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§" 5

tyeahrott; af dem förtjäna i Tavaftland 3:ne i fynner-
het upmårkfamhet; fåfom,

i;o Et fördelagtigt Tälgftens-Irätt, (om beftår af fpåek-
ften Steatites, och hvilket är belågit uti' Haudancorva.
och Sahifto Berget, något mer ån J mil aflågit ifrån
Tammeta Pråflegård. Den Tålgften fom hår brytes,
finnes vara ganfka fin, tåt och mångfärgad; iöfare då-
den förft uptages; men hårdnar efter hand, når dsn
en tid legat uppe i dagen. De förnåmfta och allmån-
nafte tålgftens arter äro hår:

(i) Steatites flavefcens, rubens, maculis cineres caeruleo
violaceis, interdum virefcentibus,

"(2) Steatites virefcens, venis maculisque purpureis pau-
cis, fufco nigroque coeruleis pluribus.

(3) Steatites pallidus, mollis, pundis fufco coeruleficentibus,

(4) Steatites viridi niger, maculis paucis coccineis.
Af det förfta daget kan nu up i dagen endaft låfsnor
och mindre ftycken utbrytas, och har det en fårikilt
gång och åder uti Berget. Andra och fjerde Species
träffas på 100 (leg ifrån det förra ftäilet, famt år den
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fjerde forten hår måft allmän, och fms Mven ibland
uti flora !öfa (tycken, uti en mobkndad lera vid Bergs-
roten. Alla clefia Tålgftens-arter flå uti en ,-ån gröfre,
ån fiu*ar.e hornbergs-a; t, famt förtjänte detta dållet ers
fkärpning på 3 a 4 famnars djup, til utrönande om
detta Salvifto Berget, år endaft en flöts, Famt i fall de
mångfårgade Tålgftens dagen här på djupet fortfara u-
tan omväxling af andra Bergarter, eller ock, om fafl
hornberg under dem eder hand möter, hvarufi för-
modeligen den råtta Kopparmalms - gången, af Tilas-
■yaor/fnarare torde igen finnas och ertapnasj ån i de mån-
ga bårdis uptäkta (pridde grenar dåraf uti den (kim-
mer-rådande grå Graniten i denne Socken. Så vida
.uti detta (tenbrott, är (bår och anledning på (å goda
och fina Tålgftens- arter, (om någonfin Tyfklands.Zo/;/';-
llcin är,-eller Serpentins marmoren vid Z6>l.fz,v\dGla-
'ris i Sv.:tz, famt vid HuUe och. Lavdfnd uti England
beflår af, få förtjente det, at verckdåder på ftäliet
nära -in til Berget hår inrä-.cades, at igenom fvarfning
och poiering af dem tilvårcka: (torre och mindre ilags
den kärl. För flora och rymligare Tålgftens kärls
förfärdigande, kunde ock för deras fvarfning och flip-
f_frVg c vatu verk ganfka beqvåmt hår anläggas vid
Kubola kofki vatufallen, dit, i flora Sten Block tälgden,
.fiöledes ifrån Haudankorva kunde flyttas och adforas.
I Saxen äro delle (lags den brått rcgale, och brytas
för Kronans räkning,, hvarföre ock ■tiivårkningen af
dem, faller något dyr.

:o Ei mindre fi.ifter gängen i Björneborgs Län, än i
fynnérhet den uti Kalvola, Le-mpele . och Långelmåki
Sokr.ar af Tavadland, de gifva god anledning til flere
Jk[jr brått , hvhkas uptagande framdeles kan fydel-

fåcta
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(åtta en hop folk med arbére och tildela dem mycken
förtjenft. Skifferen träffas hår ån af fvart, ån ock af
mörk grå färg och år en hornbergs art, famt tyckes
efter hårtils giorde fkårpningar, et ftycke under dam
jorden beftå af funna flifor och fkifvor: men på dju-
pet blifver den mera grof klufven, och omfider för-
ändrar fig til en brynftens håll. Defle fkifferbrått bö-
ra fåledes efter fkifterens föregångna behörigefortering
uparbetas, få at af de tunnare (kifvorne göres fkrif-
taflor, de ftörre Hiforne nyttjas til börd fkifvor och
tak fkiffer, och af de grof klufne tilmakas- golf och
trappftenar, -fönfter pofter: famt dylikt annat, til flen-
hus byggnader; Efter min Herr Pra?fidis anftålda rön
och förfök, bör ock vara bekant, at om grofklufne
blok af denne fkiffer,- 2a 3 år utftålles 3 öppen dag,
för rågn, torka, våta och fråft, få kunna de ledan lått
klyfvas, i tunnare fkifvor och flifor, Af den underft
liggande brynftens bållen, kan äfven på defle. ftållen,
goda brynftenar tiihuggas. Igenom tilverkning af fle-
re (lags producler af defle fkiffer brått, kunde denne
inrättning vål löna och bära (ig;.men intet på annat
fått.

3:0 Kalck Iratt; Ingen flekalck. finnes i hela Tavaftland;
om anledningar på Berg kalck, fom i en och annan
Sokn hår träffas, därom år. förut anmärkt. De ftör-
fta kalck brått af dem, (kola nu befkrifvas; fåforn förft

Riesjervi Kalck brått \[fanacl:ala Sokn; det år be-
lågit i| mil S. S. O. ifrån Ifausjervi Kapell, \: mil up
i fkogen af Byen. Kalck brättet finnes på tvåran, af en
lång, kulrig Bergsrygg, form ftryker i O, N, O til W.
S. W. Berget år ofvanpå. jemt och ilätt., af vid pafs 40
famnars högd, otVer en nedanföre -belägen ängs tracf

D 2 kalck-
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Kalckftän beftår dels af hvita, dels grénagtiga kalckfpats
gryn, med någon inblandning af (vart (kimmer, hvar-
Jore kaleken dårafblifver något grå. På flere Hållen ige-
nomftrykes detta Berg af mörkare ränder och gångar,
hviika gå i S. W. til N. O. och hvarut? jemte kalckfpats
gryn, fkimmeren ån mera råder, upblandad både med
fek fpats och Qvartz particlar, famt hviika (åfom oduge-
Ega til kaick bränning, aitid lämnas qvar i Berget til pal-
lar, pelare och gråbergs väggar, Mårck värdigt ar, I
detta kalck brått, at klyfterne under matjorden de falla
ån lodrätt, ån ockdonlågit och flackt, utan at de egente-
ligen följa efter Bergets ftrykande (*). På ömfe fidor
af alla remnor i Berget finnes det til en tvär hands bredd
ganfka förvitrat och pipogt, hvilket tyckes fkedt, af det
Hg nedfilande dagvatnet, fom från den hårdare Berg ar-
ten uplöft och nerfkölgt kalck particlarne ur Berget.

Kuohijocki kalck bråt- Detta trådas i Luopios Ca-
peil i Haubo Sokn, et litet (tycke ifrån byen i W. Kalck-
fpaten. härdades år vål ock befvärad af främmande
fitenarters inblandning; men dock intet få mycket, fom
vid Riesjervi, hvarföre den kaleken (om hår hrånnes, år
båttre och ftarkare. Kalck bergets ftrykning, år ifrån O. sil S.
famt finnes kalck brottet på flere ftällen korsvis öfver-
fatt af andra oartade kalck väggar, fom jemte litet kalck
gryn, beftå af en finkornig, fvart, jern haltigi hornbergs
art, ikimmer och litet Qvarz; uti hviika hår och dar
förvitrade fkiölar mårckes. Herr Bårgs Rådet och Lands-
höfdingen Tilas har under defs Bergs refor i Finland,
efter ikedd jord rymning, härdades anftålt igenom
tilmakning, en (1-iårpning på par dåden, där kies gån-

gsn

(*) Herr Baron och Landshöfdingen Tilas förut, om näm-
ikmanufeript.
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gen i detta kalck berg måft var vitrad mp i dagen til et
jern victrill agtigc mjöl, och funnit den vara af en tvär
hands mågtighet, famt innefatta, ån en dårb gul kies i
kalckaktig gångflen, ån ock beftå af en gniftrig lefver-
fårgad kies. Malmen håller fig måft famlad i gångens
liggande del, fom utgörs af en kalck blandad röd gra-
nite; hängande våggen, nåft til gången, år en ljus gra
Berg art, af et fmå gynigt fvart hornberg, qvarz och
fkimrner fammanfatt. Om under detta Kalck bråtts vi-
dare upbrytände, någon båttre anledning til jern malm,
hår kan yppas, det ankommer på närmare underfökning
hårom i framtiden.

Webkera Kalck btått, i Urdiala Sokn; förekommer
in vid ftora Landsvågen 7 mil ifrån Byen. Kalck brät-
tet år hår öfvertäkt af 2 til 3 alnars djup damjord, och
framftrykadåruti både lodrätt, donlågigt ochi femn plan,
flere breda förvitrade Berg kaleks klyfter, af hviika det,
under jorden, träffas fördelt i åtfkilliga enftaka ftora
kalckftens Block och kalekbergs hällar, få at i fall efter
låfnorne, de icke rått följes, tilgång på kalckften ibland
tycks förfvinna. Allmånnaft år kalckften hår ljusgrå, ån
ock beflår den af grönaktiga kalckfpats korn. Kaleken
fom dåraf fås, år tämmeligen god.

Kytejervi kalckbrått i Loppis Sokn, förer den rena-
fte Bergkalck, och beftår måft af en helt hvit kalckfpat,
hvaraf den båfta kalck nu i Tavaftland brånnes. Detta
ftenbrått år belågit på Nåas eller Kyteji gårds ågor. Ei
mindre til Tavaftebus Slotts reparation ån Stadens bygg-
nader utföres härifrån om vinteren nu mycken kalck;
men kunde med mindre koftnad både dit, fom ock til
aflägfnare orter afföras fiöledes, ifall endaft til Übkola by
i J-anackala Sokn, 2 mil ifrån Kytåjä\ härifrån om vm~

D 3 tre»
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tren framfördes kalckften, hvareft i anfeende til (torre
frigång på fkog, et kalck bruk kunde inråttas eller ock
om ifrån Kytejd kalckbrå-t, ägaren vid Übkola (kullehål-
la nederlag af kalck, hvarifrån fiöledes den fedan få til
flere orter i Tavaftland, fom ock inuti Björneborgs lån,
ända intil Tammerfors S.ad, enar Rikala Canalen med
defs Slusverk i Lcmpele Sokn blifver färdig, vidare kun-
de transporteras, famt med fåker förmon altid afiåttas,
emedan hår up i landet år ganfka ftor brift på kalck.

§. 6.

Malmfält nti Tavaftland. Få orter hår i landet kun-
na ånnu derföre anfes, någon likhet dårtil tyckes dock
vara på följande ftållen"
j:o I Loppis Sokn uppå Kytäji eller Ndds gårds ågor,

hvareft ifrån kalck brättet Herr Praefes, fått och äger
hand ftenar på en fkåligen god och dårbKopparmalm,
famt hvilken åfven för detta, af en Öfter-Rikiik mi-
neralog, Herr Bom uti defs mineralogie finnes antek-
nad och uptagen. Den år en Pyrites cupri, flavus ,fo-
lidus textura calybea (*) och tyckes följa ån en Qvarz
gång, ån ock den finterniga kalck fpaten dårftades.
För ingen Bergsman eller mineralog har hårtils yppats
tilfålle, at rått få underföka befkaffenheten af denne
malmgång.

x.o Hauho Sokn; uti Bergs tradlen, norr om Kuohijervi
fiön, in åt Lampis gråntfien, där hornbergs arter famt
horn blåndet, i dållet för (kimmer, råder i hade ber-
gen, med mycken omväxling af röd granit, kalck och

qvartz

(*} Tgnatii S, R, J. a Ber» Index fosfilium pag. 110.
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qvartz gångar, tyckes och vara anledning til malm-
fält, i fynnerhet på jernmalm, hälft malm vitringarne
i Kuobijocki kalck brått §. 5, åfven dårtil upviia"flere
fpår (-*).

■3:0 I Tammela Sokn; dar et malmfält i Tavaftland, hår-
fils balt år updagat. Den tydeligafte känning deraf
trättas icke långt ifrån' Tammela Pråftegård, vid pafs
400 alnar ifrån Papinfilda^ Bro, fom år öfver et litet
fuiid af Pyb-ejervi fiön. År 1738 den 7 Ocftober, har
efter Bonden Joban Jobanfton Melkolas, ifrån Kofkis
Capeli och Lampis Sokn. upgift, Flerr Bergs Rådet och
Landshöfdingen" Baron D, Tilas bår uptäckt koppar-
malm gången uti en måft med jordomgifvenoch förvi-
tradßergkulle, famt har den där anlagde koppargrufvan,
ak ledan, en fä högt förtjent Bergsman, til åreminne
blifvit kallad Tilas vuori.

(genom 4 ferfkika fkårpningar finns malm gängen
hår blottad. Den'forflaår Sundels fltårpning, fånkt i ber-
get til 7 famnars djup. Skiölgången bedår af en vitrad
grå, (kimmer blandad granit, med inftrödde ljufa korn
af feltfpat och qvarz, hvilken förer fpridd lefver färgad
koppar kies, fom har donlågigt ftrykande ifrån S. W. til
N. O. med 10 a 12 graders (tupning ifrån lod linien. I
liggande vägg, tyckes den grönaktiga teltfpaten måft hål-
la figi hängande delen utgöres ån af en hvit, grön, el-
ler rödaktig qvarz. Då efter 4 famnars djup en qvarz-gång träffat malm ftrecket, har det deraf blifvit mycket

föråd-

(,**') Herr Profefforen och Fåddaren Gadds Inledning, at
efter finfka fergens art och läge," famt Itenarternas be-
fkaflénhet, upiöka nyttiga mineralier. Förra delen.. § 12
§.» 20, Tryckt i Åbo 1788-
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förädlat; men fedandennederftiortenkaftatfig,ienannan
ftrykningellerannat våder(trek,ochet mindrekunnigtßergs
folk, ej fölgt defs låfsnor efter, under fprångningen, har
malm fånget, emot botn i denna fkårpning, varit fva<»
gare, ehuru malmgången i botn dock utvidgat fig til 10

alnars vidd. I andra ftärpningen\ trådas kopparmalmen
ganfka vacker; men något fpridd i en qvarz gång,
hvilken tyckes ftryka ifrån VY. til O. famt har den häri-
från åfven på 4 famnars djup, träffat den förfta fkårp-
nings malmgång, och få långe den åtfölgt den famma
til 8 alnars länkning, gjort malmen ganfka rik; men ef-
ter det den kallat fig tiibaka åt N. W, har malmen åter
mycket aftagit. Hvit arfenik kies, (om ock ån en kift-
formig, ån Cryftalliferad Svafvel kies, med rediga och
vackra feltfpats Cryltaller, lamt fpår af Silfverhaltig bly
glans, år annars nog alman, i denne fkårpnings fkiöl-
gång: Trcdie fkärpningen år har nära intil, och har en-
daft blifvit drifven til 2 a 3 famnars, djup; vifar minft
fpår til lönande kopparmalm, utan förer i qvarz gången
endaft en tåt grofternig eller drufig Svafvel och Arfe-
nik kies, med någon (trodd inblandning, då och då af
blyglants. Denne (kårpningens qvarz rådande malm-
gång, har ock ftrukit fram til förda (åkningens fkiöl-
gång; men dår blifvit all. Fjerde fkärpningen fom hår
kallas Åkerbergs fänkning, år af 6 famnars djup och fö-
rer åfvan en qvarz gång af 3:116 alnars vidd, med fpridd
kopparmalm, famt har den, lika fom om förra (änk-
ningarne anmärkt blifvit, haft defs fträkning til förda
länkningens malmgång. I denna 4-.de länkningen, fins
mit uti gången, ännu en oupbruten malm knöl uti
gången, (om förer god och; dårb kopparmalm: men
hvilkens mågtighet och förhållande på djupet ån icke
år ntredt.

Af
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' viederfinnig?fallande gängar, fråffis i detta r. :_ra på borft flående (häckar, af en fva-rt tåt ikira-

rig Bergart, hviika (äfbm flottar, altid mä.kes 16,»,
ka qvarz gångarne och förfåmra koppar malmen'til dels
-halt, famt fö-rtienar framdeles, deras fårfkilta läge, be-
fka»ffenhet, och omväxling hårftådes med qvarz gångar-
ne, i fynnerhet Bergmåns noga upmårkfamh:

At på denna ort, måfte i framtiden träffas et vid-
;t maimfåit, dårtil år få mycket mer anledning,, fom.

på flere ftållen och afiågne orter ifrån Tilas vuori , an-
visningar på kopparmalm hår finnes, fåforn 1:0 på Hel-
vie Bys ägor; £ mil i S. ifrån Tilas vuori, där i et för-
vitrat flålle i berget, en länkning fkedt til 14 famns
djup; men hvareft intet annat, ån en kiesgång finnes.
2:0 Et litet ftycke härifrån, har vid Hattdan korva åfven
blifvit brutit i den Soknen efter malm, hvarvid en qvarz
gång yppats, med ftråkning ifrån S. W. til N. O. til 5*
famnars djup: men hvilken därpå, under fprångningen
blifvit borttappad. 3:0 Förefaller hår ock länkning på
kopparmalm | mil ifrån Jhudankorva, med Flåckmalm
i en qvarz gång, ifrån S, W. til N, O, hvareft fkårp-
ningen i berget endaft til 1 famns djup blifvit fulfölgd.
I gråberget hårftådes,, fins ibland, af ftörre och mindre
fvarta dodecdédrijka granater, fom ock mörka qvarz cry-
ftaller vid bergs rötterna på det nyfsnåmde Hållet. 4:0Kiljamafari belågit 1 mil iS, ifrån Tilas vuorij hår har
uti en berg knöl, i et kärr, rögt fig en (tor vitring och
brånad, hvilken jemte Svafvefkies, viftprcf af koppar-
malm, 5:0 Kiskinen vuori, 1 mil i S. W.'ifrån Tilas vuo-
ri , dår fins ock tekn til koppar malm, med Svafvel-och
arfenik kies bållar. 6:0 Pippo vuori, belågit 7 mil iS. O.
ifrån Tilas vuori, hvilket har fit låge pä andra fidan af
iiJJviö Tråfk; det hyfer i en qvarz gång, lom ftryker
ifrån S til N. fpridd kopparmalm, famt har detta berg,
igenom en kårraktig moffa communicacion raed Kilja-

E
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r - fri. 7;o Träffas ock känning af denne kopparmalms
gäng N, "W. om lilas vnori , på Linickala bys ägor. 8:0
Fjns an på J-ockis gårds ägor i| mil ifrån Tammela Prå-
flegård i VY. 'känning af en, dels kid formig, dels cry-
ftaliicerad , ån och half vitrad Svafvel kies ined inblan-
dad fpridd kopparmalm- at ej förtiga 9:0 det vid Suc-
kila by, uti iöft gefchibe och fpridde ftenkaft ganfl<a of-
ta trådas, fpår både til kies fom ock kopparmalm

H-väd för öfrigt, angår de malm arter, (om i detta
malm fält hårtils blifvit uptåkte och tagne, få har jaguti
h.indftuffer, i Herr Prxfidis mineral famling, fedt och
märkt dem vara, fom följer:

Pyrites fen-i fubfiavus, cryrtal-ifetus corrpofifus ex cubis nitidi-,
Pyrites cryltallis hexaiidris, OL-ioedris & dodecaédris,
I'vritbs Hrnuifpbanicus, continciis arfenicimi fernim ii cupriim,
.Pyrites paliiJus arfeniralis frafturis fqyamöfis, fuperficie fufca.
PyAlteS .oraft-us, minute foveatus & difperfus, ftrper Qyarzo (tr-

rugineo, & Intet tryftillosj paiiidus Bafaltcus, formas vicriolk.c,
: ■ Pyrites Hcpaticus, Lefve.-Pag.

Pyrit^S cup;-o c.iafeo cellulofus, cellulis rhombcis, iflterdum. vtciiis, pafi fikus -..'...:. . ftailis pyriteis, interdum ctjam replctis
férro pynacofo, nigro iyinpatico, in lämellai fatifcentc puivere fer-
Bi fnco.

.iThS eupii viride flavu«*, .rafuuis in-cqualibus comite pyrite
pa_ 1i , -b, injerfpiarSs interdutn glandulispyriteis rtuiofis.

Pyr i 1 ■-- .__: :;ri flavus - frai kul is fubvitreis, (iiluris piani. nitidis.
Pyrtte. eupri aurco I'avus, fqvamis angulatis, floiibus amethy-

ilini* obfoScti?,
Cup?.u?.t Laziireum, frachiris recentibus chalybeis, sntiqr.ioribus

f fufco vio-åc/isjl
Perrum fy?;ipai&uui cotafeum nigrum, coerulefcens, rhombizans,

f-ras; ■ _i-ta'ibuä,
Ferkud , pyrite i.-ccrfpcrfi.;:',
Pf.umbum, mineralifatum argento fulphurato, luce fugaci.

ERA PtBWl, teiluHs ciiboniii* niiiioribus, iuStgii.iitofi.j co-
n.;_e Qyärfo (""),

(*)J; :nj, cch h-v ii c-crnic I. "■.:-griifva angår, H;r Prof-
c:" -7 Ri , ■-,:. ogicor, ■ ... 'o åt Cupri-...... i ;'; irych? oti; ::" ftéip, :;'■.:c. Mallen är 1759,
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