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Perno Församlings äldsta historia.

Socken som ligger i Kymmmegärbs
lan' och Kymmene härad, gränsar i Norr till
Mörstum och Lapptrast socknar, i öster till
Pyttis, i Wäster till Borga, sunt i.Söder till
Finsta wikcn.

Desi beqwämliea läge wid Sjökustm, och emel-
lan 2uc gamla städer, Borga och Fredrikshamn
samt sedermera Lowisa, har gjordt Sotnen märt-
wardig. Att ät minnet förwara best öden, är af-
sigtm med närwarande afhandling.

Men Wid den brist pH urkunder som i allmän-
het ätsöljer Finlands äldsta historia wore det utan
ändamål att wilja framställa denna församlings
första ödm, dä man blott igenom gissningar mästc
leda sig fram. Härtill hör att bestämma hwilka
folkslag warit desi äldsta inbyggare, samt att bc-
strifiva deras politista författning seder och bruk,
hwilket förttag öftverlcmnas ät den som i en fem-
tid torde författa hela landets historia.
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Hwad mcd säkerhet känn sagas ar att orten i

forna tider warit bebodd af Finnar och kanstc
förut af Lappar. Detta ar bcwissigt ej allenast
af det man i allmänhet känner af Finlands äldsta
historia, utan ock af stcre namnhärledningar, och
ålderdoms lämningar som förekomma inom Soknen.
Att Församlingen nu mera ar alldeles swenst, sä
att knapt 20 bosatte Finnar förekomma, bör i
förhand anmärkas.

Ibland namn som äro fullkomligt finssa eller
af Finst härkomst räknas följande: Harkäpaa
l Oxhuftvud) en stor by uti stärgärdm, Pit-
käpqa l langhufwud) en by belägen b mil ifrän
Kyrkan, Karpä llekatt) Sarfiax lSarwi-
laxi), Serklax lSerkilaxi) Sarfsalö lSar-
wisalo), Tcrwike (terwajoki) , samt Hirssalö
chirwisalo, elgön) en obebodd ö, dar ännu i förra
århundradet funnits clgar, att sörbigä fiere andra
hwilkas namn mer eller mindre blifwit formade ef-
ter den swensia dialectcn. Dessa byar torde sälcdes
wara nlyckct gamla, och emedan de alla äro be-
lägna wid sjökustm, dä twcrtom de byar som fö-
ra Swensta namn, alla ligga uppe at landet, bör
man siuta att den öfra delen as Soknen först i
Swenstarnes tid bliftvit odlad. Det war också na-
turligt att dä belägenheten ej gas nägon orsak till
twist emellan inbpggarena, man alltid walde sjö
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kusten till boningsplats ej allenast för fiffcriernas
stull, utan ock säsom bcqwämligast, dä inga wägar
och broar ftmnos i landet.

En besynnerlighet förtjcnar att anmärkas i af-
seende pä de Swensta byanamnen, hwilka till en stor
del stuta sig pä om t. ex. Gislom, Hardom,
Embom, Drombom, Hopom,Mickelfpiltom,
Tetom, Eskil om, Haddom m. m; Härtill tor-
de orsaken böra sökas, dels i den gamla swensta Datif
andclsen, dels i nägra egenheter af Nplandsta dia-
lcctcn hwaraf allmogen wanligm betjmar sig.

Ibland forntidens markwärdigheter förtjcnar
isynnerhet att nämnas: lumala berg och de sä
kallade Jättekasten. Det förra är ett berg, un-
gefär 70 aBO sot i twarlinca, beläget wid sjön

mil ifrän Forsby bruk. Traditionerne förtälja att
detta berg warit helgadt ät hcdningarnes Gud, ät
hwilkcn man har offrat; men härom kan nu mera
ingmting med wisshct sagas. Namnet, och en i
sjelfwa berget rund swarfwad kalla, som ätnm wä-
cker upmärksamhet, gäfwo ulan twiftvel anledning
till denna förmodan. Den är nästan 4 aln djup,
2 z aln i diameter uptill, och till större delen up-
fyld mcd watim som dit samlas ifrän den högre
delen af berget. *) Jättekasten som entligt de

*) Följande handelfe, hwarom en man som bodde
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flestas mening öro lcmningar efter Lapparnas bonin-
gar, förekomma pa fiere stallen, säsom pa lumala
berg, pä Stakholmen, pä berget wid Forsby,
samt wid Idlax m. si. utan att de kunna lem-
na nägon widarc uplpsning. De bestä af nägra
hundrade större och smärre stenar upkastade pä hwar-
andra, och hälla i omkrets 12 a 15 alnar; men
huru höga de warit kan ej bestammas emedan
alla äro till en stor del nedfallne. Dä alla af dem
har finnas äro belägna nära sjön eller dar sjö for^
dom funnits, stulle man kunna tro, att dessa jättekast
warit kumlingar eller kannemerkm för stöfarande:
men dä de afiven förekomma upp ät landet, tyckes
denna förmodat! af sig ftelf förfalla.

Att wattnet fordom statt högre än nu kan af
fiere omständigheter bcwisas. Den omnämde källan
pä lumala berg, har endast genom wattnets bru-
sande kunnat tillkomma och pä sjösidan stmcs Ma-

tatt wid berget, berättat, stall hafwa tilldragit
fig för ungefär 20 är sedan: tre Finnar (ifrän
Cuopio,) hafwa kommit att fräga efter denna
kalla, och dä man wisat den, upstigit med stän-
ger och rep i hopp att dariftän upphemta en
skatt, som trollen enligt deras tanka i gamla
tider dit samlat. Ingen stulle fä wara äftädare
till företaget; men dä de derpä arbetat ett par
dagar, och ej funnit nägot annat an en stor stensom legat pa bottnen, hafw» de lemnat arbetet.
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som trappor, hwilka genom wägornas swallande bliftvit
afnötte, idm mohn wattnet fallit.^) I Reuso mäs-
sa lhwarom framdeles) som ligger mer en Z0 al-
nar öswer Hafsytan, har man ännu ftr nägra är
sedan upwisat en fkepsköl. - Idlax gärd som
bliftvit skaltlagd för idfisket j wiken, äger nu mera
ingeu wik, sedan den uttorkat, och bliftvit förlvand-
lad till ängsland. Man upwisar ännu stället där
fordom skicpp och bätar blifwit bygdc. Wid Bly-
bergs hemman finnas lemningar efter boningsrum,
där i 16de ärhundradet mWildcman bodt. Ko-
nung Johan den Zdje skänkte detta ställe till Ar wid
Tönncson l WUdcman) och kallar det: bew un-
der Blybergs liggande holmen **'). Nu ar
denna holme alldeles förenad mcd fasta landet, och
blott höst ock wär unöcr stark upsjö därifrän skild.
Pä en äng där ftö förut warit. sta ännu pälar qwar
efter kalftor eller ett slags fistbragder. Pä ett berg

5) Allt hwad här blifwit sagt om lumala berg
och källan, afwensom det följande, har mycken
likhet med hwad Dalin i sinSv. Rikes historia
i Del. p. 8 anför, om flere stallen i Swerige.

"") Detta Konunga bref finnes in Originali ibl/md
handlingarne pä Segersby Rusthäll dateradt d.
2; Febr. 1572.

För att undwika widlöftighet afskrifwer jag ej de
mindre betydliga Konunga bref som torde före-
komma, utan citerar blott hwar de finnas.
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Wld Gammelby synes äftven Zne af watten forme-
rade ingröpningar, utom pä fiere andra ställen
som mer eller mindre kunna bcwisa att denna
Socken i forna tider mera an nu, narit rik pa
watn och fjöar.

Wid Ehrisimdonlms införande i Finland be-
gynner landets mera säkra historia. Denna tidpunct
infaller är 1156 eller 57, da Swensta ko-
nungen Eric 9de kallad den helige, efter flera
af Päftyen och Prästerne fkedda med
en betydlig Armcc angrep Finland i tanka att om-
wända dess inbyggare, som hittils warit wilda hch-
ningar, W den Christna läran. Landstigningen
skedde nära Hbo, hwarefter Swmstarne utbredde sig
mer och mer at öster, ända till kymmene älf.
Sannolikt är detta orsaken att Nyland ägt och än-
nu äger Swenska inwänare, ehuru det äfwm är
möjligt att Swenskar iftän Åland redan förut ned-
sgtt sig där; men om Perno redan wid denna tiden
erhållit nägot betydligt antal inbyggare, eller om
Gudstjenst där blifwit hallen, är obekant. Ungefär
ett hundrade är sednare eller är 1249 dä Birger
Jarl intog Finland, och ännu mer femtio är dcr-
eftcr under Torkel Knutsons tid, torde för-
samlingen haftva erhällit en större tillwaxt. Den
nuwarande kyrkan upgiftves wara bygd är 1250
under Birger Jarls tid, hwartill ett dokument som
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förwaras ibland kyrkans handlingar, gifwer anled-
ning. Det lyder sålunda:

„Extract åsett docummt hwaraf originalet fin-
„ncs pä Malmgård. En Adelsman iftän Skott-
land, bennnbd Teet af Pcrna, tjmte Börje
„Ia rl i krig, dm tid han intog Tawasthus och Ny-
„landh, under Swerigcs krono A:o 1250, därige-
nom blef han en artoger man i Finland och lät
„byggioo Perno kyrka i Nyland, och nembde sochnm
„och kyrkan efter sitt fädeniga säte Per nä i Skott-
„land. Han förbe rödt St. Anders kärs uti hwidt
„fjäll och 5 af fjället aftvan korset rödt, deruti tre
„försölfradc stjernor, och oftvan pä ett hjorte hufivub
„nccd en stjerna enrellan hornen. Hans Son het
„löns Teet och lvar Hakans Fader till Tectom.
„Lx viäimgta viäi Georg Lagus." Man har my-
cken anledning att twifia om sanningen af detta pä-
stäendc, ehuru dokummtets autentite ej bör betwis-'
las, säsom understriftvit af m trowärdig man, hwil-
kcn är 1756 war nädars predikant i församlingen.
Ty i de handlingar wi ännu känna om Finlands
äldsta historia, finnes ej ett ord härom; twartom tyckes
m af wara största historiografer twifia om Birger
Jarl ännu upbygt nägra kyrkor,*) och Hattulasom anses för den äldsta i Tawastland, omnämnes

') kortliiw. Hnnot. gä OKronlcnn lu«t. p. !2'.
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ej för an är 1324. Dessutom är det otroligt att
Perno som war Capell under Borga, stulle sa ti-
digt ägt en sä stor och wacker kycka, da sielfwa
Moderförsamlingen först omkring är 1490 erhöll
fin stenkyrka. Men det swäraste härwid är, att
det äberopade originalet ej sinnes pä Malmgärd, dä
man likwäl stulle med stal förmoda att eft dylikt
Dokument ej sa lätt borde förkomma, — ja, det
finnes ej en gäng nägon som kan lemna den min-
sta underrättelse om ett sädant wärkeligen fun-
nits. Likwäl wägar jag ej helt och hället bestrida
bett all sanning; ty att detta dokument kunnat
förkomma är gansta troligt, dä efter Grefive Jo-
han Adolf Creutz död är 1798 alla papper kom-
mit i oordning, och be wigtigaste först fiere är
härefter af hans efterträdare blifwit samlade. Dertill
kommer att Teetska famillen ör den älsta i sok-
nen — m Teet har warit har Pastor — och
Teetska Famille godset Teetom finnes ännu in-
om Sokncns omräde) Men hwad som i synnerhet
tyckes bcwisa att Teetska famillen wärkeligen Mog-
nar fig äran af Perno kyrkas upbyggande, hemtas
af Hulphcrs Samlingar tiN en beskrif-
ning öfwer Norrland, Ista Saml. p. 71.
dar han ibland Medelpads adeliga familler, upräts
nan Teet ar, af hwilka den första som han säger,
skall haftva upbygt Perno kyrka. Herr Hul-
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pH ers säsom känd samlare, uptog utan twiftvel
ingenting, hwad han ansäg sakna trowardighet.
Jag förmodar sälcdes att Teet werkcligm upbygdt
en kyrka i Perno, som kanhända war as träd, och
att den nuwarande sedermera blifwit upbygd, alldeles
säsom i Borga dar redan ar 1327 funnits en kyrka,
ehuru man därom ej äger widare underrättelse. Pa
tyrkowäggen har ärtalet warit skrifwit mcd ftvarta
bokstäfwcr, mm dä kyrkan för 50 är sedan hwit-
limmades, öfwerströks detta. — Hwilkm wärdslöshet!

Man har ännu mänga sagor om kyrkans
bygnad, hwartill hör att den först skulle uppbyggas
pä en Malm wid Malm gärd, mm bliftvit för
fitt obcqwämliga läge för skärboerne flyttad till
Sarfiax, samt fiuteligm dä lättarne om natten
ncdrifwit hwad man bygt om dagen flyttad där
den nu stär. Tordehanda hafwa de här boende
Finnar, hwilka ännu ej woro rätt öftvertygade
om fin nya religion, lagt allehanda hinder i wagen
för kyrkans bygnad, eller ocksä ligger en qnnan
historisk sanning därunder förborgad, sä wida det är
möjligt att den af Teet upbygde kyrkan stod
pä en Malm som lag tätt wid hans gods
Teetom, och att sedermera dä Creutsta famillen
begynte utmärka sig, en ny kyrka upbygdcs wid
Sarfiax eller där den nu siar.

Den alsia underrättelse man äger om Perno
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ar att det tillika med Sibbo warit Capcll under
Borga Moderkyrka. Till Perno räknades da
äfwm Lappträsk och Pyttis. Om deras ecle-
siastika författning känner man likwäl ej annat an att
Borga med sina underliggande Kapeller, enligt en
särskild öfwerenstommelse emellan Konung Mag-
nus Ericson och Biskopen i Äbo Hemming
l Stockh. b. 22 Sept. 1352) , bU förtlaradt
ftr ett regalt Pastorat. Utan twifwel har
förut nägon twist upstatt härom, emedan i
ett bref af är 1351 Konungen fager sig af älder
ägt lus Patronatus till detta Pastorat, och pä ett
annat ställe, att bet först af Biskop Hemming, pä
Kouungms enträgna begäran bliftvit regalt *).

Detta ma förhälla sig huru som hälst, sa ar det
säkert att Konung Magnus, efter ett olyckligt
krig med Ryssland pä hemwagm besökte Padis
Kloster i Lifiand, och stänkte detsamma lus Pa-
tronatus till ofivannämnde församlingar (breftvei
dat. Hapsalö d. 26 Febr. 1351 )^ För att hertill
erhälla Bistopms tillätelfe, har Konungen warit

*) Detta samt hwad widare anföres om Padis
bröderne ar hemtadt af rauii lusten OKroni-

tum, prae«icl« Nenr. l^adr. l^ortKZn, sgMt
Tidningar Utgiflle af ett salstap i Hbo ar 1785.
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twungm att loflva till ersättning inrätla 2ne nya
Canonicqt, nemligm i Tessio uti Pyttis Socken,

samt Perno, som äfwm torde hafwa blifwit
wcrkstalbt. I detta bref öfiverlcmnar Konungen
till dem samma magt han szelf förut ägt att tillsätta
skickeliga lärare, och bestyra cm Församlingens
bästa, som ratt och billigt är, samt att upbära
Pastoral inkomsterne. Han säger sig hafwa gjordh
hetta af kärlek till Gud och hans heliga
Moder, för Konungens, hans gcmäls,
förfäders och barns själars salighet och
lisa, sanit för-de trogna tjenster som
detta Klostrets Abbot ofta bewisat honom
och riket, ehuru man ej känner wid hwilka tillfällen
de gjordt fig förtjmte af detta beröm? —

Sedan Padis brödcrne genen» en ytterligare
Konunga försäkran as samma är, blifwit befastade
i sin rättighet till bemalte Soknar, Mrädde de
siraxt styrelsen öftver desamma. En af deras
Medbröder skickades alltid säsom Vicarius eller
Capellan att förrätta Gudstjmstm och upbära
inkomsterne, af. hwilka han war skyldig att till
klostret öfwcrsända allt hwad till hans eget under-
häll ej ätgick. Dessa inkomster skulle bordt utgöra
50 mark, mm hwaraf, enligt Munkames klagomal,
de ej erhällit mera än 30.

För att wara mera säkre i besittningen af sin
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förläning, sökte de stabfästelsc af de följande Ko-
nungarne Eric Magnusson, Albrccht och
Eric af Pommern; hwaremot äfwm Bifko'
parne förnyade sina påståenden för att conscr-
wcra sin rätt. Likwäl fingo de ej ostörde njuta
denna Konungarncs näd; ty dä de egcndmar
som till ersättning blifwit ansiagnc till Cand-
nicater, under Kon. Albrechts tid igenom Riks
Radct Nils Thureson (Bjclkc) och Höfwids-
mannen pä Wiborg Suno Häkanson, bliftvit
till Konungen indragnc, tyckte sig Biskoparnc äftvm
äga rätt alt ätcrkalla sit samtycke till öm förläning
bemalte Bröder erhällit. De inskränkte säledcs deras
rättigheter till den grad, att Munkarne blott erhöllo
öfwcrinsemdet, »nm sjelfwc tillsatte dc Präster som
skulle bcstrja oln det andeliga och werldsliga. I
Perno insattes en Herr Anders af Pernp
kallad, om hwilkcn man ej känner nägot widare,
samt efter honom, en Johan Am björnson
Gram som i 12 är skall hafwa förestått försam-
lingen, och under hwilkens tid klostret förlorade ännu
fiere rättigheter. Mm pä Konung Albrechts och
fiere betydande personers föreställningar, lemnade
Bistopen äter tills widare klostret sina förlorade
raltighcter, och flyttade Johan Ambjörnson
till Hattula Pastorat i Tawastland. Hr 1412
sedan Biskop Ma gnus T awa st tillträtt sit biskops
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ämbete upwaknade twisten änyo, dä han skilde dem
ifrän all befattning, sä att de siuteligcn och det
efter mänga fäfänga föreställningar endast fingo
emottaga Smörnpbördm. Men för att en. gäng
göra slut pä detta längwariga trato ämne, beslöt
samma Biskop att med 100 Noblcr äterlösa af
Padis *) Bröderne all deras scrcgifna rätt till
berörde soknar; hwartill äfwm tillfälle snatt
yppades. Drottning Margareta son» förenat de
tre Nordens riken, i samrad mcd sin Medrcgcnt och
efterträdare Eric af Pommern skänkte 300
Mark till Hbo Domkyrka säsom underhäll för m
massa hwilkcn hwar bag skulle hällas l till Guds,
Jungfru Mariae och St. Hmrics ära) för deras
Föräldrars och wsnncrs själar. Men dä penningar
hertill fattades, lcmnades Pikis Socken till underpant,
med det wilkor, att sedan de af bemalte Sockm
upburit denna sUmma, borde soknen äter tillfalla
Kronan. Om nn redan är 1439 dessa penningar
influtit eller om de blifwit pä annat sätt godtgjorde
är obekant, men det Hr säkert at de omtwistade
soknarne med dessa penningar dä blifwit inlöste, och

*) Padis war ett befäst Cistercienser Kloster,
stiftade ar 1281, ej långt ifrän Nevel och up,
bygdt 1317. Under Kriget emellan Swerige
och Rytzland blef det ar 15 61 af de förstnämn-
de eröfradt. Nu ser man dnraf blett ruiner
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satte under Biskopens i Äbo inspecticn, hwarundcr
de intill reformationstiden orubbade förblifwit»
Massan fartsattes likwäl igenom pastsmliernc.

I afscmde pä tiondens betalande gjorde man
denna tiden skilnad pä Carclska och Hel finge
häradet. Till det sednarc hörde hela Nyland säsom
en Colonie ifrän Hclsingcland, och skulle enligt
öftverenskommelse emellan Biskop Bencdictus
och inbyggarena betala Bistops tionden sälunda att
för hwart man eller qwinkön som fyllt fina 7 ar,
skulle ärligen betalas en mark smör. Mm sjclftva in-
komsten till dm som frcstod församlingen, hwilket
kallades Matskott, bestod af 10 tb smör af
hwar hemmansägare järn c andra persedlar fasom:
bröd, tort kött och fisk. De öfta Soknarne hade
ett annat betalnings sätt. I liksiol betaltes i Ny-
land ftr en fullwaxt 5 öre, fbr en 12-15 ars
2 öre — ifrän 7 till 12 ars gammal 1 ör? —

för barn som kunde tala 2 örtng, för mindre barn
efter behag, mm om det hade erhällit nägot ars,
skulle fulla likstolen utfalla.*) Allt skulle wara be-
talt wid St. Hcnrics fest, om man wille undfly att

*) I Finland och de§ Inwänare af Ruhs
p. 34. stamställes detta nägot annorlunda. Jag
har följt Herr Cansli Rädet Porthans yt-
trande.
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uteslutas ifrän församlingen. lB i st. Hem m i ngs
bref dat. Borga 1360. luste»
6 Kron. p. 266 och 267.)

Några tröno utskylder betaltes ej i början,
förmodeligm för att lätta Swenskarncs insteg i landet!
men under Birgel Jarls tid upkom den sed att in-
byggarena betalte någonting af Jordens afkasining
eller ock boskap, hwilket Kon. Eric af Pom-
mern sörlvandladc till penningar, Hwartill äfwm
lades skyldigheten att underhålla och bygga Slott
och kongsgärdar.

Wid den allmänna skattläggning som pä
denna tiden öftvcrgick landet torde äfwm nägon rät-
telse wid soknarncs indelning hafwa ftregätt. Ge-
nom öfwerhetcns och flere priwatas bemödande up-
fördes mänga kyrkor, och redan är 1422 samt
1452 omnämnes Pyttis, wid hwilkcn tid äfwm
Pcrno torde hafwa blifwit en särskild församling.
Lap träsk war ett gemensamt Capell för dem
bcggc, såsom man finner af en konunga bref, co-
picradt i Lappträfk gamla Kyrkobok *), och
widimcradt asNi c olaus L a ur. Nye opcnsis
Lpisc. WiburZensis och lpdcr sälunda:

* (IVlcltricula eclesi^e).
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„Wi Johan thcn tredic med Guds näde Slvc-
„riges Götes och Wendes konung, Göre wetterligt
„at efter thet wy hafwe förnummit at Lappctrask
„Cappelgaldh uti Perno och Pyttis Sochncr i Bär-
„gs lahn, är längt betagit afsides iftä Prastcgär-
„darnc, Sä at wäre Undersäther, som her boendes
„ahre, icke blifwer sä försörgde med Guds ordh
„Sakramcntsms bruk och annan tilbörligh tjänist af
»,theris kirkiohcrdar, fäsom mcd ratta skee borde,
„Hwarstrc wp nu hafwc för godt anseedt att sam-
5Ma Lappetrask Cappelgälds skall hcr efter ware
„och bi f e Ett Prästegäldh för sig sjelf med the
„tuhundrade bönder som ther under liggia. Och
>,hafivc nu fördenstuldh af gunst och näde undt och
„conftrcrat, som wy och nu mcd thctte wärt opne
„breef unne och conscrere thmne wär troo Undersä-
„the Herr Peder lohannis förr::de Lappctrask Cappel-
„gäldh, och nädigt efterlätidt honom M hjelp och
„ärligit uppehälle fem pund Spanncmäl as Tym-
„dcn ock klockare kappen som i samma Cappelgäldh
„ärligm Me kan. Hwarförc bjude wy Edher
„trogne Undersächcr och Danncmän alle som i
„ofta:de Lappctrask Cappelgäldh byggie och boendes
<>,are at i anamme och bekänne för:de Hr. Peder
„sör eders rätte kirkioherde och Lärofader, utgöran-
„des honom wälwilligen Tiendc Lykastool och hwad
„annadt mere säsom i tillförcndc edhcrs kirkicherdar



19

„till uppchätfe och underhäldh efter en gobh ock
„christelig sedwane plage och plicktige äro at utgöra.
~Han skall theremot warc förplichtadh ot förkunna
„för edher Guds rene och klare ordh, utan all wrang
,Iylärdom eller nrmnifklighe dieter och päfunder,
„efter fitt ytterste och bedste förständh som Gudh
„thm Allmechtige honom förlänt hafiver. Och el-
jest i qlle mätto sä förestå Edher uti sitt kall
„och Embethe som han thcr in för Gudh oss och
„hwar Christenn man will och kan till swars wa-
,,re. Ther i trogne Undersäthcr och dannemön alle
„mägc wäl edher cflcrrattc. Wi förbjudhc och har
„medh kirkioherdarne bäde uti Perno och Pyttis
„sochner sampt alle andre som för wär fkuldh wele
„och stole Zöre och läthe gt göre för;de Herr Peder
„här emot nägot eller förfängh, wid wär
„ogunst och tillbörligit straff. Schrifivit pä wärt
„kongl. Slott Stockholm then 15 Septembris
„Nnno 1575.

l 8.) I. K. 8.
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Att Pemo aftvcn som hela Finska skargårds-
kusten i älsta tider ofta warit utsatt för
Härjningar as Ryssarne, ar att förmoda, halst
öm gamla historien ofta omtalar deras infall i Ny-
land ; men de krig som fördes i sivtet as 15dc och
början af 16de ärhundrsdet och isynnerhet parti-
trigct emellan Kon. Sigismund och Carl
9b e hade utan twiftvel ett större inflytande pä
församlingens Mständ. Af wära betydande
Soknemän höllo Wild e m a n och Boije med
Earl, dä Lars Märtenson C reutz så-
som wän till Flem min g och Hertigens motstan-
öare blef Halshuggen i Wiborg är 1599. Hän-
delsen ar för öfrigt af historien nog bekant, och
säledcs ej nödig att widare omnämna.

En tilltagande folkmwgd dä ägornas gränsor
ännu ej woro noga bestämde, stulle nödwändigt
hos hlvarje egendoms ägare wäcka omtanke för sin
tillhörighet. Man hade wäl allm nna räer, hwar-
pä man afwcn under^ 16dc ärhundradels hemmans-
syner beropade sig, men besse woro ej sä säkre och
ej sä noga utstakade att icke de ulan fara kunde
öfwer rädas; Stogarne woro dessutom widlöftige,
men skonade; ocksä icke. Allt detta torde gifwit
anledning till de processer ftm redan denna tiden
warit emellan inwanarne. — Man samlade, och
uprattadc de gamla eller om sädane fattades upgick
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nya raer, dem man utmärkte mcd tolf stenar, af
hwilka rabref nägra ännu finnas qwar il» original!
pä fiere egendomar. Det älsta har funnits är af
3 44s utgisivit af C arl Ma tsson Häradshöf-
dinge i Borga Län, och angär en träta emel-
lan Forsby Gam mel by och Garp gärd
om Fiskeriet i Forsby a, tillika undersknftvet af E,n-
gelbrecht Jacobson fougte pä Wiborg *)

och Peder Hornhus af. wapen, utom an-
dra. lDetta bref som förnyades är 1554 af Lag-
man Hindrich C las son iHorn) till Kan-
tas och 1746 af Häradshöfdingen S. A. Häug-
berg, finnes i Forsby Copic bok. Ett sednare
bref af 1551 utgifwet af Hen ri c Classon och
tillika underskrcfwet af Befallningsn»an i Borga
Län Eric Spär a, och häradshöfdjngen Eric
Olofson l Rälan»b?) till Kiala angär räerne
pä Forsön och finnes pä oftvannänlde ställe,
äftvm smn pä Ollas Garpgärd.)

Ibland Socknens älsta egendomar räknas utan
twifwel Trion», Sarswelax, Tjusterby
och Isnäs. Teeton» war säsom redan är nämnt

*) Denna Cngelbrecht sages i cKronicon r^c p.636,samma är hafwa warit fogde pä Tawasthus.Skulle kanske nägon flyttning samma är agt
rum?
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Teetska famillens gods. Den alsta eller Stamfa-
dren war Hemming Teet som skall hafwa
bpgt Perno kyrka. Utom en Johan Teet som
nägon tid warit Pastor i MsamNngen, namnes en
Mats Mårtenson * ), med sin son Majoren
i Dorpat St jerncreutz hwilkm stänkt till kyr-
kan en nu mera förkommen Silwcrskal — samt
en Esaias, Anders och Petter Gustafson
Thect, om hwilka saknas all widare underrättelse.
I Sclängers Socken i Medelpad stall denna fa-
mille ispnncrhct hafwa utbredt sig.

Sarflax namnes allraförst ar 1473 i ett
räbrcf emellan Sarfiax och Pitkäpa som
i synnerhet tyckes bewisa att Pitkäpä dä warit
en större egendom än nu. Med det i nämnde bref
förekommande Lappenorenas förstas ej det
nuwarande Lapp näs säsom en seönare tiders
utflyttning ifrän Serklax, utan Lappnor hemman
mera ned ät sjösidan. Sarfiax beboddes dä af
Lars Matsson som ännu lcfde är 1490, och
i Creutziska famillens stamtafla antages som Stam-
fader. Hans Son Knut Larson war gift mcd

*) Han war gift med Aletha Pehrsdotter se;
Stjernmans Adeliga Matrickel Stjern^
creutz.
Finnes pä Sarfwelax in original! pä ett vtton-
dedels arl
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Brita Larsdotter som lefde Enka är 1540.
Deras son Mats Knutson antages as' b.
Stjernman säsom Stamfader, och war Slottslofivm
i Wiborg g. m. Bengta Lydikes dotter till
Krakö och Storgärd, och förde ett nedhängande an-
kare och pä wänstra fidan en sexuddig stjerna, som
ock fördes pä hjclmen emellan 2ne wingar. M är-
ten Matsson deras Son, erhöll sitt adelstap
renoweradt af Kon. Johan 3dje 2 Avg. 1569,
och wac Stcpshöfwidsman samt sedan nr 1561
fogde pä Wiborg, g. m. Margaretha läger-
horn. dotter till Bertil och Elisabet Noos.
Wi hafive redan omnämt det öde son» träffade deras
Son L ars Märtcnson Creutz. l? 20) Han war
2ne gånger gift Inw mcd - - - Anrcp med
Margaretha Arfwidsdoiter Wildemann
till Gammclgärd (nu Willn»annsgärb) *). Deras
Son Erncst Larsson Creutz Herre till
Sarfwelax, Malma, och Casawitz, war först
öfwcrste för TawastHus sch Nylands regemente,
hwarefter han är 1627 thm 4dc May blef Stät-

*) Om det första giftet finnes ingenstädes namndt,
utom i Dalins Sw. Rikes historia 4 Del P.
457. Men att han pä samma ställe kallas
Herre till Ropenhof är sä mycket mera orattsom denne tittet först tillföll Cremsarne igenom
Ernest Larssons gifte med Catarina Hess
von Wichdorf.
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hållare pa Dorpt och dess län, samt fluteligen
Landshöfdinge öftver Norrlanden, ster och Wäster-,
botten samt Stäthällare öfwer Gefie och Ulcäborg.
Han blef ihjälsiagen af Petter Dufwa och be-
graftven i Perno kyrka under en wacker grafstm,
Mka med sin Fru CatHarina Hesse bon
Wichdorf, Dotter af Hertig Magni rad päöfel
Johan Hcss"bon Wichdorf till Kottberg,
Hessen och Ropenhöf. Hans Syster Brita
blef gift med Mats Far bus till Idlax, och
hans Söner Erncst I o hann och Lorents
blcftvo Friherrar ar 1654, as hwilka den förra
war Landshöfdinge öfwer Nylands och Tawasthus
län, n»m blef ar 1674 Riksrad och President i
Hbo Hoftätt, **) där han dog och bcgrafwades 168H,"
men flyttades scdcrn»cm till Perno Kyrka. Han är
ocksakäud fason» författare af en bok: I^pis

politicus 1<)42 120, dm han
öfwcrsatt ifrän Italiepstan. Med hans Son Erncst
Johan som war Äbo .Acadmuc Cansier ***) utgick

°^) Ernest Johan har afwrn warit Landshöfdinge
i Äbo samt sedan i Wästmanland, för an han
blef President. Se Stjernmans Höfdinga
minne p. 185.

"") Wid hans inträde höll Car. Gyllenstalpe en
Olstio tzrgtukwna erc. Warmholtz No. 72ti:
Iftän är 17)5 till är 1739.
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denna ftiherrliga gren. Om Lorentz och hans
efterkommande förekommer framdeles mera.

Tjusterby skall enligt m hos allmogen
gångbar tradition hafwa warit ett Kloster; mm
utan all anledning. Egendomen ar likwäl mycket
gammal, och äger ännu ruiner efter en stenbygnad,
hlvars. älder man ej kan bestämma. Hswen synas
stora men M större delen tillramlade underjordiska
kallrar. Peder Lille Höswidsman pä Stock-
holms slott 1483 och 1487 Haradshöfdinge i Masto
härad war dm förste som stref sig till Tju-
sterby och A tu hwaraf hans Swärfadcr Jacob
Waldemarson redan förut lvar ägare. Hans
Son OlofPerson son» sedermera blef ägare
till Tjusterby war gift med Anna Jo-
hans dotter Flem min g och hade 2nc Sö-
ner Arfwid och Tönnc *). Dm förra g. nu
Anna Frille blef Stamfader pä mödernet för
Crcutsarne, igenom sin doter Margareta g.
m. Lars MHrtenson Creut s. Deras an-
dra dotter Ebbla blef gift med Jacob Stubbe
till Bolstab som dog utan arftvingar. Sonen
Samuel war gift mcd Lars Mårtensons

**) I ett bref af 155^ kallas han ThomasOlofson till Tjusterby.
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Syster Anna Creutz, hwilkas dotter A»i n a
äter blef gift »ned Samuel.Poitz till Po i-
sal aoch dogo barnlöse. Med Samuels Sone
son Samuel Wildeman som dog är 1672
pä Gammelgärd i torftiga omständigheter, torde
denna ätt hafwa utgätt i Finland. *)

Den scdnare TönncOlofson stref sig Her-
re till T iu st er by och Lapptrast. Han war en
af de Adelsmän som af Konung Johan 3djc sticka-
des till Rysland att handla om fred mm hwilkci»
bestickning war förknippad med mänga swärighetcr.
Första gängen war han gift »»»ch Helga Swens
dotter Slätte och andra gängen med Brita
Henriks dotter Ris bit till Näsegärd, i hwilka
ägtmstap han hade tre barn, Arsw id, Eric
och Henric. Dm sistnämnde war Amiral, äf-
wensä Eric, hwilkens dvttcr med Carin
Erics, dotter Stälarm blcf gift mcd Ha n s
Stälhanske till Sjögärd och Gcstcrby lGerby'?).

Den andra Sonm Arsw id Tönnc son är
sä wäl i son» mom wär församling mera känd.
han war Stathällare i Wiborg och Lagman öftver
Kcxholms län, under hwilkcn tid han blef hedrad
med fiere wigliga updrag as kronan. Är 1595

") I Kyrkoräkenstaperne stär att Kyrkan skulle
lemna bärllade och klockor utan betalning.
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blcf han utsedd att såsom swenst fullmägtig afgöra
gränscstilnaden emellan Swerige och Ryssland.

Säsom Stäthällare i Wiborg war han isynnerhet
sysselsatt att förbättra Wiborgs sästningswärk, hwar-
af han äftven lät upbygga det masta. Är 1609
afhanblade han om ftcden emellan Swerige och
Ryssland uti Wiborg, till Konungens Me, hwar-
före han äftvm bcaäfwadcs med gods i
Nyland fria frän ärliga utstylder. Utom de egen-
domar dem han kanste ägt i andra Socknar, hqdc
han i Perno, Tjusterby, Willm ans-
gärd, Näse, Forsby, Blyberg m. m.
Det är en sägen att Konung Johan den 3dc. be-
sökt honom pä Tjusterby, och förälstat fig i en
af hans döttrar, som för att undfly honom, stall
hafwa gömt sig ien lada. Hans Fru war Anna
.Hansdotter Björnram med hwilkcn han
hade 2ne döttrar neml. Brita som blef gift med
Äke Swantcson Stälarm, hwilkas dotter
Anna blef gift med Clas Rälamb, samt.
Ebba g. m. Häradshöfdingen Mans Palm.

HsgHH^lsll enligt nägras pästämbe fordom
haftva, warit ett Fistarc torp under Tjusterby.
Nägra handlingar härom har jag ej sett, och tror
mig ocksä med stal kunna betwifia detta, säwida
Isnäs bewisiigt är en af wara älsta egendomar.
Ty redan i början af 1500 talet stref sig Lars
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Olofson g. m. Anna Anders botter
Grnbbe, M Isnäs. Han war m af de
första, som under den förföljda Gustaf Wasas fa-
na swsr sin trohetsed, da denne upstod att frälsa
sitt fädernesland iftän Christian 2dras tyranni. Hans
Son Hans Larson Björnram till Isnäs
war Häraöshöfdinge öfwer Borga län, och under
denna tid mMt sysselsatt att utreda allmogens arender.
Under kriget med Ryssland erhöll han ofta updrag
af Konung Gustaf Ista att besörja om trupper-
nas lissmedel, och andra, till trigets utförande nödi-
ga saker. Är 1550 blcf han mcd nägra andra
stickad till England att affluta en handclstractat i
affigt att undertrycka Lybeckarne. Är 1568 blef
han Gouwernenr öftver hela Finland och aret derpä
befallningsman öfwer Wiborgs stött och stad, jämte
däromkring liggande läner. Samma ar blef han
Amiral öfwer Flottan, hwarefter han kryssade om-
kring Narwa och ar märkwärdig däraf att han
tillikamed Claes Christerson Horn öf-
wertalte Staden Rewcl att giftva fig under
Swerige hwarigmom Swmstarne erhöllo det för-
sta insteg i Lifland. Han Upförde sig afwen tap-
pert säsom Annral emot DanArne, och war 2ne.
gängcr stickad säsom sändebud till Zar Iwan
Wasiliewits i Ryssland. Hans födelse och dödsär
är obekant. I sit ägtmstap med Ingri b Nils-
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dottcr Boye hade han tre barn af hwilka An-
n a blef gift med Nrfwid Tönnc son Wil-
deman, lp< 27) Brita g. m. löran Hin-
drikson Horn till Kantas, samt Marga-
reta gift med Mårten Nilsson .Boye
eller sin tötsiiga Morbror.

En Broder till Hans Larsson war
Andreas Larsson Bureus*) som under
liturgista owäsendet i Konung Johan 3djes tid gjorde
sig känd säsom dm hwilkm ej allenast först förrät-
tade mässan pä latin, utan ock härtill öfivertalade
fina mcdbröder. Han blef öerföre utnän»d först
Bistop i Wexiö och sedan Ärke Bistop. Död 1591.

Igenom Märt en Nilsson B o ves. gift
termäl med Margareta Björnram torde
Isnäs tillfallit B oyarne, som efter denna
tiden streftvo sig till Isnas. Deras Son G ri c
blef gift mcd Anna Horn ull Kan ta.s som
war cnka efter Lars Flcmming och hade en
dotter Anna Flcmming som sedermera blef gift
med Erics Cusin Claes Boye, Son till lö-
ran Nilson Boye, denna namnkunniga krigare
som under Carl dm 9des tid ljmte s msta Kronan.
Clas Boye begraftvades i Perno Kyrka är 1652.

*) Han kallade sig Burens efter fin Moder somwar af den ädla Bure siagten.
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Om de öfriga egendomar och adeliga siägtcr
son» i äldre tider florerat i Perno, har jag ej kun-
nat erhälla nägon fullständig underrättelse; hwad
som tan wara tanbt ma likwäl i kärthet anföras.

Den gamla adliga Finke siägtcn stref sig till
Perno af hwilka Gustaf Gödrickson Finke
war stäthällare öftver Finland; men om denna
siägt strcf sig till hela soknen, eller om nägon af
egcndomarnc förde detta namn, är obekant. **)

Äfwensä wct man att en Narwo In gi-
wals son Riddare och Fogctc i Finland, ägt
nägra gods i Perno, dem han pä Trefaldighets
Söndagen 1363 stänkte till Äbo Domkyrka, mm
till hwilkcn famille han hörde, och hwilka de

Zodscn warit är obekant. ***)

En Arwid Olofson stressig är 1551
till Gammelby men ehuru det nuwarande

*) Manne det ej wara ett mistag dä Herr
Stjernman i sin Adeliga Matrickel No 58
Adelsmän, fager att Henrik Raf warit g.
m. Elisabet Gustafs dotter Finke, och
No. 98 att hon warit g. m. dennes Fader
Eric Anderson till Sjölax?

") En Fru Catharina Finke atte Thomas
lönson Stark till ler by Se: Warmholtz
Bibliot. Sw. Goth. No. 3333.

>^*) Vrefwet finnes aftryckt i ckron. Xi,:^. eäit.
«. (;. korten p^ 262.
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Oammclby långt förut eller ar 1445 existerade,
torde därmed böra förstas det nuwarande Will-
mansgärd som i jordeboken och i gamla kyr-
koböcker kallas G ammelgärd. Namnet W i ll-
mans gärd torde det hafwa erhällit af Will-
männernc som i mer an 100 är bebott denna
egendom.

Tcrwike har jag funnit första gängen
nämndt är 1587 dä en Per Po itz c stref sig
till Tcrwike. Eljest bör det anmärkas att sjclftva
stamgodset fordom ej warit Tcrwike utan P o it-
zas eller Poisala hemman, hwariftän Säteri
friheten blifwit flyttad pä Tcrwike. Däraf kom-
iner att Po itz siägtcn som i älsta tider innehade
denna egendom, stref sig förut till Poisala
OlofPo i h blcf redan 1463 adlad, och M ar-
ten Poitz Capitaine samt Mrmcra SlAls
hauplman pä Jama inlroduccrch. är Ib3B.
Huru Tcrwike sedermera ma hafwa kommit ifrän
denna stägt är mig obckam, men ungefärwid sam-
ma tid finner man Catharina Guthrie
Roberts dotter till Hummelsund, Tcr-
wi k och Percniemi, som lvar gift med Oftvcr-
stm Johan Ro b ert son Lichton, hwilkas
son den' nmnnkunniga Grefwe Robert Lich-
tonc scderlnera ägde och bodde en tid pä Terwikc:
om hwilkcn ftamdcles mera.
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Sarfsalö beboddes är 1590 af Hen-
ri t Olofson Ekesiub be hwarefter i början af
17de ärhundradct en Sa b clhjert a blef ägare
af Sarfsalö.

Idlax finnes ej nämdt, förrän är 1620
dä Mats Forbus stressig till Idlax, om
hwilkcn siägt framdeles mera förekommer. Endast
Nämdcmannen Per Olofson namnes 1551.

De ger by. Fansnäs och Kuggom*)
woro egendomar som tillhörde Golawitsta famillen,
hwilkcn härstammar ifrän Ryssland, och ar bekant
i sivtet af 16de århundradet igenom Daniel
G olawits och dess Son Peter. Lasdal
beboddes wid samma tid af. Ber til Dufwa.
Sjö gärd som förut torde hafwa hetat Sjö lax
tillhörde St a thanöste siägtcn.

Ehö beboddes omkring är 1640 af Nils
Boye. Ba gg näs innehades af Arfwid
Roos och Cngelbrecht Smäpeppar,
söModekigm nägon ständspcrson? —

Ehuru Forsby är gammalt, tan jag ej
säga hwem det ma haftva tillhört, för än .Arfwi b
Töttnc son ip. 26) i slutet af I6de sctlet blef
ägare daraf, hwarefter Forsb y förmodeligm ge-
nom Arfwids dotter dotter Annas gifter-

") Estil, Simon och Staffan i Degerby omtalas
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mäl mcd Claes Rälamb tillföll Ralamb-
sta famillen.

Thorsby Mhördc Sabethjerta,
samt Fasarby och Hartapa en Huggut.

Sertlax är gammalt. Dess älsta inne-
Hafware jag tänner war Daniel Wil l am son
och sedermera dennes son Bergmästaren Johan
Danielson Probstcn Serlackii Fader.

Nägra andra egendomar och byar nämnas äfwm
denna tiden säsom:

Segersby innehades är 1596 af Jöns
Hanson en Lagläsare. Hans Son Märten
lönson Segersby w«r Prowincial strifware
öftver Karelen.

Gerby namnes ar 1555 i ett Konungabref
af den lite Now. pä Borga prastgärd, dHruti
Konungen tillerkände Gerby hälften i dm wid-
löftiga Skog som finnes emellan Gcrby och lackar«
by i Borga Socken. *)

Garpgarden tillhörde Willmännernc
ock stöttes af deras lambönder Sigfrid Simon-
son och Grels Anderson. Det sälöes sedermera
till Marcus Inger man och Eric Mår-
tenson i?)

*) Finnes pä Terwik i widimerad afstrift af Can-
sli Rådet Anders And. v. Stjernman.
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Följande byar finnas äftvm nambc i början
af 1500dc talet: Gislarböhle, Kustosti, An-
Hersby, Bergby, Hardom, Rite, Garpom,
Haddom, Tawastby, Stinnarbp, Haga-
böhle, Homansby, Kärpä l1448) Blyberg,
Gislom Säfträst, Mickelfpiltom, Päwals-
by, samt Antby Rässby och Köp backa hwil-
ka är 1564 stodo i twist med Sarfiax om räernc,
hwaruti Hans Björnrani dömde. *)

Nägra andra herrcgärdar som nu bebos af
Ständspersoner, hafwa sedermera tillkommit säsom
Ollas, Nytulla, Wäckas m. m. Mm om de
ännu öfriga byar har jag för denna tiden ej turmat
inhemtä nägra underrättelser, sä mycket mindre som
ej en gäng nägra gamla jorbböckcr äro att tillgä,
utom hwad här och där säsom extracter förekomma.

Af oftvannämde upgifter tunna wi göra den
siutsats att landet ej allenast warit wäl upodladt,
utan ock att en wiss wälmäga herstatt. Att adeliga
familjer fordom lcftpat pä egendomar hwaraf m
del nu med möda föda fin lambonde, torde förklaras
igenom denna tidens instränkta left»adssätt, dä landets
egna produkter woro tillräckcligc att tiUsradsställa
mmistans behoftver.

"H Finnes pä Sarfiax.
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Men Perno äger ännu en förtjcnst som i
dcff historia ej bör blifwa obemärkt. Med den
okunnighet och rähct i seder, som Under Medeltidens
mörker fjättrade folksiagcn, framställer likwälPerno
i 15dc och 16de Seklet agtwngswärda män, som i
den nwhn de genom sticklighet och lärdom gag-
nat sitt Fädernesland, hedra sin socken och foster-
bygd. Ibland dessa böra nämnas Hcrkepeus och
Agricola. Den med förnamnet Eric
stall warit sodd i Härkäpää by, hwaraf han sedan
kallat sig Herkäpcus. Hwem hans fader warit
är obekant. Tillika med nägra andra reste han
att studera i Wittcnberg, där den odödliga
Luther war professor, och blef där prsmowemö
Magister. Efter tre ars studier återkom han 1551
med PH il. Melanctons recommenöations bref
till Konungen, hwarefter han blef Reetor lvid Äbo
stola. Mm igenom någon oenighet med fina
förmän och Medtjenare, eller sästm han fjelf säger
as afund, för det han allraförst infört grekista
språkets läsning i stolan eller ock kanste af fruktan
att han wore hertig Johan mera tillgiftven än
Konung Eric, blef han efter tretton ars tjenstgö-
ring däriftän stild. Likwäl blef han äter snart
ihogkommen, ty Kon. Johan gjorbe honom ä>
1568 till Bistop i Wiborg, där han äftven dog
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hen 4de Febr. 1558, och ligger begrafwcn i Wi-
borgs Kyrka.

Michael Agrikola war född i Thors-
by. Hans Fader Olof Simonson hade
warit Fistare för Serklax, hwilkens ägare kanhända
hade någon del i Thorsby. Såsom ung hade han
bewistat Wiborgs stola, hwarefter han reste till
Hbo och blef antagen såsom strifware och sedermera
fasom Sekreterare hos den gamla Bistopen Mårten
Skytte.

Under denna tiden hade han gjordt sig bekant
med den ewangelista lärans grundsatser, som igenom
Petrus af Serkilax^) nit och bemödande redan
i en dcl afFinland begyntc utbredas, och blef dcrföre
inwigd till Prästa ämbetet, under det han bestän-
digt öftvade sig i Predikande säwäl i Äbo Dom-
kyrka som under Bistopswisitationerne där han
bistod den gamle Bistopm. Och emedan han under
denna, tid lemnade talande bewis pä sina goda na-
tursgafwor, blef han stickad till Wittmbcrg att
ännu mera förkofta sig i wcttmstaper. Ibland 8
Finnar som omkring dcnnn tidm studerat i Wittcn-

Denne man war ej Perno bo, och bör således
ej förblandas med Probsten Petrus Ser-
lackius pä Serklax som lefde 150 är
ftdnare.



37

berg, stall war Agri kola är 15Z9, där blif-
wit promowcrad Magister. Till understöd pä sin

resa hade han af Konungen erhållit St. La u-
rent i i prebende i Hbo, utom St. B arthol o-
mei som Bistop Mörten stänkte bonom. Åter-
kommen , blef han, sedan han upwist ett af Luther
till Konungen stäldt rekommendalionsbref straxt för-
ordnad till Rcctor wid Äbo stola, hwilket embetc
han i 10 ar eller till ar 1548, med utmärkt flit
förwaltat, da han pä Konungens befallning måste
lcmna syssian. Dcrpä bistod han Bistopen i dctz
embetc, och förrättade ofta ensam Wisitationerne
under dennes sjuklighet; och förmodeligen ännu efter
dcsi död som timade 1550. Men dä Konung
Gustaf den Iste hade bestulit alt dela Finland i
snc Bistopsstift, blef Agrikola mnämd att
wara Bistop i Äbo och Paulus Justen i
Wiborg. Begge swuro Konungen fin trohetsed,
mm för Agrikola war denna delning ej
wälkommen, emedan han som sä länge ftrestätt
Bistopstjcnsten och gjorde sig säker om befordran,
hertill, säg sina inkomster betydligt förminstadc.
Han gaf också sitt mistnöje tillkänna i det han höll
fin första intradesmässa såsom Bistop med Päftvi-
ssa ceremonier, ehuru han för bftigt war gansta
nitist i sitt embetc. Sedan han tre är warit Bi-
ssop blef han af Konungen tillika med nägra andra
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stickad till Mosc au att bilägga de oroligheter
som begynt utbryta, och det berättas om ett nog
löjligt samtal som pä Zarcns befallning dä blifwit
tillstäldt, emellan honom och en Ryst präst öfwer
religions saker, men om hwilkets sanning man har
orsak att twifia. Dä chan samma ar ätcrwände
ifrän sin beskickning, har han hastigt ssucknat in pä
wagcn, och dodt uti en hy Kyroniemi *)

i Nykyrka Socken, eller säsom andra säga uti S c-
wastcby, i Euräpä, och blifwit begrafwcn
i Wiborgs domkyrka. — Han är isynnerhet namn-
kunnig däraf att han war den första som bcgynte
arbeta pä Finsta fpräkct, i det han för sina lands-
män öfwcrsatte hela Nya Testamentet och
Dawids Psalmer, hwilka med stor swärig-
het bleftvo tryktc i Stockholm. Dessutom har han
författat nägra kprkopsalmcr, och öftversatt pä
Swensta Wisby Sjörätt. Hans Son
Christian Agricola Bistop i Rewel blef är
1584 adlad af Konung Johan Zdje och hans

*) Huruwida dessa byanamn ännu ärv bibehallye,
har jag ej haft tillfälle att>erfara; uvpa N«-

«apm» I»occiiic«Qji H«ne^»i»
finnas de ej uptagne.
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Sone-Sons Sone-son Swen adlades a nyo
1686 och kallade sig Le ij onmark. ")

Att en Lars Knutson warit den
första som läst Messan pä Swensta i Äbo Dom-
kyrka ,är bekant af Bistop lust ens Finsta
Bistops Crönika; men om han warit hemma ifrån
Sarflax eller Sawolax kan ej med säker-
het afgöras, emedan i de twänne Manuscriptcr
som ännu finnas af berörde Krönika, det ena har
Sarflax, det andra Sawlax.

Att upräkna Församlingens älsta kyrkoherdar
är swart, af brist pä antckningar; men jag will
likwäl nämna hwad jag härom funnit. Herr
Anders af Perno, och Johan Am-
björnson Gram hafwa redan bliftvit omtalte
säsom de älstft man känner lp. 14) Är 1443 omtalas
m Laurentius Skötta (Skpttc?) säsom Cu-
ratus (Capellan eller den som förestod kyrkowärdm)
i Perno. Sedermera känner man as en anlekning
i kyrkans gamla inwcntarii bok att^n Johan
Teet warit kyrkoherde och stänkt en altarduk,

*) Hwad jag mffört om Agrikola, ar af mänga
redan afhqndlÄdt men jag har ej trodt det böra
uteblifwa t en^historia om Perno.



40

mm pä hwad tid, finnes ej anmärkt. Kyrkoherden
Mi ch acl understref Är 1593 Upsala mötes be-
slut, och lefdc till Är 1643, men man känner intet
widare om honom. Utan sammanhang med det sö-
rcgäcnde ma omnämnas att dä kprkogälfwtt är
1813 reparerades, blef under Altaret funnm
en barnlikkista med inscription: IVlicbuel Hiera-
n^nii obiil 1636. Barnet syntes wara alldeles
fristt och swepningm ostuod. —

I hurudant tillstånd åkerbruket warit, kan

af inga harwarande handlingar utrönas. Fisterict
tyckes mycket haftva sysselsatt Soknens inbyggare, och
katssor omtalas redan för 300 är sedan, säsom all-
mänt bekanta fistbragdcr. Den tid dä Pyttis hör-
de till Perno, war hälften af laxfistet anslagit un-
der Bistopen i Äbo. Lax och al blcfwo aftven
fångade wid Forsby fors. De öftiga fisksorter
torde hafwa warit desamma som ännu fängas in-
om socknen.

Qwarnar ftmnos i Kustostioch Ga m-
melby redan i 15bc århundradet; aftvensä om
namnes är 1694 att pä Segersby *) funnits 2ne

*) I ett skattlagnings bref, som förwaras pä Se-
gersby.
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obrukbara qwarnar hwilka utan twifwel i äldre ti-
der warit i gäng. Nu wet man ej en gäng hwar
de kunnat finnas, om ej wid Högmalmsbäck? —

Men hwad som i ynnerhet förtjmar anmärkas är
att ett Silfwerstreck blifwit upfunnit och upbrutit i Per-
no. Första proftvet häraf bles gjordt till m kalk med
patén som förärades till Perno kyrka. Pä kalken
som sedermera blef bortstulen, stodo grawerade nam-
nen Arfe Tönneson och Anna Hansdotter,
hlvaraf man ser att det stett pä Wildemans be-
kostnad. Att detta Silfwerberg legat wid Forsbys
slutas af inscription pä Patm som ännu är i behåll
och lyder sålunda: Detta Gul ochSölfar för-
sta probet af berget i Forsbyn, uti Pärno
sokn uthagit kyrkjan till Guds ära gif-
wit, sanli med kalken som härtill lyder
1613. Men hwarest detta berg warit bclaacl kan ingen
numera upwisa, emedan det siifv^nstrck som är
1753 upfans och upbröls, enligt >c denna tiden
förda prowcoller, warit förut alldeles okändt
oarbetadt; ej eller har man dä oagtadt all an-
wänd möda kunnat uplacka hwar den i äldre lider
bekanta Silfwerädran funnits. Gammalt folk hwil-
ka jag härom frägat, hafiua berättat fig hafwa
hört af sina föräldrar, att ett Silfwerstreck funnits
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pä Förson eller Rysiön, men alt swcnstar-
nc wid Krigets utbrott emellan Swerige och Ryss-
land i början af 18de ärhundradct, stola haftva
igenkastat grusivan, och sä bctäkt densamma att
fienden ej igenom dess uptakt stullc lockas att qwar-
stadna. Sädant är troligt.
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Perno Församlings Historia ifrän sr
1643 till närwarande tid.

Sedan kyrkoherden Michael är 1643aflidit,
blef Zacharias Johan Stachcus säsom
soknebarn ty halt war född l härkäoää wald
till Pastor i Perno. Wid sitt tillträde höll han
den första orbcmcliga Sockenstämma, ida R ksrädet
ech Amiralen Friherre Lorentz Creutz lp. 25)
blef wald till kyrkans förcständarc), samt inrättade en
ny inwcmariivok, däruti ej allenast kyrkans dä tvä-

rande eller tillkommande egendom stulle upteknas
utan ock Kyrkans gam ia in w ent arium
uti alla sina clausulis oförändrad,
till ett an tpqwilcl efterkommande
till underrätt e l se, intagas, fäsam orden där
lyda. Denna bok som ännu sinnes qwar, och för-
waras lblalld kyrkans handlinger, har wid närwa-
rande historias författande noga blifwit begagnad.

Dä fanns wid kyrkan fyra särskilda förgylba
Silfwcrkalkar med Patén, en silfwer Markanna
af 85 Lod, en silfwer fiasta och sted, 4 stora
klockor i stapeln och 2nc smärre i kyrkan, 3 st.
mässings ljuskronor, 6 mässhakar, m. m. som ej
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förtjcnar att ncnmas. Likwäl ma ej förbigås kyr-
kans böcker, som bestodo af nägra Postillor, en
sivenst Bibel en latinst dito, Finstt och Swmstt Psal-
tcrium, LiberCantus och en strifwcn Missalie, hwilkcn
lilla boksamling ar 1671 förökades med Luthers
Eathekcs och Ooncoräiae.

St a cheus lvar en driftig man som altid lvisadc
sig nitist för församUttgms bästa; men Amiralen
Lorentz C rev t z hade twärtom, ehurukyrkans
förcständare, mycket litet tillfälle att sörja för dess
angelägenheter. Säswn Ricksräd**) och Amiral mäste
han uppchälla sig i Swcrigc och Äbo, hwaröfiver
han sself klagar i sina drcf till församlingen. Men
hans minne lcfwcr ännu i de gäftvor han som
Gast förärade Kyrkan. Han stänkte är 1653 en
predikstol som kostade 1000 Dalcr, öch är densam-
me som ännu finnes. D<n gamle predikstolen pä
hwilkcn Wildemans wapcn finnes maladt nyttjas
nu idm Finsta Kyrkmt. Är. 1661 stänkte han

») Af Silfret bar en del blifwit stulet, en annan
del under Krigstider förkommit. De vmssämn-
de bvckern? aro alla förlorade.

-i°*) Kallas Riks och Hofratts-Räd i 1655 ars stat,
och njöt 152c» Dal G. m. Han war den
enda som pä denna tiden finnes hafw gjordt-
tjenft i Äbo Hoftatt. Se Wörlunds be-
skrifning öfwer den Kengl. Hofrätten
i Äbo p. 25. 57.
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m klocka, ibland de största som funnits — ty den
wägde clswa Skeppund, och kostade 4140 Dalcr
k. m. utom mänga smärre gäftvor. Utan twifwel
blef denna klocka stänkt till hans Moders Cat a-
rma Hess bonWichdorfs bcgrafning, som
firades samma ar, dä hon tillika med sin Man
Landshöfdingm Erncst Larsson Creutz
begmfwades i sin nya fannllcgraf uti Perno kyrka.
AmiraKn sjelf som af sin öfwerhet nyttjades i fierc
wigtiga wärf, onlkom under en sjöträffning anellan
de Ewcnssa och Dansta är 1676. Han tillikamed
Amiralsteppet Stora Kronan som förde 134
MetaNkanoner och 800 mans besättning, och wa-
rit det största som den liden funnits, sprungo i
luften *)

Sarflax hade. igenom honom blifwit
en betydande egendom. Han lät fullborda det af
hans Fader pabcgynta trelvänings höga Stenhuset,
ock satte öftoer döm sitt ock sin Frus Elsa D u-
walls wapm inhuggit i grästcn **). En af
nuwarande Flygelbygnadcrna aftvm af sten, är än-
nu äldre, och dess nedre waning har fordom blif-

liouln in liQnorein I«2urentii Oent2 i605.
Se bo» I^i«e«t2 p. 52 och
Ko 7272

") Det säges wara bngdt är 1619. Tördehanda
lades dä första grunden af Amiralens Fader.
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wit nyttjad till stall. I afseende pä sina mattga
och betydande egendomer bör han räknas ibland
denna tidens rikaste priwatmän. Utom Sarflax
ägde han i Perno: Tjusterby igenom arf af
Wildeman — Malmgård och Ku s-
kosk i som han erhöll af Konung
Adolf för ett lan af 4891 Dalcr Lybsta, till
kronan; samt dessutom Thorsby Degerby,
Antby, Räfsby, Köpbacka, Fans-
näs, Tawastby, Päwallsby, Had-
bom, Kuggom, Gislom, Andersby,
hwilka sistnämnde han tiltbyttc sig af kronan emot
4 egendomar eller hemman i Mola socken, 15 i
K iwineb b och 3 iNykyrk a alla i gamla
Finland. I Pyttis Soitm hade han stora
cch lilla Ab b orfors i genom sin Fru
hwars fader General Duwall hade köpt dem
afGrcftve Clas Tott) Kläsarö, Stock-
fors, öster och Wäst er - Kyrkjo by, Pä-
lajärwi, Kungsböle, Sippola, Ly ta-

')Han har låtit pa egen bekostnad istandsatta Py t-
tis förfnllna Kyrka, som ännu synes af en in-
scription vfwer altarkolonaden i Pyttis Knrka:
8011 Uec» linor,, illugti-izzimu^ l_eZni Ben»tc»r
Dou.inus I_,»i_r_.ntiu» <^reut2 I'iieii» Kaeo et pa-
«.tez 211 u'tiV2 ruina si_mtib»_z Lrlis reztituit
/^nnc, 1671. Häraf skull!, man sluta att en
Teet äfwen haft del i denna Kyrkans bygnad.
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la,' Badila, Skogsby, Bätsö. — Dessu-
tom hade han egendomar i Hollola, Asi ka-
la^, Hauho, Lampis, Jana kala, Kyrk-
siätt, Borga, ock Pikis, hwartill ännu
bör läggas hans möderne gods i Liflaud, om hwil-
ka jag ej kunnat inhcmta nägon säker underrät-
telfe. Med en sädan förmögenhet kunde han äfwm
belöna furstligt. Hans Inspcctor och Bokhällare
Gots man erhöll af honom för sina belvista
tjcnster och trohet, Kräkö i Borga Socken till
ewärdelig egendom ( som ännu bestttes af dcss^ ef-
terkommande i). *). Amiral Lorents portmit
maladt i oljefärg finnes pä Sarflax. Han hade
15 barn, as hwilka de namnkunnigaste äro Carl
Gustaf som war General för lifregcmenlct och
dog barnlös, Lorents och Johan.

Dm förstnämnde gick såsom Major mcd Ko-
nung Carl den" I2tc öfwcr till Lifiand, sedan han
förut hemma genomgått de lägre gradernc. Dä
han är 1701 gick att mcd 300 man rccognoscra sin
fiende wid Plcscau, blef han oförmodadt öf-
wcrfallcn af en talrik Ryst här, mm slog sig

*) A:t citera alla de Konungabref och Dokumenter
hwaraf detta ar hemtadt, anser jag onödigt,
dä de alla fvrwaras pa Sarflax. Igenom
hans mänga barn och efterkommande blefwo
dessa egendomar smäningon skingrade.
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lyckligt igenom. Är 1702 commmderade han 7
sqwadronernf llfrcgimentet Md Clissow. E
1703 blef han asgeneral Niero th wid Neu-
markt utstickad att mcd W 0man rccogno-
scera, men blef äter oförmodat omringad af
fienden. Tio gänger försökte han med fwärdct i
handen M bana sig wäg, föran det lyckades; och
emcda» detta wäcktc allnian beundran blef han af
Konungen ar 1704 gjord till öfwcrste Lieutnant
och en manad därefter till öfwerstc. Är 1706
företog han äter ficrc wädliga försök, och tog wid
LakowicH ficrc Kosacker till fänga. Konun-
gen som ifynn-crhet fägnadc sig öfwcr hans oför-
sträkta tnppcrhct, gjorde honom straxt till General
Major. Men lyckan wändc sig. Med mänga
andra slvmsta Officcmrc, blef han af Rysta Ge-
neralen Mcnsch it os Hagen tillfånga wid Dni-
per, och mästc ätfölja Zarcn wid des triumf in-
tog iMos c au*) är 1709. Ärct derpä eller
1710 blef Creutz ined 100 andra Offlcera«
hwaribland äftven war Mpitm Wre ech stickad

Detta Hr hemtadt af Nordbergs Kon. Carl
den i2 tes historia; hwad som berattas om

l>ans fångenskap ar utdragit mur C. F.
Wrechs Historie von den Schwedischen
Gefangenen in Rustland undSiberten
Soram 1725. Bvo.
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till Clinof wib Wi at k a strömmen i Siberista
Gouwcrnemmtct. 1711 blefivo de stickade till To-
bolst, hwarcst de inrättade dm sä namnkunniga
Tobolssa Skolan, där siuteligen 150 personer
dageligcn spisades.

De woro alla men isynnerhet Oreutz och
Wrecch anhängare af de sä kallade Pieti-
stcrne, hwilka ofta lcmnade dem understöd, ehu-
ru de afwen mcd tacksamhet erkände den wälwilja och
frikostighet hwarmed de af detkalla Siberims inbyg-
gare elnottogs. 1714blcflvo en del af Officerarens
sände till T omst y 300 mil därifrän,sl4s9 werst)
»nen stolan fortfor likwäl, sä att af en Rubels
månatligt sammanstött, 60 kop. anlvändcs till hus-
hållet, 30 kop. utdelades till fattiga och för 10 k. köp-
tes wcö och ljus. Dä hölts stolan i ett rum där
utom wärden, som war säpsjudarc, med sin famillc,
bodde, Captm Wrecch en Undcrosslccr, m Soldat "och
8 barn. Men ftdan genom inwanarncs ftikostig-
het deras Capital ökats, hyrdes ett särstildt hus för
3/ Rub. l mänaden. Alla Osscerarc bidrogo i
rnohn att underwisa. Elewernc woro dels deras
egna och Soldaternas barn, dels äfwm inbpggare-
nas och däribland 2ne förnäma Tartarer. Efter
fredens Hfslutande 1721 uphörde skolan, och de
fängna äterwände till fin hemort. Äfwm Carl
Gustaf Crcuh äterkom och bog barnlös 1728.
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Lorentz eller andra brödren 1p.47) war innchaf-
ware af Sarflax, och känd för sitt nit om berg-
wcrkcnas yphjelpande i landet. För att häruti staffa sig
god kunstap företog han är 1662 *) sina utländsta
resor, besäg de Saxista Bömisia, och Ungcrsta
bcrgwerten, Venedig, Rom, och flere Italienska stä-
der, reste sedan till Frankrike och Spanien och åter-
kom 1668, dä han blef utnamd Kammarherre, men
hade redan 2nc är förut blifwit förordnad Assessor
i Bergscollcgium. 1669 Marstallk pä Ambassaden
till Pohlen, dä han ånyo besökte Ungern och
Böhmen. 1673 biwistade han undersökningen
omKedkcwari **) silfwcrgrufwa i Lappmarken.
War sedermera ledamot i commissionen ont Hcrg-
werkms undersökning säwöl i Swerige som Fin-
land. Han blef 1675" Landshösdinge i Westcrbot-
ten, 1680 wice President i Kongl. Bergs Collcgi-
um, och 1683 Landshöstinge z Äbo län. Indel-
Ningswerket i Äbo Hch Björneborgs lan war en

«) Det war förmodeligen med denna Loren te
Creutz fom Uno lohannis Terserus
gjorde sin utländska resa. Se: Minne öfwer
I. E. Terserus af Tengström. p. 173.

5") Kedkeware ar-ett bärg wid byn Turpenjour
i Luleo Lappmark hwarcst 1660 ett Silf-
werstreck upfans, som nu mera ej arbetas. Tu-
nelds Geografis 3'del. p. 219.
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frugt af hans werksanchet, och hans goda hjcrta fram-
lyser i dm ömhet hwarmed han omfattade och under-
stödde Allmogen under sivära misswäxtär. Han war
2nc gänger gift Imo med Ebba Maria Flem-
ming i hwilkct ägtmstap han hade 4 barn, samt
2domcd Hcdlvig Eleonora Stenbock dotter af
Riks-Rädet,Riks Amiralen och Lunds AkadcmicKan-
sler Gustaf Otto Stenbock med hwilkcn ha»
hade 10 barn. Han dog 1688 och ligger bcgmf-
wen i Äbo Kyrka uti Kopparkista *)<

Forsby Bn»k ar af honom anlagdt. Ige-
nom arf, säsom förut är anmärkt 1p.32) hade Forsby
kommit ifrän Wildcmansta tillßalambsta famillm,och
bestod dä af 2ne hm,man i Wästcr Forsby, och ett
i öster Forsby som kallades Nygärd. Dc twan-
nc förstnämnde fyllo sedan i öde, och pä det sed-
nare erhöll Herr c ftvcrste Äte Rälamb säsom
dess innehaftvare är 1680, sateri frihet. Därefter
sälde han detta tillika n«d de 2ne Obcshemmanen
till Herr Lanbshöfdingm Lorentz Creutz, hwilkcn
sedan han lätit uptaga och ansenligt upodla sina
2ne ödegods, begarte och erhöll, jämte Nygärös

*) lamf. Gezelii Biografista Lexicon. Iftän an-
<ekningar mi en Famille Bibel som fvrwaras
pä Sarflax, är större delen hemtadt af bet som
här och framdeles ansöres om Creutz och
Mo r i a n.
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sateri af tz mantal, sateri frihet äfwm pä dessa
hwaröera bestämde af ett hälft Mantal *). Straxt
wid köpets affiutandc hade han begynt här anläg-
ga et Bruk, hwarpä han ar 1682 dm 16de Sep-
tember erhöll nådigt priwilegium. Detta Bruk
bestod ar 1692 af en Masugn, 2nc stängjaxäsham-
rar med fyra härdar, samt stälhammarc och ma-
nufacturwerk. Men redan ar 1698 lades den ena
hammaren i asta, hwarefter nya öden öfwcrgick
Bruket i det följaltde århundradet Lorcnz
Creutz lat oftvcn upbygga en Kyrka i Forsby
som ännu står qwar och kommer framdeles at bc-
strifwas.

Den tredje brödren Johan Creutz arf-
öe Malmgård och Kustoffi. I sin ungdom
war han rest u rikes, och antog pä samma resa
tjcnst pä angclsta örlogs Flott» n, biwistade 3 fjöba-
talicr och befordrades till Capimin. Wid sin hem-
komst 1674 Capitcn wid Swtnsta Amiralitetet.
1676 öftverstc Licutnant wiö Finsta Landt Dra-
gone Ssquadron. 1680 Lagman i Carclen. 1703

*) Datum Helsingfors den 22 Sept. 1684. Axel
Rosenhane.

**)Enligt utdrag af Bergmästaren C. Luntz-
ströms Project till järnbrukens Be-
willning i Hejnola län för ar iBQisom finnes pa Forsby.
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Landshöfdinge öfwer Nylands och Tawasthus lan.
Landtmarstalk i Stockholm 1713, och undcrstrcf ar
1714 Ständernas bref till Konung Carl 12te i

Bendcr, däri han anmodas att komma hen». Är
1719 Riksrad och President i Äbo Hosratt. Samma
är den 31 Dsc. Grcftve. Dog är 1725
Första gängen gift med Friherrinnan Anna
Spärre, 2dra gängen med Euphrosiita bon
Treyden och hade 4 barn, af hwilka
Johan och Swante dogo unga. En Baron Lo-
rentz Johanson Creutz ar känd säsom för-
fattare igenom sin Oratlo p2neZ?rica in cliem
natöleni li,^» Oarolii XII 25 i69Z
Holm. 4W.

Amiral L <sren t s lp. 43) Fa st er, Vri t a Creutz
war gift med General Mats Forbus till Idlax.
Fadren Hinri c Forbus till Jac k arby i Bor-
ga Socken, kom till Finland ifrån Mecklenburg,
men huru han blifwit ägare af Idlax ar obekant.

*) Gezelii Biografiska Lexiesn.
s*) Stjernman i sin Adel. Mgtrikel har: Sofiavon Treyden.

S^: Holmia Liteerata p. 3, Men ett sä-dant namn finnes ej uptagit i den mig. medde-
lade Creutsta genealogien. Manne dtt ej rät-
tare wore Johan Lonnzson?
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Mathias Forbus war först Capitaine i Swenst
svld, och blef 1635 öftversie samt introducerades
1638 säsom Swenst adelsnuzn*) Han dog 1640

fasom General af Infanteriet, och begraswades
i Mörstum Kyrka chan ägde Mörstum gärd).
Hans Fru bcgrafwadcs 1653 i Perno Kyrka. Beg-
ges porträtter jämte nägra af deras möbler förlvaras
ännu pä Idlax. Ibland deras gäftvor till Pcrn«
Kyrka ma nämnas ett rödt sammets altarkläöe
som ännu finnes qwar **). Sonm General
Major Erncst Forbus ärfde Idlax och war
gift med Christina Boye. Han har låtit
renowera de 2nc altartafior i Bas-relief som
sta pä hwardcra sidan om altarfönstrct i Perns
kyrka, och därigenom bcwarat minnet af kyrkans
kanste äldsta prydnad. Han dog 167? och
med honom utgick denna att. Deras enda dotter
Sofia Helena blef gift med öftvcrftm Friherre
Fredric Adolf bon der Pahlen som har-
stammar lfrän Lifiand, ***) stref sig Herre till

*) Stjernmans Adeliga Matrikel.
**)- Framköre war fastadt Forbus wapen och bok-

Mwerne M. F. B. C. allt af Silfwer; men
wid en inbrotsstöld för nägra är sedan blefwo
bokstäfwerne M. F. bortstulne, det andra glöm-
des i brädskan.

«'5) Den älsta man känner war Johan v. 3.
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Dudcrhof *), och utmärkte sig i kriget uti
Lifiand, men blef sedermera fangen, och förd till
Siberim, dar han dog. Om hans Son Fridric
Bo ges lavs, bodde pä Idlax ar obekant, mm med
sin fru Friherrinnan Brita Magdalena
Kling spor ldöd 1733) hade denne en Dotter
Friherrinnan Ewa Sofia o. der Pahlen som
blef gift mcd Grefwe Johan Carl Creutz Ca-
pitaine och Riddare af longl. Swensta Swärdsordm
född 1725 d. 14 Nsw. död den 2 Febr. 1788.
Deras Dotter Ewa Charlotta Creutz. f. 1757
d. 28 Now. blef g. m. Friherre Rnbbe G o ti-
ll eb Wrede, hwarigmom Idlax tillföll denna
Famillk

Amiral Christer Boye Isnäs af sin
Fader Clas Bo V c lp. 29) och dog 1681. Hans andra
broder Clas bodde pä Labby. En Hans Boye
till Näst dog 1696. Christina Boye Amiral
Christers Syster som war gift med Crnest For-
bus har stänkt till kyrkan ett par stora Silfivcr Ljus-

Pahlen,hwars Eon Carssten war landträd
i Ltfland; och dennes Son öfwerste Lieutnant
Johan Carstenson war F. A. v. d. -Pah-lens. fader.

»).Sa skrifwes b<m i Friherrinnan Wredes Stam-
tafla; Friherre Skytte stref sig förut till
Duderhof.
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stakar son» ännu finnas qwar. Detta Silftvcr har
hon tagit af fin Swarfaders Mitts Forbus lik-
kista, men märkwärdigt nog att hon debiterade sok-
nm för arbetslön.*)

Golawitsta Famillen utgick med öftversie
Lientnantcn Peter Golawits till Dcgerby,
Kug gom, ochFansnä s. Lp- 32) Han war född pä
Fansnäs 1606 och dog 1673 **). War känd
säsom en from och dygdig man. PU Perno kyrka
har han förärat utom annat, en stor ljuskrona (un-
der följande Krigstider förlorad),samt en af de mas-
hakar som ännu nyttjas. Bitter blef hans älder-
dom igenom sonen? Johans elaka upförande, som
til den grad wanartades, att han hotade mörda sin
egen Fader. Denna owärdiga son, som af Fadrcn
redan i hans lifstid blef förklarad arfiös och owar-
dig att heta hans barn, blef är 1674 af Äbo
Hoftätt dömd till döden för nägra swara mm
ogrundade bestyllningar emot Riks-Rädct Lorentz
Creutz och en dess ogifta dotter, mm hwilkcn dom
af Konung Carl den lite lindrades, och förwand-

*) Enligt knrkoräkenstaperne för dennatiden.
Han begrafwades i Kopparkista, som ännu

stär qwar i Kyrkan och omtalas framdeles.
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lades i en ewtg landsflygt. *) Af hans egendo-
mar hwilka förmodeligm sedan blefwo Kronan till-
dön»dc, och Riksrådet Lorentz C-reutz tillbytte
sig lpag 46) tillföllo Degerby och Fansnäs
Herr Ofwcrste Gu staf Gustafson Wrede
som dog är 1696 och war gift med Brita
Creutz som efter sin mans död reste öf-
wer till Stockholm.

Tcrwike innehades af Greftve Robert
L i ch t on. Han war född i Nyland förmodeligm
pa Tcrwike, är 1631 i Juni.manad. Sä
snart hans äldcr det tillät antog han krigstjenst,
och tjente sig Wp ifrån gemen Soldat igenom alla
grader till öfwerste Licutmant. 1675 blef han'
öftversie för Nya Adelsfanan, och 1677 för den
gamla. Twanne är därefter utnömdes han till
General-Major, hwarefter han blef Gouwerneur
öfwer Rewal och Estland, samt sedermera
öfwer Cronoborgs och Jönköpings lä-

*) Se: Stjernmans Adeliga Matrikel, Jag ffar
ej kunnat erfara hwarnti dessa bestnllningar be-
stått. Enligt en gammal förtekning öfwer
handtingarne vä Sarflax, borde dessa handlin-
gar finnas dar, men fvrgafwes har jag sökt
dem.

s*) Finnes ej uptagen i Creutsta Genealogin, men
omtalas ofta uti Kyrkans handlingar.
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ner. 1687 blef chan kongllgt Rad och President
i Äbo Hoftatt *). Är 1675 den 30 Scpt. blef
han af Konung Carl dftt lite uphöjd till Fyherre-
ligt samt sr 1687 till Grefweligt ständ. Han är
bekant för fin utomordmteliga styrka. I slaget
wid LunA hade han flere gånger blifwit dödcli-
gm särad och fiere kulor för alltid sittande i
hans kropp. Han dog pä fin gärd Rörstrand
närg Stockholm den 7de Januari 1692 oa> blef
begrafwen i St. Ulricae Eleonorae Kyrka i
Stockholm, där ett wackert epitaphium pryder hans
graf **). Han war gift med Beata Rosen-
stjeena, mm dog b<»mlös.

Hans Syster Gathrina Lichton war
glft mck Sapitain ***) Mårten von der
Trcnchc ach andw gängen med Major Kas-
par Frebric lörans«« Knorring. Hon

') öfwer hans förtjenster om denna hofr«tt läses
i Wörlunds beskrifning öfwer, Äbo
Hofrättt
Gezelii biografifla Lexicyn, och Stjernmans
Adeliga Matrikel. I Rudlings Supple-
ment till thetiflor stäenbe Stockholm p.161
fäges att han är född i Skott land 16;5^
Detta är ganska säkert orätt.

"6") Stjernman i sin ad. Matrikel kallar honom
öfwerfte M. Seb asti an Trenk. Hwad jag
anför ar hemtadt iftäl, Kyrkans handlingar.
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dög 7673, och en hennes ogift» Syster Slrsa bet
är 1682. Den förras Dotter Anna Maria bon
der Trenche blcfftdan gift med öftverste Adam
Gustaf Muhl som i början af 18de Seklet
war ägare af Terwi ke. Han war född i Nar-
wa, och blef först Fmdnk under öftverste Borck«
husens Finsta Dragone Regemente, sedermera
Lieutnant under öfwcrste -Lieutuaut Johan
Creutz Landt Dragone Esqwadwn. 1678 RM-
mästarc wih Claes Flemmings wärftvade
regimmte till hast, och fiuttigen öftverste wid W^
borgs lans fördubblings regemente till häst. Ad-
lad 1693 d. 2 Now. död 1714.

General- Major Fabian Berendes stref
sig Herre M Liljendahl där hanäfwm m tid
bodde. Född 1610. Gift med Catharina
Spar re men dog s 1678 den s May,) utan
manliga efterkommande. För än han 1654 blef
Friherre war han öftverste for ett Dragone re-
gemente. Utom Liljendahl har han ägt i Pcnw
Näse och W atstär, som man kan ft af en
längwarig process emellan honom sch Amiral Lo-
rentz Creutz, angämde en holme bmämd
Hamlestär, hwitken säsong ett godt fistestalle
begge wille tillegna sig. Processen fiutades sä att
det igmom Landtmätare stulle undersökas om Ham-
lestär lag närmare till Sarfiax eller Watstär,
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dä det sedan stulle tilldömmas den till hwilkens ägor
det närmast gränsade. Sarflax segrade *). Han
hade öfiven bänkrum i Perno Kyrka. Näse torde
han hafwa säldt till Hans Boye? Biskopssätet
Strömsberg wid Borga som har tillhördt denna
samille, war ett arfgods af Fabians moder
Christina BäärM Strömsberg.

Lasdahl som förut beboddes af Dufwa
fiagten innehades nu af Anders Haststo som dog
ar 1662. Denna egendom torde sedan blifwit köpt
af uägon Bope pä Isnäs. Huggutsta Famil-
len pä Fasarby utgick med Nils Huggutar 1686,
hwilkens dotter A nna Christina Hug gut
blef gift med Probsten Petrus S erlackius.

Segersby innehades säsom redan ar namndt
fp. 33) afProwincialstrifwarm Märten lönson
hwilkm i denna»tidens handlingar mycket omtalas.
Han mätte och delade Försön emellanForsbyggarne och
Garpgärds intercsscnter **). Mm rätta sörhäl?

*) Handlingarne förwaras pä Sarstax. -

*^) Enligt Extracter af salig Mårten Gjö-
ransons pä Segersby bok, som han i
lifstiden med egen hand dem efter-
kommandom för dödeUigt fall lemnatt
hafwer annoteradt Anno 16)9 etc.
finnes i Forsby och Gislarböhle.
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landet med Segersby blir likwäl swärt att utreda.
Ty ehuru Märten lönson alltid strifwcr sig
till Segersby, sä befinnes det äfwm, af Kyrtsns
handlingar, att ProbMnnan lStachcus?) bodt pa
Segersby pä 1680 och 90 talet. Äfwensä är det
ostridigt att Landshöfbingen Lorentz Creutz
och efter honom hans Fru Grcfwinnan Stenbock
ägt Segersby omkring samma tid. Detta in-
stämmer äftven med är 1683, 84, 85, 86 och 87
ars jordeböcker *). I anledning häraf sökte Lagman
Johan Christofer bon Morian**) pä 1760
talet bördcsrattighet till Segersby. I Protokollernc
härom ayföres att Grcfwe Creutz gifwu denna
egendom pä lifstid ät sin Bctjcnt Bruksbothällarcn
Pcrnowius, mm igenom de mellan^ mmande
Krigsorolighetcrna försummat att ätcrfordra egendo-
men, hwarefter dennes Son HaradsstriftvarmPcr-
nowius wunnit Skattcbref harpa af dm 10
Juni 1735 ***). Men dä tillräckeliga bewis sakna-

*) Utdrag af 1687 ars lordebok: „Garpgard
„Märten lönson Probftinnan eller Landshöf-
,,dingen, 1694 Märten lönson, nu HenricH,Gabrielfon, men berustas af Grefwinnan„Stenbock.

-i--») Säsom en astomling af Creutz och innehafwartzaf Sarflax.
ch^) Widldftiga handlingar^ härom förwaras pä

Segersby.
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hes, affiogs hans begäran. Att Pernowiusr
början af 18de ärhundradct war agarc till Segers-
by, blir onekligt.

Garpg norden war denna tiden en stor by
som innefattade utom Segersby äfwm Ha ga-
böhle lhlvilkct sedermera blifwit anslagit till Au-
gummtshemman för Pungars Rusthäll i Gam-
melby, och tillhörde en Herr Hmric ?) samt
Jon tas, örjas och Big gas. I ont as som.
tillhörde Clas Boye lärer warit det nu'sä
kallade Backas hemman. örjas lvar det
nuwarande Ollas. B ig.gas som sedermera fött
i öde, upbröts a nyo är 1780 och kallades da
Nykulla. Bcgge tillhörde Eric Markus-
son. SwcttoM äfwm en del af dälvarande
Garpgärd känner man nu blott till namnets
det war utan twiftvel Sivarfwars hemman
som sederntcra blef anslagit till understöd för gäst-
gifiverict wid Bayars Rusthäld.

En bel afErlandsböhle tillhörde P er-
nowius, och pä B agg näs hade en Fenric
Scilt inspection pä Rosens gods, samt blef
sedermera hans mag. Gislarböhle som
sedan äldre tider warit stildt ifrån Garpgärden
ägdes af Herr B ullers (?). I Blyberg hodde
1646 Anders Finner.
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Af dessa karta upgifter finne wi att de fiäsia
egendomar innehades af Adelsmän. Willdc-
männcrne hade nu förlorat sitt inflytande, men
twertom stego Creutsarne i anseende som ofta
tycktes gränsa till liten despotismc. *) Den som
känner Sweriges tillstand i medlet och flutet af 185c./
seklet, finner afivm i miniatur zsamma förhällande
i Pcrno^ Stora Donotioncr, högmod, och sjclfswäld
hörde till tonen. Reductionm wäckte sensation,'
men Crmtzarne förlorade mycklt litet.

Tidens tänkesätt utmärkte sig mycket -genom
en yttre anbagt och fromhet, som isynnerhet wisa-
de sig uti ftikoftighet emot Kyrkan. Gafivors an-
tekncmde uptagcr derföre största delen af Kyrkans
gamla inwcntariibok. Denill kom dm fördom att
grafwar i Kyrkan wore anständigare och.heligare
än andra begraftungsplatfer. Hwar och m något för-
mögm köpte sig en graf i Kyrkan som efter sitt
läge och fin storlek betaltes med ända till 250 Dal.
utom Hraföpning som kostade 30 Duler. Kyrkan
är upshld med mänga sadane grafwar, hwilka icke

*) Ibland annat ma omnämnas Riks Räbet LorentzCreutz bref till Bergmästaren Johan Da-
nietson, säsom högst despvtiskt och. Bergmä-
starens swar såsom innehållande den mast kry-
pande höfligyet man kan föreställa sig. Det
förra finnes pa Segersby der sednare pä
Sarfiax.
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litet mästc haftva förökat dess inkomst. Den wnr ocksä
öä mycket rikare än nu, ehuru dm ej/atnat dem som
sökt minsta dessegmdom. Nedan ar 1664 anmärkes
att dyrkan blifwit bestulen: äfwensä är 1687 da
blott 9^ Daler blcfwo qwar i kassan, att förtiga
ficrc stölder i sednare tider, dä sista gängen ibland
annat bortstals kalken som blifwit arbetad, säsom
prof af Silfwerbergct wid Forsby, utan att seder-
mera kunna igenfinnas.

Ibland dem som igenom gafwor till Kyrkan
gjordt sig förtjcma af församlingens erkänsla ma
nemnas Thomas Pehrman. Han war sok-
nebarn, men reste tidigt till Stockholm, dar han
blef handlande och sist Radman. Om honom säges
att han säsom en rättbctänkt Christen
sin soknckyrka ihogkomma welat i thet
han har stänkt till dess egendom följande
ar 1684 hit ankomne persedlar nemligm:
En stor Winkanna, en Winkalk, en ast, och
tallrik, allt af Silfwer, en stor Messings ljuskrona
af 3 ontgänger med förgylda knoppar, en rad sam-
metsmäshakc och altarduk lhe bästa som ännu fin-
nas) 2nc hoftmngar, och 50 Daler att utdelas i-
bland de fattiga.

En klockstapel upstrdes ar 1661 hwilkcn ännu
stär qwar, ehuru den redan för 50 är sedan
war casserad; den kostade i ett för M 200 Daler
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k. m. Ar 1689 bygdcs en Finst kyrka som ännu
är i godt siänd; den är af träd, nog liten,
men gansta tillräckclig för de fä Finnar son, bo
innom Församlingen. Under dess gälf hafiva ficrc
ifrän Lowisa köpt sig grafställm, som synes af In-
scriptioncr och Kyrkoräkenstaperne. Sedan 1754 har
likwäl ingen köpt nägot sädant; — widstepclsm
har aftagit och Staden Lowisa har erhäuit en god
och rpnllig kyrkogärd.

Något borde ännu sägas om folkmängden,
men derom saknas underrättelser. Jag förmodar
likwäl att dm warit i tilltagande, emedan man re-
dan 1653 klagar öftvcr trängsel i Kyrkan. Detta
ftranlät Probsten Stacheus att föranstalta
om en orbentclig bankdelning, sedan stcra nya
bänkar blifwit tillsatte. Efter denna tiden har
bänkordningen syra gänger bliftvu förändrad, och
sist är 5793. Endast en läktare fanns uti Kyrkan.

Sädant war tillständet i Perno da Sweri-
ges krigissa Konung Carl ben 12te bcgynte sin
bana. Gynnad af lyckan betänkte han ej bet öde
som hotade hans eget land. Men lyckan bedrog
honom — slaget wid Pultawa lefwcrerades, och
Finland stod öppet för den Rysta magtm.

Sedan Ryssarne är 1713 med sin fiotta an-
ländt till Helsingfors, där större delen af
Swensia armccn dä hade.sin position, blef, efter
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hällit Krigrad i narwaro af stadens Borgmästare
och Rad, bcfiutit, att s^wiöa tillräckligt motstånd
ej kunde göras, inwanarne stulle samla fitt dyrba-

raste, och därpä alla hus upbrännaf. Detta werkstal-
öcs, hwarefter Swcnstarne retirerade MB orgä, och
därifrån till Mentzälä; men Ryssarne som efter-
satte dem, stadnadc i Borga, hwarifrän de stickade
12000 man till Perno. Här fiogo de fitt läger

pä en holme nära Tcrwike, som därutaf ännu
i dag kallas Ryssön. Inbyggarne.i G islar-
böhle l hwilkcn by ligger snedt däremot) hade alla
fiydt i stogarne, och deras hus bleftvo af Ryssarne
fiyttade till Ryssön.. Hela holmen bcfästades med
en jordwall, och en mängd bakugnar anlades pa
berget, af hwilkct allt ännu tydliga lemmngar fin-
nas. Likwäl är det troligt att be aftvm warit in-
qwartcrade i andra byar och att Ryssön blott war
huftvudlägret, emedan man äftven pä andra stallen
uptäkt dylika bakugnar. Alla fiydde, och lemnade
sin egendom till rof. Krigets olyckor kunna alldrig
undwikas, mm förestalningen om ett onöt drifwer
mennistan ofta till steg som öka det onda. Hwad
led ej det stackars folket i stogarne!!

Man tycktes längt förut haftva befarat
Ryssames infall i landet. Redan är 5710
blcfwo efter Landshöfdingms ordres klockor-
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na *) nedtagne och förde till Helsingfors. Om
de darifrän blifwit bragte till Stockholm, eller
om be sedermera af Ryssen blifwit tagne är obe-
kant, men troligtwis stedde det sednare, emedan man
eljest efter fredens slut, stulle hafwa erhällit dem
tillbaka. Ärct förut eller 1709 blcftvo alla'kyrkans
penningar och silfwer inpackade uti Kyrkokistan , och
förde till Malm gärd att förwaras, mm Ryffarne
funno äfwel» hit och börttogo alltsammans. Fyra
af kyrkans stora ljuskronor blcftvo är 1712 ncd-
gräfde i jorden, mm hwarest ar obekant. Arbets-
lön för dnn som grafwit är upförd i Kyrkans
rackmstapcr, mm sörmodeligen lvar stallet en hem-
lighet för nägra sä, som kanste dödt under kriget,
emedan de sedermera alldrig omtalas. Hwad som
för oss ännu mer bör beklagas, är förlusten af sa
mänga wigtiga papper och dokumentcr, som af
Ryssarne blcftvo bornagne och brukade ill patroner,
hwartill hör en del af Kyrkans handlingar, Forsby
Bruks äldre dokumentcr, samt allt hwad som för
äldre tider angick Liljendahl.

Efter denna allmänna bcstrifning ma nägra

*) Isynnerhet gör det allmoge:-: oudt om den stora
af Creutz stänkta klockan. Stället där den
hängt i Stapeln upwisas ännu ät barn och
barnabarn.
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ord nämnas om Kyrkan, Gudstjensim och Präster-
stapct.

Straxt wid Krigels början fiydde en stor del
af omkringliggande soknars Präster undan fienden,
och lemnadc församlingame utan wärd^). Mm
Perno war härwid mera lyckligt. Dess Pastor
Petrus Serlackius wärdade ej allenast sin
egen församling och dertill lydande Contract, utan
öfwm fiere däromkring liggande socknar. Denne för-
tjcnta Man hwilkens namn sä oswerensstämmer med
Finlands första Reformators, war född pä Ströms-
bergs gärd i Borga Socken dm 16 Mars 1655 af
Bcrgmäsiarcu Johan Daniel son och dess Fru
Anna T orwest, Hwilka tillika woro ägare af
Serklax gärd i Perno. Af denna egendomtorde
han sedermera hafiva kallats sig Serlackius.

en kärt underwisning hemma, och sedan han
i Helsingfors Triwialstola crhällit de första grunder-
na i wcttcnstaperne, blef han är 1671 Gym-
nasist i Wiborg och 1674 Student i Äbo. Är
1679 hade han ehuru icke ännu p^astlvigd bliflvit

"°) En widlöftig relation om tillståndet i Finland
under denna tiden förekommer i Biskop
Magnus lac. Alopei Borga Gymnasii
historia i sta .häftet p. 62 —> 68, samt Ser--
lackii Biografii zdje häftet p. 282 följ^
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af Borga Församling kallad till Pastor, men^kunde
ej tillträda denna beställning, emedan Konungen
redan förut dcrtill utnamdt en annan. Ärct derpa
eller 1680 blef han af Biskop Bäng, wid dess
genomresa präsiwigd i Perno kyrka, samt 1681
genom Kunglig fuUmagt af dm 8 Juni sörordnad
att uppä Församlingens enhälliga kallelse wara
Pastor i Perno, efter sin swarfadcr Stacheus
son, aret strut afsomnat, hwartill han installerades
af Probsten och Kyrkoherden Grää i Pyttis.

Capcllancr woro da lobst.Totclius Herr
Jobst kallad och Henric Weckman, bcgge tillika,
sasonl äftven förut warit brukligt; mm i hwad
ordning de föregående lcftvat är slvärt att bestämma.
Följande nämnas: Samuel Alwcnius, Nico-
laus Olai Sylwius, Johan Hassclbladt,
och Eric Hostman död 1696.

Grefwe Carl Nicroth som är 1710 blef
utnämd General en Chef i Finland dog är
1712 i standqwartcret Gislom. Honom efterträdde
General Lybecker som redan är 1713 blef kallad
till Stockholm att för riksms ständer göra redo
för krigets bcdröfliga utgäng, hwarefter General
Carl Gustaf Armfelt erhöll öfwerbcfälet.
Denna sä namnkunniga och i war församling fä
ommlte man, war född i Ingermanland är 1666,
af öftverste Lieutnantm wid Adelsfanan Gustaf
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Armfclt och dess Fru Anna Elisabet
Brakel. *) Tidigt Fader och moderlös blef han up-
tagen snfom Page hos General Wellin gk, hwilken
wid Hans stilsmässa gas honom en ftlll mundering,
en hast och 100 Rixdalcr, samt gjorde honom till
Corporal wid Nylands och Tawasthus Cawallerie
regemente. Kort dcrpä begås han sig attrikes, för-
sedd mcd goda witncsbörd, och antog tjenst i Frank-

rike. Har tjmaöc han 17 månader säsom gemen
Soldat, biwistadc mänga batailler, och sedan han
uti ficrc belägringar afiagt bcron,da prof af tappcr-
htt awanceradc hatt till Capten. Mm nu begyntc
Kriget i Ncrdcn, och Armfclt ätcrwander efter
12 ars främmande tjcnst till M färdernesland.
Sedan han under General Cron hjorts befäl
utfört ficrc lyckliga partier, blef han af Konung
Carl 12te Md till General Adjutant: samt 1707
förordnad till öftverste för Carclsta dublerings
Cawallcric rcgwtcntct, mcd hwilktt han sedermera

«) Denna ftägtens Stamfader ar Eric Larssonsom blef adlad af Drottning Christina den 2

<5 Juli 164^, och tog till wapen en arm i har-
nesk med en pistol i guld falt. Han war Rytt-
mästare och g. m. Märta Vi llring ifrån
No rige. Föd 1570 död 1649. Son as Bon-
den Lars Carlson pä Frö sön i Jämtland,
som har warit med i klubbekriget under Carl
den sdes tid.
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wann 2ne betydliga segrar lvid Koitlax och Ha-
tt oke la. Därefter blef han utnamd General Ma-
jor oH> öftverste för Nylands regemente till fot,
samt emottog rftcr General Lybeckcr befälet öfwer
Finsta armccn. Samma är leftvercrade han dm
betydliga bataillen wid Pälkänc dar hästm blef
h«nom unöalvstutcn, hwarpä är 1714 dm i
Storkyro följde. I beggedera wisade han sin
stora sticklighet äsom fältherre; men omständighe-
terna woro förmyckct emot honom för att kunna
uträtta något betydligt. Finland kunde ej mera
förswaras, hwarstre han samma ar erhöll Senatens
order att med truppcrne ga öfwer till Swcrigc.
Da Konung Carl 12te efter sin hemkomst befiutit
anfalla Norige med Krig blef han är 1717 för-
ordnad till General Licutnant och Commcndeur
öfwer alla lamtländsta truppcrne. . Sedan han
bcwistat hela detta fälttag, och ftedcn war atcr-
siald, äterwände han mcd de öfriga Finsta
truppcrne till Finland, och satte sig ned pä sin
egendom Isnäs där han ocksä dog dm 24 Oct.
1736. Efter sin hcnlkomft ifrän Frankrike hade
han gift sig med Hrökm Lowisa Aminof f.
1685 död 1741. Med henne hade han 15 söner
och 4 döttrsr af hwilka 10 Söner säsom militairer
buro sin Fader till graftven. *) Uphöjd till Fri-

*) Detta ör hemtadt af Norbergs Carl lates
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hcrrcligt stånd öm ste Juli 17^1. Han ligger
bcgrafwm uti det fä kallade Isna^s grafchor
hwilkm graf han tillhandlat sig d. 20 Apr. 1728
af Grefwe Rcinholdt Carlson Nicroth
och Hcdwig Ulrika Creutz. öfwer isän-
gen till Grafwen pä Kyrkowäggen har nyligen
en Marmorstiftva blifwit fastad med följande på-
skrift:
„Här hwilar förgängliga dclm af Friherre Carl
„Gustaf Arnlftldt Eommandcrandc General öfwer
„Finsta och Icmtlandsta Arméerna, Chef för Nylands

uti Konung Carl Xllcs tjmst. Friherre
„til Isnäs och Sarfsalö född 1666 död 1736, och
„dess Hustru Lowisa Ammoffs stoft. — Stenen up-
„rest afdcss älsta Sons Sona Söner Generalen och
„Riddaren Grtftve Gustaf, och öftverste Löjtnanten
~och Riddare Friherre August Armfclt.

Probstcn Scrlacki As hade sedan Confisto-
rialscssioncrnc upHört i Borga, hållit et särstildt
Eonsisiorium pä Serklax gärd uti hwilket han

historia, Tidninyar utgifne af ett
salskap i Äbo ar 1773 No 12 där en wid-
löftig lefwernes beskrifning öfwcr honom streom-
mer, Stjernmans Adeliga Matrikel, samt
benäget meddelade underrättelser af Herr Baron
August PH. Arm fel t, som likwäl afwika
nägot i ett och annat t. ex. att han straxt efter
sin hemkomst blifwit General Adjutant, och att
han dött pä Liljendahl, hwilket sednare jag
liknäl anstr mycket trol^t.
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«f Rysta Landträdet och Lagmannen Greftve Tie-
senhausen d. 22 Juli 1718 blifwit förordnah
att presidera. där Sesfionerne blifwit häll-
nc stod ännn qwar för nägra ar sedan under
namn af Bistopskammaren; nu synes blott grunb-
walen efter dm gamla stora bygnadm. Capel-
lanerne lobst Totclius «ch WeHman hade
äfwm flytt undan Fienden, och Serlackius stulle ofta
warit i förlägenhet, om han ej blifivit biträdd af m
Studerande Anders Hipping hwilkcn seder-
mera af honom blef prästwigd i Perno Kyrka.
Dennes förfäder stola härstamma ifrän Österbotten,
men owisst hwad de warit.

Dä freden ar 1721 blef siutm, samlades
snläningom de stingrade äboernc till sina kära men
till en dcl ödelagda hustomter, och plogen upbröt ånyo
deras gräsbcwöxta akcrstyckm.— Det war dessa är som
wi ännu i bag kalla; de gamla Rysta tider ne.

Ibland Lorentz C 5 euh 14 barn sp. 50),
ma endast nemnas Carl I« han såsom innchaf-
ware afSarfl ax, född 1688. Han war Major i
Swenst tjmst, och hade warit 13 är fangen
i Ryssland. Sarflax hade lidit otroligt under
kriget, hwilket fömnlät honom att af kronan sö-
ka nägon erfätting. Skadan wärdcradcs till
19,234 DÄcr 8 öre t. m mm ingm ersättning
torde haftva utfallit. Efter sin ätcrkomst blef yan
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f 1722) förloftvab med Frökens Beata Charlotta
Wrede, och <lret darpä gift. Hon war född 1683
af Friherre Fabian Carlson Wrede med Fri.^
herrinnan Helcna^Gustaswa Dovgal. Efter
21 ars sammanlcftmd dog hon d. 29 Januari 1744
och lemnade efter sig en dotter Hedwig Helena
och en Son Carl I«han den yngre kallad.
Samma är den 24 Juli gifte han sig andra gän-
gen med Fröken Hedwig luljana Stakel-
ber gpä Brälsta gärd, mm Hade med henne inga
barn. Han dog 1757. Sonen Carl Johan
född 1725, war länge Minister eller rättare En-
woye extraordinaire i Haag, där han ocksä
gifte sig med Friherrinnan hon Slingeland och
hade med henne 5 Barn, som alla haftva dött
barnlöse. Alla dessa omnämndaS prolraittcr finnas
pä Sarflax.

Malmgärd tillföllGrcfwc Johan Creutz
sp. 52) äldsta Son Gustaf svm war född 1683. Han
blef redan är 1709 utnämnd till Kornett, och 1709
öftverste Lieutnant för °Äb« Läns Cawalleric Rege-
mente, samt fiuteligen Landshöfdinge öftver österbot-
tm och Cajancvorgs lgn. *i Han war gift med

*) Jag har ej kunnat erfara nar han dog, men i ett
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Hedwlg Mapdel och hade 5 b«rn fom alla
dogo barnlöse. Efter Hans död, MM Malm-
gärd hans Bror Earl si)« war Capitain med
Majors afsted Född 1685 död 1740. Han war
gift med Barbro Helena Wrede *) och hade
5 barn, af hwilka ma nemnas Riksräbet, Upsala
Academic, Sanzler, Riddare och Commenbeur af K.
M. oröcn Gustaf Philip Creutz en af Swe-
riqcs witlrastc män f.-1729 **), ftmt Johan
Carl Creutz lftdd 1725 h. 14 Rob.) som war
Capiten ock Riddare af Kongl. Swensta Swärds or-
den. Gift med Ewa Sofia bon der Pahlc»
ip. 55.) Han dog 1788 d. 2 Febr.

Forsby Bruk som af L orentz Crcuh
bliftvit anlagttillföll Greftvc ReinholdtNiero th
som lvar gift med Hedwig Ulrika Creutz,
och sedermera sär 1738)'sälde detsamma till Bruks-
patron Norström. Under iim dcrpa följande
Krigstiden hade bruket bliftvit i grund för-

<^l,»ili»e Oomiuo (?» t«vo Oreut» pesprovi»»
«i»« )slrot>«tni«2m et 02i2nvl»urZ«lizem(1ul)ern»-
tori IN«voen»ti »ol^rono
«o, »to. uz,t« 2«cll2l-i»« OM svM sinnes pä
Sarfiax, bliftver LtKvozticlion 1735, dä hal
<aledes ännu lefwat.

") Syster till C arl Iohan Creutz ben äldresFru.
**) Hans lefwernes bestrifning un I. R e h.'

binders beskrifning öfwer Swensta Ritt
Canzlerer etc. p. 200 föl.
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stördt, hwarefter Greftve Rieroth ej magtade änyo
upbygga mer än ena hammaren med 2nc härdar,
hwarwid smidet warit 600 SIK utom frälse öswcr-
smidet 90 SW. samt Hammarstatten 6 SO. Se-
dan Rsrström bliftvit ägare af bruket begärte
och erhöll han d. 28 Febr. 1740 kongl. Bergs-
Collcgii tillätelse att upbygga dm andra ödelagda
hammaren med sina 2ne härdar, samt d. 16 Juni
s. a. en Kniphanmmrc, darKsistnämndc ställgjärns-
hammare bliftvit stattlagd till 600 Stb. utom 90
SV. frälscsmide d. 22 Ött 1748. Han lät äf-
wm är 1751-53 arbeta pä en silfwcrgruswa hwartill
anledningar yppat sig pä 16 särstilta stallen *),

men arbetet si)m ej betalade kostnaden uphördc snart.
En del af kyrkans Silfwer som ej hade blif-

wit fördt till Malmgård, fp. 67) hade Capcllanm
Totelius tagit n:ed sig pä flykten. Wid fin Hcrkomst
fordrade man det förgå fwes tillbaka — han dog
under processen 1726, och hans arfwingar dömdes
att betala det förlorade silftet, hwilkcn dom <j
finnes hafwa bliftvit excqucrad., Wid frågan om
hans efterträdare proponcrades' Herr Anders
Hipping som redan sä länge, och under de
ftväraste tiderne warit präst i församlingen^ men

Enligt Protocoller öfwer Forsby Silfwerberg
är 1763 af Magnus Linder. Finnas pä
Forsby.
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en stor del woro däremot, förebärande hans höga ålder
fasom hindrande alt som sig bör wärda församlingen,
och önssadc hellre Regimmtspastorn och Capellancn
i Sibbo Johan H - b crmantill Själasörjare.
Mm dä denne friwilligt afsadc sig, insattas Anders
Hipping *) i syssian. Förut hade likwäl den andra
Capellancn Weckm an ficre gänger i allmän Sock-
nestämma proponcrat att fä bcgge Capellans syssiomc
förenade; men detta blef affiagit pä dm grund att
socknen war för stor för att af en enda knnna betjä-
nas, och man ej kunde afwika ifrän en inrättning,
spm ifrän urminnes tider warit gällande i?)

Dm fdrsta betydliga utgift församlingen sick
Vidkännas efter kriget, war löftn för nya klockor.
Hwar och en contribuerade härtill efter rad och lä-
genhet sä att redan är 1735 hade man en stor

Klocka i stapeln. Hr 1728 hade en Studerande
Ambrosius Bedingrcn som pä högre be-
fallning reste omkring landet, mälae en ny altar-
tafia i kyrkan, som nu mera ej sinnes; ty dm
nuwarande som föreställer namvaroms insiiktelsesr säkert mycket äldre.

Är 17Z6 proponerades om en ny Läktares
upbyggande öfivcr lilla döm, men kom ej alt wcrk-

*) Han bodde dä pä Slotzbacka wid Malm-gård.
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ställas för än 20 är därefter. Kyrkan hade nyligen
undergätt en stark reparation, dä endast Murmästarens
arfwöde steg tM 600 Daler, hwartill Socknens
Hcrstaper lemnade betydliga .bidrag. General Major
Eric Armfelt och öftverste Lieutnant C la es
Armfclt woro da Kyrkoföreftandare *).

Probstm Serlackius fom mot sivtet af
sin leftad war nog ftuklig, erhöll pä begäran är
1734 tjmstledighct, och syssian förwaltadcs af hans
Son Petrus Serlackins till är 1738 dä
Fadrep efter en.gudelig beredelfe afled pa S e rktap
h. 20 Oct. kl. 12 pä dagen, sedan han lefwat 83
sch ett hälft är sch warit Pastor i Pcrno 57 ar
sch nägra månader. Han war Z gänger gift 1 ?

med Elsa Stacheus som dog under en swär
barnMrd. 1793. s: Anna Christina
Huggut M FM»rby dog är 1706. 3; med Enke-
ftu Brita Chatarina von der Heide
född B o stn. **) Han hade tillsinnmans 20
barn> sch kvnde wid sin död räkna 96 ef-
terkommande. Wid hans död yppades stri-
digheter om hans efterträdare, emedan en del
önstadc hans Son, en annan del äter dm smnam-

*) Utdrag af Soknestämmo protccoller och Kyrkor
räkenskaper.

*) Hon war dotter till Haradshöfdingen Eric
V o sin hwilkens portrait finnes pä Serklax
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de Ha ber man. Man stridbe med bitterhet; isyn-
nerhet bestylde Serlackii motpart! dm afiedne för
mänga egennyttiga handlingar, och ansäg sig sälcdcs
ej pligtigt att insätta hans Son i ämbetet. *)

Haberman cchöll fuUmagt 1740 ehuru Ser-
lackius erhållit fiästa rösternc. Hwarfire känner
jag icke. Serlackius blcf sedermera Regemcnts
Pastor, och stutm i fiaget wid W i llm ans-
st rand. För Magister Graden har han utgiftvit
M Visßert2tio äe vietl>ri2s-I?r2eßill6
LcHrin Hnnn 1735, med en debicatisn
pä ftvmst wers M Herr General Carl Armfclt.

Johan Haberman lvar född i Perno
1686. Hans Fader hette Petter sch war
swarfware, och dennes Fader Lorentz Läns-
man iAbborfors. I sin ungdom har han
biwistat Wiborgs Skola, men dä Wiburg arl7lo
blcf intagit as Ryssvrne, blef han med de andra
söngarne bortförd till Moscan sch bäriftän till
Siberim. Där tjmade^ han t fem är säsom betjent

*) strifteligen inlemnade yttranden, uptagne
i Walacten beskylles Probsten Serlackius hafwa
mom annat wögrat kyrkojord ät döda, ja till
och med lemnat lik. obegrafne, dä man e^ kun-
nat betala likstoden. En beskyllning som, es
öfwerensstämmer med den mätning man eliest
gjordt om denna hedersmannen.
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hos en Officer (?) och tillwann fig under denna tid så-
dant förtroende att han äftvm blef utnamd till Lärare
i Tobolsta Skolan. Efter Krigets fint äterlvänbe han,
och befiöt att efter fina mänga öden sätta fig ned iPer-
no, ehuru Capiten Wrecch pä alt sätt sökte förmä
honom att göra sig sällskap till Tystlanb, dithänreste
för att upsöka maka och barn, dem han pä 17 är ej
sitt. Men Ha Hermans wanner som kände hans
prcdikogäfwor, och gcrna önstade se honom präst
öfwertalade honom att (pro korme,) resa M
Mo, hwartill de äftvm förstöto honom med pen-
ningar. Han blef nu 1723 Students är gam-
mal, och aret öerpä prästwigd i Borga. Här för-
rättade han aistilliga prästcsysstor, blef sedan Capel-
lan i Sibbo, Regementspastor M Nylands Infan-
tcrie och fiutcligm 1740 Kyrkoherde i Perno.
Mm tnapt hade han lilltradt syslan föran ett nytt
Krig är 1741 utbröt emellan Swertge och Ryst-
land. DeH utgäng är af historien bekant, mm i
afftende pä Perno ma anmärkas att sedan Swen-
starne den 13de luly 1742 dragit fig tillbaka
ifrän Kymmene en allmän försträckelsc utbredde
fig ide omkring gränsen liggande soknar. Den
Rysta Fäldt Marstalkm hade wäl af sit Hos er-
hällit befallning att sedan han drifwit Swcnstarnc
iftän Kymmene sluta detta arets fälttag, och
lägga sig i winterqwarter i Fredrikshamn; mm ef-
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ter ett mcd alla Generaler hällct Krigsrad, beslöt
han att begagna fin lyckliga ställning ock förföljde
sälcdcs swmstarne ännu längre. Wid Per^no
Kyrka upphann han dem, där de hade placerat fig
ien fördclagtig ställning. Här lade fig Ryssarne
midt emot dem, mm iftän ingendera fidan stedde
nägot anfall. Efter nägra dagars hwila, företogo
swmstarne äter sin retirade, emedan de ftuckmde att
Ryssta Galercrne stulle tränga upp i witm, sch
förekomma dem, samt lagade till Borga, där de
äter gjorde halt pä andra sidan an, under det
Ryssarne som beständigt förföljde dem, stannade
pä denna sidan eller uti stclswa staden *).

Haberman hade nägra dagar förut fiytt
mcd sin famille till Helsingfors samt däri-
ftän M Stockholm, ehuru hans affigt i början
blott torde haftva warit att följa fin famille **).

*) lämf. Hiftorische, politische und militärifcht
Nachrichten von Rutzland, herausgegeben von
General v. Mannstein. Leipzig 1.771. 80.
P. 477. General v. Mannstein biwistade sjelf
detta fälttag, säsom öftverste för Ingerman-
ländska och Astrakanska Regimentet, och ut-
märkte sig isynnerhet i slaget wid Will man-
strand.

»") Harmed kan jämföras Lect. Lönngrens breftill Biss. Dr. Juslenius dat Boraä den
8 Juli 1742, aftryckt i Bistop Dr. M. I.
A löpe i Borga Gymnasii historia, p. 328.
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Här gjorde han undcrtHm tjensi säsom hus-
predikant hos Riks Rädet Nils Bjelke, *)

och anförtrodde fdrfamliuMs ward ät Capellaner-
neWeckman och getter Hipping som
efter fin Fadeck Anders Hippin gs död 17Z9
mhalligt bliftvit wald till hans efterträdare. Petter
H^pping^ hade q blifwit prästwigd i Borga
hlvarftre Bistop Dr. luslenius under sin
Bistopswisitation 17Z7 fann för godt att taga ho-
nom i ny examen, och dä han besans nog swag l
sina kunstaper, Ormana honom att söka fullkont-
na sig j dr för en Prästman nödiga wcttenstq-
per **). Weckm an som war gammal hade
M Nöjunct Johan Forstähl, hwilkcn oagtadt
mänga swarighcter med outtrötlig ifwer förrättade
fina embetsspsfior och igmom fitt lätta och behag-
liga umgänges sätt gjorde sig älstad af höga och
laga. Denna fiägt till hwilkcn äfwm den bekanta
sch lärda Dsctor Forstähl hör, härstammar ifrän
Simon Forstähl som pä 1500 talet war
Pastor sS a gu. Han hade fem barn af hwilka
den älsta är Stamfader för Doctor Forstähl och

f. f. Daraf finner man. aswen att det war
den -ode lulii som Swenstarne lemnade
Perno.

*) lamf. Gezelii Biogrgfista Lexicon.
") Enligt Wisitations acrerne för 1737.
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den andra Sonens-Sons Sons Son war denne
war Johan Forfkähl. *) Wid Weckmans död
1742 blef han enhälligt kallad att wara andra
Capellancn, hwilkcn syssla han bcstridde i ZZ är.

Terwitc som under det första rysta kriget
mycket lidit **) och dä tillhörde öftverste Adam
Gustaf Muhl MM sedermera Riks Rädct
Friherre Otto Wilhelm De Gcer lM 5.
25 Dec. 1710 död d. 24 Mars 1769) som
blef gift med Friherrinnan Anna Sorothea
Muhl. Deras Son Landshöfdingm och Gehci-
mcrädet Greftvc Robert Wilhelm De Ge er
som nu äger Tcrwike, besitter tillika följande
egendomar i Perno: Bagnäs, Edö, G crbp,
Sandwik, Thorsby Nygärd, Ottrans
Willm ans gärd ochTjusterby. Detsistnämde
som Mhörbe Lorentz Lorcnhson CreuzlP.
50) tillföll sedermera Oftvcrsten MRiddarm Em est
Gu st afW illcbrandt igmom gifte med dennes
dotter Slesnora Maria Creutz Öftverste
Willebrandt som redan war i tjenst under det förra
Rysta kriget, blef under 1741 ars krig commendant

*) En fullständig förtekning pä Simon Förssahlsefterkommande förwaraspä Gislarböhle.
»*) Het berättas att den nuwarande stora bygnin-

gen som da nyst blifwit upbygd, af Rysta ar-
Ween blifwit nysygd till stall och Magasm.
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i Willmansstranb, där han äftvm samma är blcf
fangen. Efter Krigets slut aterkpmmen blef han
den 9de Avg. 1743 öftverste för Äbo lans infan-
terie regimentc, och erhöll afstcd den ste Sept.
1749 *). Han säldc sedan egendomen till Riks

Rädet De Ge er.
Sarfl ax som i mer än 200 är warit en

Creutzist egendom tillföll nu en annan famille. Carl
Johan Cre uts den äldres dotter Hed-
wig Hel en a lp. 74) blcf är 1745 gift mcd Ca-
pitain Limtnantm wid Helfingc Regemente Danic
C ameen som. dog aret derpa, hwarefter hon gift
sig andra gängen med Lagman Johan Chri-
stopher von Msrian, hwilkens efterkom-
mande ännu äga Sarfiax. Stamsadren för denna
famille war Poescos Professorn i Rcwal C h ri-
stofer Sbethard Morian Borgare Son
därstädes. För att stasfa sig uplysningar i afseendc
pä m proccs uti lustitiae Collegium hade han
är 1710 af Rysta Regeringen lsom da redan styr-
de Lifland) erhällit tillstand att resa till Stockholm
pä nägra wcckor, men dröjde där för pästms och
krigets stull längre än han ämnat. Pä denna
resa, begärte han af Konnung Fredric Ista fitt

*) Mera ont honom jStjernmans Adeliga Ma-
trikel No 18 34.
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afstcd ifrän Professorsfysfian hwilket han äftvm
erhöll den 16 Sept. 1723, da han tillika bcnatza-
des med Hostats Assessors rö^< och wärdighet.
Dcrpä reste han tillbaka till Rysland och swor
trohetsed ?äsom R;st undersäte. .Är 1727 inlem-
nadc han till Senapen en strift daruti han begär
alt säwida ej allenast hans adeliga gods Reu-
wa d iWirlä dsta kretsen utan ock hans
öfriga cgmdom Bibliotek och dok»tmenter bliftvit un-
der kriget i grund förstörde; och han således ef
kunde upwisa nägot bcwis pä sin adeliga herkomst,
Hennes Majestät i näbcr wille äter förläna honom
och hans vfterkommande elt adelsdiplom med lillstänb
«tt nyttja von sir filt namn. Dä Senaten där-
öfwer ej kunde yttra sig, inlemnade han 17Z2 en
Stämpel som hans förfäder stola haftva nyttjat,
med bcwis att detta wapm wore lika med Morians
wapm mi Nurnbcrgsta wapenboken *). Detta bc-
wis stickades till wettmstaps Akademien, som wäl
erkände wapnens likhet, mm kunde ej finna nägot
delvis att Professor Morians förfäder nyttjat
detta wapm; likwäl säwida Estlands lagar fordra
att hwar och en som besitter ett Adcligt gods mästc

») Utdragit as Kejserl. Ryska Senatens Re-
solution pä Ass-ssor Morians ansökning,
pä Rysta — finnes pä Slnfiax.
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sjelf wara Adel, och Professor Morian ägt
oftvannämnde gods redan 28 är, och war gift med
en adcllg Fru bon F**** inmhade
den rang som enligt Rysslands lagar' gör en berät-
tigad till Adelsdiplom, besibt Senaten att bifalla
hans begäran. Harpa strefKejsarinnan d. 11 Jan.
17Z3: Man stall^ lcmna honom ett nytt Abcligt
Diplom, med ett sådant wapm som af Akademien
bliftvit förcstäldt under Ro. 2. Anna. Hans Son
Johan Christo fer som efter grundlagde studier i
Newelsta Gmnnafium följde sin Fader till Swcrige,
dar han blef instriftvm säsom Student i Upftla, an-
togs är 1719 till cxtraordinarie Cancellist lek Kongl.
Canecllict, och blef kärt därefter utnamd att följa med
beskickningen till C onsta^lt inop el; men dä den-
na afstannade, antogs han är 1722 till Canccllift
wid Ambassaden till Ryssland, och blef 1727 Com-
missions Sekreterare, hwilkcn syssla han med heder
förestod i clftva är, hwarföre han äfwm blcf up-
tagen säsom Swenst Adelsman d. 17 Sept. 17Z9
sch kallad vsn Morian. Är 1744 blef han
Lagman i Rorra Finne Lagsagan. I sitt äg-
tcnstap med Hedwi g elena Creutz hade
han 7 barn. Hon dog d. 25 Apr. 1765, hwarefter
han gifte sig andra gängen med Fröken Reg nata

*) Detta namn är otydligt i Protocollet.
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Charlotta Nieroth dotter af Grefwe Reiw?
holdt Nieroth och^Hcdwig Ulrika Creutz
i Forsby. Men han fick ej länge njma Mheten
af detta ägtmstap, ty han dog är 1767. Hon öf-
lverlcfde honom länge, och dog saknad ej allenast af
sina stjufbarn dem hon mcd Moderlig ömhet om-
fattat, utan äfwm af alla andra som woro i till-
fälle att lära känna hennes goda hjcrta. Sonen
Lagman Ishan Christoffer Son Morian
som sedermera blef ägare af Sarssax *) dog 1810,
bcgräten as tre barn som ännu lcftva.

Malm gärd MM Johan Carl Creutz.
alsta lp. 75) Son Lieutnant Johan Adolf
som dog ogift 1798. Hans broder Carl Fredric
som förut bodt pä Pärlom, flyttade sedan till
Malmgärd med fin Fru Grefwinnan Anna He-
lena Ulfsparre och Son, Grefwe Carl
GustafCreutz, som sedan sin Faders död 1813
är ägare af Malmgärd.

F.orsbH såldes efter Brukspatron Norströms
död till Handelsmännerne Meistcr, Schion,
Falk och Hsffmans arfivingar i Stockholm.
Nu tillhörer det Herr Capitain Lars Falken-
heim,^ den förmnämde Brukspatron Falks Son,

*) Lagman v. Morian utlöste sina Syskon ifrån
egendomen ar 1784.
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som inlöst sina mcdarflvingars andel i bruket. Han
äger i Perno äfwm Bcrgby, Grcggböle,
Vackasi Erlandsböhleoch Tystas Rust-
häll i Gammelby.

Sarfsalö tillföll efter General Carl
Gustaf Armfclts död dess 4öe Son öfwerste
Licutnanten Claes Armfclt född är 1706 död
1769, gift mcö Hedwig A min of. Hans barn
Herr Lagman Carl Henric Armfclt f. 1749
d. 1805 ogift, ock Lo w lsa Charlotta g. m.
Herr Capuain Berndt A monos säldc egendo-
men till Herr Krigsrådet af Forscllcs. Isnäs
äter tillföll den 6tc Sonen Gmeral Majoren och
Chefen fbr Calmare Rcgimente Friherre Er i c
Armfclt, och torde han och Claes Armfclt
haftva gifwit sina Syston nägon lösen. Eric
hcdc en Son Eric Wrlhelm som dog wan-
finnig pä Isnäs 1805, och en doter Lowisa
Ulrika som war gift med sin Cusin Baron Axel
Eric Armfclt och Moder till dm nu lcf-
wandc Friherrinnan Ulrika Charlotta Arm-
fclt som nu äger Isnäs jämte Lasdal,
Sjö gärd, T rännas, Rosendal, Inger-
by, Bagböhlc och Böhlc.

Näst med Malmsby och Mastlax Inneha-
des i medlet af-förra århundradet af Kapitm Lorens
Glanscnstjerna, som war gift»mcd Elsa Creutz,
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dotter af Greftvm loh a n Lorenfon Grcutz
pä Malmgård, hwarefter egendomen igenom ars till-
föll öftverste Lieutnantm lägerhorn. Efter hans
M säldcs Näfe med dess tillhörigheter till Herr
Capitcn Johan Unonius.

Segersby säldes är 1740 af Haradsstrif-
waren Pernowius till Fru Jul jana
Äkerstcdt, mka efter Kyrkoherden i Mörstum
Lars Äk crst c d t ld. 17Z9 ) och Probstm
Serlacki i dotter. Mm dä hon dog 1744 köptes
Seger s b y af hennes Syster Hedwig Ser-
lackia *) som war gift med Capellancn Petter
Hipping. En af dm forutnamdes Döttrar **)

Martha Äkerstcdt blef sedan gift mcd Ca-
pellancn lohanForstahl lp- 84) och bördadc,
Segersby tillika med fin broder Lars Äkerstcdt: mm
igenom deras dotter Huljana Forstähl g. m. wice
Pastor Da wid Hipping, blef denne ägare till
Segersbp sedan han förut tillhandlat sig andra hälf-
ten af egendomen. Härunder hör säsom Augummt
Blpbergs hemman och Z mantal i Pitkäpä by.

Idlax tillföll Baron Earl Hinrik Wre-
de den (p. 55) förutnämdcs Son; han har gjort en ny

*>För 2700 Daler K. m.
"^) De woro fyra barn: Magnus, Lars, Jul-jana och Martha.
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utflyttning närmare till sjön, dar halt nu- sjelf bon
M kallas Rönnäs.

Bayars ilptogs i början af IBde Seklet af
Länsmannen Smal hwilkcn öfwm erhöll statte
bref därupä^ Egendomen sattes ännu mera i stänö
af dess son Sa m lte l Smalen hwarefter den-
nes Son öftverjägmästarm Smale n, säldc dm
till Lagman bon Morian och denne sedermera
till Herr öftverste Lieutnant b. Ernrsth.

La bby som warit en Boye tillhörig egendom
tillföll igenom gifte Herr Ofwerstm och Riddaren
von Essen.*)

Ollas hemman såldes af Greftve Carl
Gustaf Crcnz till h. Pastor Johan
Forstähl hlvilkeus dotter Anna Hel en a
dlcf gift med Bokhällaren G. B a stman dess nu-
warande ägare.

Gisslarböhle innehades i ärhundradets
början af kyrkowärdm Stenström men köptes

*) Att denna afwen som mänga andra egendomars
nyare historia blifwit nog kärt framstald, har
skedt dels emedan den man stor möda kan in-
hemtas af nyare handlingar som ätfölja egen-
domarne, dels emedan denna del af min Be-
skrifning ar utarbetad i St. Pettersburs, där
jag fatt nöja mig med karta och ofta ofullftätt-
dig a upgifter.
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sedan af h. Pastor I. Forstähl, hwilkens
arftvingar nu äga egmdrmen.

Serklax har tillhört Probstm Serlackii barn
och bsrnabam intill sednaste tider. Sekter Carl
Serlackius sälde änteligm dm ena hälften eller sä
kallade gamla gärden till Herr Probsten Skogman
hwarefter han sälde egendomen till Herr Sjö Eapiten
Sundb er g; men den andra hälften som kallas Lapp-
näs tillhör Herr Kröns Länsmannen Elias Ser-
lackius.

Är 1732 blef Bistopswiswtlon hällen af Bistop
Gezelius, och är 1537 af Bistop lusieniuj.
Efter krigets slut blef äftvm är 1745 Prcbstewisi-
tation hällen, dä Kyrkans räkcnstaper öfwerfags och
Justerades. Iftän denna tiden ars wara älsta
Kyrkoböcker.

För de faltigas räkning upsattes ar 1745 m
fattigbössa wid stora landswägm, till samlande af
sriwilliga gäftvor. Samma är blef i Galawnsta
graftvcn funnen en kopparkista, hwarom framdeles;
brebewid denne har legat 2ue dyrbara likkistor, af
hwilka ben ma innehållit ett balsameradt lik, dm
andra ett ftuntimmer med ett barn pä armen. Pä
lacket war ett metall Crusifix som ännu str-
lvaras i Sakristian. Lcetor Kraftmän i
Borga, hwilkm tillhandlat fig Degerby*) rust-

*) Friherrinnan Ulrika Eleonora Clerk hade



92

häll, och lätit uttaga Mena utur grafwen, blef
igenom allmänt Soknestämmo bcfiut äiagh att lata
återföra nämnde likkistor i deras förra graf. Sam-
ma De gerby Rusthäll blcf är 1750 af kronan
inlöst, för att där anlägga en gränsestad, hwilkcn
dä Konungen är 1752 besökte densamma erhöll
namn af Hmncs Majestät Drottningen, och blcf
kallad Lowisa. Staden är nu alldeles ssild
ifrän Perno och lönar fin egen Pastor som äger
Pyttis och Elim a till Ancxcr.

Kyrkoherden Haberman som efter krigets
flut äterkommit, och är 1747 erhällit probfietitel,
afsomnade är 1756, saknad af sin församling. Han
war gift med Regina Helt, mcd hwilkcn han
hade 2nc barn, som torde hafim dödt i ungdomen.
Aamma är sökte eloqwentiae Lcctorn wid Borga
Gymnasium Mag. Krogius att winna Perno
till Nncxe *) men det torde hafwa stannat med
projectet. Efter honom blef Herr Professor Bengt
Krook wald till Pastor i Perno Han w3r
fon till Theologie Lcctorn sedermera Contractsprob-
sten i Hollola Bengt Krook, och hade förut
warit Hcbr. och Gr. Lingw. Lettor wid Porga

förut af grefwinnan Brita Creutz, Wredes
enka, tillhandlat sig Dcger by.

*) Omnamnes i ett Soknestämmo protokoll.
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Gymnasium. Han berömmes säsom >en gob och
gastfri man, «nn som derwid ofta glömde sitt
eget bästa hwarföre efter hani död 1771, Sterb-
husets tillstånd war gansta beklagligt.

Hans efterträdare war Herr Esqwadrons Pre-
dikanten Petter Berg som oagmbt hall ej nnr
pä förslaget, likwäl wann denna beftrömn, lor-
dehända med afstcndc pä Herr Professors Kroks
stcrbhus, hwilkens Enka Maria Bcnedigta
Hcinzia han sedermera ägtade. Han war född
d. 22 Juni 1722 i Ulcäborg, där hans Fader
war handlande. Under är 1742 ars krig hade
han med mänga andra flytt öfwcr till Stockholm,
sch hade således tillfälle att wid Upfala Akademi
förkofra sig i hwarjehanda weltenstapcr. 1744
begynte han såsom Student, att i ljcnsten biträds
Kyrkoherden wid Finsta Församlingen därstädes
Mag. Procheus, till dess han är 1746 i Upsala
blef ptästwigd och förordnad att wara naöarspredi-
kant wid nämnde forsamling. Härifrän ledig be-
gås han sig är 1517 till Finland, och bcstriddc
prcstcrliga göromalm i Men do har ju med

*) Pä förstag woro upförde: Domkyrko Capellancn
Joel Jacob Petrejus Mgementepastor
Georg Lagus som waritt nädärspredikant
efter Probsten Haberman och Recrorn wtd
Helsingfors stola Henric Forsius.
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fädimt nit att Consistorium är 1749 tillade honom
wicc Pastors namn och heder: 1749 kallad till
Stadsprcdikaltt i Lowisa. 1750 Esqwadrons
predikant, för koltgl. Karelsta Dragonerne. 1755
predikade han wid prastmötet i Borga. 1773 den
10 Marti blcf han Ntnämd Pastor i Perno och
aret serpä Probst. I sitt första gifte mcd Chri-
stina Hornens som d^og 1767, hade han en dot-
ter som blcf gift mcd ivice Pastorm och CaMancn
i Artsjö Herr M. G. Löftving. Han dog 1784
och skildras fasomen from hederlig och okonstlad men-
nista *). Hans Adjunct, hette Magnus Kp-
anb er och blef sedan Sapcllan i Hcinola.

Capellancn Johan Forstähl dog den
14tc Augusti 1775 och till hans efterträdare
upfördes pa sörstag, Läraren wid Tcrwike stvla
Herr Eric Lönroth. Bruks Predikanten i
Forsby Johan Äström och. Adjuncten Johan
Wallcnius af hwilka den förstnamöe i såsom
klockare son i Perno) erhöll flästa rösterne och den
20 Oct. 1776 sullmagt. Den « chra sapeUancn

Utdragit af personaljerne författade af hans
efterträdare Herr Probsten lac. Skogman.
Han hade warit 2 gänger gift 1: med./. Äcker-
siedt, 2: med Martha Äkerstcdt,. och hade 5
barn af hwilka Herr loh. Henr. Forstähl war

i Forsby.
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Petter HlpinnH hade samma är ben 7de Fchr.
erhällit wice Pastors Mmn, och kärt därefter fin
Son H < nric Hipping till biträde pä sin
Höerdom. Han war gift med Probstcn Serlacky
dotter H c b w ig S c r l a ek i a som war enka efter
Bataillons Predikantm Johan Naefiindh och
bodde pa R sund. Med henne hade han tre stjuf-
barn, som alla ännu lefwa, samt 7 egna wrn, af
hlvilka en Son Dawid Hipping och 3
döttrar ännu lefwa. Petter Hipping bog
är 1782, dä pä förslag upfördes Adjunnm H e n-
eic Winter Paedagogm wid Terwike Skola
loh. Henric Forskähl *,) och Ad-
junctcn Henric Hipping af. hwilka dm
sistnämde erhöll wllelst och fullmagt af den 20.
Oct. 1783. Han blcf h. Pastor 1787 och dog
1789.

Kyrkan hade under Probstcn Krooks tid un-
dcrgätt en stor rcparatur, och dess ganlla prydnader
blifwit förbättrade och ommälade. Klockstapeln
som war utdömd, reparerades och nyttjas ännu.

*) Han blef prastwigd den 26 Oct. 1776.
**) Ibland mänga denna tiden till soknen ingifnz

räkningar, förekommer en af en bildhuggaresom säger fig hafwa förfärdigat en ny Sol,
gjordt nya »vingar ät anglarne, samt ny»
hufwuden ät nägra Apostlar som behöfde.
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Efter Probstcn B ergs död blcf h. Pastor
Jacob Skogman pä församlingens en-
hälliga kallclst medelst fullmagt as dm 9de Sept.
1785 benådad mcd Pcrno Pastorat. Han war

född i Lowisa siad den 24 lulii 1753 af fattiga
Föräldrar, som ej kunde lcmna honom det under-
stöd som fordrades att fullftlja en bana, hwarpä
haös goda natursgafwor tycktes kalla honom. Men
genom wanncrs biträde och sin egen fiit segrade
han pä sitt öde, blef 1771 Student i Äbo och
1775 h. Notarie wid det Högwördiga Dom Sapit-
lct i Borga. 1777 Capellan i Lowisa. s. a. wice
Pastor, 1785 Pastor i Perno och den Z Dec. 1787.
Probst. Är 1792 kallad till Medlem i salstapet
pro Fide et Chnsti.inismo, 1801 Medlem iK.
Finsta Hushållnings Salsiaptt. 1802 af Stiftets
Prastcrstap wald till Rcwifor wid grkilstningm af
Riksens Slätlders Riksgälds Comors Discontlverks
rakningar. Död den 9dc lulii 1307 saknad af
hwar och en som kände hans glada umgänge
och hans menistoälstande hjerta. Han blcf är 1784
g. m. aftednc Probstcn och Kyrkoherden Docwr
Da wid Starts dotter Maria Mag-
dalena som jämte 2ne Söner och en Dotter,
öftoerlcfde honom.

Förslaget efter h. Pastor Henric Hip-
ping utgjordes af Probstcn Skognwns Adjunct
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Herr Johan Ingman Bataillons Predi-
kanten Hyrckstedt och Brukspnditantm Da-
wib Hipping. Den fistnämdc erhöll för-
samlingens kallelse och tillträdde är 1789 fitt nya
ämbete hwilket han nu i 37 är till Församlin-
gens nöje. och upbyggclse förwaltat. Han är född
1753, prästwigd 1778, Brukspredikant i Forsby
1780, Capellan i Perno 1789, och wice Pastor
1796. I fitt gifte med Ivl jana Forstähl
har han haft O barn. af hwilka 3 dogö unga.
Sonen Dawid Hipping dog säftm Adjunct
Hos sin Far är 1«11> Den äldsta af de nu lcf-
wande ABd ers Johan Hipping blcf
d. 18 April. 1812 prästwigd, samma är den
Bde Oct. utnamd att wara Religisnslämre wid
Kejserligs Gouwernements Gymnastum i St.
Pettersburg.

Capellancn Eric Lönro th dog är 1792,
hwarefter 2dra Capcllans bestallningm enligl
Kougl. resolution af den 22 Dec. 1791 flyttades
till Liljendahl, som nu blef förwandlabt tiil ett Ca-
pell under Perno. Att Perno äfwm som det öfti-
ga Finland är 1809 blef Orenadt med det Rysta

riket att Perno ester Probstcn Skogmans död blef
j stället för Lampis socken anfiagit till Anex
för Bistopen i Borga — öesft, mom andra nyare
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tiders händelser, ars för mycket bekanta, för att be-
höftva i minnet äterkallas. Endast en händelse
märkwärdig och dyrbar för wär församling, ma i
wära tideböcker sörwaras. Dä wär milde Kejsare
Alexander Istc är 1812 reste igenom Finland, hade
wär Kyrka den näden att bliftva besökt af honom,
dä han äfwm gjorde sig underrättad om Kyrkans
älder, och fordna öden. Dessa Hans frägor som dä
med osäkerhet bcswarades, gäftvo anledning till när-
warande Ashandling.

Om Liljendals Capell och Forsby Bruk.
Ven tid Perno hade 2ne Capellaner bodöc

den ena wid Kyrkan, men för den andra war bo-

ställe anslagit i Homansby 2^ mil ifrän Kyrkan,
emellan Lowisa och Liljmdal. Därmed päsyftades
att lyid förefallande barndop och Soknebud m. m.
lindra beswärct för dem som bodde i det nuwaran-
de Capellet. Men Capcllanernas egen beqwämlighet
gjorde att ingen bodde i Homansby, utan hwar och en
köpte elles hyrde fig nägon egendom som lag närmare
till Kyrkan. Den olägenhet som härigenom föror-
sakades de öfte sokncboerne, ashjalptes nägot. ige-
nom öen författning Herr General Lieutnanten
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Baron Carl Gustaf Armselt widtog, i
det han säsom boende pä Liljendals öflyerstc

boställe *), lät förrätta Gudstjenst hos fig, hwarjc
söndagaf Ncgemmtspastorn som bodde hos honom,
hwanill han äftvm lemnade alt närgränsande
byfolk fritt tillträde. Men dä öftverlopet af n«n-
nistor mer och mer tilltog och darwid hwarjehanda olä-

genhets yppade sig, nödgades han i allmän sok-
ncstämma är 1731 assäga fig detta, men propone-
rade i det stället att gemensamt med dem som bo
närmare Säfträst än Perno, fä pä Krogbackm
upbygga en Kyrkstuga dar Gudstjmstm kunde häl-
las, hwilket äfwm bewiljadcs. Uti detta bönehus,
hwaraf sedermera dm nuwarande Kyrkan ar bygd
blcf Gudstjmstm hällen hwar tredje Söndag as Prä^
sicrne i Perno, intill scdnare, tider. Dessa afiägsna
sokncboer hwaraf en del bo öftver 2 mil iftän Kyr-
kan, ingäfwo wäl redan är 1738 en strist till Sonfisto-
rmm, mcd begäran att fä bygga fin egen Kyrka, och
löna sin egen Präst, eller 2dra Capellancn iftän
Perno; mm utan widare päföljd. Pä en förnyad
Ansökning hos Konungen i Swerige resolwerades

») Bygningen däri han bodt med rummet där
Gudstjenften förrattades ftä ännu qwar, sedan
den efter »742 ars Krig blifwit betydligt re-
parerad.
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den 22 Decemb. 1791, att de.ej allenast stulle sa
bygga sin egen Kyrka, utan ock att andra Capel-
ianen iftän Perno stulle bit flyttas till beständig
tjenstgöring, sedan be likwäl förut noga hade be-
stämt lönewilkorm. I anledning häraf köptes till
Capellans bohl; del af Justas kronohemman
i Safträstby, som straxt blef med nödig äbygnad
försedd. Mm sä wiba ett sä litet Prästbol i läng-
den stulle nödgas lida brist pä stog och hö till
utfordring, beslöts att ifrän hlvart hemman ärligen
stulle lemnas ett lass wed, och hö till 24 listpunö
efter hwart mantal, hwarigenom Capellancn kom-
mer at .erhålla 59 last wed och 552^ liffpunb hö,
dä bostället -af Z dels, och Liljmdals öfwcrste
boställe utgörande 3 mantal sdm frisadcs, af-
räknas iftän 24 /? dels mantal, hwaraf hela Ca-
pcllet bestar. I Spanmäl ätnjuter han utom den
lyanliha Capcllans lönen enligt öftvcrenskomnlclse
ännu 13 tunnor, som emellan mantalen fördelas.

Nu räknas till Capcllet följande byar; L i l-
jend.als öfwcrste boställe Frälse Säteri af 3

mantal, —Andersby, bestar af 6 hemman
2^ mantal, dels Krono dels Skatte, Dröm bom
7 hemman, 2; mantal alla statte, — Eski lom
7 hemman, 2 Z mautul, Krono om Statte, — Säf-
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trast med Wctum 12 Hemman 5,^ mantal,
Krono och Skatte, — Embom och Garpom 8

Hemman 3 5 mantal, Skatte, Hop om 4 Hemman
15 mantal, statte och ftälse, — Homansby 5

Hemman 3^ mantal, dels Skatte dels Krono,
Mickelfpiltom 9 hemman 3z mantal statte och
ftälft, tillsammans 59 Hemman och 26 /, mantals

Dm ftrsta Capellanm war Herr Johan
In gman ordinerad är 1783 Capellan i Gustaf
Adolft församling 1791, Capellan i Liljmdal 1793,
wice Pustor 1792, död 1804. Nädärct fbrestod
nuwarande Capellanm i Bornai Herr Samuel Ge-
der, hlvarefterär 1806 Herr And. Johan Kil-
jander blef utnämb till Capellan. han är ordine-
rad 1791, Capellan iAnjala 1794 o. Pastor
1.799, Capellan i AMa 1810. Hans efterträdare
ar«. Pastor Lars Tallgren ordinerad 1796.

Klockare Syslan bestribbes allrafirst as en
Sexman Märten Hinderson utan lön, men
stdan 1738 tillades dm tjmstgörande klockaren rät-
tighet att upbara lön iftän 12 hemman. Sluteli-
gm sedan Liljendal blef förwandladt till ett
sarstilbt Capell, betala Capellboerne den rättightt
de förut till Modertyrtoklockarm afiemnat, till sin
egw Klockare; samma förhallande är det äftvm
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med Kprtowaktarm, sä att be nu oro fria i allt,
utom Kprko och Kprkstugu reparationer, samt prä-
stegärösbygnad.

De Klockor som finnas i Stapeln oro stänkte
af öfwersten Hinric A min of, som delfin
erhöll till matklocka pä gärden dm Ma Klockan
hwilkcn förut bliftvit nyttjad, och som fordom warit i
bruk wib moderkyrkan där dm existerat alt iftän
Päfwetideu.

Säsom innehaftvare af Lilftndals öfwcrste
boställe ma nämnas: Fabian Berenbes
(p. 59. ). Efter honom torde Liljendahl genom
reduction tillfallit kronan, emedan det ifrän
18de Seklets början warit öftverste bostalte. Ge-
neral Lieutnant Carl Gustaf Arm fel,' cmot-
tsg bostället är 1711, men mäste aret derpa as-
träda det till Ryffarne, och ätertog det först efter
freden 1721. Efter honom kom öftverste Her-
man Rcinholdt Taube som erhöll as-
sted 1741, hwarefter öftverste Fröberg stMe
erhålla bostället, men hann ej fiptta dit firäu Rysar-
ne 2dra gängen 1742 borttogo detsamma — öftverste
Henri c A minof 1750 — Baron och Riddaren
öfwcrste Horn 1759— Majoren och Comendeu-
ren af Kongl. Swenssa Swerdsorbcn, Grcfwc
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Fredr. Posse 1776 —GrefweGust.Maurits
Armfclt 1792 —General Klingspor 1796—
Är 1811 blef bostället för" kronans rakning borta-
rcndcradt till Herr öfwcrste Christiernin.

Forsby har förut bliftvit omtaldt; i afscmde
a defi nuwarande tillstand ma följande anmärkas.
Rörelsen wid bruket beror huftvudsakeligen pä bet
förrad af kol man kan erhälla till wertets drifwnn-
dc. Fourneringen häraf war isynnerhet päräknad
iftän Mörstum Lapptrast och
Orimattila Socknar, hwiltai inbyggare pä
Forsby emottogo fina förnödmheter ej allenast af järn,
utan äftvm Salt som har fanns till Salu. Mm
sedan Low isa och öcsi Fästning Swartholm
blifwit anlagbe, hafwa deffc ej allenast till A.lws.
gen förpttrat ofwannamde waror, man ock eousu-
mcrat m stor del af de kol som eljest kommit att

stadua i bruket. Följden bäras har warit ott Mas-
ugnen pa 32 ars tid ej mera kunnat tomma i
gäng, och att Bruksägaren warit nödsakad att till
Marie fors bruk i Thusby Socken försälja
öm ena stängjärnshammaren med 2ne härdar, efter
förut erhället tillstand af den Bdc May 1795.

Hela Bruket bestar nu af m Masugn,
en Stängjärns hammare med 2nc härdar, samt
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en Pnip och 2ne Spit hamrar. Stängjams-
hammarm betalar 6 Skeppund stattjarn *) hwar-
förc smidas 600 Skeppund och 90 Skeppund Fräl-
sesmide tillsammans 696 Skeppund. Takjärnet
hemtas iftän Swerige, wanligtwis iftän Utö.
Spik och Kniphammaren firädla ungefär 56
Skeppund ämnesjärn, hwaraf firsärdigas alla sorter
spik yxar, Spadar, Skyfior, Koklaftvar, häststor,
söm, trefötter m. m. som till dm omtringliggande
ncgden sörsäljes. En säg som äftvm har blifwit inrät-
tad betalar i statt 7 tolfter helrena bräder **). Stockar
härtM haftva blifwit släpade iftän Mörstum,
samt en del afLapp trä st och Perno sotnay
mm sedan är 1807 har sägen ftr mellankomma»-
öc hinder ej wnrit i gäng. Qwarnm som ärligm
renderar ungefär 109 tunnor hwaraf i tillfaller
Mjölnarm, har tre par stenar, och betalar till tro-
nß ärlige» 10 Tunnor Mnmäl, hälften räg och
hälften torn.

Sedan pä 1750talet ben firut omnambe lp> 76)
filfivcrgruftvan blef uptagcn, war Brukets inne-
hafivare finnab att inrätta ett wast och smältnings

*) Är 1814 betaltes till Kronan för 6 Skeppund
stattjarn 40 Rubel i Silfwer.

«*) 6 Rub. 30C0P silfwer för är 1814.
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wärk i Lapplräst wib Palte och Kortiane
to st i läng och Högfors: men tnnde härtill ej er-
hälla tillstand, emedan Herr Assessor lac. Forsell,
Capiten Lorentz Glanzenstjerna och Borg-

mästaren Gobr. Hagert redan förut eller ben
14de Now. 1752 erhällit Koilgl. Majest, och
Hammar och Commerce Collcgii öpna resolution att
wid samma fors fä inrätta ett sägwärt. —

Wattnet som drifwer dessa omnämde wert töm-
mer ifrän ett trast belcgit mil ifrän sjclftva bru-
tet Wib deff utlopp har fordom statt ett ansm-
ligt berg *), hwilket wid bruttts anläggandebliftvit
bortsprängt, för att formera ett beqwämligare ställe
för stängjärnshsmmarm som här blifwit anlagd,
Ifrän bctta ställe som nu kallas Hammar backa
flyter wattnet uti en smal a igenom mänga bugter
M sjelfwa bruttt, bär det stär 8 alnar lägre an i
trästet, och formerar äter ett nytt fall hlvarigmom
de härwarande wert sittas i gäng.

Kyrtan som blef upbygd af Landshösdingen
Lorentz Creutz lp.s2)ar litm af träd, med ett
tom bäruti ftrut hängt Klockor. Sedermera har

*) Enligt Häradsrättens protokoll <»f 1698/ under-
strifwit af Häradshöfdingen Eric Bosin —fin-nes i Forsby.
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en ny stapel, blifwit upbygb *) som ej litet bidra-
ger till brukets prydnad. Altaret i Kyrkan är
gansta wackcrt, i antik smat, med m coupel under-
stödd af 8 corintista pelare. I fonden är en tafla
föreställande ett lamm med pästrift; Se Guds
lamm som borttager wcrldcnes synder. Pä piedestallen
af de 2ne första Colonnerna sta Brukets stiftares
namn, nnntigm pä ben ma: Lorentz Creutz
och pä dm andra: Hebwig Eleomora Stenbock
med hwarderas titlar. Oftvanfir Altaret stär att
Carl Johan Creutz lätit ommäla kyrkan.

I Stapeln finnas 2ne Klockor, bcgge försebbe
med Crcutsta wapnet och en afbild af Forsby Bruts
tyrta. Pä stora NockW sta filjande wcrser:

„v mmnista, när du hör mitt ljud, sa tom
„wäl ihog den yttersta basunens stall, Ds du
„mäste räkenskap Höra, för alla dina tankar
„srd och gernmgar". Pä den Mla stär:
„I2g ropar bftver Skog, Mark, stö, berg ock
„dalar, O Mmnista tom och hör hwad Hcr-
„Rm din Gud talar".

öftver Wapnet: Carl Johan Creutz
den äldre; unbcr bilden af Kyrkan: Fors by
Bruks Kyrka gjord as Näsman.
Holm. 1736.

") Upbygd sf Herr Burman.
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Bruksprastm har njutit i ärlig lön 80 Rixdaler
riksgäld af brukets innehaftvare, och ungefär 10
Tunnor spanmäl af omkringliggandc byar. Bruks
ägaren har ej allenast lus patronatus utan
äfwm rättighet att efter eget godtfinnande till Kyr-
kans behof anwända de medel som till Kyrkan
inflyta.

Wid Prästewal och andra Voteringar beräknas
Stängjärnshammarm till 2 Mantal, Masugnen
till 1, Kniphammarm till 5, samt Mjöl och Säg-
qwarn till 2^ eller tillsammans 5^ mantal; mm
berföre erlägges mgcn rättighet hwarkcn M Kyr-
koherden eller Capellanm wid Perno Moderkyrka
hwarunber detta Brut lyder.

Forsby gärd som bestar af m stor Caractcrs-
bpgnad och 3ne fiygelbygnader ligger snedt emot
Kyrkan. I ncdra salongen af den stora bygningcn
förekomma siera utfigter as Forsby Bruk mÄade af
en siicklig men okänd och ansprätslös artist, Herr
Schi Um ark som dog i Lowisa är 1801. Han
målade mast porträtter, mm i landsiapsmälnmg
tyckes han äftvm hafwa studerat genre mar me.
Coloritcn är Fab, haMaget behagligt, samt sar-
gernas gradation och blandnmg iagttagen meb
mycken noggranhtt.
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Om Perno Kyrka och des markwärdig-
heter.

Aprkan som är af sten och af det enkla gö-
thista slaget ar ej olik de stenkyrkor som wanligt-
wis träffas i alla Socknar langsmed Finsta wiken»
Den är understödd af 2ne rader pelare, som oftvan-
till förenade formera särskilda walf. Preditstolm
stär ungefär midt i Kyrkan, och choret ar igmom
ett strank stildt iftän dm öftiga delen af Kyrkan.
Pä södra sidan äro 3ne utbygnader, ncml. För-
ångan och Isnäs grafchor, samt pä nor-
ra sidan Sakristian som är nog liten och obe-
qwam. Här förwaras uli ett stäp pä norra wäggm,
och som ännu torde wara qwar iftän Päfivista
tidm, Kyrkans silfwer, samt nti en god walfd kallare
under golfwet, Kyrkowinet. Fönstret är försedt in-
nantill med m jäwlucka som tillstutes med en jarsi-
stäng fästad uti 2ne järnöglor; en firfigtighet som
man funnit nödig, sedan Kyrkan sä mänga gänger
blifwit bestulen.

Oagtadt den fasta grund som utmärker de
gamlas bygnader, har Kyrkan betydligt satt sig,
isynnerhet pä lvastra sidan. Redan i 16de ärhun-
dradct upmurabes det wästra remnade hwalfwet; i
17dc likaledes, och torde en dylik reparation äter
snart bliftva nödig.
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Nägra särdeles gamla och markwärdiga minnet-
märken förekomma ej, men de här finnas böra
likwäl ej helt och hället förbigäk

Det älsta, och likwäl minst wärdadc monument
Perno Socken äger, nr m sten som förmodeligm förut
statt pä ett annat ställe, men nu förekommer pä för-
stuga gälftvct just wid ingängen till Kyrkan. Den är
ungefär 3 aln läng ock Ii aln bred, och innehäller en
med munkstyl författad tatinst inscription, hwaraf
jag med mycken swärighet, endast kunnat finna bör-
jan: 6ni Ml^i (cioniilii »nuiicli) l^ll elis
cnnceznionis virZinig M2,ie. Det öftiga ar
sä utnött, att ingen bokstaf nu mera tydli a tan
stiljas, och efter 50 är, torde ej en gäng början
wara läsbar. Alt dömma af strifsättet är denna
sim huggm i 14be eller lsde seklet till minne af
nägon märkwärdig händelse. Jag firmodar att
ben har afsemde pä den lid dä Soknen blcf stänkt
till Munkarne i Padis, hwilket äftvm träffar in
pä tiden enligt hwat förut blifwit anmärkt.

Nägra usla Jungfru Marie och Apostlabil-
ber fanns ännu för en tid sedan, mm äro nu helt
och -hället förstörde.

Grafstenar förekolnma ficrc, hwaraf de för-
nämsta äro:

Sarflax grafstcn mcd en man i full rust-
ning och brcdewld en qwinna mcd ihoptnapta
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händer, swept i m läng kapa. Inunder mannen
lästs följande:

' „Här ligger begraftven den Eble wäl-
„bördige och manhaftige Erncst Crptz til
„Sarftrelax öfwerstc hwilkcn assombnade i Gudhi
„thm — Anno — Hwilkens själ Gudh glädie."
Samt under qwinnan: „Här ligger begraftven
„hm ädle och wölbördigc Catharina Hest
„von Wichdorf, afsompnat i Gudhi then —

„Nnno — Gudh förlänc en glad^efull upstän-
„delsc."

Pä högra fiöan finnas dessutom filjande
wapm inhugne neml. 1: Cre utstå 2;
Wildcmansta eller Hans Moders. 3: lä-
gerhorns eller hans Farmors. 4: Frillcs
eller hans Mormors. Pä andra sidan finnas äf-
wm 4 wapm neml. 1: Hest von Wichdorfsta.
2: Anrepsta eller hennes Moders 3: Ples-
siska. 4: ett obekant.

Willmansgärds grafsten han warit
försedd med en läng inscription som nu är helt och
hället utnött. Af Wapnct som ännu nägorlunba
kan skönjas finner man likwäl att grafwen tillhört
Wilöemannerne. Bokstäftverne T. O. B. H.
som sta öfwer wapnet betyda Thomas Olofson
l p. 26.) lWUdeman) Brita Henrits dotter
lßisbit). Inunder stär ärtalet 1584.
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Tjusterby grafstcn har jag ej haft tillfälle
att aftekna, emedan den med nägra andra stenar,
lades under gälfwet dä Kyrkanär
rades; men jag erinrar mig att dm tillhört Arf-
Wih Tönnc son lp- 26.) hwars siägt länge
innehade Tjusterby.

Pä waggen nära altaret har Herr Gehcime Rädct
och Landshöfdingen Grefwe Robert Wilhelm
De Ge er och best syston länt upresa en sten af brun
marmor till minne af deras föräldrar. Denna sten
som är wacker och wäl arbetad innehäller ett Epitaphi-
um iPmstyl mcd guldbokstäftver, af filjande innehall:
„Otto. Wilhelm. De. Ge er. Friherre. Kongl.
„Maysts. och. Swea. Rikes, högst, betrodde. Man.
„Och.Rad. Gommmdcur. af. Swerds. Ordens. Stora»'
„Kors.Född. 1710. d. 25. Deccmb. död. 1763. dm.
„24. Marlij. Hans. Fru. Anna. Dorothea.
„M uh l. Friherrinna till. Terwik. Tjusterby. Moln-
,<bp. Willmansgärb. Pcrmicmi. Ratula. m. m.
„Född. 1723.V. 2 Oct. Död.. 1772 d 20. Jan
~Han. Har. Inrikes. Utrikes. I. Krig. I Fred!
„Tjmt. med. Heder. 59. Hr. lvandrat. Redcligen.
„Hon. War. Älstad. Maka. Huld. Moder. Pryb-
„nad. för. sttt. Kön. 50. Är. leftvat. Till. Cfterdömc.
~Meb. Begges. Namn. ar.deras. Äminnelse. bewa-
,,rad. Stcnm. Restes. Af. dess. efterlemnade. Barn.
t,R. W. A. C. D. Chr. och. Oma» Ulr.
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De Ge er." Inunder sta De Geersta och Muhl-
sta wapncn f renade.

Isnäs grasihor som bewarar General Carl
GustafVrm fe l t s stoft, äger utom dm förut
omnamde nyligen upsatte inscription, (p. 72) ingmting
markwärdigt. Det har förut tillhört Crcmsta fa-
millen. Man känner alt Amiral Lorents Creutz
äftvm hade en dylik graf i Pyttis Kyrka som är
1793 blcf tillsluten och rummet förwandladt till
förstuga. Wapnet med en infcription som warit
sästade öfwer ingängen till graftven pä Kyrkowäg-
gm, sta ännu qwar, och lyder sälunda:
liujus I^Htronus l^Hurentius Oreut2.
1671.

Predikstolen är efter m äldre smak up-
satt, mfirad med mänga Apostla bilder och andra
osmakliga prydnader. Taket eller himmeln likaledes,
med dm stilnad att man äfwm där uptäckcr Crcmsta
wapnet. Innanför pä kransen stär att den blifwit
ommälad under Probstcn Kroks tid af Mälaren
Lindström i Borga.

Twenne Englar af bildhuggare arbete som äro
fastade pä Pelaren wid predikstolen witna om an-
lag lill en stor talang. De äro förfärdigade af
Herr Gustaf Serlackius Probstcn Scrlatii son hwil-
lm genom allehanda arbeten gjorHe sig känd säsom
Mckclig bildhuo^re. Detta fönjcnar sä mycket
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mera att anmärkas som han beftltit denna färdighet,
utan att hafwa erhällit nägon underwisning. Man
har ännu efter honom fiere wäl och konstigt arbe-
tade stolar, som hos hans efterkommande bewarat
säsom en märkwärdighet.

Pä hwar sin sida om Altar fönstret hänga
2nc stora och gamla tafior i hälft uphöjdt arbete.
Den ma föreställer Christi intag till Jerusalem,
och ben andra hans lidande och bcgrafning. De
mäsie wara mycket gamla. Herr General Major
Gr ne st Forbus lp. 54) har länt förnya ber n,

och sätta därunder följande inscription: U<>c epi>
ta^lllium utut j»lu^^jvisuni renovatum 1653.

En mindre tassa öftver Altarbordet som före-
ställer Nattwardens insticktelse, ar alldeles lika med
fiere af bern jag sett l Finsta landkyrtor,MM til-
lika högst medelmättig. En annan och större Altar-
tafla öftver Altarfönstret, har sedermera bliftvit
mälad af Mälaren Lindström i Borga och föreställer
Engeln Michaels strid med draken. Den ar mer
till ftrargclfe an nytta, utom det at nlälningen är
under all Critit. Härwid bör anmärkas att Engelm
Niichael är Kyrkans stydshelgon. —

Christus pä korset som stär öftver Chorbalken
jämte lungftu Maria och Apostolm Johannes
sVntjma att nämnas säsom rätt lvackert bildhuggare
arbete. De sistnämndes draperier förrada mycken
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omsärg och kännedom. Man wet ej af hwem och
när de bliftvit upsattc.

Ehuru Kyrkan i äldre tider ägt fiere ljuskro
nor finnes' nu blott en enda som blifwit stänkt af
Forsclles FamiUe emot det wilkor att i Kyrkan
erhälla m graf. Major afForselles har äf-
wm 1789 lätit förfärdiga de nu brukliga stfsertaf-
lorne och fiytta dem pä Chorbalkm iftän altar-
transcn, där be förut till mycken förargelse warit
fastade.

En döpelse funt af sten med sten fot af det
mindre slaget förekommer också innom chorct.

Säsom en markwardighet bör äfwm omnäm-
nas den kopparkista som är 1745 blcf funnen i Dc-
gcrby grafwm, ock ännu bcwaras i Kyrkan. Pä locket
är mäladt ett kärs, mcd nägra biblista tankespräk,
samt pä fidorne fiere wapm som likwäl nu mera
ej kunna älstiljas. Men hwem den tilhört, finnes
af följande inscription pä ma ändan af locket:
„Kongl. Maiests. Till Swerigc Tro Man, öfwcrste
„Lieutnant Edle och Walborne P etter Golawits
„till Degerbp, Kuggom, och lärnböle. Är födder
„pä fin Fadernesgärd Fansnäs i Perno sockn är
~1606, och sombnade i Herranom pä sin gärd De-
„gerby är 1673 Kort efter fyndet blef ien
sockenstämma proponcrat, att denna likkista stullc
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för Kyrkans rakning försäljas, men sädant blef pä
giltiga stal, iftän högre ort afsiagit.

As Eilftver äger Kyrkan för det närwarande:
2ne stora Ljusstakar, stänkte af Christina Boye
en kalk mcd Patm giftvm af Thomas Pehr-
man, m oblat ast, samt öm Patm som bliftvit för-
färdigad säsom prof af Silswcrgruftvan wid Forsby.

Sluteligm bör jag äfwm nämna om be Ade-
liga wapm, som finnas upsatte i Perno kyrka.

I: Creutsta daraf finnas 4 ; ett af adeliga
och tre af ftiherrliga fiägten.

2; Forbus daraf förekomma 3, mm mycket
illa mcdfarne, sä att man knapt kan stilja wapnet.

3: Anrcpp till SoorNo. 7. Denna ätt som
härstammar iftän Lifiand är känd i Perno genom
Erncst Creutz Swär-Moder Margaretha
Anrcpp. Om nägon af denna famille bsdt här
wifiar jag.

4: hest bon Wichdorf; finnes ej introduce-
rad pä ftvensta Riddarhuset, men. är bekant i
genom Catharina Hest bon Wichdorf den
omnämde Ernest Creuts Fru.

5: Plcsse; hör äftvm titt Creutsta fiunillen,
mm är att dömma af wapnet, af bey gamla adeli-
ga fiägten i Hollstcin som för en. stjöld, hwaröf-
wcr iftän wänstcr snedt till höger fipler ell ström?

6lc Dovgal af Mackcrstoun: denna
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att som härstammar iftän Skolisand är i Perno
tänd gen^om Elsa DougaU g. m. Amiralen
Lorentz Creutz.

7: Gyl lenhorn; till hwilkm af de ade-
liga familler som bodt i Perno, wapm hör,
är mig obekant. Ingen af detta namn, har sä
mycket jag wet bodt har. Dessutom är detta wapm
innehallande ett Gullhorn i rödt M mtö 2ne un-
bcrligganbe stjernor alldeles olika med losua Gyl-
len horns wapm som ar 1625 introducerades,
och med honom utgick.

8: Lobe jftän Lifland.
9: Frille till Hapaniemi. Denna fiaß

som nu är utgängen är tänd i Perno, genom
Anna Frille, g. m. Arfchib Olofson Wil-
dem an. Hon war man twifivcl dotter M Höf-
Widsmannen pä Äbo Slol^ Magnus Frille som
lefde i början af 16de århundradet, sä wida
med honom denna ätt pä sivärdsfidan utgick.
llämf. Sjernman Ab. Mat. p. 270).

10: Golawits, se p. 56.
11: Roos as Grosrop. Har 3 stjernor

i gullfält.*). Sn Roos stref sig till Baggnas.
12: Duter.

*) Bör säledes ej heta Roos utan Rosen. Ami-
ralstan Lorentz Creutz Mormor hette Elisabet
von Rosen.
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13:.Berch härstammar ifrän Lifianb.
14: Nisbet; Wilhelm Nisbethade

en Margareta Duwall till Fru och blef
därigenom fiägt med Amiral Lorentz Creutz.

15: Brednw Om denna att har jag ej
kunnat finna nägon uplysning. Wapnet liknar
Blankenfieldska om det wandes ont.

Klockstapeln som stär pä ett berg wid
Kyrkan ar upförb af i kors lagdc bjälkar, och äger
för det närwarande blott 2nc Klockor. Pä dm
större ör m Kyrka afbildad mcd päskrift: Perno
Kyrka och inunder: Then lhcr haftvcr öron
att höra han hörc." Luc. 8, 8. Pä andra fidan
stär: „Med Perno församling; i Nyland och best
egen bekostnad förfärdigad lätit i Stockholm af Er.
Rasman Hhr efter Christi börd Anno 1735."
Den lilla klockan har följande pästrift: ..^uclats
~vominum in d^inkolis in O^rndoli» deni»
~50N2ntibus. Holmi26 me unäedat lodann
.Meijer 1675'. Och oftvanföre: „6W>
~ri» in exelkis.veo et in terr»
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Soknens inre beskaffenhet.
Perns Sockens längd ifrän Norr till Söder

utgör r gcfär 3 H mil, samt dess bredd ifrän
öster till wästcr 2 mil, hwilke likwäl för gränsom-
as ojämnhet stull ej sä noga kan bestämmas.
Dest areala inuehäll är 5 ? Mil*)

Landet är mera ojämt än slätt. Utom fiere
höga jcrdkullar, uprcsa sig äfwm betydliga berg
emellan dälderne. Ibland dessa äro dc omkring
Forsby de högsta, af hwilka sedermera en del strä-
cka sig i en wästlig rigtning ät Borga och m an-
nc.n gren söder ut lnngs med Pcrno sjön till dess
de förfwinna i Finsta wiken. De omwaxla med
längre och kortare sandäsar, af hwilka dm sä kalla-
de Högmalmen öftver hwilkcn dm allmanna
landswägen löper, och malmen wid Perno Kyrka,
äro be märkwärdigastc. Men en dylik sandas be-
gynner äftvm i Liljmdal och sträcker sig i sydlig
rigtning förbi Har dom och Gislom till Lo-
wisa dar den förlorar fig i stora sjön, och äro
bäöa dessa sandåsar att anse säsom en fortsättning
af öm bekanta landtryggen (Maansälkä) som ge-
nomlöper en stor del af Finland.

5) Djurbergs Beskrifning om Swerige, 4de
Bandet p 38.
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Igenom dm sjö som wid Forsby tage fin
begynnelse och sedermera wiögar sig mer och mer
ät söder, delas Soknen likasom i 2ne lika delar
Men ehuru man wal kan säga att denna sjö först
Wid Forsby bliflver märkbar, sä anses likwäl best
ursprung .wara P^haeärfwi trast lvid Artsjö
Kyrka, hwaifrän wattnet i en smal a fiyter förbi
Liljenöals Kyrtaoch Kuskoski till Hammar-
backa trast wid Forsby, och dariftän sedermera
genom Forsby än ut i stora sjön. Wid utloppet
ifrån Pyhäjärfwi blef, dä Forsby bruk anlades,
en damm upbygd, för att wid förefallande dchof
kunna updamma watnct. Dä Artsjöboerne seder-
mera af eget bcwäg förstörde denna damm, säsom
stadlig för deras ofwanföre liggande äkrar, blef-
wo de genom Häradsrättens, rcsolmion älagde ej
allenast att framdeles uphöra med dylika wäldsanchc-
ter utan ock alt ersätta den städa bruket möjligt-
wis härigenom kunde komma alt lida. *)

Ibland holmar i P^rno sjön ma följande
anmärkas: Forsön innchällcr godt ängsland
som är deladt emellan Forsby och Garpgärds sam-
hälligheter, Kal sön och Nyssön under

»)Dat. Perno Kyrkoby d. 17. Now. 1698 ErichBosin.
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Terlvike, dm sednare belant genom Ryssames lvi-
stelse därstädes iftän 1713 till 1721. hirfsalö
nedan om Perno Kyrka, samt mera ut ät Finsta
wiken Päsalö, Granö, Kjälöi, Kcjf-
s^lö, Hudö, Wätsta r, Sondarö, Snrf-
salö Bastuön, Sandö, Rcimarwit som
alla äro bebodde, utom m mängd andra som ut-
göra Socknens störgärb.

Stora Fjärdar som inbegripas under det all-
männa namnet Perno fjärden äro följande: Kejf-
sa l ö fjärden, Pä sa lo fjärden, Isnäs f.
Sarfsaiö f. Tcrwike fjärden, samt Bagnäs
fjärden wid byn af samma namn.

Men utom dm stora allmänna Perno sjön,
förekomma dessutom fiere större och mindre trast,
säsom 1: Sarflax som har sttt utlopp förbi
Sarfiax gärd, där «.i ett litet fall en. qwarn och
en säg äro anlagöc. 2: Ett mindre trast äftvm
pä Sarflax ägor wid Lappnor. 3: Pälbölc
trästet 4: Gammclby som igenom ben sä kallade
Gammalby bäcken flyter uti Perno sjön. I den-
na back fångas Kräftor. 5: Hammar back a
trästet wid Forsby 6; L ilj en dals trist. 7:
Kustosti trast 8: Hopom trast *), samt 9:

») Wanliqtwis kalladt Huo pij <??fw i. Detta, och ej
säfträst säsom Djurberg fager p.z i?, ar den
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Björn trä stel i Reuso måste ftm stall w«ra öf-
wer 10 famnar bjupt. I alla dessa trast fängas
hwarjehanda sist, mm isynnerhet berömmesßjörn-
trist ets abborrar säsom stora, feta, och wilstnat-
liga, ehuru det för stn aflägsmhets stull gansta
sällan besötes af nägon fistarc. Utom dessa om-
nämde trast förekomnra ännu: ett litet pä Isnäs
ägor och tre smä pä Keysalö, som haftva rudor.
Men de twenne sistnämnde äro ej obserweradc pa
nägon charta.

Alla inländsta sjöar äro uptagne till 2,797.5
tllnnwnd, samt strömmar och backar som rinna
beständigt till 383 Tunnland.

Stora och widlbftiga mässar uptaga dessutom
ungefär dcl af Soknms ostndiga land. Ibland
dem nlärkcs isynnerhet Reuso mäste som häller
i widd I^oo tunnland, och är delad emellan
Malmgärd, LUjmdal, Hardom, Forsby, Sarfiax,
samt alla Perno, Thorsby, och Garpgärds sam-
hällighelcr. För att kunna draga nytta af denna
widstmkta mark beslöt Forsby bruks innehafware
att genom Eanaler eller utsillsditm söta aficda watt-
net, om sädant i affeende pä mässans höjd kunde
blifwa möjligt. Han lät derföre asinäta dmsam-

störjta sjön i Soknen. Saftlast är detsammasom Liljendals trast.
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nm, dä det befanns att mässan stod 30 alnar högre
än wattuytan i Hammarbacka trastet uti hwilket
wattnet stulle ledas. Är 1784 den 9de Juni
begyntes arbetet med dm sä kallade Gamla
Canaleu och fortsattes ärm 1785, 86, 87 och
88, med en kostnad som steg till 4347 Rixdaler
40 ss. banko. Därpä hwilade arbetet till är 1798
dm sde May^ dä den nya Caualen begynte
gräftvas, hwilket påstod till aret derpä. Dess kost-
nad steg till 152Z Rixd. 18 st. 2 r. Banko.
Den delen af mässan som härigenom bliftvit uttap-
pad och odlad, har sedermera ärligen renderat nå-
got spannemäl och hö, som ej fti noga kan be-
stammas.

Sluteligm böra äfwm omnämnas de allmän-
na wägar som gä igenom soknen. Den förnämsta
ar den sä kallade stora strandwägen som
ifrän Lowisa till Perno utgör Ii mil, däri-
från till Forsby 1 mil, samt därifrän ull
111 by 1^ mil, hwarifrän ivägen fortsattes ige-
nom Borga ock Helsingfors ända till
Äbo. Dessutom gar ifrän Forsby en annan
landswäg som i Ku sto st i delar stg i 2ne delar,
hwaraf dm ät wänstcr gar till Mörstum
Artsjö o. f. w. famt den ät höger till L il-
jendal, Lapp trast, Elimi, m. m. Iftän
Lowisa gar äfwm m allmän landswäg igenom
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Harbom, som träffar dm fbrutnimde wid Kors-
malm i Lapptrast sockm, samt en annan iftän
Haröom till Liljendal. En mindre lands-
wäg som litwäl af allmogm undechälles gar
ifrän Bränbro wid Gammelbp till Grägg-
böhle, Baggnäs, Terwite, Gerbp, Tju-
sterby Isnäs, Lastdal, Sjögärd, Will-
mansgärd, Träunas, Rosendal, Edö och
Kärpä. Här fiutas dmna wäg, mm ifrän Is-
Käs gar ännu en annan till F a sarb p, Lab-
bp, Idlax och Rönnäs där dm fiutas.

Göstgiftverier finnas i Perno, Forsby
och Liljendal, as hwilka isynnerhet de först-
nämde äro förscdbe med wacker äbygnab. Perno
gästgifweri underhälles as Baijars rusthäld,
fom till ersättning för den städa gästgiftveriet i
bötjan dä be inrättades^ troddes tillftga egendomm,
erhöll Swarfwars hemman till understöd.

Af större broar förekomma blott trmne, neml.
en öftver Forsby a, den «ndra öftver Ku st o st;
a samt den tredje wid Lilje«dals Kyrka öftver
Säfträst än.
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Åkerbruk, Producter, Fiste.
Att lanbtbrutet i allmänhet här gausta wäl

stötes, tarm af ingen kännare bestribas; mera
oafgjorb torbe ben frägan bliftva om innom Sok-
nen finnas nägon mängd af lanbstycken som ännu
kunna upodlas, ock om följagteligen soknen tuttde
föda ett större antal Mennistor än nu ster. Att
häröswer sälla ett bestämdt omdöme tilltror jag
mig icke, utan öfterlemnar det till läsaren, sedan
jag ftamstäldt följande anmärkningar.

Dä Soknen är 1742 pä Kongl. Majests, i
Swerige befallning blefaftnätt, inlcmnade Herr Direc-
tör Faggot till kongl. Swcnsta Wettmstaps Akade-
mien en berättelse härom *) hwarutl han upgiftvcr
Soknens arcala innehall till 160,11 l Tunnland,
ester 14000 qwadrat alnar pä, tunnlandet. Härun-
der inbegrep han äftvm öarne i stärgärdm 12,998
T. — stridiga platser med Borga Sockm 1,553
T. — och hela saltftön sä längt stärgärdm sträcker
sig, till 47,493 T. hwilket om det aftäknas, lemvar
ostridigt land 98,067 Tunnland att emellan Sot-
ncbocrne fördelas. As detta äter befanns upodlad
äker 5621 T. och obeständigt hafwerland 75 i

*) K. Sw. Wett. Akad. Handl. 175^. s. 257 —

268.
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Tunnlanb santt ängsland 10,802 Z T. hwartill
lades land tjmligt till upodling 12,133 Tunnlanb
dä till Skogsmark och Muhlbete återstod 69,434 Z
tunnlanb, utom be stridiga platserne.

Sotnm som bestar af 170 tz mantal, war bi
delad i 334 gärdar eller rökar, sä att wantalen
knapt woro halftverade. Härwid gjorde han dm
uträkning att om hela den brukbara jorden stulle
uptagas och odlas, stulle ej allenast hwart helt
mantal erhälla fulla 40 Tunnland äter, med hälften
iträöe, 99 Tunnland ängsland, och betesjord 100
Tunnland, utan man stulle ännukunna formera 49H
nya Mantal af Ma storlek med de föregäende, i
hwiltets ställe han likwäl ansäg hcmmanms tlpf-
ning fasom bättre och förmänligare.

Jämför man dessa upgifter med Kpttotabs-
lerne sa finner man att Soknen nu bestar af 511
gärdar eller rökar, hwaraf 133 höra till Capellet,
och att säledcs Mantalen oftvcrhuftvub äro öel<che
i 3 delar. Endast 6 gärdar, Säterierne undan-
tagnc, bcstä hwarbera af ett helt mantal. Af dessa
gärdars innehaftvare äro 301 bönder pä egna hem-
man och 211 pä andras. Denna mantalens del-
ning witnar om äkcrbrutets walständ, och att sum-
man af den upodlade äkerjorden som är 1811
uptages till Z584 Tunnland mäste, jämförd med
Director Fa ggo ts upgift wara för liten. Mm
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Dant ar ocksä för Prästerskapet omöjligt att noga
bestämma, ej en gäng gistningswis; ty i afseende
pä Perno inser man lätt att om hälften af dm
upgifta äkerjorden 53584 T.) eller 1792 Tunn-
land ligger i trade, det ösriga berätnadt ester 6te
tornet lemnar 10752 tunnor, som delade emellan
6145 personer säsom utgörande Sotnms folkmängd,
giftver ungefär 1^ tunna pä personen. Häraf bör
ännu afräknas utsädet, räntan, Prästetionden, ock
andra utstyldcr, dä gansta litet blir qwar till föda.
Lägger man ännu härtill att sedan ar 1742 intet
hemman fallit i öde, men wäl fiere äldre ödeshcm-
wan blifwit uptagne, och gansta mänga hemman
ökat fina upodlingar, anser jag mig stora stal
till den förmodan, att Perno äger åtminstone 6000-
Tunnland upodlad åkerjord,, och öfwerlclnnar till dem
som äro tvistande pä orten att undersöka huruwida
denna förmodan är grundad eller icke.

Äkern besäs mast med räg och därnäst med
K om och Hafr a men mycket litet hw e te. Po-
täter hafwa äfwm i sednare ärm wunnit mycket
förtroende Li n ntsäs nägot nästan pä hwart hem-
man, mm denna näringsgren har ej medftrt mycken,
profit för dess idkare.

Af säwäl äkcms som ängens aftastning för-
fäljes mycket litet till städerne. Mera lönar fig fi-
sket för dem som haswa Fistwattm, ehuru dma
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äftvm nägra ar siar fett. Utom Äl, Lake, Gad-
da, Gös, Abborre, Mört, Girs, Brax
Id, löja, Nors och wimba fängas mycket

Strömming i staren, samt af Pitkäpi
Serklax och Lapnor boernc. Större delen
häraf förtäres likwäl innom denna och närbelägna
Soknar.

I forna tider war det wanligt att en mängd
lodjor iftän Äbo stärgärb kommo om hösten till
Forsby, bär en myckenhet Finnar wore samlade
som antingck köpte eller emot Spanmäl tillbytte
fig deras strömming. Men nu sedan den starka
tolfournermgen ifrän de Fmsta ssknarne upHört, har
antalet af handlande Finnar minstats och mcd dem
äftvm lodjornas antal. Skälfängst idkas myc-

ket af de wid" hafskantm boende stärebocr. Flcrc
förena fig till detta ändamål om wären och begiftva
sig mcd den största lifsfara längt ut till haftvct.
Ofta blifwa de af isstycken drifne till liflsndsta si-
dan , hwariftän de sedan om sommarn ätcrwända
med sitt byte. Spackel försälja de till städernc och
af skinnet förfärdiga de sig siöftor och tobakspungar.
Äfwm köttet ätts af en del mcd mycken smak.

Af wildtwäxande örter är Kummin den
enda hwaraf allmogen hcmtar nägon fördel. Den
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wäxer i ymnighet pä åkerrenar, och försändes dels
tlll Stockholm, dels till närbelägna städer. Humle
planteras här och där: wild humle stall wäxa
päbrandön under Tjusterby. Äftvm Hassel
träffas wild, mm blott pä ett enda ställe i soknen.

Har wore äftvm tjenligt att framställa Sot-
nens Naturalhistoria, men dä jag ej är i tillfälle
att häruti lemna nägot mera fullständigt förbigäi
dm, sckan jag med nägra ord nämnt om det be-
kanta silftverbcrgct wid Forsby. Att detta rchan i
äldre tider warit tandt, är förut omnämbt; men
när det upHört att arbetas och hwar det warit bclä-
git är obetant. Pä 1750 talet anstäldes nya un-
dersökningar, dä fiere anledningar till silfwer uptäck-
les. Dm största ädern war l bet sa kallade
Warpberg et 8 aln öftver watnytan, där
aftven fauns kopparmalm. I brukets häsihage H
mil öster om gärden blefwo wid samma tid af
Bmts Patron Rorström anwiste nägra Ar se-
tt it a lista Kiesfiackar i m lagt liggande
bergshill af Schimmerblandad Kaltstm. I 2ne
stärpningarsom dä gjordes af tre famnars längd ock
2 famnars bredd den ma twä den andra ftra alnar
djup, uptogs de malmarter som den 12te Sept. 1751
blifwit till sin halt probcrade, nemligen m glanh som
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bällit bly 76 V, Oilfwer 18; lod, Kopparkies Zi
gr. Destutom fann man anledning M Silftver-
mal,n pä 16 särstilda ställen och förhoppning pä
12 andra.

Mincrslista watte» förekomma pä mänga
Men. I Forsby och wid Weckas hemmän
haftva 2ne surbrunnar redan iftän äldre tider blif-
wit nyttjade och berömde. Wm om deras wattm
af nägon bliftvit chemiee undersökt, i» af inga
härwaranb ehaydlingar, att uchemta.

Wartnab har strut Nfivit hällen i' Perno
ben 28de Sept. Mew redan för 20 är sedan blef
ben pä fieras begäran fiyttab till Morstum.
Pemo han egmteligm inga produttcr att ftrpttra,
ej eller längt till städerue att afhemta fina behos-
wer. Att marknaden fiyttades till Mörstum war
Mebes för bmna sokn ingen förlust, mm wäl en
anleduing mwdre till oorbning^
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Folkmängd, Sjukdomar,^ Wadeliga
händelser.

De alsta underrättelser wi nu äga qwar om
ftlkmängdm i Perno Socken, aro samlade af
Probstcn Haberman, straxt efter det 2 dra Rysta
Kriget. Dä räknades 4286 personer, hwaribland
woro 2022 mankön samt 2264 qwintön^

Är 1815 bestick folkmängden af 6145 perso-
ner, hwaraf 2972 woro mankön och 3173 qwin?
kön, och har säledcs pä en tid af 70 är, förökat
sig till 1859 perftner eller nästan en tredjedel.
Pä de sista fem ärm har folkmängden bliftvit
ökad med 158 personer, hwaraf 77 m. k. ock 81
q. kön.

De föddas antat har ifrän 1749 ända till
1785 alldrig stigit till 200, utom är 1755 dä
man räknade 203 födda. Minsta antalet pä dem
na tiden war 107. Men, ifrän 1785 till 1807
war de föddas antal alltid nära 200 och dcröfwer
till och med 267. Märkwardigt ar att under
krigsärm 1791, 92 samt äfwm 9Z war de föddas
antal som störst, men twcrtom kriget 4808;

föddes blott 14s barn samt 1809 endast 99.



131

De dödas antal har öfwcrstigtt dc Mas
följande ar:

Ibland soknens nuwarande inbyggare räknas:
Präster, Skollärare, Studenter, Stolgässar,

Kprkobctjmte — tillsammans - - 15 pers.

1750 föddes 140 öödde 176 i koppor 76
1757 — 145 — 162 29
176Z — 196 — 2Z6 75
1764 — 176 — 212 19
1768 — 152 — 176 41
177Z — 151 — 141 57
1775 — 142 — 197 1
1776 — IZB — 2Z6 6
1777 — 107 — 134 4
1778 — 155 — 192 5Z
1781 — 146 — 261 34
1788 — 2Z9 — 261
1789 — 158 — Z79
1790 — 196 — 270
179Z — 267 — 275 110
1807 — IZ7 — 169 16
1808 — 148 — 271 5I
1809 — 99 — Zl2 60
Summa — 2892 — 4126 6Z3
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Härmeö är inberätnab ej allmast Perno Mo
bertyrtoförsamling, utan ock Liljcndals Capell^ samt

GiMa Smbetsmän - - - 5 pers.
Ojficerare, Underosslcerare, Soldater

Bätsmän -----39
Skeppare, Sjömän, Lotsar - - 72
Bönder, torpare, bonddrängar och

dondgassar - - - - 1581
Handtwerkare - - - - 63

luspectorer, Trädgårdsmästare ock
Betjmter - - - - - 35

Personer som nyttjas wib Stäng-
järnshammarn, Knipsmedjan ock
qwarnar - - - - - 27

Utur^ tjenst gangm personer - 26
Hustrur, Enkör, och Flickbam un-

der 15 ar - - - - - 2374
Gossebarn under 15 är - - 1054
Ogifta af qwinnokönct öfwer 15 är 725

Männer stm underhållas as fat-
tigkassan - - - - - 55

Qwinuor äito. äito. - 74

Summa 6145
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Fsrsby Bruks församlings Förhållandet öenr emck-
lan bliftver följande:

De fiasta hushall bestå af 6 — 10 personer,
mm likwäl förekomma 160 hushall som blon lusta
af 2 personer, och 5 som haftva öftver 15 personer.
Här finnas tillsammans 933 hushall.

Af adeliga ständet ildre° och yngre bo innom
fttnm 23 personer, och as Ständspersoner 57.

Iftän Är 1749 till 1811 eller pä m tid
af ungefär 60 är har tillsammans räknadt 1196
personer dödt i koppor. De är dä ingen enda dödt
i koppor äro följande: 1752, 60,61,66,67,
72, 88, 89, 90, 91, Isol, 1802, M0
«ch 1812.

Z^mpying med totoppar har alt scban är 1800
»arit i bruk, mm i början utan särdeles förtroende
M best wälgörande wärkan. Först i sednare tider
har allmogen lärt att inse fitt ftl, och denna ära

Mank. Qwmf. SummH
)erns - 2226 2370 4590
:iljendal - 679 74Z 1422
zorsbp Bwk 73 69 I3Z

2972 3173 6145
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tillkommer endast BrM Predikanten nu mera Ca-
pellanm i Bornas, Herr Samuel Ced er som
igenomfin outtrötteliga möda i denna delen förstod
Mwinna fig Allmänhetens förtroende. Mcd tack-
samhet böre wi erkänna att han genom ympnmg
ärligen räddat fiere hundrade barn iftän koppsmit-
tans förödelse; och ehuru är 1808«och 9 öfwer
100 barn dogo i koppor, bör detta ej Mstrifwas
honom, säsom nyst kommen; hans förtjcnst blir
mera synlig dä man bemärker a,t de Oljande, ärm
1810, 11 och 12 tillsammans endast fyra barn
dödt i koppor.

De mast gängbara sjukdomar äro rödsot
och frästa. Dm sednare är isynnerhet mycket
allmän för dem som bo längs mcd sjökusten, där
det ofta händer att fiere personer pä en gäng och i
samma hus deras äro angripne. Utom den kalla
sjöluften torde isynnerhet mycket fiskätande herM
wara stulden. Climatct är eljest gansta godt och
folket i allmänhet ftistt och starkt. Den högsta ål-
dern är wanligtwis emellan 60 och 80 är, men
man har likwäl exempel pä mänga som Icfwat till
100 är och däröflvcr. Är 1756 lcfde en som

räknade 115 är och 1773 en som war 110 är
gammal. Mm pä de fista 50 ärm hafwa blott
fyra upnält en älder af 100 är, och9hafiva
räknat 95 ar.
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Iftän är 1774 till är 1812 hafwa 82 hustrur
funnits hwilka efter 45 ars äldcr, födt barn.

Ibland wädcliga dödsfall hafwa följande blif-
wit anmärkte pä en tid af 60 är; lefwande
upbrände genom wädeld 2ne personer 1750
och 54. Upbrände af hett watten 2ne
1753 och 1801. —Drunknat 9, hwaraf en
drunknat dä han löpt stridsto, en l ett bryggkar,
och en uti en brunn. Igenom hästar haftva om-
kommit 1 som fallit af en stenande häst 1758, —
2 som blcftvo sparkade 1780 och 1786 —samt en
som blcf ihMrampad af en häst 1786. Hängt
sig hafwa 3, ncml. 1763, 67 cch 1772. Gc-
nombärad af ett spjut 1. 1760. Swäljt
en mässingsbit lar 1761. Stungen af en
orm 1. 1759. Slagen af Ästan 1. 1767»
Fallen till döds 1. 1779. Fastnat i ett qwarn-
hjul och till döds krossad 2nc 1781 och 1802. Biten
af m warg 1. 1731. Ihjalftusen 1. 1806.

Det finnes ej anmärtt om Pästsmitta någon-

sin här warit i^gäng, ch eller om nägon stor
mistwäxt och hungersnöd förefallit. Pä m malm
nära Sarflax synas bm af Mmnistolik som
där bliftvit begrafne, men traöitioncrue härom äro
olika; somliga säga att det warit personer som dödt
as pästcn, andra äter, att har förefallit en bataillc
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emellan Nysta och Swensfa armecn. Är 1771
blef en Cordon dwgm längs med hela stargär-
tzm för att hindra pästsmittan att inkomma ifrän
Rpstland.

Nägra allmänna bostapsssukdomax äro ch
lande. Säsom markwärdigt bör man likwäl om-
nämna den bostapspäst som är 1841 grasscrade en-
dast pä Sarflax gärd. Innom gantsta tort tis
dogo dar 54 stycken mjölkande kor, 4 st. oxar och
22 qwigor. Pä mera än hälften afbrssa Kreatur har
lungan warit förtärd, likasom om de haft lungsots
Ibland fiere lätsnedel hwaraf man gjoröt bruk,
fäges bränwin blandadt med själspäckstran mast
hafwa bidragit till sjukdomens häfwande.

Prästbol, Fattigwärv, Soknemagasiner.

Pastors bostället som ligger tätt inwid Kyr-
kan bestar af ett helt mantal, och hade enligt
1663 ars smekning blott 8 tunnors utsäde. Nn
utsås ungefär 12 tunnor, mm säwida jorden stall
arbetas med eget folk, blir behällningm likwäl ej
altfor stor. Ordinarie räntan är uptagen till 49 dal:
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33 öre filftvermynt. Äbygnaden är beqwäm. UtSln en

större bpgnad, bestämde af en Sal fyra kamrar och
kök finnes en mindre med 3 kamrar och bagarstuga
som af Probstcn Krok upbygdcs, men efter hans
död af Soknen inlöstes, för att om Söndagarne
nyttjas af Soknens Herstaper — men hwilkcn rät-
tighet de åtminstone pä mänga är alldrig begagnat.

Capellans bohlcl ligger mer än 2 mil ifrän
Kyrkan i Homansby, bestämde af z mantal.och 18d.
Bö. silfwermynts ranta. Dä Soknen hade 2ue Ca-
pellaner war detta boställe för dm äldre — den
yngre hade intet. Dest aflägsmhet har litwäl gjordt
att dett i urmmnes Ger ej warit bcbodt as nägon
Capellan, utan blott af lambönder. Vice Pasto-
ren Dawid Hipping prMncrade wäl i en
sockenstämma 1797 att fä byta sig till ett för ho-
nom och Soknen lägligare boställe, mm u.an att
häruppä följde nägon förändring.

Pastorslön stiger M ungefär 250 tunnor
fpanmäl som upbäres as 163 mantal. Soknen
bcstär wäl af 170H mantal, mm ifrän denna sum-
ma afdrages ej allmast Kyrkoherde och Capellans
boställena utan ock Forsby bruk bcräknadt till 5 A
mantal, som ej betala nägon Prästrattighet. Ca-
pellancn wid Moderkyrkan upbär sin lön som sti-
ger till 70 Tunnor spanmal af 103 H mantal,.
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famt den i VapeVct of 60 Kloekarm har nägot
öftver 40 tunnor och Kyrkowättarm 8. Utom de
wanliga Pastsralicrne crhäller Pastor äftvm nägra
tunnor strönuning iftän staren; men nägra sportlar
bestäende af im, kött, bröd m. m. äro ch brukligt.

Till Sokncboernes beqwämNghct isynnerhet om
wintcrtidm och sör att äga nägot bcqwämt ställe
wid Kyrkan där hwarjehanda förrättningar säsom
barndop Communikanters uplcknandc «. m. kunde
föregä, upbygdes är 1791 en soknestuga bestäende
af en sal med 2ne kamrar. Platsen dertill blef
lemnad af Baijars Rusthälds innehafwarc. En-
ligt Landshöfdingens Resolution af dm Bde Febr.
1791 äro alla sawäl Moderkyrko som Capellboer-
ne styldiga att deltaga i dcst bygnad och widmagt-
hällandc, Sarflax gärd endast undantagen, som för
sina unberhafwande förpliktat sig att underhålla en
särstild Soknestuga

Redan iftän äldre tider har Soknen dragit försorg
om sina fattiga, som först wore indelte i sä kallade
Rotar. Men emedan dma war förcnadt med män-
ga lchsamhcter och swärighetcr, beslöts pä en sokne-
stämma 1730 at formera ett särstildt Magasin
ftr fatliga, hwartill ifrän hwart Mantal ärligen
stulle sammanstjmas en kappa Räg. Detta sam-
manstött stolle sedermera pä m bestämd tid utde-
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las emellan ett fastsiäldt antal af 30 de mast bc-
hhfwande, som dä be tillika crhörlo penningar iftän
fattigkassan, hoftmngm och friwilliga sammanstött,
därmed hade warit gansta belätne. Men man
har i sednarc tider mycket öfiverstridit det saststälda
antalet, ofta tordehända med personer som hos för-
mögna siägtingar kunnat finna eller genom eget
arbete kunnat förtjma fig underhäll»

Men man har sörjt ch endast för de saftigas
bchof. En eljest wälmämde landtman, kan ofta
under mistlväxtär räka i förlägenhet, dä ingen har
att låna och säden är dyr att köpa. Att afhjclpa
denna swärighet blcfwo 2ne Soknemagafiner
inrättade hwilka är 1758 Ven 3. Febr. af Konung
AdolfFrcdrik wunno städfästelst. Förenin-
gen bestod af 7 punctcr som i utdrag här meddelas:

1. Det ma Magasinet stulle upbyggas wid
Perno Kyrka, ock cmottaga ftanmäl af alla
stareboer samt Isnäs, Tjusterby, Terwik,
Lastdal, Sjögard, Gammelby, Kuskost,
Garpgärd, Forsby, ach Kyrkoby. Det
andra stulle byggas i Hardom och tillhöra Mickel-
fpiltom, Estilom, Säfträst, Drombom,
Garpom, Embom, Hopom, Hardom,
Homansby, Anderiby, Skirmarby, Ta-
wastby, Päwalsby,. Habdom, Kuggom,
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Gistom, Rass by, Köpbacka och Fansnäs.
Pä Sarfiax stulle en 3die boöa mrättas för denna
Gärdens nnöcrhafwande, och af Gärden under-
hållas, mm ingen insattnig har stcdt, emedan
Sarfiax innchafwarc engäng för alla ätagit fig att
swara för sina underhafwanöcs behof.

2. Insättningen stedde pä ftra är, sä att
ärligen af hwart hemman inlades 8 kappar strid och
god räg, och äfwensä 4 kappar korn. Men
Sarflax, Tjusterby, Forsby, Malmgärd»
Liljc n d a l och Kug gom lade dubbelt, sä wi-
da. de wid inrättningen swara emot 2nc hemman.
Hela Summan utgjorde säledes pä 4 är m tunna
räg och H tunna korn, pä hemmanet.

3. Insättningen stulle ste i Pc mo pH
Michaeli dag och i Hardom pä Mats-
messoöagen. Utdelningen fier tredje dag Päfl
wid Perno, och wid de andra Magasinerne W al-
borgsdagen. Delägarma äro framför andra
berättigade till län, mm böra ända wara fötsedde
med säker pant och borgen.

4. Hwar tunna betalas ärligen men 4 käp-
pars wäxt af interessenlerne men 5 af stämmande,
sch om ätcrbetalning försummas, äger
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5. Laglig utmatning rum, som ont dm ster
i A^ren stall bprtauctionems, och betalningen efter
Markgäng innchällas.

6. Herr krono Länsman Henr. Slöör
blef utwald till föreständare för Perno och Har-
dom samt Insp.cctor Nyberg förSarfiaxMa-
gasin. Dessa borde swara för in och utmatning, föra
dagbok öfwer sammaukomsterne, och sörja för span-
mälens consmvation. Hwad som kunde gä strlo-
radt stulle anteknas i räkningarne. Hwart 4de ar
borde spanmälcn upmätas, för alt conlrollera för-
waltningcn. Lönen för de första 4ra ärm war
utsatt till en kappa räg söt hwart hemman, men
sedermera af den inlupna räntan.

7. Magasinet tillhör uteslutande Soknen.
Dcst medlemmar kunna salcdcs göra förbättringar,
och i händelse af krig äftvm helt och hället uplösa
Magasinet. Sedan räntan wuxit till lika storlek
med insatsen, äga delägarcnarätt att uttaga hälften
af sin insats, och sedan wäxtcn äter kommit lill lika
qwantum, den andra hälften. Sedan kunna str-
rädshusm ökas efter behag, och dä de ej rymma
mera, kunna äfwm delägarcna utlaga öftvcrstättct
i proportion efter insättning. Om m Hemmans-
ägare bortfiyttar, äger hans efterträdare del i in-
sättningen. Understrifivct af: Nyberg, Bo i-
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lius, Malmstedt, Norström, Nibling,
Smalen, Forstal, H^ippius utom en mä«gb
bönder.

Hardom Mngafins bchällning War är 1814
enligt upgift 676 Tunnor spanmäl, men Perno
Kyrkobys Magasin blef enligt 7de puncten i före-
ningen uplöst är 1809, utan att ftäga sedermera
bliftvit wäckt om dest förnyande.

Kyrkowardm, som i be seönare ärm äftvm
warit magasins föreståndare, äligger att föra en
noga räkning öftver Fattigmedlen, och Kyrkans in-
komster samt winhällningm. Hans skyldigheter äro
destutom enligt soknestämmo beslut af den 6te Marti
1791 att alla sön och Högtidsdagar infinna fig
liöigt wid Kyrkan, för att utlemna win och oblater,
ftmt att efter Gudstjmsten upräkna och insamla de
penningar som med hospungm blifwit upburne.
Herr Bokhållaren Gabr. Bastman har i mänga
ar till församlingens nöje förestått denna beställning.
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Varna Upfostran, Industri, Seder.
I äldre tider dä den allmänna odlingen ännu

stod pä en gansta lag grad, kan man lätt föreställa
sig att ungdomens bildning ej tunde wara mycket
att pärakna, Hälst sä mycket man känner ingm
Skola eller annan undcrwisnings anstått, dä ftm-
nits i Perno. Den om sin församling sä mycket
förtjenta Probstcn Haberman wäckte först denna
fråga i en sokncstämma är 1746, dä alla stämde
öftvcrms uti att erkänna nyttan af en sädan inrätt-
ning, och äfwm funno sig nöjde att deltaga i byg-
nads kostnaden för ett Skolehus blott jordägarcna
wid Kyrkan wille vertill lemna nägon tjenlig plats^
LönM stulle utgöra 2 kappor Spanmäl iftän
hwart helt mantal, och i proportion ifrän de min-
öre. Torpares och andra faltigas barn stulle fä
lära i stolan för intet. Likwäl sinnes ej anmärkt
att sedermera någonsin fråga bliftvit lväckt om denna
inrättning, som torde hafwa stammt med blotta
projcctct.

Mera ward bifall och efterföljd är den stole-
inrättning som Riks Rådet Otto Wilhelm De
Geer är 1763 faststäldt pä Tcrwike gärd. Sko-
lreglementet bestar af 30 paragrafer, hwaraf de 9
första angä Skolemä »rens pligter i asseende pä
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barnen och läsningen. lIM paragrafen sages
att Skolemästaren bör sta under Prästerskapets i
Perno insembe som äger att igenom examen un-
dersöka barnens framsteg fä ofta sådant pröftvas
nödigt. Elfte parag. fastställer att alla barn iftän
Tcrwike, Tjusterby, Nolnby, Willmans-
gard, Edö, Bagguäs och Malmsby säsom dä
lydande under Tcrwike gärd, stulle i-stolan njuta
fri underwisning, äftvm om dessa gärdar framdeles
stulle komma att lyda under en annan ägare Lik-
wäl äga äfwm Mbra Soknebarn rättighet att har
njuta underwisning, emot stalig betalning till sto-
rmästaren. Dennes lön bestämdes till 360 Dal.
K. M. 6 tunnor räg, 2 Tunnor korn, 2 lispund
smör, wcd sa mycket stm tarfwas, ett winlcrlast hö,
2 tjog halm, samt nödiga husrum och uthus. Om
stolegängen igenom fientligt infall stulle nödgas up-
höra, uphör äfwm Anm entcdan ägaren fasom un-
dergäcndc sanzma öde, dä ej känn fullgöra sina
förbindelser. Säsom inwentarium, deponerades 120
Galer, för hwilka stulle upköpas en Bibel, en god
Postilla och en Psalmbok, samt för det som kunde
ätcrsta Abcdöcker och Eatcchcser, hwilka äter böra
utsäljas för inköpspriset. Angäcnde Skolmästarens
befordran är förbehållet att han bör njuta samma
rätt som en Collega wid Pedagogicr och Adjuncter,
om han annars, wisar prof af erforderlig skicklighet.
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Denna inrättning fKU för ewätKNga tider Hg»
bestånd, sii att arswiugen af Terwike gärd faras
obytt lott, sä stött Capital att räntan baras berät-
nad a 6 procent försiä, till inrättningms tvib-
magchällande.

Dm första Lärarm waren studerande Sand-
gren, sedermera är 1776 Eric Lönroth som
dä han 1778 blef befordrad till Capellan i
Pcrno, efterträddes afSimon lusfclius. Ef-
ter honom kom Eric loh. Lyra som 1782
befordrades till Capellan i Sibbo, samt siutcligm
Johan Henric Forstähl hyilken 1790 blef
Brukspredikant i Forsby. Efter honom stod sys-
slan länge ledig af brist pä stkande, till dest siutc-
ligm är 1803 Collegan wib Pebagogien i
Borga Herr Anders Backman sökte och
wann denna befordran. Hans efterträdare war
Studeranden Johan Björkström som sedan
1809 bestrider denna ftssla.

Sä nyttig ock wäl inrättad ömna stsla ftncs
tvära, mötes bm lstwäl icke af ett sä allmänt för-
troende ftm den förtjenar. Orsaken torde Ugga
bett i m slags medföbb efterlätmhet hos Föräl-
drarne, bels säruti att m stor bel tro sig stelftva
i ständ att underwisa finck barn, och därigenom
bespara underhällskostnaden wib stolan.
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För 70 är sedan kunde vgansta sä as allmoc
gm läsa i bot. Det gick säledes gansta däligt mcd
nnSdomens underwisning, emchan Föräldrarne
omöjligen tunde lära hwad de fjelfwa ch förstods-
Prästerskapets nit härwid war outtröttcligt, men
endast stockstraff, tyckes i början hafwa warit det
Medikament som botade Allmogens motsträftvighet *)<

De barn som utmärkte sig för god läsning blcftvo
Ml upmuntran anteknade i en särskild bot, och
obserwcrade Wid förefallande tillfällen. Nu läser
största delen gansta wäl, och man marker äftvm
hos en del, en synbar tafian att härlvid utmär-
ka sig. —

Hr 1780 wäcktes äter i allmän socknestänuna
fräga om befordrandet af ungdomens handledning
i Christmdomm. Man beslöt dä att i hwart
byalag stulle nägon stickelig af Allmogen utwäljas
som emot en ringa Vedergällning stulle underwisa
de andras barn i in och utanläsning. De Föräl-
drar som med owilja bemötte detta företag stulleböta
16 st. af Hwilkcn fond stdcrmera böcker för de

*) Isynnerhet har Herr Regiments Pastorn Georg
Layus ochMpellanen Petter Hipping
tagit saken pa en mycket sträng fot, enligt nä-
gra äldre protokoller som ännu bewaras ibland

Kyrkans handlingar.
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fattigas barn stulle nptöpas. Äldsta och byaman

stulle äftvm utwäljas, hwiltas skyldighet wore att
wata öfwer ordning och ungdomens seder. Mm
bcsft wackra bcfiut hafwa ej bliftvit wcrkstälde.

En Handelsman Andreas B ohlin i Stock-
holm som war född i Forsby, lät är 1791 genom
öppet bref i Sockenstamma proponera, att sä inrät-
ta m Skola i Forsby bruk, för Brukets fattiga
barn, samt afiven för andra som däri wille delta-
ga. Till detta ändamäl anslog han m Summa
as 20000 Dal. K. M. säsom ett stämds Capital,
of hwilkets rewenue Läraren stulle lönas. Det
enda han fordrade war att Bruksägaren stulle
lemna nägon tjenlig hustomt, och Soknen gemen-
samt upbygga stolhuset. Sjelf ätog han fig att
bestä alla fönster i stolan, samt att öfwersända
nödiga Abc böcker. Catecheser och Biblar, äf-
wensom att om sä pröftvades nödigt, öka dm ut-
satta' lönesumman. Detta hedrande anbud blef lik-
wäl ej mindre af Bruksägaren, an af hela Sok-
nen affiagit, pä dm föregiva grund, att en sätzan
stola wore onödig, hatst de föräldrar som önstade
tunna lemna sina barn m bättre och mera grunde-
lig underwisniltg, hade dertill tillfälle wid fiolorne

Borga och Lowisa ! : !
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Mmogens wanliga fysselsattnwg sträcker sig
huftvudsMgast M åkerbruket och öngstötseln; lik-
wäl finnes byar där äftvm fistet utgör en wigtig
näringsgren. I bada detarne aro de outtröttelige,
sä ftart de se fin möda pä nägot sätt belönad. —

Men likwäl bör det anmärkas att med denna fal-
lenhet för jordbruk, ingen enda af allmogen begynt
plantera tobak, för hwilkcn wara ärligen sä mycket
penningar utgistvas, kanste torde detta härröra af
m wanlig fruktan för alla nya företag, hwilket
Hckcs utgöra ett wigtigt drag i Allmogens Caractcn

Nägra egmteliga fiöjbcr och handarbeten idkat
ejaf allmogen. Tunnor, silar, bryftor, och andra
tradkäril köpas merendels iftän andra sotnar. En
gammal Estländare som här nedsatt sig, har pä de
ftönare ärcn allena försedt sotnm mch astar, part-
korgar och soll. Slädor och ätcrredstap gör liklval
Bonden alltid ftclf, och det anses såsomen stam,
att en bonddräng ej gjordt en fiäde. Tjärubrän-
tteri brukas alldeles icke, och nafwcr M taktäckning
töpes af Finnar ifrän de öftci Soknarne. Qwin?
norna forratta om sommar» tillika med männerne
alla utsysftor mm om winterll spinna be sitt lingarn.
Nägra sysselMa sig ocksä med wafkad. Linne-
wäftveriet har ätminstonc pä be sednarc arm mycket
Mtagjt, sedan lärftcrnc blifwit nägorlunoa betalte
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i be Nysta städerne, och jag förmodar att allmo-
gen ännu mera stulle härlvid finna sin räkning,
om de wore i stånd att föryttra dem tlll första
hand, och ej wore nödsakade att sälja larftet till
spekulanter, som begagna deras förlägenhet och ofta
giftva dem hwad de sjclftva wilja. Hemma förfärdi-
gadt kläde eller sä salladt Wadmal har af Per-
noboerne en tid mcd fördel blifivct försäldt i St.
Pettcrsburg; mm detta tyckes till m del hafwa för-
lorat crediten, bets emedan det ej wnrit Mfärgadt,
dels emedan man säldt det mycket än wan-
ligt kläde af lita finhet. Stickade ulltröjor stulle
tanste allramäst löna sig,*) om bett blott wore fiere
som förstodo fig därpä, och om de tunde fä dem sä
lena som de lifländsta. Hos öftverste Chrisiiernin
pä Liljendal har m litm tlädes fabrik bliftvit
anlagd som ärligen lefwercrat ungefär 600 alnar
rätt sullbrcd< tläde. Äfwm pä Tcrwike gärd
war <n tlädestillwertning päbörjad, mm uphötde
för nägra är sedan. Nägon annan större Manufactur
anstalt, har sä mycket mjg ar bekant ej funnits om mat»
ej will räkna tegelbruk, hwaraf ett siunes pä Tju-
sterby som siar ärligen 100,000 tegel, till Hel-
singfors och Sweaborgs nybygnanr, samt

*) De hafwa i Pettcrsburg blifwit sälde till 12
« 15 Rubel stycket.
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ett nyligen anlagdt tegelbruk pä Sarflax som.
stär ärligen 30,000 tegel, till gärdens eget behof

Ibland handtwerkare räknas-: en Bygmästare,
M Glasmästare, en Murare, en Swarware, 2
wäftvare, 18 Smeder, 18 Skräddare, och 21
Skomakare eller tillsammans 63 personer.

MppigAt k Mdcr har pä be scdnare aren
mycket tilltagit hos allmogen; en bonddräng afsiär
hellre nägot af sin lön, an sina blåa tläder, och,
de yngre qwinnornc finna fig ratt wackra i de h^r
sä kallade Stockholmsta bindmössornc. Pä en Soc-
kenstämma 1793 beslöts att as allmogen ej andra
tladcr stulle sa nyttjas an af hwitt, eller swart
wadmal, och isynnerhet allt sidentyg för qwiunorue
förbjudas, sedan nemligm, det gamla war upsiltit.
Det finnes ej ametnadt, hwem som stulle bliftva,.
eller om nägon warit anklagare. Detta begär tik
granlat, har aftven pä de sednare ärm, efter Fin-
lands förening med Rystland förmatt en otroltz
mängda af ynglingar och flickor att lemna sin fä-
dcrnesbpgd och fiptta till Peltersburg, för att söka
sin lycka. Om de hemmawarande kände den us-
sclhet som drabbar en stor del af dem som i sin
yra lemna föräldrar ock wanner för att ofta l.
lastens och förderfwets stöte sluta sina dagar, de
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stulle wistt icke med sädan glädje lemna de «egder
bär deras lyckliga barndomsdagar förflutit. Det är
öcssutom ilUm tröst att Pcrno ej ar ben enda
Socken son», om denna utflyttning fortfar^ efter
nägra är kommer att sakna sina rasta bonddrän-
gar. Den dyra hanblwarkaren i Pettersburg
tarm pä intet salt godlgöra den förlust landtmau-
acn härigenom lider.

Folktt ar i allmänhet nyktert; men likwäl
har bränwinct här och där sina tillbcdjarc. Redan

1740 talet klagas öftver trogen ivid kyrkan,
som wälladc att en del alldeles icke gingo i Kyrkan,
en annan del lemnade dcnfmnnm sä snart predikan
war slutad. Häremot utwarkade likwäl Präster-
skapet Landshc stingens resolution är 1750, med
alagbt straff af 6 dalers böter för dem som utan
laga orsak lenum Kyrkan förrän allt är stutaöt.
Hwad Prästerskapet och kronobctjmte ftbcrmera i
detta afscmde mrattadt är bcrömwärdt, likwäl har
det ej utan stal blifwid anscdt n«d förargelse, att
gästgiftvare gärden ligger just wid Kyrkan.

*) Härwid förtjenar wisserliyen att behjertas
hwad Herr Probsten och Kyrkoherden i Haliko
V. I. Ignckius i fin af K. Finsta Hushäl-mngs sällskapet är lz,6belönta prisstrift p. 15
ff. yttrar sig om den i wärt land sä tilltagan-
de yppigheten.
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Mördade Soknamän i till eber pröftling öf-
werlcmnar jag detta mitt ringa arbete, i det Eder
wälwilja lätcr mig hoppas en billig ursägt för
möjliga sel. Mätte ingen miskänna mitt bemö-
dande att frän återkalla minnet af dem
som bebott edra gärdar, läut rödja edra äkcrfält
eller arbetat pä eder bildning. Jag har härmed
endast önstat pa ett ringa sätt kunna afbörda m
billig stuld till dem som mcd fä mycken wanstap
omfattat nlig och mina förfäder.



Rättelser.

Sib. rad stär: läs:
14, 6, egmbmar egendomar
16, Z, fdrtsattet fortsattes
24, 15, 1689 1684
26, 3, sa laoch fala och
Z0,n0t.3, Abelsmän Adelsmän
41, 4, i ynnerhet isynnerhet
— 6, blef blcf
64, 21, räb röb
70, not 3, b. 2 Juli 1640 b. 20 Juli 1648
I den Afstrift iaq äger af Friherreliga Armfeltsta

genealogien stär wäl 1640, men det känn möj-
ligtwis wara misstrifmng. lämf. Stjemmans
Ad. Mat.

72, I, 1751 1731
— not.3, före ommer förekommer
74, 16, protraitler portraitter
75, 18, bcrpä följande föregående
80, 20, anmärkas anmärkas
93, 2, ofta ofta

100, sista r. om och
113, 21, än Hn
118, 20, är» Hw
136, 8, gantsta gansta

Nägr» mindre ttvckftl behagade läsaren sself ben<^
get ratta.


