Säk-
hijärviS, Wederlax Kyrliolgäld: Älaurpala, Murjk»
fala, Pldurpala 5 ifro/jo.- Erikkala, ©rannds... ett,
Krdnnenen , Hatlila, Heikkild , Hmtala, Hdppilä,

»eld., Kattilais, .^joitmtnienti/; $ptfilär.MycUlQf
Lappjjdrryi, $$lattite. .^.qyplq,,;ffiwflarna,. Pajula^,
Rnwijdrtpi, Saiwikkqfa. , ~'_■ v^... ~'' .]'■.'.'

•^SÅKKIJÅQWIy.-meHwifan ,530.,0ch 40
bildad egen. församling,, utgjorde är 1680 annex un-
der Wibargs Gymnasium. .;i .<.'- ;.-," :.i .:'. . ; -. ( : ■-2" Matit./,.- Säkkijärvi;, fVilajqki, ...00ht

Mfilq^- .jå^f,
o>fit!ajftrvi,): Hyjppelä; eli, Niiftjfttvi, ; I^^jiajW,.
Sirfijärvi. Is i-/.:;;!!,;;. ;■'... '---.;;-. ; v. .-..-v.' _ .;; .;;!-
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- ; -Öiir: tféikarsaäiri ett. Flegéröy Mellrfnä#i*-^ . r:'•»»•■
: ;: Egendomar :■ Téikärsåäfci, Bertila; ivähala." ; "•■'":-'""-'

"■ Sya-r/fordna Apanage $fftff)'dttfs/y
Alaoutila^ H^«fö;y iJ*&woh ila, -#?ifo,; -gn. <inafa>
Mnkiala, Lafttlala/ Muhulgx, MiMx><MistjmaM's
Äiii.ajoft, Sitsala, seifai'raarj,^^f^tmii-2©i^p
fi; Krono: $ujafÄ, ,v^Éild', »H^fdt^
Ihakfela , Ktlllola , Karwaln, KirWkyld, 'Kplhola

,

2af)najåxwifJlaifjiai&mi,. 2mstjtol ; da,.. Nurme-
la, Paakala, Rakkola, @afajdv^i,:^trfjdrmi, ; gti|ir?
$ålå, Sååmalåf.-. Tapiola, Timpyrild, Willala, Wd-
kewdld, Pldhdmes,; Plijdmi,, Moutila. ... •;

t

LAPPWÉSI HÅHAD.

rrALIiEALÄ. Enligt en tradition i Kyrkoboken
skall för • flera sekler tillbaka denna Socken blifvit
först bebodd äf Bönder ifrån Ffollola Socken, hvilka
här nedsatt sig, - en i Selänpä vid Wuojärvi, en annan
I■;v i vörgyaläj trcht tredje i -Kandidat : Den ■andra med
Wamnét MW3 --Öravva , smed, skallr för" manspillan
rymt hit,'^iär svedjat: och dcrigchom antändt skogen
på åtskilliga ställen, ■ hvärpä han fängslad Vterfördi?»
till Itollbla, men fick tillfMle' att rymma och -begaf
sig* till $vörigc/ der han utverkade- sig börderättighet
för sine arfvingar på Oravala lägenhet, dit han--sedan
återkom. Af l3? 5 - utgjorde Ithisy Nastolåj.fin del
af 'Mihdyharju <oc.h Walkeala. en egen Socken j 1 !år
1606 åtskiljdes de tvenne sistnämde och bildades sill
en 'Församling/'htarpåiår _1630 iWalk-eala Jåsem Ca-
pell^slö^s- *un<séi*>Mns<j 'frvilkét fUrhåälatjt^cSlätt iqrtft. t
till år 1640, då Walkeala förvandlades till .en:;.s&ild
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Steken. Denna är fördelad i Stor och Lill Walkeala;
den förra utgör den vestra delen af Socken och den
sednäre, hvilken under Ståthållare-Regeringen hörde till
Willnianstrands Krets, den Östra. Ar l6^o erhöll1
lTöfdingcn Öfver Karelen, Eric Gyllenstjernå fräläé
rättighet för Walkcala by, numera Walkcala Gård.
Ett fältslag stod den ac) April i 790 invid Kyrkan'.

Wattcn: Räpajärvi, Lappala, Wuojärvi; Fisken;
t Jöranlcoski och Siikaköski.

Batterier: tJltis och Tuoliikötti, anlagdé äf'Su-
voroff.

Egendomar; Walkeala Gård, Oravala, RAndala,
Ahola.

Byar, i Stor-Walkcala; Anttila, Haimtfe^
lofela, SatWa, Kourula, K^ollwola, $uttt>aiq>
SFattifo, MiettUla, . Ördwato, Rautjärwl, Ruotsula,
adiiidtÅ, Sarenw, ©eldnpdd, Skipharila, Töikkalcr,-
Walkiala, ÖBoifoflPt; i LiltWatkca/ar Hnfftfdv
Oewosoja, Ingerild, Kinansaari, Kddpdld, Lipidld
$ätofo,i Pihlajanfaari, Wrtdld,. Pyötsidld, Sorsala>.
Tuohikotci ett* Kangasranda.

SAVITAIPAL. skiljdes. något före år' 1600
ifib&n Taipale, hvarpå des båda bibehÖllö' det ufSprun-
géligä' namnet,^ dock med olika bibestämning. I äklrfe,
hatidlingar. förekommer 'denna Socken äfven. uMhf.
namn äf Pcltöinlåx. Ar iBl 3 nedfÖJJa i ÄQV.ernb*..?
pH- isen af Ktiolimojärvi, efter föregånget stärkt ;SU-~

iåtiäti, en i mängd små meteorstenar; äfyenspnu. ;fiå^
Sf-ö^-li^ .till. 6ch'.iiöied .söiidérslaijiiaf af en i ma) ./>&g*i
$fceriärii.c^voro askgiHa med s^arstslagghinna på ytti^
kanterne. ..'

„• . . .... /^.
~
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i:,. Suomomäcnii Capell afskiljdes omkring år l6Bgt,
. i fr ätten: Saimcn, Kuolimo.

sj_ Batterier , af SuvorofF anlände: Järvcntaipal, på
Ijyslja. Osernoi, 4° verst från fordna riksgränsen; Kär-
n^oski, ett starkt pass vid ett sund, 3 mil från
fprdna gränsen, bekant under 1788 års krig; Parta-
koski,. 38. vcfst från samma grans.

. Byar: Hawo, Hyrkkdld, lokcnma, Kaihtula,
Sciv\)\xlci,' Kaffis, Kauliala. Kokkola, Korhola, Äpr»
pda, Koffis, Sm\va\s, Äuntufa,. Kurhila, Kyllidld,
Kdrpdis, Lamminpda, kuotola, Luotolax, 2t)*
bifedld,,^arttla, Monqla.^ Niinimdki, Partakosti,
Paukkota, Peltoinlav, Pettild', Purtoismaki, t><sr,tld,
Dtabiffala, fljanöafo, S^atafalo, Solkis, Susiwuori,
Oädnjdrwi, 'Sukiala, Uimit.metm, Walkolalnndki,
Wrniaja^wi) Ndlijoki. SuomennicmiCapell: Kakfola^
Mefilåf. inala, Luotolax, Lydikkdld , .Pajt lax Puk-
fria, feuomehuiemi,'
i\ IKLMMlS^mstin Pitdjs, redafi år ,68»
afs^ld /Taip^lsaM.Äsonii Gapet!. JJyvärila jsjlf?
vergrufva, för 80 år sedan-bearbetad,, ligger nu^ij^*
der vatten.

.Wutteti: Kivijärviy Kcskisprijärvf, 5Köläjäryi»
- ■:>.:■.■. fiyar; Ahticka-, : Hafttltto, Heiffifd, Hutmla^
Hhwdnld,. Ithiä, Sltw^A, Kamanniemi , Kapiala^
KeWstnpdd-, Korpela, Stifanmemi, Suddar, MM
mefenniti&v LMbla. %c<mlci,&e\mtti'r Wetsola, Mkt
rsnlax, ' Mikkvla, ..;S?ifota> Muppola> • $«tff Pöllöi
tå, Ruohiala, Nuomis, ©ainala;, -Sdpwamla.^ ,©iw*
tftafaidyi Suoniala>. Syomaka.is, f.féwtrta,;' 3aipale.,.
S#i?>aii^mi,! Sorwlniemi, UiminfiieiUt, <Urofay -SK«fe
nikkala, Wdrdöld. ■>.. -i .i

1
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TAIPALSAARI, en af naturen för inncvå-
narnes näring mest vanlottad trakt. Den ö på hvil-
ken Kyrkan är belägen omgifves af Saimcn, är äfven
en mil i längd och har mer än hundrade hemman,
utgör ungefär halfva Socken i arealvidd, och är den
tätast bebodda trakt i Socken. Kyrkoherde bolet he-
ter Taipale Gård, hvilken fÖrmodeligen gifvit Sock-
nen dess namn.

Byar: Ahokkala, Ampujala, Haikola, Hatfan»
lar, Haltla, Hctffofa, Hertuala , 3tfuPanfc.art/ lau-
hiala, luntula, Kannas, Karfyula, Kavftunpdd, Kat»
tilussaari, Kilkinsaari, Äclpidnfaart, Kirkonkyld otf.
Saipalsaari, Kuhala, Kutff afa, Kuuttila, Kurhila,
Kurenlax, Kurenniemi, fö)ldnmemi, Laukniemi, Leh»
toto, Lewdis, Luikkola, Stterenfojr., Mtmffola, Mdr»
fala, Sflictmö, Dlfofa, <£aafo.la, Pakkala, Parmala,
Peltois, Pönjdld, Rehula, Reinikkala, Saikkola,
Sammaljdrwi. ©olfiö, Sclkkd, Sutrfiala, SOfSainiffa*
la, Wiffari, STOttfate, Yksindis.

LUUMÄKf, såsom Capell redan i i6:de sek-
let skild frän Lappvesi.

/^iiie«.- Kivijärvi, som sträcker sig in i Kiemis;
Urpala, hvilken insjö lätt skulle kunna uttorkas.

Davidstad, Tawitin fö, Rysk. Davidoss, belägen
vid korsvägen ifrån Willmanstrand till förd na gränsen
åt vester och ifrån Fiedrikshamn till fordna gränsen^
åt norr, anlagd omkring år 1773 och derpå mera
bearbetad år 1793, då den . bestämdes till gränsfäst-
ning och kostade betydlige summor, har en Grekisk
Kyrka' uppförd ar 179^>, några fä /jyarblefna. hus och
vallar af jord. För dess behof köptes af närmsta
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hemman jord i ett cirkelrund! omfång af en verst,
såsom radie. Ar 1829 försåldes hela fästningen med
jord och hus, utom Kyrkan, på auetion för 400°
Rubel B:co.

H,-^.- Anjala, Amikkala, SfflFofo, Ellola, Hat»
mila, Häffild, Heimala, Hictamieö, Himattufa,
Htrwifaöto, Huomola, Huopaij., Husula, Ht)n)ld>
3hola, 3»3*^' luntula, luurikkala, 3urwala, Kan?
nuskbffi sig by, Kiwiniemi, Kiurula, Kokkola, $oU
pdla, Kondula, KcjTcCa, föMTiö, Kdfjbld, Lakkala>
Laukkala, Lensula, Suotoiö, Marttila, Menmla, Mul-
tiala/ Munnek, Sftdttbld, Niemis, Nokkala, Nuppo-
la, Nurmis, Dffofa/ Orkkola, Parola, Pitkdpdd.,
Pukkila, '^dtörtfd, Rantala, Saksala, Salmis, Sa»,
rits, Saritsenkyld, Sarwilax, ©trepdd, Suomes,
Suonpohja, Sdrkdnlar, Wendldis, Wiukkola; Lapp-
vesi Kyrkogäll: Suoantila.

LAPPVESI cll. Willmanstrand» Socken. En
mil från staden åt söder i Kauskiala by finnes ett
ställe kalfedt Lappeenkappcli, der en mängd stenar
finnas, hvaribland tvenne mindre med charactcrer af
något okändt språk; man har äfven funnit der myc-
ket menniskoben. Sju verst från staden åt öster ses
tydligt, ehuru numera alldeles med skog öfverväxt,
den canal Pontus de la Gardie låtit gräfva, för att

dels fälla Saimens vatten, dels bereda communication
med Wiborg. Det berättas att han för detta arbete
samlat en större mängd menniskor, hvilka bragta till
yttersta hungersnöd, återvände hem.

Watten: Lappjärvi, den sydligaste delen- af
Saimen.
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Willnianstrands fästning af 3:dje dassen , på en
hög udde i Saimen, med jordvallar kring den-fordna
staden samt med vallar nere vid vattenbrynet, re-

dan i äldre tider anlagd, Midt emot fästningen, ve-
sterom nuvarande staden är ett af gråsten uppfördt
större' batteri, ■ kallad t S.t Nicolay, samt vesterom
fästningen ett mindre batteri benämdt Paldo, äfven-
som österom staden finnes ett litet batteri. Numera
finnas inom vallarne blott Kronohus för Militaircn,
samt spinnhusbyggnadcrnc. Då den år iy4i i Aug.
intogs af Ryssarne, uppbrändes alla linsen ; den var
Ivlott försedd med »4 mindre Canoner. Denna fäst-
ning är numera indragen och undcrhållcs ej mera.

Staden af samma namn, finsk. kappee nran fa ,

nedan om fästningen, cgcnteligcn en förs rad i sednarc
tider uppförd i stället for den fordns förstaden, som
låg på stranden vid foten af fästningen. Dess privi-
legier torde räkna sin ålder ifrån år 1666, hvilket
årtal finnes gravaradt i stadens Sigill. Då fångar
härifrån 1710 aflordes till Sibcrien, följde äfven det-
ta Sigill med dem, men återkom sedermera. E-
mellan staden och fästningen vårdas sorgfälligt en
fjerdingsstolpe af träd, genomskjuten i slaget \y4l*
kr 1827 donerades åt staden räntorna af 4 hem-
man. Numera finnes här blott en Elementarskola.
■• ' Byar: Annikkala, Anola, Atttamotö, Armila,
Bajarila, Barkarila, Bengtild, Haikala, Hanfttjdr»
wi, Hafn()if«mpt{d, Haapajdrmt, Hartikkala, Him»
U, HitttJtfaaH, Hnrttama, Ht)t;ptdfd, Hyttild, 3ha-
lais, ■ 3lottula, 3^d, Kabila, Kanalampi, Kansola,
Karhusjdrwi, Karkkola, Kasukkala, KatMala, Kemp-
pilH> Mala, Kokkila, Korkiaaho, Kourula, Äötim*
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laamdPi, Kotlwola, Kd^drild, KdrP^ld,^aaPola, VaU
Dala, Lappwesi, Lawola, gafola, Sattritfafo, Lcmpia!d>
Lensula, Lipidld, LuuPala, LydiPPdld, SRaajdiwt, Mel*
kola, Menmla, SÖietfdPanfola, Mikonsaari, Mont^laMuukola, SJtoftafo, Myllyld, Ma'eld, Nyrhild,
jala, OiPofa, Pahlois, förtala, Pelkola, Simula,
9>urafo, Randala, Rapattila, Rasa'a, = RikPild, Ri o<
kola, Rttttois, Rosöld, SaikPola, Sarnialc, @epi>d»
ld, SinkPola, Skinnarila, Sunilo, Suomalais, Sa*
liPPafa, Sapamamota, Sirtld, SolkPala, Soiwari.a,
Qupila, SuPiala, SurPila, Soréld, SBatniPPaia, Wth-
tola,WikPijdrwi,PlliPPala; Lappvcsi S. och Lapp-
vesi ICyrkogäll: H.dlwidld, Monola; Lappvesi S.
och Wiborgs H^/io^ä//.- Hiiwaniemi.

s^_MlB HÅRAD.
JOUTSENUS, äfven S't Johannes. Ej långt från
Kyrkan finnes en brant'jordhöjd invid en sjö, kallad
Uiienmäki, på hvilken man i fordna tider ämnat byg-
ga en Kyrka, men Jättarnc hafva, enligt gammal sä-
gen, vid arbetets början om nätterna nedvältrat stc-
narnc i sjön. I många andra socknar unnas stora
höjder nära Kyrkan, hvilka i förening med samma
fornsägen erhållit sitt namn efter Jättar.

/^aiis,,..- Saimcn; Kärr: Konnuusuo, afstörre vidd.
Byar, Donations: Vlnoia, Ht^udttild, -Mhss-

rtfd, Karhula, Mylldrild, Roiffala, Saljala; samt

en annan; 3outsenus, Kesala, Karsiuranya,,Pdtildz
Krono: Slrpalajc, EiMa, Haufilajc, Hdsmdldis.
3otusenus, 3of«?{a, %&nf)iål&, Salyawimxi, KarjalaiZ,
ÄorpitJ, Kurwenkanda, Ceppdld, LipM, euPiUf.ula,
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Mart la, Meldola, D?eivafa, Nyrkölä, Parjala, Ra-
.«. altifa, DtoijTofa, SuaPttma, Siimola, Sujula, Stu=
rtmiemi, WesiPPola, WirPild. '-

~:

RUQKOLAX, 9mnaiTin.es redan år i 5g)3, så-
som egen Socken, är troligen en i fordua tider af-
skild del från Jäskis.

Rautjärvi Capell, med egen Prest, torde till oft*
gon del vara a-fsöndrad ifrån Paritkaja S,. ~.,... .

//^atit./l ; Säimeh, tmmalajärvi, Tprsajärvi,, ,Msiit
Wuokscn. Imatra fall i .Wuokscn, vid hvars östra si-
da finnas ihåligheter i borget, som vittna om ett der
förut betydligt högre slående vatten, utgör, nu i htiJKl
3a fot och 5 tum, Ofvanom fallet finnas på 6 'vc_rst
6. forsar, divilkas sammanlagda höjd ar 1 1,4 fot och
9 tum. ; ;

Egendomar; Siitola gård, Ncitsniemi; /(rono
Laxfiske: Siitola.. ...--,

Ha/-.- 3ftfamenii, %tferoi)emdPt^ Erdjdrwj,
•ÖaKoniemi, Hauklappi, «£)etndriPPtfd, Hdmufd, HdV»
ssidnsaari, Holmöld, HörPöld, HérPéldumaa, 3lmg«
jdrwi, 3mmalanjdrwi, 3ngildumdPi, . 3unnikkald,
lurmala, 3älköld,. Kalholampi, Kaljula, Kai.tm>i»psdf
Karhula, Katttfuö, KekdleenmdPi, Kempild, KeMi-
Jd, Kerinqiniemi , Kietdwdld , Kiurula , Kotanienn.
Kopfala, Kouttjola, KuoPPalampi, KttopioÉa, KurjW,
Kurrola, KdPöld, Saamafa/ Lasiila, .^embidld," tÖtt*
tiPPala, Mattarila, MclPidld, MustaPulkula, Mdkeldld,
SRdttéid, DfarfaPPofa, Niuwanmaa, Pohjulan^ila,Poit>
fifatmtaa, Puntala, Puttola, Ponnidld. . RahiPPalg,
TRafrPola, 9?ojTla, Dtautiafa, Öfotjtiatimaa, DteiniPPala,
3tehula/ 9ien.om.iemt, Non.qolanmdPi, Sdwilax, ©t»
IM, Sisidld, Siitola, éoiuila, Suikkala, Slm-
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i^t. pddm.aa, .SllMa, gt^poftja, Sark^la/ SerdwM^Te^riniemi, °. Soiwialc., SorfantaPa, Suomala, Utufa,
éöalbola, WalPjdrwi, Naittila, ®ef)rcidtä,; $?erta'
lanfafnji^ SOGirjmujoPt, WuoPstnniffa, £$uorafmt;
fiautjärvl <7<2/,e?//.- HaaPanala, HalH^nmaPt, Hink*
fala, Hiiwanismi, Hyniiild, 3lmes, 3urwala, Kal*
piala, KePdleenniemi, Kokkola, Korjofe, Korpjdnvi,
Ltttwajdrwi, tyliettitå, SliftapWM, bortila, 3>trfjo*
fa, Purnuj^rwi, Ramjdrwi, Sisidld, Uilnola, Un*
bamo, :.SoBHmöfp, SödfyiPPdid.

JÄSKIS eller S:t Petters Socken, var omkring
är 1670 annex for Prjmarius Lec,tor i Wiborg. I
Wepsa förmälcs. hafva varit ett afguda-tempel.

Kirvus Capell, afskiljdes såsom Capetl år 1666.
/^!_lti_?/l.' Wuoksen , hvilken fordom haft ettan-

nat lopp eller annan gren, hvilket ses af dess qvar-*
blefna torra brädd; Jäskjärvi, Merdjärvi.

Egendomar; Kostiala, Pelkola, sijterier; Ilyppä-
lä, Kiyinicnti. [

Byar .' Ahola, Apula, BenHtild, Frantstla, Hat*
ftyfäi HattiPPdlai .HMmMriiPM Ht;p*
W, :sdmdtdfd:, %aMa, 3aaPPpmafa, dl.d, Ingj-
Id, 3dcrt.enPt)ld, Äapfaf)afta, Karwdla, KajTfa, Katt*
plla, Keffisetkd, Kiljulanmaa , Kirwus, Kiprulil,
MoMrila, KoPPola, Kostiala, %iö: Kurmon*
ppljja, Kyyrölä, KdrPdld, Kardttlsd, "gaitifa, Langi*
la, gattPPafa, S.et)ldld, 2ietfa,r, Littula, Maamdki, Me-
rola, Mertjdrwi, Meffala, Mondola, Nahkurila,
tftetrdmdfd, Niemis, Pajgrila, PaPsuj.alPala, Patja*
fa, PelPola, Piepola, Pirildnniemi, PuujalPala,
Pdl)kel.dld,^NiiPola, Roinila, StogUa, &ou!)tala,
Mjfdld, OÉdtyPi^d,; Seppdld, Sopero ©iiip*
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fala, ©unlPPariifoiö, ©ttnila, Sepvanala, SietdwM,
Sottafa, SOBaflittufa, £$a|tPPa[a, £Bet)Papdd, Weitjo«
ft, WelPola, Wirola.

S;T ANDRÉJC, Aydrien 9>itdjd eli Kitfo:;
dess första Kyrka uppfördes år »7^6. En.större grot-
ta, kallad Sokan-linna, finnes i denna Socken.

/^7iie«.- Wuokscn; Nosknajarvi., Juoksema.
Holmar' Kuparsaari och Ledsaari, större, bebod-

da, i Wuoksen.
Egendom .Kavantholm, donation, fordom Caval-

leri-Öfverste beställc.
Byar, fordna Apanage andelen: Eijola, Hal*

fola, HauMata, 3haPsela 3andula, 3dniPseld Kaljo*
(a, KorpilajL', Lahenmaa, §?attPPafa, NiuPala, Paa*
wilanmdpj, ©atrtfa, Sorajdrnri, Worniala:

Krono: $if)tiala, Ahwola, 2lnt>Hala, HamiUa/
Hatiila, Hertola, Hdflild, HdnniPPdldnniemi, Iha«
lemlndld, Sffdwalfofa, 3lmatouvola, 3to>o.a, %aa*
konsaari, Kaldowedenmaa, Kamajauhola, KauPola,
$ePPild, Kemp^ld, Kermtemt, Kaffiselkd, KUpidid,
Kondus, Kolljola, Kutwantemt, KuPPola, Kuparfaa*
ri, Likola, Lottala, Mansikkala, MelPidld, Meffala,
Myllyld, Djpffua, OttifPala, Olkinuora, Orawalo,,
OranwanPyld, PanPurila, ParsiPanmaa, Partala,
Påtalar, <Puttifa, Pöyryniemi, Psystild^ NahiPPald,
Rantapajala, NaiPPöld, ©an. tmemt, ©cttfala, ©m*
tola, éoPPata, ©owdlajr, SalikPala, Saljala, SBBarif»
fela, SSJiftinrijemi.

STRANDA HÅRAD.
FrIBORGSI.Sockcn, SBtipilvi, med en större Kyrr
ka af gråsten, som är belägen inom staden och en-
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dast-begagnad af Finnarna,, uppförd år 1481 för Dö?-
minicancr-rhunkai no, samt icdcrmcra- ombyggd, sed-
nast år jB3-2,. dä. den. gamla formen alldeles förvand-
lades i en nyare smak. Vid denna större förbättring
fanns på södra långsidan i väggen en m.cnniska, såsom
man tyckt, sittande inmurad.

KÄKKIS Capell, äfven S:'t Johannes, söder om
Wiborg. Här finnes ett berg, Fyrjan WUOr. eller
#tjd, der. Krigsguden Turri, Turras cll. Turrisas skaft
hafva bott. Jnvånarne trodde att han genom trumslag
i skyn förkunnade krig.

Watten: Suomenväenpohja, genom smala pass
skild från Wiborgs hafsvik.

öar: s>tfpanfaat. i, ©uonionsaari Hapeneettsaa»
ri, Prunsaari, Kilpfatri, Trångsund, bestående af Uran*
faari och Dvattanfaart.

Wiborgs stad, Wiipurin Kaupungi, Wiburgum,
befäst, Stapelstad, belägen vid en djupt in i landet
fående hafsvik, 14 mil från S:t Petersburg, 28 från
Helsingfors, har beständigt varit residence för HÖ.fding
eller Gouverneur. Staden skall fordom varit belägen
en verst norr om den nuvarande, på Mon Repos mark,
hvilket ställe än af bönderne kallas Wanha WilpUri.
Invånarne äro i anseende till språkfördelning, Sven-
skar, Tyskar, Ryssar och Finnar, för hvilka finnas en
Luthersk Svensk och Tysk Kyrka, en Luthersk Finsk,
tvenne Grekiska, samt en Catholsk, alla af sten. Den
förd na Svenska Domkyrkan förvandlades, efter någon
vanbelgd unUer det stora Hy ariija ,-Krjget, till provi-
ant-Magasin, 11 ir finnas: ett Gymnasium med der-
till hörande: Consis.lörium, en Krctsskola, tvcniic Frun-
timmers och' tvenne Elementarskolor, utom privata
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Läroinrättningar; ett Tryckeri, förenad t mod bokhan-
del; Hospital, Lasarett, CorrectionSbus, m. m. Staden
drifvcr en betydlig handel både till sjös och lands^
har en försvarlig hamn, till hvilken skeppen behöfvå
lysning. Sjelfva Stadens längd är 9 10 famnar^ bred-
den 655 och omkretsen 2200; den innefattar i före-
ning med Peterburgska, Wiborgska eller JYcitsnicmi
och Pantsarlax förstäderna 669 större och mindre hus
eller gårdar; ncmligen 110 i den egen tel.ga staden*
124 i Wiborgska och 286 i Peterburgska förstaden',

tillsammans 620 privata hus, af hvilka de flesta i
staden äro af sten; samt dessutom publika, nästan
alla af sten, deraf 21 tillhöra Ryska Kronan, to
Finska Staten, 9 Staden och c) för allmänna inrätt-
ningar, tillsammans 49 hus. År »760 fanns blott en
förstad, Siikaniemi, pä det ställe, der nu' fästningen
Couronnc d'Anne är belägen, hvilken i vidd utgjorde
något mera än en tredjedel af' sjelfva Staden och hvil-
ken hade en egen Pastor. Härifrån gick då stora
vägen åt vester genom Ncitsniemi öfver sandbankarne.
Staden har åtskilliga gånger brunnit, såsom år i4^7t
en förfärlig brand; år 1676 d. 17 Juni, nemligen
Skolan med Slottstrakten; 1690 d. 9 Maj, till en
.del; 1793 d. 21 Juni, nästan helt och hållet, äfven-
som Kloster eller Finska Kyrkan; samt år 1817 till
någon del. -

Fästningen utgöres af tvenne afdclningar; det
gamla slottet, på en skild ö, uppförd t år 12<)3 af
Torkel Knutsson, deraf sedermera flera delar förfallit;
sjelfva staden med sin ringmur, 7 mindre'-bastioner-,
en större och en mindre Demilune, samt 8 portar,
hvilka- fÖi^varwerkJpabÖrjades år 1477 af Eric Axels*-



236

ses, sTott :ocb mycket förbättrades af Kon. Gustaf den
förste, hvartill han lät använda stcnarne af de för-
störde iKlosterbyggnaderna; samt Couronne d'Anne,
S:t Annas Krona, anlagd år 1738 af Kejsarinnan An-»
na, vester om staden Och slottet, på det ställe, .der
den fqrdna förstaden Siikaniemi var belägen; inom
denna del Finnas flera Kropo stenhus. Alla dessa tre
ÉHtfnämde utgöra tillsammas en fästning af i:sta Gas-
sen och äro förenade medelst en lång bro. På en li-
ten holme 6 verst från staden finnes ett batteri.

.Staden och; Slottet hafva åtskilliga gångor
tappert tillintetgjort JielägrjngsförsÖk,' såsom år
3322 den 12 Aug. —■ 9 Sept., i3sg, 1495,17065
men år 17 10 intog Peter I den ifrån Siikanicmi Si-
dan, efter en trettonveckors belägring och det mest
hårdnackade motstånd.

Egendomar; Mon Repos, Saarela; Strömsnäs
gammalt Säteri; Juustilanjöki och WändeJä Säterier af
d. 14 April 1826; Kelkala, Lahtis till hälften och
3_laskola n:o 2, Svenska Frälsen; Kitjlild, 3erwajoki,
Hertwala,. Idrwelä, Kirjola, Kaiölajf, Lykyldnidrwi,
Saltö, Hanhijoki, Kananoja, Rasalax, Rdstd,

o
Sifds,

Sacpda, 3t)ttfd, Sikkala,Kdrstild, Kostiala, Åstrand,
Margr.ethelund, Charlottcberg, Limatta, FreudenbofF,
eller Naulasaari, K*onfala, Kdrkjs, Si.vdtt.dld, ..<$ts*
pd, Merijoki, Lawola, Suonionsaari, 9>erojoft, Lep-
p4ld.

Byan, Donations ;~^<S><na*da, Iqnatala, Man-
dM, Kahdns, Lykyldnjdrwi, Mannikkala, Nikoffela,
Repola, Rysi)l4, : @aarda, Suurpero; Gen. .Maj.
/^e^sltti./^. ,— luwakkaln, IyMd, _fattiint, Kil*

MoMik, K«mdula, Kotola,; Liikg, Lapio,Hm-
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fala, Myrd, Mdlkis, Mujama, Rurmis, Panka ess.
Temola, Pällild, Rakkolanjoki, Napattila, Sunrkori
wa, Watikiwi ; tytepå : — Barkdus, Haga, Saiftacan*
da, Sfterjoft, Pakkais, $apufa, %oifa*,.tytfp&\
Konkala? — Serwajoki; /i./-a/,0/ Alasomes, Alasei-
nio, $lf)ofa<., Prunftari, . Hanhijoki, Hapeneensaari,
$>mtua\a, Spctala, Huoniala, J^otaffa, Hdmdlais,
Sprfitä, Sptifd dl. Sikka, ■ Sdrfijrfä, 3drwenpdd,^
Karpila, Kaukola, Kinderis, KiiMld, Korpela, Ko*
stiala, Kunffafa, Kdrftö, Kdrstild, Kdräjdrwi, Lah-'
tis, to.ola, Leppdld, Si^anicnii. Loukola> Lykyldnjdrwi/
£ontémdki, MaffolaMdlkis, Nuora,Nurmis, Nygård,.
Oktala, «perojoenfu, tyetila, Pihkalanjärwi, Pispansaa-
ri, Rakkolanjoki,Rapattila, Rasalax, Rikkola, diåftå*
li, Samola, (Éawofois, ©ttomofaartv ©uurpero, §a!*
lifkafa dl. Kangasranda, Saliö, Serwajoki, SerdwcV.
[d, Siffafo, Strljia, §ovittata,%i\tita, Ustila, Wah-
tramemi, #öaf)tt. tala, £Öiffataipal' dl.. AlbrechtSö,
Pldsomes, Vldfdinio; Jäskis S. Wiborgs H^/sl)Ft?7/c
Ihandola, Äaipofa, Ätlpeiljofi; /)«/)/.!.<.<./ /^/'/.n^l//.-
JJuw*.ffafa, Liika dl.Kahattoja, Oiapattila ; Säkkijär-
vi S. Wiborgs Kyrkogäll: Repola,Serwajdrwi, Wan>
hakyld dl. Gammelby.

Kakkis 67a/)t./^ Donations; Hylkidlä, Kaijala,
Karhula, Koimfefdfd, Stft'iixx»x, Kuffola, Lippola,
ÖtofPafa,. Siikala; Krono.- Plakirjola, Bockholns,^
Haldiansaari, HannukkM, Hiustuppula^. Hunansaari,
Ihoila, Kaiöfajtr, Äiritcfis, Stonoja, Niemelä, Pe^
nia, Dien.oi.faan, Dticnfaan, Raihdbd, <&i\iéala
Trångsund dl. Uura*, Wahlola, £$iflifaari. . •'

Stadga Lägenheter: Petarsaan,.
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Hewisssaari, Kilpifaari, Ceppdfaari bolmar, samt
KawamkoM ålfiske. .

BJÖRKÖ , Koiwisto, Rysk. Berosowoi Ostrow,
lat. Berko, i äldsta tider namnkunnigt för dess han-
del med Ryssland. Kyrkan stod i fordna tider på
ön, kallad Björkö, deraf Socknen erhållit sitt namn.

Öar «ii hafvet: Lavansaari, 2 5 verst ifrån In-
germanlands Kust och 82 ifrån Wiborg, 7 verst lång
och 4 bred, omgifven af små öar, och flera grund;
har tvenne byar: Pohjakyld och Lounakyld, tillsara-
mans af 76 gårdar, deri l5 hästar, 3o kor, 4^ får
och 15 svin finnas. Seitskär, 5 verst lång och hälften
så bred, omgifven af farliga ställen för Sjöfarandej
har blott en by af l/s gårdar uti hvilken finnas 5
hästar, 67 kor, 100 får och 1.2 svin. Dessa begge
äro till jordmånen något bättre, än Kymmene utöar-
ne; Pcnnisaari eller Pienisaari emellan de sistnämde,
3 verst lång, hade för ungefär 75 år sedan invåna-
re, hvilka dels då blefvo mördade af våldsverkare ifrån
Estland och dels flyttade till Lavansaari, sedan hvil-
ken tid denna ö varit obebodd. Närmast fasta lan-'
det äro: Björkö ell-.Suursaari, den största Ö i Fin-
ska viken: Biskopsö ell. Piissari, äfven Kykisaari kal-
lad, Tuorsaari, Soukansaari.

Egendomar: Jakola.
Byar, Björkö S. Björkö Kyrkogäll: Allwattifa,

sßengttld, Eistild, Hdrkdld, Ingentild, Kiffisaari,
Äitwfaj., Kotterlax ,'; Mannola , Parbiala, Påtala,
Saarenpdd, Soukaysaari, Tiurinsaan,
fa, OTattHtiyld; Wiborgs S. Björkö Kyrkogäll:- Bok-
kala Donation.- $aipQta, 2emminft)ld, Rautais, Sa-
wöniemt, samt nto .6 ocli 12 af .Xftdfsfaxs Krono;
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Humaloia, Jjjumaljoft, Kttsfifd, Kurkela', . SSlaHia^.
Setriniemi, Wattnuori.

NYKYRKA,- Ui\ssivto*.iiysk. NovaKirka. t.
ett litet Bönehus, kalladt S:t Brigitta: Kyrka, i Tal-
pola by vid Kaukjärvi, hölls ända till år -1,780 guds-
tjenst Johannis dag, äfvensorn den 7. de Octobcr, Bri-
gitte dag ; här finnes äfven en begrafningsplats. I sko-
garna finnas ännu tydliga fåror i jorden, hvilka af
bönderne kallas Mllnkafaijen KyNNYtykset. En rak'
väg ifrån Nykyrka till Wiborg skall hafva funnits
hvilken bcnämts S:t • Brigitta. väg. FÖrlednc år in-
rättades i Ilalila by en fabriquc för tillverkning af
Berlincrblått.

. , Kuolcmajärvi .Capell, i slutet af I7:de Seklet
ajfskiljd.

/^ltt_?/,./. Kuolemajärvi-, Kaukjärvi och Ricskjärvi.
. Egendomar och Verk: Ilovis gård, Puttrola,

Tamala och Puorsila, Peippola -Stålfabrique, . Jäppila
och Lcistilä Glasbruk, Halila.

Byar: Airikkafa, Androfa, -tyntonafo, Elindld,
Haapafa, Halkola, Halola,. Harju, Himottula, Hopi»
afa, Huunjofa^ Hyttild, Jpdmdis, Hdnniloja, »£)dtt-
nild/ Hätseld, lakowala, 3no> 3'roanafa, %wittaia,
lokela, 3'Oi'ola, 3"dppild, 3drmiid, Kaipiola, Kallio.
l'q, Kandeljdrwi, Kaukofa, Kaupola, Keflofa, Keppo»
tyt-ffivjawalci,' Sixtoj&xmi ell. Kyrkoi>y, Kirstindld,
Kilola, KtHild,. Kuutila, Kokkola, Kuujdrwi

, Sm
tyfilta, £al)éiiperd,f Leistild, Lemöidld, Liikold, Ma<
titta, Mesterjdrwi, SRetfdfytö, Myttyniemi, Mdkis,
Nenwola, Ipawofa,, Peipola, Pihkala, Pispala,, $iu,
(åla,, Puttrola, Mattia, Riddarila, Sinkola, éipro*
la,;

.:Mördawafa/Hmnma, Sykidld, Satifofa, Salpo»,
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fa, Tdmala, Tarfala, Siriltla, Soimpfa, iomlnila,
Trdstdnda, Syrisewd, ?y6péfa, Uimola, Uiftola, Uffis
lä, SÖMnwmafa, ®a.ftmefftM, Wihmala, Willikkalq,
SBifttÉfafa, WiulMa; Kuplcmajärvi Capell: Akkd^'
fa, Bengtild, Hattafaji:, Shgild, 3uwa, Karjalais,
Kipinola, Kolkafa, Kuolemajdrwi, Lasola, Muttrila,
Pinnonniemi, Sdiwdsts, Satifa, Väkirjofa; samt
7?c)/.^H/a Donation; Ndyftld.

AURÄPÄÄ HÄRAD.
IVIOHLA, *Pt)ljdl.ifH,. äfven i gamla liahdlirigär un-
der namn af S:t Cruce och Allhelgone Kyrka. FÖr
flere år sedan blefvo tvenne stenar med ett inhugget'
kors funna i jorden invid Kyrkan. Då Brigadiern
Gregor Petrovitsch TsclicrniseheiT år 1710 d. 2! Ju-
li af- Peter I erhöll Mohla, Kivinebb och Walkjärvi i
donation, bestodo de af 50 bebodda byar, med en
folkmängd af 201 gifta, 160 ogifta och 264 min-
derårige manspersoner, samt'af 6i öVle byar. I Hei-
näjoki Predikobus hålles hvar tredje Sondag Gudstjenst/

/^attt./. .- Wuokseh, Auräpääjärvi i förening ined
föregående, Mohlåjärvi, Kirkjärvi, Perkjarvi, SulajarViV

Egendomar: Pellilä, Kuusa, Kyrilä ell. Krasnoisefo.;
Byar, Donations, /><.////«.- SCfaftUtfa, HatttUfaV

HartvmTd,. 'Hattufa, HeiffUd, Heimola, Hiftlafa, H'o*'
tatfa, 3fafa, 3ö«nla, 3dlTeidié, Kallats, [ kanhW^.
KarljUfa, 'Kirforanbd, Koirala, Ktirkela, $dit.drIdfd,*.
Samtid, Lawola, Leiöild, Ltllpero, ttfjföfpÄ,' M)hky<
ryld, . Notkkola, Oittala, Ovala, ; Orawald, ; s>agtT<t>;

Peikola, Perkjdrwi,' fyltjMa/f irnmttfnteMi,1
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Pykölä, Pdllild, Retykyld, SafkaHfa, Sawofa,
Selofa, Soittula, Sokjala, ©ormttfa, Sabernienti,
Selkeld, Serwola, Surulila, Wesikkala, Wihofa,
Kuusa. Filpula, Heifttrtfa. Kauftafa, Kobrafa,
Kurwila,- Kdmdrdld. Kdndymd, Lahenperd, Lillpe-
ro, Sftoftfa, Mdlköld, Mddtdld, Paakola, Pihka-
fa, <Pinld, Pölldkkdld, Raf)fofa, Ristseppdld, Röt-
told, Sawastila, Sttofofa, Wampafa, Wuosalmi,
Pldkmtsa, Kyrilä, bebodde af Ryssar. Kängas»
pelbo dl. Novoi derewni, Parkina, @Utt)eNoja, ell.
Uasvoss.

KIVINEBB, Kiwennapa. Den höjd, på
hvilken Prestegården är belägen nära kyrkan, utgjor-
de i fordna tider en liten fästning, hvartill tydliga
spår ännu finnas och förekommer ännu under namn
af Sinttanmdfi; denna hade då den år 1 556 af
Ryssarne intogs 7 qvarblefnc canoner.

/^<_lti<./i. Systerbäcks å, hvilken utgör gränsen
emellan Finland och Ingermanland, och har sitt ur-
sprung i Walkjärvi och Rautus.

Egendomar och verk: Lindula gård. Systerbäcks
gevärs factori, Raivola bruk.

Byar, Donations: Ahjdrwi, Haapala, Holti-
afa, 3^tfa, 3outöfe!fd, K)aattafa, Kawafa, Kau-
kolembdld, Kauksama, Sdxola, Kiwennapa, Kor*
pifyld, Kuofofa, Kurkela, Sxxtfdtå, Likola, Lipo-
la, Metild, Wulbafa dl. Sikonmdki, tyamppala,
Pihfais, 'polwcnfelfd, Puhuttula, Raiwofa, Ram
dakyld, Rtljtfpr.d, Rdtfféld, Saremtiaa, ©eppäfd,
©tönmdfi, Soppikyld, Stturselkd, Sernoft, Sitttt*
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OM, SirtMd/ Wehmas, Woipiala, WttOta,
Mnv3ld7

WALKJÅRVI, utgjorde för 1710 ett kapell
nndel^ Mohla. Här förekommande Iliienmäki är före-
na°d med en tradition af samma beskaffenhet, som i
JöUtSenws.

Vatten: Walkjarvi, invid kyrkan
Egendomar: Ktiusa, Weikkola, donationer.
Byar, Donations, Kuusa: Kekkola, SatVOfa,

öraroatttemt, s>ifi[d, Pustinfax, Pditt)t, Turuli-
la, Uofukkala, Ujifytä, <2Banmo; Weikkola.- 9/l.ö*
Ma; 35_.mjtfd, Filpttla, Hambala, Hdrmdfa, Har-
pdfa, 3fatofa, 3auhofa, 3ubi^afa, Kahkala, Ka-
tttdjdtchold, Karftdfa, KoifDttfa, Kofreafa, Kuuppoe
tä,Sxjltåftilå, sangila, Lemettyld, Stfofa, Naumo-
ta, tflmfiata, Nurmjdrwi, Ptttfofa, Pdiwild, Ram-
bala, Rosiila, Sdlopnlki, Sarkola, ©awofa, ©fe
parffa, 3drpila, £eppofa, Utttfa, Walimo, Wal-
kkdmmka, 9C3éiffofa> Wutwttkkafa.

RAUTUS-] belägen inom- gamla Karelen, en
af de vackrare socknar.

Egchdomar: Sumbula, Leinikkylä, Wehmais,
Ptttkela, fen del af Wehmais.

Byar, Donations, F«m/5«/a!.- ©ttöettitfa, Httlj»
tis, Kastala, Kortes, Ktttttngaanfelfd, Mustilan,
Utdft, Palkeald, Ptenatttio, Rautus, Ristautio,
RdifFdfa, Sirkianfaari, Sumbula, Suttrpor^a;
Leinikkylä.- Haapakyld, Huttttla, Keripata, Kuu,
fenfanöa, Leinikkyld, Lukofanntdki, Mitramdki, Maam
felfd, $tdstttld, Drjanfaan, Pttfjofamttdft, ©ifatt*
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mM, @Mtff.ottftty Serolanmdkt, Soifart,, $?epfa;
Wehmais: Haukala, Scija, Kenpata., Kopola, H!ds<
fdld, frpita, Mietildnmaki, l Nujafa, Pakfut^sssi,
Pratztta,. $)otfefa, Rafult, Sawikkofa, Sawofa, €*m*,
ttif&tfa, éttonporfa, Suwenmdki, '''t&sstiiaf 'lss&.
rWla, %&d)mais. ,

' 7 V

KEXHCiLM^ SÖDRA ttMM. .;: ;
uAKKOLA. Ännu omkring år l600 'fannsf i Kii-
liniemi by, emellan Wuokscn och Suvando en K^rkä
och Prcstegjcpl, fö^ Spkkola, Pyl^ijärvi och Rautus
Socknar, hvilka då utgjorde en församling. Den nu:
yararwle Prestegården står på eamla Grekiska Kyrko-
gården. I V?^ia d^e^i af Rocken linnes en by, kal-
lad Wenäin H^alkjarvi., tro),i^ep geno.n^ någon riks-
gräns, reglering s^kild frå^ Sockan med detta namn.
Endas^ i Was^efa by finnas Grekiska Finna! Täi-.'
påle skans vid Suvandos nuvarande utlppp i Ladoga,
var fordom en Köping, hvilken af Drottning Christina
erhöll frihet att handla, men var redan i början af
170.0 talet förstörd. Suvando hade intill år 1818
sitt utlopp i Wuoksen vid Kiviniemi, men år 1 $-'rs>
öm sommaren bröt vattnet sig genom en sandås vid
Taipale by till Ladoga, då äfven ett Giekiskt feöne-
hus i Taipale af vattnet förstördes, äfvensorn den der-
vid då varande Grekiska begrafnings platsen. I Ki-
viniemi finnes ett batteri. I Metsäpirti predikohus
hålles Gudstjänst ungefär 20 gångor om året.- ■ -- '

Vatten:" Ladoga-, 'Suvando.
Egendomar: Petäjärvi donation med hofläger.
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*'. ,' Donations: Arkuntanbua, HapftrdiéV
H'ddpsaari', , 3oentaka> Karinajoki , Kor*
holaujMd, Kofefa, KoukunitielNl, Lapanais, Capitr*
faic^Wjoft, MÄdkis/ Maninkorhola, Metsdpirtti,
Neusuri /" Öjaritemi,:: Petdjdrwi , Purpua , Raajtt ,

Rti;Ta, Roykyld, (Baarois, @ttnmffafa> Taipale,
Serentild, Wanhajama, Wilakala, Wiksanfax, Wiis-
joki, Molosnla; /^<../o.- Hai&eintia/, eIL Lo-
brofa, Karhola, Kiwiniemi dl ©foitiia, Ktmitt*
Mristi^, DZotöniewu, Sakkola, Rdthdranöa, Wendin,
WaHdrwi.! ... • .; ,

'"''^PyiIÅJÅRYII af samma ålder som Sakkola;
Med denna församling var Kéxhölms förenad under ge-
mensam Pastoralvård, någon tid, ända till år 1735.

Vatten: Ladoga, ",'Pyhäjärvi,' Kimäjärvi, YJa-
järvi. Vid Ladoga strand, under Sorttantåx II of-*
lager är en, god hamn, hvarest sjöfarande emel-
lan S:t Petersburg, Nya Ladoga, Sördovala cich Kex-
holm äro i skygd för stormar.

i: Konev\ts Kloster, på en ö i Ladoga 5 verst
från. fasta landet, i, längd 5, i bredd 3 och i om-
3krqts.i4 verst, upptagen i g^ainla jordebÖcker till ett
iliemman om ett hälft mantal. Denna ö är mera
eländig och juindre fruktbar, har , omkring 10 desä-
tincr åkqr o<fli 20 äng,, för öfrig.t, beväxt med skog
af vanliga trädslag och befriad frän odjur och skadli-
ga •-,iöSe.eter,t samt .omgifven^ af ett godt iiske, men
utan haiirn. ,Utåt sjön ifrån Koneyits är Ladoga myc-
ket djup, ända till 150 famnar. Aidedningen till
namnet skall, vara tagen af en större, på Ön 'befintlig
sten, kallad på Ryska Kon-Kamen, häststenen, uti
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hvilken finnes tvenne djupa hål i någon likhet mod
hästfötter. I förd na tider trodde folket; att onda lan<-
dar bodde under stenen, åt hvilka: det af tacksamhet,
för det de ej ofredat den der ÖfvCi? sommaren betande
boskapen > om-hösten alltid qvarlemnacfe en häsföfver
vintern, hvilken der såsom ett offer omkom: Den
lieliga Arsenius lät, till '.utrotande.;.:af; dehna rvåntrb:,
beistänka stenen med vigvatten odi många påstods _sitz
■med."egna ögon; halva «etti, huru kJjefvuln i korp förta
■farit Öfvei sundet till fasta landet,- hvilket Ställe
deraf blifvit kalladt djefvuls bugten, Soi^tanlax. oei_>
na sten ligger på nordvestra sidan af ön, vid foten
af det heliga berget. • ' ! .\ ' :»

"Enligt Klostrets uppgifter skall det vara: aiilagcft
•år "i 3-93'-af Arseni ifrån Nowgorod, hvilken i from-
het tillbragt en tid på Aphonska berget r under .¥ä-
«ilei Dimitrievitsch regering, då Johan den andra var
Flrkebiskop i Nowgorod. Ifrån; detta berg hämtade
han den undergörande Guds Moders bild, hvilken
välsignad af Archierein, skulle gifva framgång åt Klost-
ret. Ett år lefde den heliga mannen med sina Lär-
jungar på det heliga berget härstädes, men då flera
menniskor tillströmmade, förvandlade han Eremit lefc
nåden till ett Klosterförbund, i enlighet med ordnin-
gen för Bröderna på Aphonska berget, byggde en
Kyrka i den heliga Jungfruns födelses namn och om-
gaf den med Celler, hvilka alla byggnader uppfördes
af träd. Tjugufem år derpå steg vattnet i Ladogas-
genom en ovanlig Öfversvämning så högt, att det gick
till golfvet af Kyrkan, hvarföre alla byggnader upp-
flyttades till deras nuvarande ställe, då Kyrkan med
samma namn uppfördes af sten. Arseni dog år 1444i
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Urvarpå Klostret vidmakthölls. År 157.3 blef ddt
frälst' :från förödelse, 'ehuru Svenskarne infallit i Ka-
.rdhn^^iken fyra år derpå måste Igumfcn Leöntis méd
sina sfii-öderc fly till Ryssland, då Klostret ödelades
och förblcf .i detta skick ända till freden 595. Un-
«der Zar, Masilei i Schuiskois styrelse år ,'!•() ro flydde
.alla;:för andra e^ångdn med allt redbart till NoWgoröd,
d^lostret öfvcrlcmnadcs och stod öde il 06 år. ..'■ Men
ån 1716 återfick 'det sina fordna förmåner på-Nov^go_»
i&dska Klostrets begäran, jenito tillstyrkan af PrinS
Dolgorukii, hvilkeft: i förläniwg 'itti^diäde denna trakt
och.: skänkte öln åt Klostret. : .Den, SoA^nli 1.7»^
bestämdes det tillhöra Derävännitztfka Klostret 'i "No.^
g^orod; på demia "tid var ön ännu bebodd åf Finska
bönder. En Kyrka uppbyggdes af sten med ämler-
göraren Nicolays namn, äfvensorn ofriga hus för än-
damålet. Anda till år 1760 hade'det ett ringa an-
sfeendé, men efter nämnde tid satte Föreståndaren
Igriåtii det i oberoende och Kejsarinnan Elisabeth hugna-
de det med dyra skänker. ; Kloster byggnaden är be-
Jägeto på s^dvestra: stranden 'af ön , ' mppförd af sten
i vädrat med tvfchnc våningar, innehållande en Ca-
thedrål med fem tofti samt dessutom tVenne mindre
Kyrkor, Bibliotheksrum, 66 Celler Jodi ilere öfi-iga
rum.- Hela huset, som l'3 i H fullbordades; -utgör i
omfång 2^4 sachén. Dessutom finnas af träd en
mängd hus, såsom verkstäder, rum för arbetsfolks
lider, fähus, tegelbruk, m.'m. Nära t'i'll Klostret
finnes en mindre byggnad, kallad Eremit"Klostret,
samt (leta små bönehus och ( ensatiimc Cdler äf träd.
På : åtskilliga stallen invid husen äro trädgårdar 'an-
lägde.
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Klostrets inkomster äro: 300 Rub. af JC^oi^iöf
betydlig vinst af tvenne fisken i Räisälä, dpn^ij^d,*
år »797; godt fiske vid egen strand; ,utom dess af
hemman om 6| Åder i Sakkola Sockens Rrono-
andel, donerade den 18 Deccmb. 1797 *' Klostret,
inemot 1000 Rub. B.o ; denna afgift betalas ännu
årligen efter Jordeboks Räntan, utgörande inalles ottl-
kring 3-2 Rub. 33 Tschetvert Rågf, 20 Kom ,sch 8
Hafra; betydliga bidrag, som årligen inflyta genom
skänker, mest ifrån S:t Petersburg, samt tlen vinst
jordbruket, boskapsskötseln och deras egna arjbe^en
lemna.

I Klostret finnas: en Igumen, en Räntm^stare,
vanligen 50, .men stundom 70 munkar, jemte eHer^

Munkarna sysselsätta sig med Ifvarje^-
handa arbeten ,

såsom, fiskredskaps, förfärdigande. ilskan-»
de, odling och r.ödjning af jord, frädgårdFskötsel,
byggande, tegelslående, förfärdigande af radband, kors,
korgar, skedar, m. in.

Egendomar: ;T.aubila, Konnitsa och Kimäjärvi,
Sortanlax, Ivaskansaari, alla donations gods.

Byar, Donations, Taubila:, Enkua , F.Wkylä,
Gaddlla, ®Qxtalq, Heiyfaari , 3aan\q, rKipnm , Mi
wipaxiixa, Kostermya, Lahnawalkqma, 2qx)wq, W»suq, Mondrua, Hrola, Pyhänkylä,HahkajäWs,.Mq,
brus, Suhaparina, %attaxixkmi , ;^oJoa»iettt .,, MiWe
anmäki, Wacikkala; Konnitsa: ,^^i)lå^afixy(xo,
Kah.wenitsa , Kalamajq, KiMjärwj, KoWW,Mfst<
nianiemi, Musakanlax, Noidermaa, Patzis, $j>isw
maki, Pwkois, 9?M)ätä/ Vittja; ySort^lax;, %aa*
paniemi, Keljq, MatjWla, QöabDciif, ■&&$%,
Rodjanlax, Ryhmäkylä, .SKlit/MMda,,Kortqnlax,
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$MsjdPtt.t? samt Ivaskansaari donation: Iwaskan-
säari by.

. RÄISÄLÄ. En mil ifrån Kyrkan och 3'från
Kexliplm. sjöledes i sydvest ligger Tiuru fors, uti
hvilken på en holme fordom en fästning sl^all hafva
varit anlagd. ,

KAVKOLA Capell år .7^o afskildt
/^ati^«, Wuoksen.
Fisken: %i)wennitfa, Tiuris Untmfoj^i, för lax

och sik, tillhöriga Konewski Kloster.
Egendomar: Räisälägård ©UOtmemi, Idrwenpdd.

'Byar: Humalais^ Humalanpelbo, ' fyijtinlay.,
Hdrstinsaari, Iwaffala eller Iwaffanmdki, Karho^
la, Kiisanlax, Kökköld, Ättuipelöo, Köninginmdki,
Lammasmdki, gamminnautio, Loginapelbo, 2o\)itaUxo,
Lotsanlax, Makkola, Muonola, Neitsykallio, Patak-
sela, Piffonmdki, Podoria, Ratuakobra, SHätfätä,
Sakkali, @utfin!ajtr, Sdrgisalo, Tarhala, Tekemdn-
lat, Titan, Timostala, Tiurinmdki dl. Tiuris, Unon<
fpffi/ ®irbela; ■■■■■'kaukold Kapell: Hautapelto, Heinsalmi, Hyy>
pM; Ignätalä , lärwenpäd , Saåxtav, Kapiansal<
mi, Kaukola, Seifyblambx, Kerdpelto, Sixfotmm',
3tottertfalmt, Kowerila, Linama, Minajoki, Mun-
ffnfafmi/ ©topnttufo/ Pataksela, Pawilanmdki, Pi>
ffönfatmi; SUt^ipelbo, Rihilax, Rogosina, Suotnie-
mi, Suokala, ©äppais, Terwola, wmfaari, Wa>
rikfela.

Kexholms Socken. H.ä.^l>a/_nt', har troligen en
längre tid varit förenad med Pyhäjärvi S.

Vatttn; Ladoga, Wuoksen.
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:■:■■ \ Fisken: Siikalaituri, Kasennaja, Pärnä, tillhö-
riga genom donation Alexander Newsky kloster.

KÉXHÖLMS Stad, vid Wuokscns utlopp,
utgjorde i sin början en förstad till fästningen; har
en krets-, en elementar- och en fruntimmers skola.

Fästningen af 3.dje dassen, Kexholmia, Rysk.
Sviågorod ,

Korelögorod, äfven Körda, anlagd på tven-
ne Öar i en strid fors, hyilka äro omgifne med mu-
rar och vallar, samt förenade med biöar; den mindre
har blott ett ruridt torn öfver ingången hvarest fins
7 Boningsrum och grundvaller efter ett hus, den
större närmare till staden innesluter Kronohus oeh
Cascrncr samt en Rysk kyrka af sten. I den mindre
fästningen satt Pugatschoffs famille, af hvilken nume-
ra, dock på fri fot, en ålderstegen dotter r/varblif-
vit. Detta ställe har troligen under hedniska tider
varit ett fäste, hvilket derpå af Ryssarne tidigt in-
togs oeh först 1293 af Svenskarne. Sedan denna lid
har det, oftast genom en förödande stormning, öm-
som varit intaget af Ryssar och Svenskar, tills det
scdnast år .710 i grund af fördrag öfverlemnades åt
Ryssarne. Vid Pernä, fem verst ifrån staden finnes
ett batteri, hvilket sedan år 1812 ej mdra vårdas-.

Byar: Alapustois, loensu, DToröjofi, Pdrna,
tyktfm, Ojkmo, Sengafo/r, Wuohensalo, $(*
pustois.

H//?V/.^, såsom Luthersk församling, unge-
fär af samma ålder som Stolbova freden. Ar 1831 i
Augusti månad nedfollo här på en åker nära kyrkan
under åskväder flera meteorstenar af mindre storlek.
Hmcs predikohus trakt är en genom 1721 års fred
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äfskild del af Ruokolax oeli då underslagen denna
församling. !Der hålles Gudstjenst'hvar fjerde Söndag.

Tiurala pagost, med kyrka i byn-^af samma namn,
hör till denna socken och innefattar äfven de Grekiska
Finnar, som bo spridda i de nordligare församlin-
garna.

Vatten: Ladoga, Wejjala sjö och å, Hiitolajärvi',
Asila fiske.

Holmar: i Ladoga, To.ma och Kilpolansaari.
Egendomar; Pukinnlemi med Ilmes, 2lftfo,

Tiurala, Sauröla.
Byar, Donations: /'«^l'«ss_t. ,/li.'.Alakokkola, Hau<

kawaara, Hiitola, Spannilq, %bixla, Ilmes', Mopfa*
la, Kuoksjdrwi, Koukunniemi, Lipola, Nehwola,
<pctfola, Päijdld, Telkinniemi, ©tröjärm, , Ungola,
Usikyld, Walbola, Waawoja, tylåMfolai Jsda:
Hiitola, Iwankosti, Silpalaxx^aaxx, Kyldnlax, SXat»
wattola, ©iftonmdft, Weijatd; Tiurala.- Kyldjdrwi,
Pimald, Pohjus, Tujula, Tiurala; Lauxola: , Haa-
palax, >§utBfomemi/ Äciumonfcilntt, Tenholq, Uto*
sianniemi;,H>o,io.- Kirkontyld, Mustola, ?ouna.
KEXHOLMS MEDLEDELS HÅRAD.
ErONOBORG, '^/chok.-. Nära Kyrkan finnes
en "större höjd, kallad Linnanmäki, på! hvilken i äldre
tider varit ett slott med vallar, som gifvit socken dess
Svenska namn. I?: medlet af I7:de sedet tvär Nils
Olofsson Printz ; här commendant. . J.nvid detta ställe
fcarman i jorden funnit canonkulor och i flera,rader
kegrafna lik. 11 Reikkaia by vid Ladoga finnas, lem-
ningar! efter ' befästade ställen, äfvens_>m;på mycket
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hög - holme, • Ltlppeenlilma , nära Tervus. Dessa
torde hafva tjent till att afböja fiendtliga anfall af
sjöröfvare. På Kannansaari holme, 3 verst ifrån
Kyrkan skall fordom Varit ett Kloster och sedermera
en Grekisk Kyrka." I sednäre Svenska tider fanns
här en köping eller stadsfläck invid Kyrkan ,

hvilken
numera af mindre betydenhet förekommer tfndör namn
af Slobod. • ■<

'F^e^oma^^^ltronobör^ och Tervus,'hörande till
samma donation. * ■.> .

'•'•Byar, ■Donations: Alh^ . Aromdki, @ftf«ltt. <W*
sa, Hawikko, Hdmeenlar, Ihojdrwj, Kannanfaari,
Korpisaari, Kupola, Lapit^lax, Lewonpelto, LeWs>
mått , -Lnohowaara, Marjawaara , Miignfd , Ofserttitt*
mäki, OtMax, tyobito/Wctyola, Redkkola, dim*
gonfuo, RdthdnwMra, Sätets, Sawioja, Saa-
ms, Sillankorwa, Btftim, ©wdrikkd, Sdrftdrwi,
%*&&&, Titto.

>JÄ eiIIMWÄARA, laakima, hade såsom Sven*k
vid Kusten af Ladoga, ej långt ifrån Kyrkan, en'Kö-
ping, hvilken numera källas Jachimvaara Slobdd och
är mindre "betydlig. Högt uppe på Kirunkallio finnes
en '' rund slrpafd ihålighet af 6 Avarters diameter. -I
Miglis, Ktimola och Ilärvia byar finnas Grekiska bö-
nehus och begrafningplatses.w

v* -^

LVatten: Ladoga, 3;drtt)t, tyaia.jami, Tern. a*

jdcivt; Miinala och Äumofo åar.
■öar: PuuMlo, Kuf)ft^, Sovblci, Kalkftlo.
[Egendom: Liihenpohja; Jachimvaara donation

utan Hofläger.
'$yar, Donations: fyaXVOXa, Hu^tDU, 3^(.>

törtbja,- Ätöffafo, 'MsMax, 'MFoNttivmi, »Köpa*
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mtjaxivi, Kuhkas, Kumola, Kitirein. anta, Oinaan^
»aata,: Rukola, Sorola. Terwajdrwi; /f>a.,e).- ©or*
bcela, :Sjdrn. t,- Lahenpohja, Mcrid, MetsdmiqliS/
$Blisl\é, Miinala, Oppola, Pajasyrjd, Poigjdrwi,
Parkonmdki, Reuffala, Waara.

PARIKKALA, .
äfven Koitsanlax;. och fordom

3»Uqio; det första namnet efter en bonde Pflpjkka_,
på hvars jord kyrkan i sedn&rc tider- blifvit* byggd,
det andra efter en Kongs Ladugård af samma namn,
det tredje efter byn 3öU#tO>.-der .-kyrkan stått år
.1617, omkring hvilken* tid den -förmode.ligen blifvit
egen Luthersk församling. I Tyrjä by liar r funnits
en Grekisk Kyrka, som sammanbundit närmsta sock-
nar till en församling, bildad efter medlet af i3po
talet. I nämde by finnas lemningar efter en Kyr-
kogård, samt mennisko ben, ett hemman, som ännu
kallas Diakonin Kondu, Diacons hemman, äfvensorn
en del af densamma, hvilken förekommer under namn
af H^>^_c..^. nu/ii Kyrkdclcn.

Vatten; Simbeld, deraf en del heter Kurho,
Kiwijdrwi, Tyrjdjdrwi, Äoffrjdrn.!, Saarisjdrwi,
Tarnalajdrwi; ;Ängeldjoki, .samt Kokkolajoki, som un-
der namn af Weijala eller Asila å genom Hiitola
faller i Ladoga.

Kronogods: Koitsanlar och Hannajoki, före-
nade.

Byar: Honqafyld, 3nnasennurkka', 3oensuu,
3ougio, 3wwenpdd, Kafjtts, Kangaskyld, SaxxMa,
Kesusmaa, Kitmarmemt, Äirjawala, Ktwtjdrmi, Soxt*
sanlax, 2amm\s, SOftaironniemt, Melkoniemi, Men-
talax, ..9Wiffofonniemi, Orawaniemi, Poutala, Raswa-
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niemi, Nautala^, Saris, Sawifumbu, Tarnala,
Tm.id, Tyrjd, itix^ilå.

KEXHOLMS NORRA HÅRAD.
SORDAVALA. Här finnas flera <%letd infattat,
Jättegrafvar; i Lahenfyld by skall man ien sådan graf
liafva funnit en mennisko-liufvudskaHe, hvilken varit
dubbelt större, än .en vanlig. På bergspetsar och
förnämligast på Öarne i Ladoga finnas spår efter fordna
små Lappfästcn, Lapeen-Nauniot och £im.at; de äro
fyrkantiga med en vidd af 4 *'^ famnar, byggde
af stora stenar. Vid Kuningaan-hamina finnas invid
hvarändra' 6 runda slipade ihåligbeter i berget, af
hvilka tvenne bafva 2 alnars diameter. Här äfvensorn
i närmsta socknar, hafva så kallade Donnerkeile,
svarta compacta kilar af sten, blifvit funna.

SORDAVALA stad, Rysk. Serdobol, troligen
anlagd kort efter Stolbova freden och hade redan år
1629 privilegium, att segla till Sverige. Den kalla-

des under Svenska tiden Stadsfläck, såsom Sloboder-
ne i Jaachimvaara och Kronoborg, hade Borgmästare
och Råd, samt 200 Borgare, hvilka handlade på
Stockholm ; samt hela Finland, med spanmål, Tobak
och Victualier, och hade tullfrihet. Ar 1705 för-
stördes den, hvarpå den ej sedan uppstigit till sin
förra glans, ehuru den dock jemt nu varit i' stigande.
Staden är nederlagsplats för hela ■■'ofre Karelen

, . har
en stor marknad den 2 5 Januari och drifver en stark
handel på S:t Petersburg, samt har nu inlöst ett stör-
re och fruktbarare åkerfält invid staden, till förmån
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fqf> dess utvidgande. Här finnes en mindre Kretskola,
samt en Elementar skola.

WALAMO kloster, på en o i Ladoga, 4o
verst från Sordäva.z., .25 ifrån yttersta ön i skären,
nästan i en medelpunkt emellan Imjjilax, Sordävala
ych Jachimvaara socknar, Ön är 8 verst lång, något
smalare till bredden, öfverallt inskuren af vikar, in-
nehåller 6915 Tunneland, mest bergig och sandartad
jordmån, hvilken på stränderna är mycket, jcrnhaltig.
Under Svenska, väldet utgjorde den 7 af Finnar be-
suttna hemman. På ön finnas flera trädgårdar, stör-
ro åkrar och betydliga än^ar, sajnt. god sk<?g, äfyen-
som lönnar, lindar, al,mar, m. 11. trädslag. Sjelfva
l(losterbyggnaden , hvilken är myckel, praktfull och
vida större än den Koncvitska, innehåller 6 kyrkor,
tvenne borgårdar, en större mängd af rum, är tela-
gen på en höjd vid en vik, omskuggad af stora vack-
ra trän, kvilket allt tillsammans Ji^r ett utmärkt skönt
utseende. Dessutom finnes; ett ljtezt Eremitkloster,
flera Ereraat-kojpr, samtj ett större antat nödiga hus.

Följande upplysningar Q& Klostrets; öden äro
hämtade ifrån de på stället fcefintdiga: skridna anteck?
langar, som äro gjorde af Munk^ge. ...År 992 anlan
de Sergi och Germun Walamo Kloster* 90U Biskop
Joachim i NoYgorod uppbyggde diet, jivZrpH. det under
Svenska krigen flera gängor ödelades; iQS,S bosatte
sig Svenska undcrsåtarq på önj 171 återuppbyggdes
det,.då Kirila BidoKcrskova munkar ditflyttade; l^.äs.
erhöll klostret 22 hemman i Sakkola och fisket om-?
kring Walamo Ö af Kejsarinnan Anna; .764 förstör:?
des det genom eldsvåda, dä Kejsarinnan Elisabeth lät
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åter uppbygga det af träd; 1783 påbegynte* sten-
byggnaden, och reglorna för Klostrets inrättning be-
kräftades; 17.86 erhöll det 3:dje Gassens stat; 1794
hade det en Abbot eller Igumen och 3 munkar; upp-
byggdes Eremit klostret; '797 donerades Kymmene
fisket, samt ängarne och avarn; bestämdes munkarnas
antal till 3o; 1811 gaf Kejsar Alexander det. en ny
»tat, i grund af hvilken 5.0 munkar fingo antagas,
nemligen 20 egentdiga ipunkar eller prester,, 10 kloc-
kare och arbets munkar; 18 19 hitkomrao 20 mun-
kar för sjirkvården; 1821 förklarades Klostret vara
af l.'sta klassen, då det i enlighet, dermed erhöll, en
ny stat; nämde år besökte Kejsar Alexander klostret
på sin resa i Finland.

På en marmorerad trädtafla, lagd såsom graf-
sten på en jordhög invid Klostret i skygd af lummi-
ga lönnar 00b lindar, finnes på Ryska språket följan-*
de skrift, hvaraf öfversättningen, ehuru icke öfver-
enstämmande med våra historiska uppgifter, dock ly-
<ier lika med det följande: På detta ställe är krop-
pen bsgrafven, år 1371 öfvcrlemnad åt jorden, af
Svensk^ Körningen Magnus, hvilken antagande den
heliga döpqlsen; vid döpelsen kallades .Gregorius. I
Sverige är han född år 1336, år 1360 upphöjd på
thronen. Att Magnus med stor härsmakt, Öfverfallit
de rättrogna Ryssarna, och inskeppat sig på en flöt-
ta i Ladoga, men ätt Gud bistått de sina, förstört
hans flotta, så att hela hans krigshär drunknat, men
Magnus ensam på en planka, blifvit vräkt på I»Va-
lamo holme, der han af munkarne"blifvit vederkvickt,
antagit grekiska läran, och dött tre dagar efter sin
ankomst.
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Klostrets inkomster äro grundade på: Kyminöne-
laxfisken, donerade år 1797 af Keisar Paul, hvilka
årligen inbringa 20 till 3 5,000 Rub. B:co. Dessa
verk byggdes och sköttes ända till detta år af mun-
karne, hvilka öfver somrarne vistades i Kymmene,
der de hade nödiga hus, men numera äro dessa verk
bortarrenderade för 20,000 Rub. B:co årligen; Kym-
menegårds fordna åkrar och ängar, hvilka'afkasta flera
tusende pud hö; Högfors qvarn; dessutom erhålla
munkarne af Finska Stats cassan årligen »548 Rub*
78! kop. i vederlag enligt Ukasen af den 5 Marti
1786; frihet för 9 Karlars Krono utskylder; samt
rikeliga gåfvör ifrån åtskilta håll, utom en betydlig
inkomst af öns jordbruk och fiske, äfvensorn genom
munkarnes enskilta arbeten.

För det närvarande äro munkarnes antal Öfver
hundrade; arbets munkarnes omkring 80 och Lego-
drängars vanligen 4°- Ett större antal hästar un-
derhållcs för åkerbruket, men ingen öfrig boskap.
Nästan alla munkar sysselsätta sig, vid ledighet från
Oöneötunderne, de vanliga dagarne med arbete ute
eller med något handtverk. Till Petri Pauli dag den
29 Juni, (l i Juli,) hvilken högtidligen firas, samla sig

en ansenlig mängd menniskor ifrån flera orter på Ön.

Vatten: Ladoga, Karmalajärwi , KuoWjärwi,
$uoffan järn. t.

öar: 3ulola, SJWntfetä, Mäkisalo, Pellotsalo,
Nikkala, fatala. •

Egendomar: Liikola, Kymnienys: Hélylä/ Dt*
fois, Hymbölä, Réekala ochZxxlola. '

Byar: Äirando, Alawois, Airinniemi, Anjala,
Hakala dl.Rambala, Halkoranda, Hakalanjoki, Jpotfip*
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palanlax, J&arfo, Haapalambi, $aan.ns el).. Ha-
wuffenfaart t Hauffajärwi, Haiitalajr, -^eifurinsaan,
Heinäjofi, Helylä, Hietais, Hongafyla, J^otinlajr,
Hoifötnpef&o, J^mfcölä, Härfälänmäfi,«Hylnbälan«
randa, Hywöriseniemi, Öanaéfojr, Stytffda, Slémä»
ki, loensuu, lurkonfaari, Karmalcp, Kasinlax/Kel-
foto anniemt, Kefrinlax, &iimut&(l, Kirjawvla).,
fåiitlax, Kluostarinsaari, Stiiottaxxiemi,/}Sxtftemåti ,

Kuusniemi, Lahenfylä dl. Lahtis, 2ai)najax\vi, 2a4*
potinniemi , 2aw'fåxwi, Lehmilax, Leppäftlfä, Aifoln,
Loblola, Läffelä, Lohioja, Meltois, SJMafenfojr,
Myllyfylä, Mäkisalo, Möntselänsalms, Niemis,Nuf-
futaiax, Djawais, Oxjanlax, Otsvis, Pakfasennie-
mi, PoiffeluS/ Pausunfelfä, PeMsalol, Pitfäjär-
wi, 93itfäfenla;., tyofyu*, PMfisenmäfi, Puron-
waaxa, tyixtfinlax, Raniois, Rasatax, Rasila^ Ratt-
tafatt^*. «11. Metsäfylä, Rautalax, dikmia, Rist-
järwi^ ©ammatfaari, Sarajärwi, @afttiri*,-.@>isini«
14, Sipiläusaltni, Soukanranda, Söufanrannankan-
nas, éuifafenfoj:, Suur Nytty, @ft«r Tulsta,
Telki.nniemi, Tenjärwi, hörnia, Soffärla;:, Tuhfa*
(a, Tufianmäfi, Tuoksjärwi, Tttokslax ,;Wähä Ryt-
ti?, S3S*sä Tulola, Ujalanranda, Q&efjtqlax, Wor-
fmtfafmf, Mnlax.

UGUNIEMI, en genom ,72. å^s fred afsJdld
del ifrån Kesälax,,, Jjad« redan såsom Capell under näm-
de socken egen Kyrka år 1693.

Vatten: Pyhajärwi.
i^ Byar.- $folå{a, Kalattoma, Kofonlax, Äum6tt/

LatwasUjä^ S^riö/ Marttinansaari, Mensunwaa-
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M', \JtiixftWiV<9axim> Risttax, Dfcojjimriemf, Si-

.■iU^R-USKÉékAi utgjorde, vid 17?- * års 'fred ett
.öMtsCapell^ UirijéY Kides socken* och förvandlades tyijd

.-)>_J%i^i^;tid)tiJl,^ken i. förening vid Leppälax Capell,
Vi4 grhysre^l^ringen , ftfvansnMe tid afsöndra^

s 4ss tfrm 93el<jj4r$i: då -under HohlMj^Mi hörande
. CapdJ» ,; P^ttaj kapell förekommer derföre äfven un-
.ilftf.MmN af Pelgjarwi. Bär hålles Qwdstjenst livar
,trsä_VMgt^g.^:o.. ;. ~!^--'^V .'..^ . .

; ;rr>>^^^ aNbi«*oi.; :;.? ~-.-..^.'^ .;. '^..

... s. i-Byar? J&pngr; fiaaPWaaxa., -Hsksslä^ $04la*
mo, Kollitsg/ Mjakk^ Knmuri, Leppäselkä, Mat-
*N*lf.ä, JöWaffaCa,: Ruiöfejfä^ </<?„attw^. Istakaw
.n^ara,/ Mtkqstlks^ ©ärftfprjä, Wahwajärwi; Lepr-
■.'f\&fox.pxQwpell, doritjtion.s:^ Hawuwaara, Heisfun-
m&Wt. Imwlambj _. Kirkko Leppälax, Äotrintt.
•i#t £<ppdla^/ Ärt^a/ WhköMaara, Niinisyr,
MZvWrtchVWa, Manlax. .

.'"N .*.-«.kafl efter förmodan i medlet qf
i^vdc' s^kl^ J.;ara sjijl^ från Salmis, då äfven Out-
jliamb Vfcall halva lian gemensam %rka med dessa*

Kideld, så kallade Capell
?

bör snarare anses
hfe&m efi Skild Gre?kisk-Finsk forsaklingl

•' B}yar:- Haukkaselkä, tyippola, Hunnukka, Hunt-
tila, Hättilä, Imbilax :cll.Kyrko(by, KidelH Keri-
syriä,^Koirinoja, Koiwuselkä, Sé?Ufdti\, Kyfösyrjä,

MetDfM>MnAlla>'N^
t?artÖar

r IKo^oli dL KärPä^ara/ RuökojärM, Su-
meria, &fåi)&, Syffyjärwä, Uoma.
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SUISTAMO, Grekisk-Finska försåmliug. Mr
|<.. 0 härvarande Luthersner hålles GudsJijenst 8;• gån-
gpr om år^t. ~.■>.^:.:.(i.-

.. :■ .'; -.''._'

Byar: Alattu, Haapaselkä, Hudjakko, %aliotfc
waara , 3f)atfd)tt/ Koitoustlkä , KMdowaara, LaA
diois, Leppäsyrjä, Eoimafo, SÖUtanbo, Petäjäselka,
Pyörittäjä, Sulstamo, <&MP<&a.xaa, Ulmalax, Ufftt,
Uksujärwi, Wähä Sckga> lAttiäMM"

SUQIÅRVT* <HtoW^3ifeamsng. Af
denna socken fö'r|plefen del, af 8i man^l, vid j7 ii
års fredsslut, på Svenska sidan, hvillfen, ännu horan-
de till Ilomants socken blott bebos af Greker. ,"

Éprpfsfilkfi <7a^//, äfven (^rMs^tz tyi'ds. ;£&■}%
rare anses. så,sym sk.i^d DrsMling^. i anseende W
dess oberoende af Suojlär^yL - . j rrMa/>, DonMions; J^^Mfjnn^
Wi, Hayt<uyaarq-, . $etyiånsemty $oilpls, 'jfcjbittq\cf.
fil.' Suojärwi, ; Äaipate, .^aitqzärW &}itsxs>il.
Kin?,i^ärivt/ $oÄarl, KpkonnieM, KoWärO ,KoMj&wi, Korpiselfä, Kmkauniemi, Leteis, LeppänieM
Mairalambi , Moisenwaara, Ö^ajfarmtuaara/j Nilpye
fa^ri^. PäyMnwaara, ©alntjärn. i,. Ö.qlonfÄ <£$?
rinn. aaxa ,

• K, éaxoiö, dl. <&axpäte., .oipqtCLtp
Dymi, . Säynäjärwi., TolwajHrwi , £&;ijlä, ;3%rp;fy.
kyla, 2&uontela, QBe^faruö, HgMrfpH. '.....'... :^}

SALMIS. Grekisk-Finska församling, j .

; Qar% |SRanftn^ dl. Mlnschinsaari^:; Hå hy jl^ii
fcönderne vanligen samlat sig, då de vägrat egendoms
fiiryaltarne jydnad f Lvngtltansaari_ . -~. .

:., '4y*r. „ Monatians: Mlqxgfu
, HgnhisM, Hyr»

HgMtz, KMnoselkS, Kesando-
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eM, KirkkoM, Kowero, Kuronlax, Käsnäselkä,
2MQX\la,i®fatifila, Minala, SKäftpää, örtiöjärwi,
$)afojärtt.t, Panjansaari, Peldois dl. Mansinsaari,
OSäimälä,, TijM Tulemajoki, Uksalonpää, Ulahto,
Uustkylä/WaMsilkä, Wirdela, Yläuksu.

4 S* MICHELS LÅN.
RANDASALMI HÅRAD.

ö^M/^6V, en gammal och fordom vidsträcktare
församling., \ficT .7^3, års fred föll en del, om 3^§

mantal, på Syenska sidan. Här finnes ett berg, på
hvilket inan i hedniska tider skäll hafva offrat. I
socknens Kyrkobok finnes för år 1728 antecknadt:
Sällsam händelse,* Intet notabelt är i denna försam-
ling passerat, än att en svart gumse, som' alltid blif-
Vit hållen' här på Nyslott, successive dep ena efter
den andra, allt sedan slottet blifvit bygdt, jemyäj
ock af'Ryssarne, så längre de det innehade, har nu
tféii ästk gumsen^ i. förledne sommars eller 1728 kom-
init ut ifrån slottet på slottsbron, derifrån sliritat j ström-:
men och sedermera drunknat, så att derefter ej; nå-
gon sådan samma slött anskaffad är. Mödan gum-
sen -drunknade var Herr Capitain Martin! fis,S€: yliis
Commendant på-benamdé slott.

Vatten: Säimen, Siikawest, Utra!3wesi, tyxty
IttSwef?, Haapawest , Haukiwesi; Telataipale cänal.
' ä&r: Tuohijaari, £iffanfaari, m. ff. "■■■"''"■■■

Berg: Wäkewälänwuori, Koirwudri och Lim
tiätt.tMOtt, de högsta borg i gamla Finland. "På det
$&tääm<fe skulle efter forrisägen ett anläg^z^.
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men Wuorenhaltia nedvältråda stenarhe om nätterna-;
på detsamma finnas spår efter en fästning. 1 ■'••-""•

NYSLOTT, ©an.ontinha; Ar* nova, fc
castrumj fordom äfven benämdt OföfsböVg, invid Sta-
den af samma namn. ;r Detta slott är år i4J7 '^V^'
bygdt på en liten ö, af Eric Axelsson "Töft. 'Ar
i-yx4 intogs det af Ryssarne; eftef 6 dagars beläg-

ring,* 1788 blo<juerade Svenskarna 'det; dock 'litäh
vidare framgång. .: --. >.■>.»

Nyilofts staa,.'belägen på eri liten holme, i in-
nehåll en czvadrat verst, kallad malmholmen , emellan
Haapawesi i "norr . och i söder oifefaÖit)eft, har en
krets-, en elementar- och en fruntimmers skola. ~

Egendomar: Sftötlfålå, Lagerholm dl. LoMtt-
faaxx, tnitulax, Äholax, 3ynkyWc>ki.^ /"" ; 'T

Byar.- Aholax,, Ahwionstari, AakariM ''lsM*
kilax, Hauskiniemi, Hdkinpohja^ *$aaiiia> Ikdinnje-
mi, Ingilä, lutvola, Kallislax, ". KangaiV,Mpß-
-jaakkola,. Karyilanranda,' Kesamosaarj, .^.ihlamakl,
.föuöfiariniemi, Äofonfaajri, Könimerniems, KosN,
Kuusniemi, ' 2a\\fäxxfaäxi, 2e\)tix)xcxvih Aistonsaari^ itk»
kansaari, Mikkalanmemi, Mikkolanniejni) tftat;
lax såg by, Niitulax, .DÄfiyÄi

/ ::.y^tot_ÄfJ /

tytmfalb, PeMnftari/ PieWWaK, ' fJifÄajr,
Plhlanniemi, Pirhiännielni, Punnola, '$,6ftotö, Ri«
tojaari, SauFköla, <3atifbnftart>; 6ärfitJ>,"tyfpa*
ranfalmi, Scffpanniemi, Tuchisaati, tytfofiM,
Waikontaipal, Warparanda, WuörlnieM W^iftön-
faaru . ;'; ' '

,
';.' ' ■;;... ;:;r

\;;>:i^
KERIMÅKI, hvilken under'torottnih|, (J|irjj-

stinas tid skildes från Säminge och år iyo %$. .fy-
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jl#dsßV'MtaivSb trnijs delar tillföllo Ryssland och en
tredje del,.af_ 3oI? mantal Sverige. Denna sistnämn-
de SM utgjorde ett Urskilt-Länsmans district , njöt
jnsst£rlig; var^.^ajn. Rasidasalmi, men mest från sin
jjfj^iljda ><fel,,; fyyais ..pamn den , äfven , bibehöll,- vid
Hreni^gon år, lßl<2 sammanslogos. de^sa tvenne delar
tjU ..jjn fordna;. helhet. Till disputerliga delen inom

} socken.;,hör^e 23 hemman, om <oH mantal
och 1.5 rökar, hvilka ifrån år 1743,, ända till
föreningen ej betalte annan skatts in till presterska-
vet, lhéh dockl voro eånskil fattiga. Dessa, äfvensorn
de x otrig^ tzpckssar^ varande disputerliga . hemman vo-
ro utan domare,.livarföre de också voro t>esokjte äf
brottslingar, ,spra.har .sökte skydd, ända tills man fann
nödvändigt ätt for denna disputerliga del inrätta en
Komponerad .Ratt af Svenska och Ryska domare. En
•martwdig holme f'denna socken är PtlNganharjU i

JpUEUtt. eji, 7. _yérs\ lång, ifrän, iö till 4 9 famnar
jM-edy .^mt omkring 20 famnar hög, skild från län-

*

det Dad3;\snd|rne ,g^ ett Malt sund,- den här
*

»$. åtskilliga■' ställen .'jttgNt bränfä stränder, är be-«F_^i ._ .';;;;? ilir.jyiU , 3 rlt'iJ£r* i.r: > fc i'.'j;jj ii;', ..ia.; ~-.».;- .(--v'.

„..yaxt. naéd lof ,dQh, -E^irr trän. och. lämnar en vacker
p^A. vidsträckt ut§igt lat Må håll. 'storå vågen ifrån

' Witöf^* tyll Ifjjsiptlt^{edes ofyör -.(fena holme.,
s» '■"<':^ Ä^; mar^värdj^f för siit klara
Ätten , Uti l^v!lket mindre föremål,

%
på yida längre

afttåift :Jiv>i äftdra.<pO|M...^UW Ä
" "

%■-'i^■n^eMn^'^ ,^nnolslPi?p}_r; W^cim Kongs Xä-
-4«fufelrd; Möiniemi säteri j Put. $0 så£.

H^a/-.- $Cnttola, Hannolanpelp, Haapalax, «§ääs
m\}eM,[^axihlåxf Heikk!^^ lärwechää i hem. hö-

"MM tiÖ^p^eriigåddfcn, taffoifa, Saxhila, 3 h.dis£.
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Keriwäki, Kestelilä, iftipä,. Wenlettilä, KluM,
rifo,,solWof<mp.äa, 2 hemman, MoMzeMWi, KuMois,.
Kuokkalä i Kupialg^ $t>f. älä h , Lakolq^ , LWkansaqrj 1vLMlä, Makkola, Mayikkala, Miffpla, WiMzmv, Muhola .3 h. Wukkarila^ Oiimimäfi, &Mjtf

P

alanmäki, Pakunalg/ $^fé>nMMs& tittim*.
PulkW , Mäiwilä .4 . h., Hu<^öj^w^!Muykplqx^luo^
konniemi,6 h, OaiManti^äkj^ '^^-W^.iK^^MH.bala, .Tiftilä/^DlNanfaari, -.Tnr^iqnyiWj^H^^

-.:■.<;-Z-Ai-tn-:'." ;_r, ... ■;;■-;•;■.■ ■•"' V: i..T.:r.Ki:it NT-..,], j.^^

S^/)^4'Bv4i.M_f andelen i skifcLår ir^JHte&f
détt ©friga odi då-slagen under ZäininM men i"
år- 181 6 åter. förenad med s?flf' .fMai Wokterk^sä£.
Till den disputera andelen hörde 3 i:hemirfäfl omi>i^>
rt&nt. och. l t rSkai*; Stege vid tyttfåufaåft by iar d.
é* Juli 17891^ >' i .V/i ;; -.v" '""'--' t.,;;.../ . ** r̂ f-'^s/i- j.

i?j«r.- loutsenmäki, Parkumäki, Tammenlax,
t;

NNI^o^A HÅRA&
MÅNDYHARJU andelen^ utgörande é^,tr^ftf
del .$f hela socken, hyilken 1^43 .jafsondrafles, åöcK
med det egna förhållande, att hda socken jbtfg^gnade
den pä Ryska sidä^T ståei.d6 'Kyrkan.' Omkriö^ Ä'fv

1616 blef Mändyharju étt l egéN 'sbctejn", genom sättt-
mandagna delar af Ithis efter fordom'^ihf&a, a.k Pel-losiiteml $!&%t MMI och" af. .^ptPeff.'; ;Ismnetv
är tåget af eii ined stora tallarbeMx^ä^'',^^^
wesi sjö, på l^ilktzi"iKyrkari tlffin nämnde tid stått.
Ar 1770 började man att med Gua!stj£nst éw.ÄjsskS
rikets Stat» fester, $9cknens prestcj^l^ tillsattes pa
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Vänlfgt vis under den fordna styrelsen af Domcapitlet
i Öorgå. Åtskilliga gångor voro' böndeme förbjudne
att ifr&i Svenska, sidan komma trll Kyrkan., då de
liöillo sin Gudstjénst i Lahtis by. Vid pass.år 1760
.erhöll en Genital Btein denna och de närmsta sock-
Ifarhe 'på attétide af '.Kronan i anledning af silfver-'
grufVårt i Luumtiki^ då krogar! genast uppfördes vid
_Kyi;korne och ett helt annat förhållande grundlades
till stor ttada för hela den vestra delen af detta land j
.men derpå tillsattes af Regeringen en kommission, ' a».-
xe^d^t.ilpplö^tpsi^fth'. Stdn i^ttaci^Hf riß<.t. Djupt in
i,.«N At»Xh*k°S KNN»s jlverine större »debi», Kiwskäns
•ÄttUet, vi(d hvilka Partigåhg^rn^j tziMt, Kivcket^ unr
der _ det 20 åriga kriget uppehöllo sig.

V Vättern. Kallawesi, Pyhäwesi, Lahnawesi,. 3oa
tawesi, hvilka genom Waikosti utfalla i Wnojarwi
och Kymmene.

Sågar: 3ainakoM, Terwarumpu och Moikoffi»
Byar: Halmenniemi, Huhilo, länikselä, Kin«

ttttä, Korpil^x/. Lydikkälä, Outila, Paju»
la^e, t Partsima, . Pasola, SkyttälH, Sainafojß, 2§a*
3tsi& Äorinniemtl:, ' : ,

7 9 ULJKAVA... . andelen. Här Ävensom i följan-
<fe bibehölls samma cGclcsiastica förhållande,, foye. for-
«ningen, såsom j; Mändybarju/ 7r.r.

Vatten; $aimen*,','-,'.."."
.^ .^a^, donations; Auwila, Hintsala^ £p§t*

t^.j^nolfinifmC Telataipal; samt Lohikoffi såg.
<ll JOKKAS HÅRAD.

andelen, endast bestående af tvenne
'-' Byar; PSllöllä, Sipilänsaari.
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Före S:t Michels Läns inrättande» år 183 1,
hÖrde Säminge, Kerimäki och Rån dasalmi sock-
nedelar till Kuopio Län och Nedre Savolax Härad j
Märidyharju till Savolax öfredcls, Sulkavä och Pu-
mala andelar till Savolax nediedds Härad, såttit al-
la tre sednast nämnde Sockne delar till fordna Heinola
Län.' : '7 ~ ■•■ •

'.. >

De under Socknars uppräknade byars namn äro
till det;mesta.i enlighet; med ;Jordehöckerne och 9^7

stämma ej; alltid med de i Socknarne fortzk^fn^
mande och i Kyrkoböckerne upptagne byanamn. Fie*
fa äro allmänna byanamn för flera enskilta byar med
egna namn.

.... ■; : . ,

; SKÅREN i^Finska yjken. Itameri dl. So*
tlmeri, inom Wiborgs Län,, räknas ifrån Orrcgrund
i Nylands Län ända till Systerljlck, odi. innefattad
en mängd farliga ställen. Kusten är nästan öfverållt
zkogsbeväxt och ifrån Pyttis ända förbi Wiborg till
det mesta bergig.

Bakar
,

med tid äro en hög- och en lågbåk
J>å Höglands norra udde, icke långt från hvarändra^
på Sommar ön, SoMMeri, en klippa utanför Weder-
lax samt på Seskär, hvilken synes på 4 mils afståncl.
Dessa tändas den 12 Augusti och underhållas till dess
isen hindrar Séglation. Råkar utan eld , Kännings
lakar, äro på Kotka, på hvilkeW förr underhöll* eld*
på Kutsalo utan för Kotka, hvilken numera .är. för-
fallen, på ÅspÖ Haapsaari, tvänne, samt på Nervön
Olattt)!, en klippa österom Sommarön, på Lupi eMd-7
lärt Aspö och Kotka, på Ranki nära Kötka, och på
Leskäi» nära AjpÖ. ._..,;.
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.Hamnar, Kongshamn, vid .gränsen af Nylands
Lan, vid..'KQfka

;ri^i^rf^b,..^u|tamQ/. vid' Kyrko-.
gårds zon. :j Kymmene,,, .fefomaa, $itfäpaafl.', vid
Aspp och Björkö, äfvensorn. Fredrikshamn och
häll -och Tr_åpgsund ; utanför WiKbrg; af Sämre be-
skaffenhet yid Fagerö. ...... J . .......

/^ois/ttt^/.' Lehtis utanför Lovisa; Fagerö i Pyt^i
tis; Kuisål6 och'Kttorsah» i Wehkalax; PitkäMasi i
Wéd^rlåx; BjÖrko- Ocli 'Crönstadt; samt Trångsund^
lfOft.'#, Vid inloppet till; Wibdrg. Utom skärs Hög-
land och Ä^ö. ItoUåtm pfiHoglatiÄKNi iför 8» Rlck.-
bM M fci»ön'stadt öcih for1 5 O M'^ånMuml,- Aspä
Lotsarne föra in till Fredrikshamn. <.: _>.. .

Kimpor if större ötnfang äro' Aspö gaddame dl.
Perkelskär, hvilka sträcka sig långt omkring sjelfva
Ön, men förnämligast åt Öster; af mindre omfång de-
remot är Vidskären, sönder om Pitkäpaasi, ra. fl.

Grund, äro: Lebjädnikowa, WersehoWskowa och
Mtiolah., en .qvart: Mil ■ från hvarändra och en .och en
<jva:rt mil från. Höglands norrji uddeyestcrut; 'Ny*
grundet, nära de si&tnäni(ie; StengfUndet emellan Nerv-?
Ön och Sommarön; ; emfellatt LaMNsMN och Sten*
g*undet, samt omkring Lawansaayi,, och
Seitskär finnas många grund; Grtfkova Utanför, $jÖrk&
vester om Aspö är ett ibland de största, samt @4CO#
mattiemi m. £L ~ ,

De farligaste ställen, på. hvilka de flesta fartyg
i Finska viken förolyckats, äro Aspö gaddar, utanför
Högland, den tid, då fyrarne ej vore i- det, skick,
som nu, Äilpfaari, Lummiluoeo och leakaari m. fl.
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/i<iMs^H '•'■ C<mimilnicätioW inom lättdiet
aV mycket väl befordrad genom en hi&igdj mieSt U\c\m
Vägar, «.om itied: Undantag äf -^fttjtttfffty deVjMyftt
sämre Byä bd» 'rid vägar firihäs, génbttistärå alla Bock^
när i Länet; De Öfverällt i Kéxliblins Län befintliga'
benämningarne PötMkseN ttet, Mat, Pontus vägat;
brbär, bevittna deras tidiga tillvarelse genblll Pontus
de Ib Gärdics omtänksamma oclf driftiga fol-kftsLfhån-
de. Fn niängd biröW lätta röreken i landet i afHvH^
ka de största, Bastå och kostsamaste föra Strähdvifgétt'
öfver Kymmene dfs grenar, samt öfver de MtiA.
passen invid Wiborgs stad. De tre broar, söm )åx6
slagne Öfver Kymménes stö'Ma tzrenär, läro utriiärkt
våt confltSruérädé bdi uppfördes är 1823, då de till-
sammans kostade inemot -ys,böo Kub. Bricoj af dess*
sitåi- deN vid Abbofforå ttlybklät högt öfver vattenytan;
Stot-ä bron, sbfiri förehar Wiborgs städ, slött och den
yttre fästhingdi; i längd omkring 660 alnar, upp-
fördes liji. i 831 till ett på entréprenadc auction be-
stiimdt 'pris af 48»000 kub. B:co. Metelw dier
Sdrwarinsiltä, 200 alnar lång, samt Kiwisilta, 300
alnar lång, båda vésterotti Wibbrg, underhållas äfWißöfrg*
Sockneboer, Papulansilta i längd 276 alnar, norr om
staden, bygdes af Jäskis Härads boar. Öfver Wuoksen
finnas fem öfverfarter med pråm, nemligen vid Slito?
U, Jäskis Kyrka, S:t AndreN Kyrka, TiUVUIa i Räisä-
lä och vid Kexholm; Öfver Kymmene vid Kouwollt
och Anjala; öfverfarten norr om KoUWola vid Kel-
tis upphörde efter föreningen, för den der förekom-
mande oerhördt höga och branta backens skull i samt
dessutom flera Öfver Saimens vatten, såsom vid Ny-
slott, tvenne vid PunganharjU. I Länet uppgå all-
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manna vagssrnas miltal till ungefär »00 mil, gäst-
gif^&riernas antal till inemot ioo, på hvilka omkring
§<K>: hål..hästar finnas, deraf 14 till 20 på hvarje
gästgifveri vid strandvägen, utom gästgifvarnes egne
och 150 reserve..hästar. Vägqn, som långs med stran-
den fprer ifrån Nylands Län genom Pyttis, Kymrac-
ije, Wehkalax, Wederlax, Säkkijärvi, Wiborgs, Moh-
la och Kiyinebbs Socknar till S.t Peterburgska Gouverne-
mentet, utgörande 25 mil, är af ovanlig godhet, ge-
nom den ofta påkörda sjdffrätsten och gröfrosand,
ar utan svårare backar, ehuru på några ställen smal.
Vid denna v£g; finnas, mycket goda gästgifyerier.„ De
ofriga gästgifverierna äro ej så goda, af hvilka de
flesta hållas af böndeme sjelfve, äfvensorn vägarne i
några delar af landet ej äro af ofvannämnde beskaffenhet,,
dels i anseende till jordmånens natur, dels i anseende,
till brist på ämnen till pakörning. Långa, äfvensorn
branta backar förekomma ofta i de nordligare delar-
ne. Vägarne vid Säimen, vid Wuoksens stränder, i
Kronoborgs och Rautus Socknar, men förnämligast vid
Ladoga, ända ifrån Jachimvaara Kyrka till Salmis
gränsen emot Olonets, förete en skön utsigt
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Öfversigtaf Kyrko- Gäll och Capell.

Öfversigt af Utöarne.

Sockea Hemman J Su ma

Wiborgs Säkkijärvi S. Kyr-
Frilie; Skatte Krono { Mantal

iHem.

ko-Gall. 5
S ,6I

t
7 K 5

Jäskis 8. Kyrko-

Björkö

Gäll.
Lappvesi S. K. G.
Wiborg» 8. Björkö

PrestaGäll.

3
iBS

2

55°6
II

i z
16
25 75

l l 55 \66 <»_

.ViWederlax
Biskops ö.
Ky rkoG. Säkkijär-

-23 2 3

vi S. I 18 /ri9J 24

Jz a4

J7Lappvesi Wiborgs 8. K. G. - 2 2I2Luumäki
Walkeala

Lappvesi K. G.
K. G. ell. Lill Wal-

-9 9

keala. 1
3 33»

35
34
66

i

/^_'_sl_»7'^
Nykyrka

Kakkis Capell.
Kuolemajärvi C. el-

ler Wib. 8. Nyk.

'*7 4

X. G. 60 ! 5i
iRuskeala Pelgjärvi ell. Lep-

pälax (_.. 123 J123 23^l



FOLKMÄNGDS för Wiborgs Län.

(No i.)

Å rA r 18 2 4.
Gifta. Enklingar och Enkor. Ogifta öfver 15 år.ar. Barn under 15 års ålder.

Summa personer.

på L Su timai Stä erna. på L mdet. i Stä erna. mdet. i Städerna. på andet. i Stä erna. på andet. i Städerna. på andet. Sumi larum.

M.kön. Q:kön. M.kön. Q:kön. I M.kön.M.kön. Q.kön. M.kön. Q:kön. M.kön. Q.kön. M.kön. Q.kön. M.kön. Q-.kön. M.kön. Q.kön. M.kön. Q.kön. M.kön. Q:kön. M.kön. Q:kön. I
1
II I —\

Adelsmän 55 4 8 3 2 1 1 4 3 7 ', 3 5 9 99 14 18 25 27 391

Andelige 99 9 74 74 I 2
■

I
2 11 5 33 I 10 11 58 86 14 11 i 109 94

i
35 !

1

35 I 42 246 287 281 329J
Embets och Tjenstemän 95 ;95 96 79 79 1515 71 8 31 94 94 51 39 138 142 77 84 342342 ' 403

!
215 233 557 636

Köpmän och Borgare
1

259259 259 1414 ; I141 311 163 255 Til 839839 840 839 840

Handtverkare 126126 126 155 155 1010 28 14
t

10 38 25 75 39 z 88 104 117 ' 133 262262 283 361 337 623 620

Gesäller ,
1111 11 1 2 93 5 2 6 2 2 110110 20 5 1 115 21

Lärlingar ,
•

•

~"

I ■
I —
■

1 77
■

17 13 1 9090 18 108
i

Stads- Sockne- Kyrko- Tull- och Post-Betjente . 50 5050 138 138 4 14 8 5 24 18 7 64 79 51 47 138 125 123123 112 345 366 468 478

Förafsked. Militaire-personer , . 6161 61 33 33 1313 87 3 11 21 35 19 22 47 73 I 21 17 142142 256 76 83 218 339

Arbetskarlar 513 ,
1

513 I 513 403 403 I 4646 221 65 206 i 419 690 572 591 372 424 315 347 1,3501,350 1,848 1,355 1,547 2,705 3,395

Allmoge 38,352 38,352 6,248 11,245 21,532 20,372 37,882 38,392 104,014 108,361 104,014 108,361

Summa 1,129 I 1,129 jI 39,243 139,243 I 104 I 572 I 6,350 I 11,561 I 1,082 ] 1,034 22,393 I 21,235 987 I 1,083 38,667 I 39,201 3,302 II 3,818 I! 106,653 111,240 109,955 1115,058
Hela folkstocken beståi -nde af 225,013 person.:r, deri 2,105 p duschn:e befria le manspersoner, utgjor. e 32,156 hush, ill, liva; ■af 1,66$ i Städi .rna ock 30,487 på Lai:idet.

I fri n och med
en

X->
P

Enklingar och Ogifte. Ungdom. B
BpUnder 15 år. Summa. Gifte. Summa.

Enkor.
15 till 40 år. 40 til 60 år. 60 till 75 år. 75 till 90 år. 90 till 100 år. _>

{*"
in
c->
Oo.

öfver 5 år. under 15 år. ■■3

<j>

o
oM.kön. Q.kön. M.kön. Q:kön. M.kön. Q:kön. M:kön. Q:kön. M.kön. Q.kön. M.kön. Q:kön. M.kön. Q.kön. M.kön. Q.kön. l M:kön. Q.kön. M:kÖn. Q.kön. M:kön. Q.kön. M:kÖn. Q:kön.

År 1820 38,818 33,898 39,065 42,099 17,191 19,048 4,438 5,249 304 449 94,820 100,752 195,572 37,001 i 37,112 3,6012 9,554] 20,3991 20,188 33,818 33,898 94,820 100,752
i

195,572

År 1825 36,251 37,225 40,939 43,408 18,451 20,035 4,265 5,264 401
I

515! 5 6 100,312
i

•106,453 206,765 38,161 38,233
1

3,847' 10,109 22,053 20,886 36,251
I

37,225! 100,312 106,453 206,765

År 1830 i Städerna . . 775 757 1,293 1,546 524 627
i

1
97 178

i
17 18

i

2,706 I 3,126]
i

5,832 605 930
1

101 407 1,025 1,032

22,371 21,300

23,396 22,332

775;
1

757' 2,706
I

3,126] 1 5,832
i

på Landet . . 37,278 37,775 42,018 43,808 18,075 ! 20,047 4,537 5,314 412 574 9 4 1 102,329 107,522 209,851 38,866 38,825 3,814 9,622 37,278 37,775 102,329 107,522 209,851

Summa 38,053] 38,532j 43,311 45,354 I 18,599 i 20,674 4,634 | 5,492 429 592 9 4;I 105,035 110,648 215,683|I 39,671 39,7551I 3,915 10,029 38,053 | 38,532 105,035 110,648 215,68

Hela folkmän den Lutheraner inom 1 fiborgs Lån år 1830, i itgjorde 215,682 och ( reker 0,062 tillsarnmans 2 5,745. Emelia n åren 816 oc:h 1825 hafva döde förhållit sia till föd .de som 100 til 135.



Allmän Statistisk Tabell öfver Wiborgs Län. (N:o 2.)

_re a 1 e Uts ä d. e 1830, Utsäde
i geometr. .unl. eft. äl re mätning. efter Tunnor Käg i i Tunnor för 1830 airs skörd. Kyrkor. S g n a d e r-, Sockne

gazins f(

183,

Ma-
inden

Hö afkastn. ).

1830, i lass c")

o
s>_

ss
C;
■k-

*-ö
C:

a
B

rr.
■_*. 2_? a

c "5*
_. £_
<-_ (T)
• B

*- _T_

-_> fl.

T"

>

n _■
-'

__>

a;w
I

Hela Are-
alen.

Äker. Äug. Sved. Kärr. Råg. Korn. Hafra. Ärter, Bö-
nor.

Potatoes. .till 50Lisp.
t?
n
7T-

-5>
ei

***-

£/_

63
O
1

Torp.

o>
a n
s- 3-c- c-
-2 *•<
*/ ao

i

Sågar Råg.
1*

►-i o
>—I *_

__r>
? o

ocrKymmene _^?i? «ti :

Pyttis".
Kymmene
Wehkalax
Wederlax
Säkkijärvi

Lappvesi Härad:
Walkeala
Savitaipal . . ,

Klemis
Taipalsaari
Luumäki
Lappvesi

Jäskis Härad:

69,309
48,517

224,474
158,041
164,210
192,218
151,288

953
1,105
2,469
1,579
1,343
4,876
2,009

596
892
650 i

1,418

4,622
4,118
9,641
5,629
3,421

82

297
39

414

80
20

239
131
518

558
360

1,190
1,170
1,200

96
140
260
220
270

180
140
990

1,020
690

13
12
48
21
75

186
91

170
224
185

3,100
3,400

10,900
10,400

9,100

1
4
2
1
1

3
1

4
4
7
6
2

23
25
52
43
21

129
174
463
421
361

38
19
8Q
29
27

2

12

25
983

1,865

1
2

1
2
5
3
2

1
1
1
2
3

229
307
130
549
424

18
29
10
85
50

[ 162,452 ,

6,374
6,585
1,587
1,410
1,506
3,232

308
354
138
140
310
362

453
4f.0
288
156
328
513

1,515
1,724

796
800
780

1,805

1,490
834
424
450
485

1,750

2,500
1,576

970
1,014
1,163
2,696

140
185
69
80
86

150

246
200
90

125
114
300

5,200
5,500
3,400
3,100
2,000
6,500

1
2
1
1
1
1

8
9
2
5
7
6

160
31
24
27

140
40

540
1,052

160
280
170
490

104
112

13
23
40
26

2
81
12

4,341
4,456
3,696

118
1,443

1
3
1
1
2
1

1
1
1
1
1

767
1,577

555
510
396

1,606

144
242
49
55
72

193

100,966 1
110,318 1

1
3
1

1

32,523
293,616
168,645
232,956

934
2,275
2,429
2,097

2,054
5,269
5,004
8,021

241
918
917
642

92
369
319
922

2
Joutsenus
Ruokolax
Jäskis
S.t Andrea.*

Stranda Härad:

696
2,569
2,154
2,217

290
678
570
735

837
935
718
971

20
41
30
81

72
128
115
197

4,400
6,800
8,200

12,300

1
9

2
1

4
18
13
5

32
46
48
18

264
743
615
597

19
85
79

140

3
9

1,878
7,753
2,397
6,338

1
! 22

13
4

1
2
2
2

223
930
198
337

7
92
66
34

Wiborgs
Björkö
Nykyrka

Äuräpää Härad:
Mohla
Kivinebb
Walkjärvi
Rautus
Kexholms Södra Härad:

Sakkola
Pyhäjärvi
Räisälä
Kexholm
Hiitola
Kexholms medled. Härad:
Kronoborg
Jachimwaara
Parikkala
Kexholms Norra Härad:
Sordavala
Uguniemi.
Ruskeala
Imbilax .

Suistamo . . .
.

Suojärvi
Salmis

260,258
61.427

183,605

3,633
967

2,334

13,618
4,085
4,725

315
162
512

597
125
605

1,765
480

1,710

765
80

332

1,676
35

1,327

28
4

40

205
251
450

21,500
4,400

12,100

3
3
2

2 66
4

26

920
629
300

998
402
966

437
31

180

8 896
636

1,704

5 7
1
1

284 74

I 4
277,778
173,61 1
85,026
73,212

i

1,853
2,512

4,020
3,438

209
3

100

651
149

2,310
1,858
1,406
1,410

480
350
310
255

2,400
1,610

950
1,040

60
45
40
38

150
140
140
110

6,700
7,500
3.900
7,100

2
1
1
1

1
3

7
6
4
7

18
24
16
10

1,113
749
643
545

86
91
34
73

1,155
1,390
1,050

1
i !

! 1
! l

2
1
1
3

450
400
300
650;

705

54 2 1

111,297
116,647

2,714
2,990

4,492
5,198

22
33

114
116

595
1,250

320
80

244

i <_>

[ 144,675 1,686 4,594 143 460

1,820
1,935
2,150

510
987

3,355
1,570

780
100

1,536

25
10
20

300
345
110
40
64

7,800
4,500

2
1
2
1
2

5
7

12

11
24
12
19
10

675
595
948 i
16ö|
554!

}
I

5
21
96
13

1
1,970

364 5
13

r>
-i

5

1
2
9

582
477

56
8

113
35
8
2

17,400 1
1I 160,524 217 619 206 206 ! 5,600

2
9

2
1

100.841
136,980
192,451

254.629
98,378

190,978
300,924
358,796
752,314
254,629,

3,863
4,29^
3,451

7,545
10,533
12,036

274
149
234
170
358
393
257
340
300
203

54
213 ]
735

127
193
120
181
94

1,042
1,125
1,450

1,889
456
498
893
730
122
381

322
245
200

70
94

210
157
161
113
74

2,204
2,235
2,41.0

3,130
s_Jl
835

1,284
1,113

15
663

44
41
50

15
4
7
5
4
2

154
413

40

39
7

10
21
13
5

13

6,100
23,100
13,200

11,500
2,000
7,000

14,500
9,303
3,700
5,300

1
1
1

1 2

6
6
8

9

50
107
40

23
5

16
10
14
25
32

1,097
971

1,100

IJ3OI
391
524
448
331
497
768

14
3

10
13
16
8
1
o
>.*

')

1
18
7

2

130
5,406

10,240

11,027
1,392

66
1,280
5,850
885

1,085

1

2

7
10
4

13
7

11
9

I 2
2
2

1

220

29 1
492

26

74

8
62
3

1
2
1

4
fl

9

13l 1
2
1
1
2
2

h 1
2
3
2

5
2
4

2
ö

84 3
11
10
6

19
2188 6 21



Allmän Statistisk Tabell öfver Wiborgs Län.
(N.o 3.) (N:o 4.)

H e m m a n. S k a t t e t a 1. i?
B°B
£___

-3»■ön
O
Bn
*•_

A. r b e t s för ie <
ta

O B
o *r_
0" £:

<*>'

Mäni. Qvinnor. B a r n. a
et
ST

Kymmene Härad:
Pyttis
Kymmene
Wehkalax
Wederlax
Säkkijärvi

Lappvesi __Wl^aci.-
Walkeala
Savitaipal . . ,

Klemis . . . -.

Taipalsaari
Luumäki
.Lappvesi. ......i

Jäskis __^_sä>aci :

Frälse. Skatte. Krono. Sum'ma. Frälse. Summa.
År 1831.
Arv. Huf-

vud.
Rökar. Handt-

verkare.
!_.._

a?
£ 'Hg O

B c-
O I
1

__. «

C: *"**;•
rr> *>**-

Os'
a

Vaccine-
rade.

Ovaccine-
rade.

C»
C
3
3
-U
3

15»
24*
48
52*

28*
4*

22T|
4l*3
°T_ä

471
101*
171-
-138
174A

92
131
241*
195
180

5 5
11 1

13*
18&

26A
40T\
72^
52^',

283
266
784
793
721

25
39
31
48
16

582
989

1,986
2,125
2,120

19
14
38
34
77

610
1,053
2,210
2,392
2,338

213
267
591
57

432

823
1,172
2,360
2,785
2,869

2
16

268
15

214

2,274
3,550
7,484
7,456
8,066.

—
_

P
XH
1

183|
198
111*
110*129
20&&

187
201
Hl!
112i
131
230

35*!
.32-fV
1017iy_nr
25 7?

26^'48«3i

-1 1
!

-
—

- —c_

>—5
768
774
280
466
427
758

38
50
16
40
48
55

1,711
1,774

798
917

1,111
1,877

34
J73
22
39
27

1,903
2,024

848
1,023
1.148
1,974

8
2
2
2

407
599
275
399
183
148

1,736
2,005

818
1,012
1,293
2,184

199
116
34
49
58
3

6,041
6,643
2,813
3,481
3,868
6,241

1
15

i
_"

*J**T_£

«-*j
-

.
—

Joutsenus
Ruokolax
Jäskis , ., .

S:t Andreae
Stranda Härad:

43 85
390|
213*
I«**

128
394
220
175

11* 306;
67*
Q97 9

°
—

S 367
1,074

757
976

14
65
60
33

818
2,125
1,832
1,884

9
53
343

Z 1

1120*
j 11
i 1

I4
1A

—

<s

800
2,189
1,710
1,882

3,931
1,46(1
3,351

2,83^
2,08°
1,46]
1,52!

1,853
1,873

4
8
6

296
1,210

616
832

1,018
3,517
2,304
2,919

9
99

2,968
9£66
6,562
7,608

. —_

6 — 53
47* 281

167
296

s
5

Wiborgs
Björkö
Nykyrka

Auräpdd Härad:
Mohla
Kivinebb,
Walkjärvi

113*
156
294*

V7 7
_.^53*
*

130*|
51*|
89*!

h _

—

2,207
689

1,488
109

6
36

4,076
1,292
3,124

73
12
56

4 830
222
556

4,346
747

2,841
719

1,184
1,148

14,094
4,923

11,114
5
"(T —

243
227
189*

243
227
189z

116-11
89^

116*|

89*
—— 1,185

856
670

58
52
21

2,778
1,873
1,328

8
6
5

4 377
167
162

3,099
2,387
1,426

2
333
135

9,161
6,903
4,538Rautus

Kexholms Södra Härad:
195 195 101** 101*| i 1I 1 650 22 1,392 7 1
151
178

27
4

165*
26

178
182
174
26

u 135 1,188 115 4,389Sakkola t ]
Pyhäjärvi ♦

Räisälä
Kexholm

669A
SO3-A

79*
84.83
73,2
11*

5> .9 900
806

23
66

1,765
1,669

3
3
3
1

22
26

2,574
1,644

159
246

6,401
5,533

_ 8,240
1,313

8* ■o■o

,<1 ,*
— 1,259 J 87 1

2Cl, 2,516 3,OS$

1,85|
1,751
2,261
Wof
2,å?

859
1,288
1,399
1,089

929
1,663

165 2,769 924Hiitola .

Kexholms Medled, Härad:
278 25 313^ 437** 487A i 1 1,605 l* 842 59 1,741 1 230 1,812 z300
182

i—4 109 Ij 5,807Kronoborg
Jachimwaara
Parikkala
" -_3eH.H«_>/??lH Norra Härad: j

147
296

300
329
299

331
181*

331
325TV
244*|

« 1,418
.a 1,759
ö 1,798

•O 1,025
1,373
1,230

21
27
46

1,393
1,604
1,833

12
20
12

1,210
1,852
1,193

2,014
3,074
2,764

60 <

89
75

6,461
8,961
7,991

b 3 __£- 33
_-

Sordavala >

Uguniemi ♦ I
Ruskeala
Imbilax . . .

Suistamo
Suojärvi ,

Salmis s

123
7*
9,',

329*
133
33|*

122
138*

337
133
166
122
142
144
224

1161
65ftfV146,4
156TV
160!
146T\

113*
401

OJ 2,343
o 645

737
► 995
* 844

<1 719
i , 1,011

o
1,432

463
800
690
543
582
984

32
30
48
46
21
18
7

2,773
790

1,127
1,284
1,045

845
1,439

11
9

13
15
9
8

51

679
192
346
292
195
432
499

4,124
1,164
1,849 ,
1,967
1,326
1,407
2,472

10,446
3,044
4,671
5,003
3,685
3,639
6,131

• l-t

t>
°_i
°<t f-l

144
224 113*401 <1

I I
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Vägvisare genom Wiborgs Län (N:o s.)


