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f<j6rneborgs Lån innefattar med dels rymd , en vidftråkt
landsort uti Finland. Landets ifråckning år ifrån Norr

til föder. Nordantil börjas defs grans en och half mil
Norr om Ruovefi Kyrka, och fortfar derifrån åt vader
ut med Ölierbotns grånfen råt linea igenom Ikalis och
Saflnrola Soknar til Lappfierds åns utlåpp i hafvet, På
6Åra fidan fkiljes derra Lån genom Ruovefi f jöar och
vattudrag farnt flora Ndfijärvi fjön, få ar alr landet, fbm
inti! Tammerfors Köping och Srröm ligger örter om des-
fe fjöar tilhör Tavadland: men det, fom vetter til' vä-
ller, blifver innom Björneborgs Låns utmål. Ifrån Tant'
merfors utgör vidare Pybäjärfvi fjön i Birkala Sokn,
fainr vattudragen deremellan och Wefilax Sokns fjöarne
ffrånfe fkilnaden emellan detta Lån och Tavaflland, hvar-
ifrån den ån längre framfkrider igenom Pungalaitio , Loim-
joki, Säkylä, Kiulo , Lappo och Eura Soknar, famt Ron-
mo Kyrkjogåld nid ril hafvet (*) Detta Lånets långd ifrån
förenemde ftålle i Ruovefi Sokn och nid til hafvet år vid
pafs ig mil och defs bredd ifrån öder til våfter 6. 7. til

A 9. mil

(*) Kongl, Mahts kungorelfe om en nödig befunnen delning afLå-
«en i Finland, gifven Tavaftehus Slott den zo Junii 1775 och Tram-
funtfet af belkrifningen på Lånegränforne i Finland.
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p. mil (**)♦ Björneborgs Lan år mycket amgifvit och
genomfkurit af fjöar och vartudrag: men ledan den N;>r-
ra och öfverfla delen deraf nu mera igenom >åen nya
Lands-Höfdinge domens-fördelning i Finland,. blifvit un-
derlagt Tavaftehus Lån, finnes icke .här, när Näjijärfvi
Sjön undantages, några fjöar af flor vidd, uran (fräcka
de fig. måfl i längden, jemte en myckenhet iångfhåkta
vartudrag af ålfvar, drömmar, forsfar och åar, genom
hvilka Tavaftlands fjöarnas ymnoga vatn, nåilan midc
isenom landet af Björneborgs Lån nidflyter til hafvet..
N>rra delen af Björneborgs Län har af naturen tudc et
g.infka bögt- läge öfver hafvet. Af flere fåkra afvågnin-
gar öfver Forsfarnes högd ifrån Rafkila eller Saxankorfva
flromfal, -dels mil ifrån Björneborg och hafve», intil
Tammerfors firöm år befunnit, at Näfijärfvi Sjön vid
Tammerfors Köping famt Guru och Harju Kapeller, lig-
ger 316 fot högre ån hafvet; om man med en Cara-
muel och flere, fbm gjort anmärkningar öfver ålfvar och
vattuleder, antager för et i fakta mak nedrinnande vata
endaft en half fots docering på 1000 fots längd, få bör

för

(**) Innom denne rymd af land, indelas nu Björnrbö/g» Lånijtne
f rflulta Fögderier, nemligen i öfre-Satacunda Öfredels fågderiet, foia
innefattar en del af Ruovefi Sokn, meftadelen af Kuro Ka-pel, en del
af Birkala Sokn med Tlöjårfvi och Härja Kapeiler, Vefilax, famt
Kyro och Iktflis Somnar, öfre-Satacunda Nedredels FSgderiet, fom
beftär Karku, Mouhijå.fui, Tyrvis, Hvittif, Pungalaitio och I.oimjoki
Soknar med underliggande Kapeiler, och Nedre-Sa-ac-.mäa Fågderiet
hvartil höra Såijjlä, Kiitlo Eurci och Lappo Somr mej Raumo Kyr-
kjogäld famt Euraåminne Kumo och Ulfsby med Biörneborgs Förfaro-
ling och Saftmola Paftorat, jemte en hop desfe Soknirs Kjpeller. Or-
det Satacunda är Finfkt och betyder en landsort ,if ioo ie hemman*
bolag, fatnt tyckes) detta utmärka, at Finlands förfta pol/ti/ha inled-
ning varit lika fom i Sverige, där äfven fordom, landet i visfa /jmö-
dare varit indalt»



) 3 ( A*
för 45 mil hvilket hvid pafs år längden af flike ftröm-
drag, emellan hafvet och Tammerfors, ånnu i denna
högden tilläggas en lika flor högd ; hvaraf altfä följer at
landet ofvantör Tammerfors, har vid päls 632 fots högd
éfver hafvet. Förutan detta fins ingen ort i Björneborgs
Län, där i landet på korr afftånd få mycket i haft fluc-
tar och afhäller, fom i Kyro och Birkala Soknar. Öfver
om Kyro forfs har Ikalis Sokn mäft et flaklåndigt låge
med defs kärr, mosfar, vattudrag och föar: men fom
ftrömfallet derftädes efter Herr D.recleuren fanfans af-
vägning enlamt utgör B*. fot 3 rum och därefter vid
Sjuro forfs i karku Sokn en annan forfs inträffar af 11.
f. >es 3. tums fall, har landet på ii mils af(tand, redan
docerat 92. fot 6. tum. I Birkala Sokn är denna landets
häftiga ftupning och docering ånnu mårkeligare, i det
landet på 1 mils afftånd innom denne Sokn afhåller och
fluttar 130 for 15. tum (***). x Ifrån Nokia ftröm i Birka-
la och indi Nifka forfs i Cumo Sokn, fom utgör vid pafs
9. mil, blifver landet härpå mera flåcklåndigt emellan
de på ömfefidor om vattudragen hår befindtlige berg-
ftråckningarne, och fedan docerat det åter, ifrån öfre-
delen af Cumo Sokn innom 4. mils afftånd ned til haf-
vet 137 fot och 11 tum.

§. 2.
Långa bergftråckor och landthögder, med affluttan-

de marker, och Jordlågder famt några vidftråckta fand-
moer och hedmarker, de intaga jemte de långftråckta
vattudragen det måfta af Björneborgs Låns rymd. Af

A 2 des-
(***) Högden af forsfen vid Tammerfors är 62 fot 11 tum; Ström-

men vid Pik har a. fot i, tums fall, och Nokia forfs 66, fot 3 tum»
ftupning.
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desfe landtbégder , tager den fårnemfta och långfra defs
början vid Fefijakö i negden af Päjdne Sj6n , hvartii och
framftryker en del af den vidflråckta och långa landt-
rygeen ifrån Öfterbotn , fom dar delar fig ocli framftråc-
ker en gren in uti Tavaftehus Lån; härifrån går defs
ftråckning forft nordan til genom en del af Padasjoki
Cubmois och lämfa . Soknar, tamt Korpilax Kapel och våo-
der fedan i Nord " våft åt Keuru Sokn och Etzdri Kapel
af Ruovefi * hvarifrån igenom Virdois den fortfåtter vida-
re defs ftry öfver AJyro Skogen eller den flora fandmoen e-
mellan Ikalit och Saftmola Soknar i Björneborgs Lan,
famt llmola och Lappfierds Soknar i Öfterbotn nid tilbaf-
vet. Denne landtrygg delar flora Pijdne fjöns vatn,
ån at, igenom Kalkis ftröm och Kyrnmene Elf nedliyta
til' Finika halsviken, ån ock afleder den en bop andra
Tavaftlands mångfaldiga fjöars vatn, genom a:ne fårfkil-
ta flora vattudrag til Björneborgs Lån, hvarifrån genom
Cumo Elf de fedan uttömmas i Botnhafvet. Det furftaoch vidflrdckafte af desfa 3. vatudrag kommer dels ifrån
Sjön Lianenen fom med en landtrygg endaft af 250 fam-
nars bredd fkiljes ifrån Päjåne Sjön, dels ock från Fefi-jako fjön, af hvilket alt, uti Tavaftland fedan tillkapas
en vidlyftig fkårgård upp i landet; och hvarifrån igenom
Kuockala forfs och Rikahi Slusfverck, alt vatn famlas til
et vattudrag i Björneborgs Lån och Vefilax Sokn, til at
igenom Nokia Strömfall och Cumo Elfven afHyta til haf-
vet. Det andra vattudraget ifrån denne landthögd, bör-
jas i norra delen af Björneborgs Lån, med Etz-eri * Vir-
dois, Keuru Kuorevefi och Ruovefi fjöarne, hvilka famlas
igenom Manad forfs , Melais ochMuralax ftrömfallen i flora
Ndfljdrfvi Sjön, hvilkens utlopp år vid Tammerfors, och
deritrån uti Pybdjdrfvi fjön af Birkala Sokn, dår jemte
det förra Tavaftlandfka flora vattudraget;, detta ock för-

enas
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en-as i A^avV/ forfs, at igenom Vumo Elf afiedas til haf-
vet. Tredje vatudraget , fom denne landthögd delar til
Björneborgs Lån, kommer ifrån Ikalis Sokn, hvareft af
denne Sokns vidlyftiga kårr, myror och mosfar famt
långftråckta fjöar upkommer et yatudrag, hvilket afför
mycket vatn, igenom den höga branta Kyro forsfen nid
i Kyro Sokns Q6ar och derifrån vidare genom Sjuro
forfs til Kulovefi ljön i Karku Sokn, hvareft alla desfa
trenne flora vatudragen förenas och famlas, at igenom
en kedja af fjöar, (rrömmar, forsfar och fmårre vattu-
fall afHyta nid år Björneborg och Botnhafvet. Den an»
dra Landtbögden med ftrödda bergftråckningar i Björne»
borgs Lån, börjar åfven i Tavaftland och Hauho Sokn
med limola landrhögden; hvarifrån den fortfar igenom
Pälkäne och Kangafalå Soknar och fördelar famt flyrer
de vidlyftiga Längehnäki Oribvefi och Cubmalax fjåar-
nas vatn igenom I.haris forfs til Mattasvefi fjön åt Ta-
viftebus ocb vidare derifrån, igenom Hattula och
Säxinåki Soknar til Vefilsx och Birkala i Björne-
borgs Lån, famr Nokia forfs at utflyta til hafvet. Vid
Kangafalå landtåfen famt landthögderne i Mefpuby och
Harju Capeller vilar denne landthögd tydligaft dels fort-
fättning in uti Björneborgs Lån, och fortfatter utan af-
brytning, fedan ut med våftra fidan af den långa Kulo-
vefi Sjön och vattudragen år Cumo Elf infil Kcikiö Kyr-
ka, hvareft länder mäft blifver flacklåndigt i heläHvittis
Sokn. Den tredje landtbögden unftiger i negden af Suo-
rama by i Kangafalå Sokn och framftryker igenom Mes-
fuby ril J-uva Rufthåll, där den öfver om M ffaby by,
vänder (ig. i S, O. år Pybäjärfvi ljön i Birkala Sokn,
och följer få defs öftra 'flrand, förbi Nokia forfs, fom
ock öftra fidan af Karku och Tyrfvis fjöirne, hvarifrån
åter denne landthögd gör en flråckning in uti Pungalai-

A 2 ti*
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tio och Lohijoki Soknar, dar den efter hand aftageroch
afplattas til et fiaklåndigt land. Hvad för öfrigt desle
landthögdcr angår, beftå de, förutan bergftråckor allmån-
riaft af klappur blandad land och grusjord, famt liknade
mycket, med en hop underliggande ftenrös, lemningar
af fornåldrarnes fjöftrånder.

§. 3-
At uti äldre tider jordytan, landrhögderne ochbergs-

ftråckningarne af landet hår i Björneborgs Län,' under-
gådt någon häftig och våldfam förändring därpå finnes
hår flere fpår och känningar: men om alla af dem dock
böra räknas endaft för fölgder af en allmen fyndaflods
våldfamma verckningar, eller i fall icke åfven, en del
af dem kunna anfés för lemningar af öfterfjöhafs vatt-
nets forna häftiga utflytning någon gång hår i Norden,
detta fordrar granfkning och et närmare utredande. Så
bekant det år at igenom en allmen flod, vårt Jordklot
undergådt en anfenlig förltöring, lika fåkerr intygarock
förfarenheten , at uti fårfkilta orter och Landfkaper af
enfkilte tilfällige floder och orlaker, fkedt och timadt,
med jordytan, bergen och landthögderne mångfaldig
rubbning och förändring. Iåmföres de ikring öfterfjön
belägna landfkaper och orter med andra länders befkaf-
fenhet, til deras jordyta, läge, berg och landftråcknin-
gar, finner man lått, at hos ofs förekomma flere fpår
och känningar, at bafs vatnet i öfterfjön, en eller flere
gångor af någon våldfam verkan ellerhåndelfe häftigt f änkt
fig och öfvergifvit defs fordna ftrånder, och ålfta råmå-
ren. Uti Finland, fom dels år omgifvit, dels upfylt med
ftora vidftråckta landthögder, fandåfar och berg, finner
man nåftan ailmenc, icke allenaft ymnigt ftenras, jord

och
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och ften fqvalp nid i dålderna, under desfe högder och
hvilka gemenligen beftå af lika ftengrus och jordblan-
ning, fom nårmafte Berg och jordbögder, utan ock rö-
jer lig hår, at de landftrackningar, högder och berg,
fom nu omgifva botnbafvec, lamt finfka hafsviken, och
hviika paraliek framftryka ut med hafskufterne, och
hvilka varit öfttrf jonsfbrdna hafsftränder, under dem tiåfr
fas altid ftenrafec befiå me fl af en, dels gröfre dels fina-
re hafsfind uplvandad med fmå ftenklappur, hvaraf un-
der desiehögder blifvit riifkapade f:ud,grus och klappur
bankar, i flere afiärtningar,. på lengre och kortare afftånd
dem emellan; ar ej förtiga, der desfe grus och ften-
klappurs ftråckningar älven allmennaft, dä åro af helt
annat ämne, gry och ftenfiag, ån de fand och bergar-
ter beftå af, fom finnes upp i landet, åfven fom ock den
runda klappur ften, uri desfe forntidens bafvets ftrand
klappur högar, altid träffas i kanterna med glott yta, få-
dane, fom de af fvall och våg plåga tilmakas. Förutan
detta, får denna tanka om hafs vatnets utflytning någon
gång ifrån öfterfjön, åfven intet ringa ftyrka af en hop
Hiftorifke fkål och bevis, hvilka denne håndelfe tyckes
beftyrka. S5gör Pytbeas , fom qco är förr Chrifti fö-
delfe varit i Norden, Tlule och Baltbia til tvenne Öija\
Ptolomceus fager Scandien beftå af fyra öijar och Anony-
mys Ravennates talar åfven om en öö Scanza i gamla
Scyta land. I den urgamla Geographifka ("barran ofver
öfterfjön , hvilken förvaras uti Venedig i Kloftrer St Mi-
cheli di murano , och hvilken blifvit förfatrad uppå Por-
tugiffka Konungen Alpbonfi den s:tes befallning, af Mun-
ken Mauro, fom var i defs tid en af de ypperfta Geo-
grapber, utfattes åfven öfterfjöns utrymme mycket vid-
ftråckrare ån den nu år. Denne Muranos antecknine,
har man ock, fa mycket ftörie anledning at fatta trotils

lom
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fom den blifvit författad icke allenaft efter de anmärk-
ningar hvilka både Nils och Anton Zeni , tvenne Vene-
tianfke Riddesmån famlat under deras i 14 de Seculo an-
ftålde många (jörefor i Norrfjön, utan den ock grundar
lig på de upgitter, den lärde Qvirini haft fig bekant om
öfterfjöns läge och rymder här i Norden Klippornas
öfverensftammelfe uti läge, högd, och åmne, hela mi-
len på båda fidor om Canalen, emellan Frankrike och
England, famt de branta och afbrutna ftiänderna,vi.f det
lå kallade Dan/ka Sundet, de tala ock ån 1 dag derom,
at i fornåldern antingen genom en ovanlig ftor flod el-
ler annan våldfam utbrytning öftetfjön, och defs hafs
vatn, tom förut endaft igenom flora och lilla Balt hafc
utlopp , den hit någon gång gjort fig våg derigenom til Vå-
fterhafvet; hvaraf akfådetta vårt Nordifka hat, i haft funkic
med defs värn - horizont, öfvergifvit defs fordna ftränder
och lemnac efter lig många fynbara känningar af öfter-
fjö hafvers fordna fl orre högd och utrymme ån fom det
nu åger. Om en lådan färfkild flod, fedan varir Ogygis
eller Deycalions, det kan vara lika mycket? helft jag ej
år finnad, at uphåfva mig til domare deröfver, det år
fännolikaft, ar detta håndc, enär efter våra åifta håfde
fagors innehåld, hela Cimbrien icke långt förr Chrifti fö-
delfe öfverfvåmmarles af vatn, och hvilket utjagade de
ålfta Danmarks inbyggare, ar under namn af Cimbrer och
Teu&oner (öka nya boningsfåten uti Italien. De nu, pa-
rallelt med öfterljöns ftrånder befinreliga lämningar, i
landrhögdens affåtcningar och dålder afforna hafsftrånder
utmärka, at enär öftelfjön vid Danfka fundet, förftagån-
gen våldfamt och häftigt utbrutit i Vålterfjön, då har
de(s (ånkning ifrån de förfta och ålfta (trånderne (kedt i
i mårkeligafte mån, derefter en annan gång mycket min-
dre, famc har derined flutligen tileådc nog långfamt. I

fall
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fall va tn horizonten i öfterfjön,fåfom det afnågrapåftås, årli-
gen fliulle förminfkas eller (ankas til en halt tum, hvilket
gör för hvart ioode år 2 alnar, få fkulle efter forsfar-
nas afvågning hårftådes , når den tages til grund för lan-
dets docering ned åt Björneborgs Stad och hafvet , öfter
fjö hafsvatnec vid vår Frålfares födelfe ännu ftådt öfverft
vid Cumo Sokn, eller nåftan emellan Huivo och Harald
ftrömfallen (*) famt i fölgd håraf en (tor del af Nedre
Satacunda Härads nedredel, denne tid ån varit öfverfvåm-
■mat af hafvet. Mycken farmolikhet inträffar ock om alt
detta; ty icke allenaft i Eur» och Euraämkme Soknar u-
tan ock i Ulfsby dår Björneborgs Stad år belägen, träf-
fas flere bevis derpå, at denna orten fordom varit ett
hafs - botn. Förutan andra ftållen , finnes vid Panel ja by
i Eura Sokn hvilket nu vid pafs ligger 2. mil ifrån haf-
vet, uti de måfta jordhvarfven altid en myckenhet af
Snåckemylla , fom blott beftår-, uti en fimling af iådana
tlTTielften förmultnade hafs Snäckor och musflor, fom
ännu allment finnas i öfterfjöhafvet. Man må åfven up-
taga mull och jord hvar fom helft, ur de vidlyftiga marhf-
lånder och hafsuplanningar , fom träffas vid Euraäminne^
och i fynnerhet i Luv ia Kapel, famt i negden af Björne-
borgs Stad, och defs långa flacMåndiga marker, får man
altid genom Elixiviation deraf tydliga fpår och känning
af Kok-eller hafs-fak, famt en hop fådane Neutral falter
fom upkomma då hafsvatnets alcali minerale blifvit fatu-
rerat af viclxil eller Nitreufe fyror. Föruran detta har
ej mindre i Luvia ån vid Sundnäs gård, i Lätt omeriKärr
vid Björneborg famt uti en liten holme i ftora 'Cumo-

B Elf-
(*) i'en' Prof. och Rifld. P. A. Gadds forfck ti! en a-cononiifk

befkrifning öfver Satacunda Häradets norra del pag, 30 tryrkt i Stock-
holm 1751.
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Eljven på Koivifio eller Ladugårds ågorne blifvit fundne
flere (kjepps vrak, fom bevifa, at laftade fkjepp och (ku-
lor ifrån hafvet fordom kunnat upflyra, långt up i lan-
det, där nu hårdvalsmark och Jordhögder finnas. At
Björneborgs Stad af Konung Albrevbt för fr blifvit anlagd'
är 1365 up i landet uti Curno Sokn , belågit io> for 2.
tum högre ån hafvet; at denne Srad derifrän fédan blif-
vit flyttad til Gammalby i Ulfs-by Sokn, hvarifrån fordom
med laftade fkjepp, denne Staden obehindrad kunnat
drifva utrikes bandfel (**) men ifrån hvilket ftålle nu
knpt en liret laftad bår kan utflyta til hafvet; At Björne-
borgs Stad 56 år derefrer åter blifvit flyttad år 1558 af
Hertig Johan, til det ftåfler, där den nu (tår, alt detta
inftämmer åfven med alt det öfriga deruti, at pä den-
ne orten hafvets ftrand, för öfterfjö hafvets fånkning ef-
ter hand flyttat lengre bort jemre hafvet, i anfeende hvar-
til för Navigation och handelns fkul, det åfven blifvit
nödvändigt, at lå ofta förändra och flytta Stadens läge
nid åt hafvet.

I 4-

Som Björneborgs Lån i N. O. börjar defs längd, fom
fagt år 1. mil norr om Ruovefi Kyrka och ut om våftra
fidan om Ndfijärfvi Sjön vidare har defs ftråckning i-
genom Curu Kapel til Birkala Sokn, få bör om före-
nemde orts orycrographie jag förft något anmärka. Den
delen af Ruovefi Sokn fom na hörer til Björneborgs
Lån, beftår af flera fmala och långftråckta (lutande land-
bögder, hvilka icke upnå någonfardeles högd, intildefsi
efter om Ruovefi Kyrkan en vidlyftig fandmo af2 j mils

längd
(**} Kammar-Rådet Bolins Svenika hiftorie pag, 617.
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längd in åt Oribvefi Sokn i Tavaftland vidtager, åfvea
fom ock vid våftra fidan af Soknen och Curu lOpel det-
ta landew högder och åfar efter hand med omväxling
af Kårr och mosfar famt flacklåndig hårdvals mark (lut-
ta och afhålla åt Ikalis Sokn och Tavaftkyro Skogen,
hvilken beftår af en vidftråckt fandhed. Allmenna bäl-
te arterne beftå hår af den gråa Graniten , åfven fom i-
bland emot de vidftråckta randmoarne råder en fingry-
nigröd granit, ånock en mer och mindre grofklufven fand-
ften, fom faller hård grofgrynig och ifug i brottet. Jord-
mon år allmennaft klappurlera eller mylligklappur blandad
fandjord, åfvenfom lanckåfarne hår beftå af en ganfka
mycket klappurblandad jord. Utfigten i denna norra
del af Björneborgs Lån, år ganfka vacker och angenäm
den liknar måft en hafskuft ut med ftora Vangovefi fjär-
den och den vidftråckta Näfijärfvi Sjön, fom förenar
fig med den förra igenom Ungikivi fund, famt utgöra
defle varvdrag ifrån Tammerfors, igenom Muralax ftröin-
fall, en Kädja af flere ftora fjöar och fmå- (trömdrag
intil öfterbotnifka grånfen, på io a 12 mils afftånd.

ikalis Sokn, år med et flacklåndigt land, når någre
högder , fandåfor, med et och annat enftaka berg undan-
tages. Ågsr nu mera ganfka ringa af grof frodvåxt tall
och granfkog utan finnes vid Kårrlaggar och Sjöftrån-
derne allmennaft bevuxen med videbufkar famt låg , barr
och löffkogj öfver ak, år denne Sokn åfven upfyld af
långfträckta grunda fjöar, tråfk, Kårr, måsfor och my-
ror, hvilka fållan dock utvidga fig til någon(tor vidd i bred-
den. Dar landtmon beftår af lerjord råder den gråa
Graniten; men upp i fandmoerne röd granit och half
mil vid pafs ifrån Järfvenkylå by, i Kyro Sokn, börjar
hår den ftora få kallade Tavaftkyro Skogen af närmare

B 3 12.
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-12. mils längd, in uti llmola Sokn af Ofierbotn, famt ar
defs ftråckning ifrån N. V. til S. O. och träffas där i-
bland , en grof klufven hård (andften, hvaraf goda Qvarn-
ftenat kunna tilredas; där denne (andften åter förekom-
mer af löfare gry, flifar den f.g i tunna fkifvor, fåfbm
en fandftcns fkiffer. Denne vidftråckta landhed beflår an-
nors af Sandåfar, och flere (lags (må fandgrus och klap»
pur blandade högder, nr hvilka emot Kyro Sokn, nå-
gra fmå fkallota bergkullor upftiga: men inåt Saflmola
Sokn och llmola granfen i Cfterbom, famt vid Nininfalo,
Nummijdrfvi och hemmanet Kyrofkants kallat, afhålla och
flutta desfe fandmoarne uti ftora Morasfer och vidlyftiga
fumpiga Gdlånra marker hvilka finnes igenombrutne af
en myckenhet fmå tråfk, Sjöar och backar. Vid Järn-
järfvi by af Ikalis Sokn år denne fandåfen märkvärdig
deraf, ar intet långt ifrån byn, finnas uti åfen en fpring-
kålla med 2:ne höga vatufprång, af hvilka det ena fprån-
get altid af(tarmar, når det andra kallar vatn och här-
med kunna de innom en timmas rid växla om flere
gångor. Skogen på fandåfarne har i fordna tider af
Skogseld mycket blifvit fkadad, hvilken federmera intet
återvåxt, emedan hvarken ljung eller andra växter på
desfe fandmoer fins, fom kunde gifva fkygd och ned-
myllafrön, af de korta, trubbiga och nödväxra Tallar,
hvilka uti dem växa. De i dälderne af defta fandmdar,
belägne ftora måsfar och myror, indelar allmogen
hårftådes i 3:ne (lag: i;mo Karjasnevat kallas de, på
hvilka få mycket gräs växer, at Bofkapen af dem kan
hafva et nödigt (ommarbete. 2:0 Lubtanevot eller Starr-
gråsmyror; desfe nyttjas tre år i rad til höflag, och le-
dan tändes eld i dem, at om fommaren, under den
torrafte tiden, de af en flogeld må éfverfaras och brän-
nas; hvarefcer de åter 3. a 4. år bara ymnigare höväxt,

ån
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ån förut.. 3:0 Keilasnevat kallas onyttige ftora måsfar,
desfe beftå af röd mållä och rränjön ris, lamt åro up-
fylde med gungfly, få at Bönderna af dem ej kunna
hafva ngon nytta (a). Ifrån hemmanet Skantfen anfes det
vara 2 1 mil ril Saftmola Sokn, famt förändra fig där,
vid deone Sokn.s gräns, den ailmenna Ikalis bdllearten ,
til en helt annan bergart, fom beftår af et (vart gråt
gläntande born bl ände, eller år en Comens cinereo äter }

friifiulis difperfis nigris nrtidis. Af de ftörlta hogder och
Derg bår i S<;kn bör anmärkas: Jubtamäkt berget, hva-
rifrån kan (és både en myckenhet af denne Soknsl"jöar,fom
ock Ndfijårfvi Sjön , i Telfko och Har ju Kapeller aFMes-
fuby och Birkala Sokoar. På anvisning til malmftråck,
åro ganfka få lpår i denne Sokn ännu märkte. Af myr-
järn finnes något lager , dels vid Vuorijärfvi byn i N. O.
tre mil vid pafs ihån Ikalis Kyrka, dels ock vid Parka-
no lamt på några andra Italien hvaraf allmogen fosdoni
i (må äfsjor tilverkat j;rn ril egit husbehof Emot Saft-
mola granfen bar åfven af grof blyerts Plumbi/go och af
jämbalng k]es Pyrites, någre råftiga vktnngar i bergen
biifvir. fundne, famt framttryka desle gångar iui en'mörk-
grå fniå grynig, fkimmer rådande Granite Uti Ö: åker

B 3 går-

(;j) At nybyggen med behörigt åkerbruk ps 'cnne (röra Tavaft.
kyro Skogen kunna anläggas derti! ir intet an ednirrg: men om n ir-

tnaft til de hår beligne vtdfrråekta gräs b rarede mosfar och myror

ftybyggare '"kulle välja för fig bonings f^ren. kunde .le dock hafva
nSgonfoda och bärgning genom Ren och b k psfk6tfel,jenite dettall-
feogen pä denna ftora fandhed vore nog tilrickelig fdr dera at idka
hartsfamling Och tJSrn brfiiinerie, famt aftbräniring för potafk fjuderie
tllveivningens sipkomft 'i landet; i fynnerhet borde pa den ttera faad-
beden géras förfök med Renfkötfel: Ty p. de mefta orter i Cajr,..ct
Län idkas Ren och Bolkaps fkotfeien pä en gäng; ymnig tilgjng på
Ri.n ausfa Sr hår.
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gärdet vid Ofara Rufthåld träffas och ibland löfa jordfte-
nar med Kopparhaltig fvafvelkjes, hvilka böra anfes få-
fom ftenkaft eller löft gefchiebe af det, igenom Filjac-
kala Kapel i Tavafikyro Sokn, framftrykande malmftrec«
ket, och hvarom hår nedanföre ikal anmärkas. Jordmani Soknen år allmennaft lerjord, undantagande de (tallen
och orrer, där den ftora (ändmoen tilftöter.

Kyro Sokn; Landet år hår mycket mera ojämnt, ån
«ti /kalis, upfyldt med flere ftörre och mindre landt-
högder; (amt år Soknen i längden ifrån den ftora och
branta Kyro forsfen meft igenom (kuren af den 1. mil
vid pafs långftråckta , men til bredd fig föga utvidgan-
Kyro Sjön, hvilken igenom Siuro forfs i Karku Sokn
utflyteroch dårftådes i Kulovefi förenas , at med de ifrån
jVolv/zftröm ankommande ymnigaTavafilands vatn afflytaåt
Cumo ftrom och hafvet. Den högfta trakten och högftaßerget
år Myilyvuori i denne Sokn, belägen ftraxt ofvan för
den ftora branta Kyro forsfén , hvarifrån nåftan på en
gång Kyro och /kalis Soknars vidfträkta (jöar kunna ta-
gas i ögnafikte. Allmenna hållearten i Kyro beftår af
grå granit, hvilken til gry och ftenblanning dock myc-
ket växlar om. Vid Landsvägen, fom til Oflerlotn fram-
ftryker igenom Moubijärfvi til denne Sokn, innebålla
Bergftråckningarna i negden omkring Hertuala By, en
mörck (må fjållig, fkimmerrådande granit, upblandad
med fvartaktigt hornblånde, famt öfveralt, ifprångt med
imå gryniga Qvartskorn. Bergen ikring Kyroforfen bibe-
hålla fig af famma art: Bergarten blitver dock mörkare,
hårdare och faftare, Söder om Viljac.kala Kapell vidtager
årer en af fkimmer feltfpat och hornblånde fammanfatt
bergart, hvilken närmare til denne by, biifver naftan
Ivart til utfeende och varder något mera hornbergs ar-

tad,
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tad, hvarefter detta bergfTag har fit ftrykande i V. N. W
och O. S. O. öfver Anfanmåki Berget, vid Viljackala
By, ända nid til Sjön och uopå holmarne dår i negden.
J O. jfrån denne tragren träffas (edan en ljusgrå granit,
fom forrfar ända rii Nåfijärfvi Sjöftrand, jemte det en
annan gren deraf fr ;>mftryker åt MyUymdki och Mafnala
Byen in åt Pin/jo- ißirka/a Sokn där jemte ftindhedar kärr
och måsfar, den omväxlar med ganfka ftora ftenftalp'
och en myckenhet bopvräkte (tenkaft, uppå Korvola y

Hav/fl) , Lauttala och Cangantaka byais fkogsmark, Malm-
kånningar ftns i denne Sokn på följande (tallen: 1:0 In
vid Hirois By, där föruran magnet nålens declination,
jårnråft och Kjes arterna i bergen, utmärka järnmalms
närvaro; Pyrites Cryflallis Hexaedris år åfven hår ibland
fynbar: malmltråckecs ft;y, är emellan V, N. V.i och O.
S. O. 2:0 Uti Anfiinmaki Bergec, V. om Viljackala by,
hår vilar (Ig förvirring öfver hela Berget, i fynnerhet
på våftra fidan emot Sjön, jemte en mäktig kjesgång
med fpridda gryn af kopparmalm, (ämt år gången på
2. alnars djup i tiltagande, och beftär meft af Pyrites
Hepaticus , lefverflag; t

maim(t'eckers ftry år åt Nor-
den. 3:0 Förutan deiTe ov er har man åfven uri Harka
hemmans åker af Harbala By, er lirer (tycke ifrån Lef/u-

--falnii bäck, fom ock vid Kurwijetni, en lång (mal udde
i Kyro Sjön, funnit gefcbiebe <ft detlé malmarrer, hvilka
med tkjäl, böra anfes, för ftenkaft ifrån Anfamdki Ber-
get i Viljackala-. Jordmon i denne Sokn år meft lera,,
lamt mobiandad lerjord ocii (and.ny la där den ftora
fandmoen tilgrånlår.

Birkala Sokn', denne ort, har den dågelisfafte och
befta utligt bär i landet, i anleende ål dels mångfaldiga
oiika iå^,» ;, ån år den omgftvtn uf ftora Sjöar och de

" ' ftör-
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Aörfta ftrtimfall, ån ock finnes den afdelter, i fynnerhet
emellan Tammerfors och Harju Kapel med flere höga
långftråckta landthögder, ifrån hvilka Näfijärfvi Sjön fy-
nes fåfom et litet haf med defs fkårgård, åfven (om ock
landet annors här år mycket upfylt af flere flags infjöar,
hvilka ligga den ena högre ån den andra och hvarifrån
igenom (må bäckar och cafcader deras vatn uttömmes i
Pybäjärfvi Sjön, fom med dels (måöjaroch(pridde holmar
famt (kår föror(akar en få månfaldig omväxling af Situ-
ationer och utfikter, at i den delen knapt någon ort i
Finland, med denne Sokn kan förliknas. Allmennaftrå-
der väl i denne Sokn den gråa graniten: men (å inträf-
far dåruti ock på flere ftållen Bergftråckor af hel annan
bergart, fåföm vid Pynike By, där nid vid berget i vä-
ltra åkem, ftråck och gångar vifa fig af en trupp blan-
dad, ån mörk, ån ljus-grå Jaspis art. Et ftort och
mäktigt lager fins hår åfven af en dårb och fin fvart
Bafalt, hvaraf meft alla holmar och fkår beftå i Näfijärf-
vi Sjön utan för Pobtola och Njemis gårdar, famt hvil-
ken dår ifrån O. framftryker til V. emellan Lielax och
Sivickila byars ägor up åt landet. Denne Bafalt får ige-
nom ringa politure , ntfeende af den vackrafte (vårta
marmor: men vittrar aldeles intet i luften fåfom
den. Af den i Cahola Sokn uti 7^avaftehus Lån, bekanta
fkiffergången kommer ifrån Lempdld Sokn öfver Kaivan-
do vattudraget och Volde ftröm , en gren äfvs-n til den-
ne fokn, famt dels omgifver den hår, fåfom en flöts,
fidorna af de uråldrige långa grå granits ftråckorne, ån
ock öfvertåcker den dem i längden och vid bergens af-
fluttningar. På $. fårfkilte ftållen vifar denne fkiffergång
fig tydligaft upp i dagen uti denne Sokn. 1:0 Vid Nokia
forfs på det ftåller, där drömmen ftridaft faller införe,
märkes den tydligen, och framftryker fkiffsrgången här

i O.
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i O. och V. ftår måft på borft, och år ljusgrå til färgen.
Wid fårjeftaden, hvar ifrån man plår färdas öfver ftröm-
men, träffas och en bergknöl , fom ftår rått upp och ne-
der af 4 famnar vid päls i fyrkant, hvilken hyfer ännu
en finare art fkiffer, men något förvitrad och af jårnråft
ofverdragen. Efter alt utfeende år denna Bergknöl och
flere hår vid ftrömmen endaft ftenkaft ifrån den ftora
framftrykande fkiffergången norr upp i landet, emedan
en del af dem ligga flötvis, andra don lågit och i et helt
annat ftry, ån den allmenna fkiffergången hår på orten.
2:do Wid IViks Ladugård, norr uti åkren, år och
någon känning deraf, oanfedt den där måft förhåller figf,
fom en fin brynftenshåll, få at rått goda brynftenar
deraf nu upbrytes. 3:0 Wifar den (ig vid Utola by# uv
et berg allenaft |dels mil ifrån byn kallad Pårtanå Ajan
JVuori, hår afviker fkiffergånden 8 grader ifrån O. til V.
faller lodrätt, och år af et ganfka fint gry, ibland dock
upfyld med (må gryn. Korn och körtlar af Pyrites fvaf-
velkies. zj.:de Stallet träffas vid Havifto by, intet långt
ifrån allmänna Landsvägen, hvareft denna fkiffergång
framftryker ifrån O. til S. år måft upråttftående, faller
något grofklufven famt finnes mera grof och gråftens-
blandad ån på de förra (tallen, s:to Röjer den fig ån,
invid Tavaftkyrö landsvägen \ ifrån Har ju Kapel uti
en bergskulle afÅjenmiki backen, hvareft denna fkiffer-
gång framftråcker ifrån O. til S och faller dårftådes fvart,
men grof, med några fmå ljufa feltfpats och Quarzrån-
der. Ifrån detta ftållet tyckes dels ftråckning vidare
fortfara til Urkorinmäki på Flöjärfvi bys ägor, hvarefter
den ledan åter träffas vid Aitolax i Teifko Kapel, och
år fynbär igenom Oribvefi Sokn vid Säynäjoki och Paju-
lax byar och går vidare til Solala och Attila byars ägor
i Längelmdki Sokn uti Tavaftland. På mineralier finnes

C hår
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hår ånnu få känningar. På 3 ftållen år dock någon an-
ledning dårtil, fåfom 1:0 på Sikois bys åkren 200 tam*
nar allenaft ifrån Birkala Kyrka i O. träffas en litet up-
högd bergskulle af 30 degs diameter, hvareft i N. O. til
O. dryker en Blyarts-blandad kjesgång med dark jårn-
råd och forvittring. 2ido Fins af Svafvelkies eller en
Pyrites känning åfven i Vibola by och uti Veitola hem-
mans ången Kavbunitu kallad, intet långt ifrån Haurois
byns åkem, dår en liten bergknöl på famma fått, år
förvittrad. 3:0 På ödra fidan af Nokia dröm och uti
hådhagen invid vågen åt Vaftamäki by, röjer fig åfven
en malmgång af jårnhakig kies, fom dryker ifrån O. til
V. med dark jårnråd i en hornbergs-artad bergskulle t

lamt förtjente detta dållet i fynnerhet, framför de andra
malmkånningarne hår i Sokn, at närmare underfökas och
gran(kas. En med mo och jårnochra blandad lera vid
Kebo by i denne Sokn, år derföre märkvärdig, at få
Inart den kommer upp i dagen hårdnar hon til et den-
hårt ämnes,, lamt tyckes den få mycket fåkrare vara
grund, til den hår på orten befintelige fkiffereu, fom den
i defs fammaniåttning ej hyfer någon fkimmer, utan
blöt et ler och mo-blandat åmne. Om den vid Nokia
dröm befintelige rådige och kiefige (kiftern calcineras.
Eld blifver den helt hög röd, och kan fedan def*
lönderdötta doft, hvilket förut behörigen fiogifliceras
med inblandad oflåkt kalk och fand, nyttjas til ci-
ment vid vatn crfierner och vatubyggnader. Jordmån i
denna Sokn, år med lera, undantagandes, dår fandmoar
trlgrånfa.

fVefilax Sokn; Af Sjöar år denne orten måft ige-
nombruten. Bergftråckningarne, fom hår förekomma,
de åro intet lärdeles höga, måft kulriga fmala och lång-
åråkta; i Lågderna förekomma en myckenhet denkaft,

af
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af (amma art, fom hållearten beftår af, hvilken år mörk-
grå Granite, med någre fram ftrykande ränder, af en
grof ljus eller rödaktig graden. Emot Tyrfvis fidan
träffas i deffe (lags Bergen, ftark råft och förvittringar
af en jårnhaltig grofögd Plumbago Blyarts. Haiftinvuoriår en Bergsudde vid Pajulax by i denna Sokn, hvilken
Arcbiatem Urban Hjerne uti dels z:ra fläck om jor-
den och Land/kap i gemen pag. 246, utmårkes aga få ftark
Svafvellukt, at Silfver på långt håll deraf fkal angripas
med mörk blyfärg; närmare underfökning derom, åda-
galägger dock, at dermed icke få förevetter, utan före-
kommer hår i Berget, endaft en malm vittring, af jårn-
haltig tålgften och Blyarts. Blyartfen finnes (kåligen
god och lös famt år en Plumbago fqvamofa livido
nigra, Frafluris nitentibus. Af de tålgftens-arter fom hår
förekomma, fa år den allmennafte, Steatites nigro virens
Frafluris nitidis, igne tubefc ens , fom ock Steatites nigro
virefcens , venis nigris, macuiis rubentibus , fupetrficU åtrå,
caflaneo interlucente. Jordmån år lerjord.

Karku Sokn; Åt Wefilax fidan, år denne Sokn, med
vatn mycket igenomfkuren, hvareft åfven på fafta landet
belägenheten förändrar fig med höga, dels kulriga, dels
långftråkta Bergs upftigande. Emot Moubjerfvi Förfam-
ling år Soknen mera jåmn, med mindre höga bergs-
ftråckningar, hvilka dock af bevuxne jord-och berg-
kullar famt djupa dålder afbryras. Hällearterna tråf»
fas hår af mycket olika lynne. Ifrån Siuro forfs, hvil-
ken fkiljer Karku ifiån Birkala Sokn, beftå landshögder-
na måft af (törr^ och mindre ftenklappur, famt en hop
fpridde ftenkaft, ibland hvilka löfa ftenar ofta af 2 i alm
i diameter, finnes vid landsvågen öfver om Kulju gård?
af en hård och tåt Qvarz och mojords rådande (åndftens
hvilken bryter fig i convexa och concava bcått, fåfom en

C 2 Fe-
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Pftfofilex,iamt år til fårgen ljusröd. Ån finnes hår ock
gefcbicbe, dels af grofklufven hornbergs fkiffer, ån och af
åtikillige Granit Breccier, kvilka beftå af grå granit, med
infpåckade dörre och mindre flackar af hvitt feltfpat,
hvaraf den får et åppeikadat utfeende. Uppå Skogen e-
mellan SaUmis by i Moubjerfvi och Nobcua Bro i denne
Sokn, märkes hornbergsartade Berg och Bergsftråcknin-
gar, hvilkas fortfåttning går öfver Hulda hemman, til
och med Mdkipd Rufthålls ågor, famt igenfinnes åfven
på det förra ftållet i Bergen fpår af den i Birkala Sokn
omnåmde mörke och ljusgrå hornbergsfkiffren. At döm-
ma af gefchiebe och annat, måfte längre våfter ut på den-
ne orten träffas någon- betydelig (tor hornbergs-tracft,
hvilken i anfeende til de kiesvitfringar, fom åfven vid
landsvågen mycket röja fig uti léfa ftenkaft, torde fram-
deles gifva anledning, til något nyttigt malmfält uti den-
Sokn. För öfrigt år i fynnerhet på oftra fidan om Kar-
ku Sjön, och emot Wefilax en mörkgrå fkimmerrådan-
de Granit, den rådande hållearten, och framftryker der-
uti ån på våftra fidan af Sjön underftundom mäktiga å-
dror och gångar af en hvit mycket fek/pat-rådande gra-
nit, an ock i rånder och vågor efter Bergens ftråckning,
en groftårnig ljus och rödaktig grå bergart.

Hogfta Berg; Af dem anmårkes hår Wanajanvuori *
uti Suonjemi Kapel, famt Pirunvuori , aflågen föga mer
ån f mil ifrån Karku Moderkyrka öfver Sjön i O. N. O.
den fenare ar en ganfka hög bergflråckning, fom beflår
af en mörkgrå fkimrig Granit och har defs flry i N. N.
W. Berget år näftan til 3:ne lika affatfer uphögt, hvilka
upåt minfkas til rymd at utgöra bergtoppen; hår
år den öfverft öfverhölgd med en hop flora fleo-
flalp fom ligga om hvarandra hopvrakte, och hvilka på
afflånd, hafva utfeende af gamla ruiner, Medelft den-

ne
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ne omftjelpning af defle löfa ftora denar, har en öpnlng
eller grotta blifvit tildanad uppå berger af 4 til 5 fam-
nars längd, hvilken kröker fig, och går ut på en annan
fida. Utan för den år en hög den 334 famnar i fyr-
kant, fom på en annan mycket mindre den hvilar fig
och déderemot Berget och gör likfom en port eller in-
gång deruti (a) Jordmån i denne Sokn år allmennaft ler-
jord.

Mouhjärfvi Sokn ; Hela denna Sokns belägenhet be-
ftår af bevuxna berg och långftråkta ålar med Infiöar e-
mellan och djupa dålder, få(om i fynnerhet vid Saickala
by, lamt annorftådes.

HdUearten, år i allmänhet ifrån Soknekyrkan och i
V.ifrånSuodenjemi Capel til Lavia By 3. mil, en mörk-
grå, fmågrynig (kimmer rådande Granit, fom faller nå-
got fkifrig och behåller et jemnt ftrykande: men hvilken
år i fig fielf mycket kallande och föränderlig; Ty rått
fom en bergsrygg vift fig i våderftrek til V. (å kallar
den åter om til N, och åter längre fram tilbaka til V. I-
gen. Framför andra orters befkaffenhet hår i Finland,
ändrar >$Senne hålleart jämväl ganfka mycket fitt fal-
lande, få. at når den ofvanför Moderkyrkan och Capel-
let faller emot V. få ändrar den fig up åt Lavia kanten
til fallande emot O. I denna gråbergsart, gå åtfklliga
gångar af 1 til 3 å 4 famnars maktighet, fom beftå, dels
af en grof och härd röd fekfpat med Quarz och grofbla-
dig fkimmer, ån och vifar fig fkörl, korsvis inblandad
i delle gångar. Små Qvarz drummer och körtlar, träf-
fas jemvål öfver alt i defte Berg utan någon ordning
«ller jemnt ftrykande. Wid Vefundi by, fom ligger t

C 3 miL

(a) Manufcriptet af Herr Baron, Bergs-Rådet och Landshöfdii.gcsi
Daniel Tilas Eergsrefor i Finland.
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mil ifrån Kyrkan i N. V. ändrar fig hållearten åt vådra
fidan af Soknen til en mera grofögd Granit, på det fät-
tet, at den fvarta fkimmern hår famlar fig i hop uti täta
korn af fmå arters dorlek, fom emellan fmå grynig Qvarz
finnes inblandad. Förutan detta träffas ock i Bergen vid
Vejundi, ån en blåaktig, ån en mörk,, dels och en gul-
aktig Qvarz, hvilken arven någon gång Finnes artad för
cryftallifk fkapnad. Emot Rienild och Karku Sokn blif-
ver gråbergs-arten af en mera jåmn blanning, dock ftun-
dom med hvita infpåckade affkilde flackar hvilka beftå
ån af hvit, ån ock af röd fekfpat. Af en hornbergs - ar-
tad fkifter träffas vid Sallmis By i denne Sokn en ftor
och mäktig gång, hvilken måft (tårpå bord. Herr Bergs-
Rådet och Landshöfdingen Tilas har under defs Finfka
foergsrefor redan til någon del, fåd defs upmårkfam-
het deröfver, och anfedt Berget utmed landsvågen vid
Salmis Bro, Sildavuori kallade, bedå helt cch hållit af
hornbergs fkiffer , utom en och annan Qvarzgång, fom
deruti röjer fig: Men efter flere års famlade anmärknin-
gar öfver fkiffergångarne i Björneborgs Lån, har min
Herr Prafes fått uplysningat berget inuti och på djup be-
ftår af en grå fkimmerrådande fingrynig Granit, fom förd
til en del omgifves af en brynftenshåll,och derpå öfverhöl-
jesafen grå^fkimmerblandad hornbergsfkiffer fåfom en
flöts. I anfeende til denna befkaffenhet med fkiffergången
härdades, vifar den både i brutne (kär fom ock til defs ftry,
vid Salmis Bro och Sildavuori åfven få gan(ka fkiljaktigt för-
hållarKle. i allmenhet ftår fkiffren på borft , eller ock fram-
ftryker den ibland fom en donlågig gång, ån i S. och W. ån
«il N. och en del til S. med 5. 10 och 15 graders fallande,
åfven fom den och någon gång ftår vågvis, och fom en
fvåfvandegång omgifverßerget,och böraitfå hålreftraxt un-
«lar damjorden denna fkiffer efterfökas, ån uti gråberget, el-

ler
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ler uti Brynftens hållens låsnor. Denna fkifFer år en ScM-
(lus griceus micaceo Leptamnofus , glutine argillaceo, fållfynt
år hår icke at få fkifferftycken af 13 til 14 tums längd, 7 å 8
tums bredd famt afen i 2 å 3 liniers tjoklek, hvilken dock
fällan våga mera ån 1 å 1 f fk:p. Svenfk Vidaalie vigt. Den
har med förmån här blifvit nyttjad til taktäckning, (amt ar
af 12 a 15 års förfarenhet beftyrkt, at den intet vittrar fön»
der i luften, åfven fom ock calcinerad i eld och därpå
dränkt i vatn den intet fkifffar fig, blifver löfare ån förut»
eller får tilökning på tyngden faft den flere dygn legat i vatns
utan håller alla de proffom Engelfk tak(kiffer (a). Af my-
jårn finnes hår på flere ftållen i Soknen ; fåfom vid Mouh-
jerfvi Sjön vid Pajunjemi By, famt vid Saikala uti en äng
och vid Suodenjoki imil i N. ifrån Huida hemman, famt
annorftådes. Jordmon i Soknen beftår måft af en mo eller
fand och grus blandad lera.

Tyrfvis Sokn; Den behåller på öftra fidan om Rauta-
ve\~\ Sjön,Karku Sokns afofs förut befkrifna ojemna belä-
genhet emot Wefilax : Men våftra delen af Sokn kan med
anfes för jemn och flacklåndig, når några fmå bergskullar
famt Bergsrygar , hvilka hår och där upftiga, undantages.

Rådande Gråbergs-arten år hår en fingrynig mörkgrå
fkimmerblandad Granit, hvaruti gångar och körtlar ej fål-
lan vifa fig af en ån ljus, ån rödaktig grof fåltfpat med in-
blanning af Qvarz och litet fkimmer.

Bergkalk , dertil finnes fpår ~ mil ifrån Nupala by
och nåftan f mil från långa Tyrfvis Bron Wammaskofken-
Silda kalladt, 20o:de alnar vid pafs ifrån Vallava Torp;
Kalkften år ljusgrå til färgen, eftervefcerar ftarkt med fked-
vatn: Men år, efter erhållne profftenar något fkimmer och
ån mera Hornbergs - blandad. Så vida på denne orten år

brift
(a) Herr ProfelT. och Ridd. P.A.Gadd om fluffergängarne i Finlarwl

«tiKongh Sveatka Vettcalkaps Acad^Handlingar for år 1780, pag, 301.
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brift på kalk, få atden måfte köpas och framflåpas ifrån Åbo
til ak flags husbehof , fårtjente detta ftållet, en närmare
ikårpning på djupet, til utrönande, om hår icke fins en ren
Kalkgång.

jf-ernmalm, dertil finnes i denne Sokn anledning vidLau-
kulaßy, i mil öfver Tyrfvis Sjön eller Rautavefi ; ifrånKyr-
kan i S. O. til O. ej långt från Sjöftranden,l S. O från byn
ligga bergkullarne Laitafuonmdki och MyUymdki ; den förra
år liten; den fenare år högre och vidlyftigare. Bägge deftä
Bergen beftåaf en (vart, litet med fkimmer och hornblånde
blandad hornbergs art , hvilken i fynnerhet på förra ftållet
år jårnhakigoch dragés något afMagneten. Efter anftåldeför-
fök med profftenar, tagne up i dagen, håller den 9 \ proCent
jern. Wid Nupala by och på en liten ångplats,kallad Fäde-
ris , träffas jern myrmalm , fom håller 16 proCent Jern.

Svnjvel blandad ArfenifkKjes ;på 2: ne (tallen har man
funnit Malmvitrringar deraf: (åfom 1:0 vid Tyrfvis by och
Kaukola uti löfa ftenar, invid forffen dårftådes. 2:0 I neg-
den af Hyötiö qvarn, uppå Rautajocki Ruftbåll.

Blyerts Plumbago , håraf finnes ock i denne Socn, en
fkålig god och lös art, nära inril Saucko by N.O. ifrån byen,
hvaraf ehuru den på några ftållen träffas hård och jernbun-
den, igenom fåfring och behörigt val dock kunde göras
nytta, få til Blyarts-pennors, (om Blyarts deglars förfärdi-
gande; at ej förtiga , det til kruk oah Kakelungsmakare i
Ståderne, deraf åfven voreaffåttning.

Högfta Berget i TyrfvisSokn,årKirkovuori, belågit ± mil
ifrån Kaitfila By, på Lahdenloppi famfållighets mark, famt
kan ifrån denne Bergshögd tydeligen fes j ft. fårfkilte Kyr-
kor, iåfomKarku Moderkyrka och Suonjemi Capel af Karku
Sokn, Tyrfvis Moderkyrka ochKika Capel af Tyrfvis Sokn,
famtKeikö i Predikohus i Hvittis Sokn,

Jordmon i Soknen beftår meft af lera, eller af en mp
och grufig famt klappur blandad lerjord.
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