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2(£<D, Tvi)Cft hos Direcreuren och £orm(. Bolteyckaren iSt!)r»'Förftclldömct guiiaUt), Jacob Mkkckell,



Kongl. Maj:tv
Tro^Man och Vifiop/ öfwer Åbo Sticht/
Pro-Canceller wld Äorijjl. Academien dcirstlides/

Samt,
Ledamot af Kongl. Swcnffa Wettenssaps-

Academieu,
Höglvördigsse Herr O0(^0K

CARL
FREDRICH

MENNANDER.

tfj£sn liten afstildring af mm Fosterbygd och de för-
«^^ msner, hwarmed tTlaturen den samma beprydt
**%& och forsedt, warder härmed öömjutast for Hog-
wordigste Herr Bistopen och Pro-Cancelleren nidlagd,
såsom et wedermäle af min djupaste wsrdnad, och så-som en fölZd af Hsgwsrdigste Herr Bistopens och Pro-
Cancellerens egne HsZstwZrdade UpmuntrinZar samt

lemnade



lemnade lysande Gfterdomen, at Bestriswa Foster-lan-
det, undersöka om dcst förmoner, och gransta dctz Hus-
Ixinuing.

Stilland hastver redan i flcre tider ägt den lycfan,
at af Hogwördigste Herr Biskopens och Pro-Cancelle-
rens Hönt-vriswärda och ogeniena Egenskaper, insamla
en wälflgnad stjord: lärdom och "Wettenstaper haf-
voa fÄfct ljus, tilwäxt och stadga: Dygd och 2lra haf-
voa allid funnit i Hogwördigste Herr Bistopen och Pro-
cZncellejen sin Ledare och Skyddare: tTlit för GUDZ
Ära, oskrymtad wälinening for et kärt Foster-land,
hafwa wavit Hsgwsrdigste Herr Biskopens och Pro-
Cancellerens ömmaste och käraste plikter: Allmän Sär-
lek, allmin wördnad i bandet, för Hogwördigste Herr
Biskopens och Pro-Cancellerens angenäma person, de
äro tadrfamme Witncn til alt detta.

Den Högste uppehälle HZZwordigste Herr Bistopen
och Pro-Cancelleren, i a!! HKZ stillhet och u?älmago, i
mänga är och tider; Det är dens ödmjukaste önstan,som "til best yttersta framhärdar

©öfl»Wid(!e Herr VistopenS och Pro-
Cancdlerens

Ödmjukaste tsmare,
EPHRAIM CARENIUSX



Probstm och Kyrckobcrdcn i Htvittls/
Den Höq?-2lrc;vsrötrte och HoqJärfce Herren,

Herr Mag. NILS IDMAN.
3^egetNentS * Commiffarien,

ädel och Högaktad

HM' JACOB FÅRSKÅL.
HartDÉtemattttflf

Ädel och
Herr 6LOKQ

H3g * Glmsllge Hen

åjtfnifclp i en' rätt Hushklilinq har i alla tider aqt filt
I* Grantsor den samma dock ikmmit i störjta lyster.

<K^H Upmärksamhct, isejjf Karlek, Beröm och Högaktning,
wen altid äfwen, både högt stattaöt Cleconomist Wilterhet,
t»e, til PuWici formon, Zjordt Allmä>lhetsn Eder mycket för<
nest, Gunst och Wnnsiap, hwarmed I, Mine Herrar, Gyn-
städse Gynnat, förbinda mig, at nu lata tekna pä dessa Pläd,
detta, fäsom ti litet Wärd-tekn af min Wördsammaste Arkäil-
til detta Arbete, för dch egit wärde, fast icke för min stickclig-
behöriga Utförande. Hysen Mine Herrar, Gynnare och An-som hartils: Jag har dä vwnrrit en kar önffan, och I öken
€ber, Mine Herrar, Gynnare och Anföttrcmter, m«3 halsa,
ständig Wördnad och Högaktning,

Mine Högtärade Herrars/ Wör-
©ömiul-V

E r H R A I K5



KyrckoherVen wid Eura-åmirme Församling/
Den wäl-3'lrewärdige och Hoglärde Herren,

HerrKiXiZ. NicttAllLFORSELIU&
Srono - Besättningsmannen /

Hdel och Högaktad

Herr^DMSLMLNO^G^oo.
i Åbo @fat>/
Högaktad
HAVEMAN.
Gynnare och Anförwmtter.
stora nytta och höga wärde; I wär ÖB fjaf, itmom (£ke*i
Denna Wettenffapcn har nu mera ädragit sig Allmänhetens3, Mine Herrar, Mördade Gynnare och Akfönrantcr, haftsom ock, igenom citffillige egne nyttiga Inwftningnrs cmlaggan-
bunden; Dessa omständigheter, tiflira med den Wöldade Vn-
nare och Anförwamer, Mig och M>na Kära Föräldrars Hus
fem angå Min Fcstakigb, Edra Wärda Vranln. llptagen
fla, Tllgifwenhet och Högaktning för Eder. Hyfcn wälbehag
het, fom röijer sig nog bristande, tt-ib detta Wärda Ämnets
förwanter, samma Anneft och Wänffap emot mig härefter,
bageligen min Förbindelse, min Wördnad. Allmagten hugne
sällhct och all a>ä(mågo, in til senaste aren! Framlcfwer med

tade ©onnareö och Anförwantcrs
tienwt ,
CARENIU&



Enkie-Frn Probstimmn,
Ärcdorna och Dyqv^Gla

Fm CATHARINA
TÄCKOU,

Född NOKIIXI.
Min Higtärade K>!r»ste M°r>Mor.

jag stal gifwa i dagsljuset min.Första Academjj?a Laro-
CÄJ splM, WP^ mig et bchageligit tHfälie, at derwid yttra
v^« min hjerteliga tacksamhet för de otaliga wälgjärningar,

hwarmcd Min Ä. Mor-Mor ej allenast Mmc K. Föräldrarens,
tiMii äfwen mig, ömt och karligm hugnade. Min Mördade
Hulda Mor-Mors ömma hjcrtelag for ds, har i sanning warit
långt större, an at det af min oöfwade Fjäder kan afsiildras;
Des' godhet större, än at den tacksammaste derföre tilfyllest skul-
le kunna tacka. ©et, som af min innerliga ärkänjlas ädaga-
läggande i sielfwa Märket fattas , taktes Min Huldaste K. Mor-
Mor anse , af en, med djupaste Wördnad upfyld wilja , wara ar-
satt. Mmagten förläne K. Mor-Mor all sscjf-önffelig wälmä-
go och sällhet, och late Henne i Sin Höga Ålder fa röna den
ena &U\bien ester den andra, af S,ne Kär-egne. Lät Mig, K.
Mor-Mor! f,i wara inncstuten uti Eder wcmliga Huldhet och
ömma Hmwärdnad. Under denne Wördnasfulla Önskan, har
Jag dm äran at framhärda til Mitt yttersta,

Min tytffaaU Käraste Mor.Mors

Odnljulaste tsenare,
EPHRAIM CARENIUS,



Capellanen i Qtöitttfl*
äccworöige och HZZwällärde

Herr JACOB
CARENIUS.

Min Huldafte Fader.

/CÄU uprinncr den länge af mig önstade Sägen, pä hwilfen »a^
v^^ far trtf^ite-, at offcntcligen aftägga en Wördsam Tacksägelse, föreHs«H) en Huld Faders Omtanka och hjcrtcliga Kärlet", at ajöra mmv ' Lcfnad Säll och min Fortkomst vnckclig. W-d ätankan af den
stora ömhet, som Min K. Fader hi;|l för min Välfärd, blöder mitt
Hjerta, och jag mägtar ej med Ord uttrycka ben Wördnad, Kärlek och
Högaktning, som mitt inre hyser, och fcroaraf Jag altib är beredwillig
at lemna de Wördsamste Kjänningar. I spädare aren af min Lcfnad,
har jag af Eder ficif, Min Huldaste Fader, Wifttit ledd pä Lärdoms--
wägen; I mognare nldcr hafwen I 1% mig haft ock all möijel^g
lostnad ospard i det, jag merendels standiqt fatt biwista det Allmännalärdoms-sätet härstädes i flera ar. Dä Jag Icmnadt denna Afstildring
om min Foster.-bygd for Allmänheten i dagsljuset, haftven I haft alt
beswär och all omkostnad osparde, at jämte mig hopsamla de undcrrät<
telfcr, som däruti finnas. Uptag, Min Wärde K. Far, detta mitt §or-
sta Snilles prof, som eu liten Frugt af den Tcluing I ffelf planterade,
och få ömt wärdadt. Slnfe, Min K. Fader, dessa Rader, säsom et prof
af min djupa Ärkäiisia, Tacksamhet och barnsliga Wördnad, och ömma
mig med Eder manliga Huldhet, sa härefter som häreils.

Den Högste Försynen gjöre Min Närde K. Fars dagar fälla och
mänga til Min och alle K. 2i!ihon'gas förfwar och hugnad. Jag fram-
härdar med ouphörlig Barnslig Wördnad,

Min Huldaste Faders

(Dömjuf - lydigste S>OB,
EPHRAIM CARENIUS.



V. 2.
fåfffiS^X Fädcrncs-landctö Ränning och Befftiftung
x.U? i» « f'' ÖC F̂örmoncr, Naturacia- oc'' -Hl:sbä!lning, är nödig,
2Älwj ock bar en dräpclig nytta, derl!! bckv-n^ c, nu mera
E^^«R^^ bcrois. -Hururo:da igenom Acädcn-.ijTa £laco - jarc,:, et j^
<JF nL-^ stort ock for Alfttwnbete» gagncligic ändamål kan roin-
no» det tocöe fortjena et närmare utredande. Skal af en (D«s 2be-
j?rifning hämtas Det lins, til 'Hushållningens forbättring, som fvoas

km emot ändamålet; sa bor ej endast pä cit blott HiftorifF ock pH
|>pft fattad Geographijl underrätcelje, den grunda sig. Upcekningar,
öfwer Yrtens »ärffilgte Naturalicr: Bestrifningar, om dcfi bcqwäm-
ligbcter eller ölägenheter til Närings-rörelser: Anmärkningar ofrocr
förhållandet af Camcral -Inrättningar, huru rvida de äro afpassadc ef-
«rFolkmängden, Näringames rörelse, od? bandets belägenhet til nyt-
tig -Häfd ock Upodling, samt dylikt mer; 0e fortsena största ock för-
nämsta atankan. Vcb, som all denne kuns?ap ej, uran en wifi ock
pnlitelig känning af en Grt« sa järstilgte rymd, storlek, lägen, ock
annan stilfaktig bcstaffenhet, tan utredas; synes härnl ock fordra»
fierc upgifter, än xvib <ll.äro-sken, en stu<tc«„6l: tan hafwa nlfällt
«t blifwa underrättad om. Igenom den lyckligen påbörjade iLam
fcets GcographifFe Afmärning, kan kunssap cndajf, om alt detta, ärhal-
las. 2llt öetta bor dock ej afsträcka, ifrån dc mycket berömliga För*
sok, fom, ivid Acadcmicrnc, nv:o Fädemes-landets 25efTrif»ing redan
«ro gforde, ock än fullfolies: De tala öfwerliudt om fit roärdc,
ock det ljus igenom dem äfwcn blifwit uptändc, til \x>åt -Hushalls
nings förbittring; De äro heQersamme tPitnen t l sine llphofsn:äns
nit od) rvätmcning, for et kärt Foster-land; Upmunerad af alt det-
ta, har äfrrcn sag, häldrc wclat roisa min oförmoge«bet wid min
Fojler-bygdl Pliyiko . Occonumiste Äeflwfning, än at brista emot den
samma, i min styldigbct at giora det.

Gynna, B. K., mig och öetta 2lrbcte, mcd Ditt bcwägna om«
domme: tlkn förbindelse ock ärtänsla däremot, är och fördlifroer
upriktig och oförändrad.

§. I.



§. r.

Om £Jpittß Sokns RyNld och Häf>damärkcn.

■X&iltis Sokn ar belägen i Björneborgs
och <Dfre Satacunda tTledredels Härad, gran-
far ät Norr til Cumä va) Ulfs, by Soknar,
åt Öster til tTl4ul)ij4ctt>i och Zytwis, ät So-I^^WW der til pungalaitio och totmijoei, fornt ät

Master til Riuhlo och Sätylä, och ar Soknens innchällungefärligen n. qwadrat mil rLttituden efter 1747. Ars Charta ösiver Swerige ochFinland finnes, at Loima by,tragten åt Öster 06) Master
af Hwittis Sokn fåfom midt emellan Norra och Södra grän-sen har fanrma Laritude, som 'Raumå Stad, Hroilfcn, eftenberörde cl,»n 2är utmärkt i det närmaste under 6, grad. och 18.min.; men borde efter nägra nya 1754 gjorde AftronomijTa Ob-
servationer, ci wara til del) polhögd högre utsat an til 6i°. B'.
(*) A Om

Detzc Obfcrvaiioncr &X 0gjorde flf /^arktmatum Doccns och Allio.
nomic ol,lciv«««ci, wld Finstäm aphiff ommiflion Hen Mag, Joh*
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Om sälcdcs belägenheten utaf loima Hwittis Rar

irore pä förenämnde Charta rigtigt utförd ät hass stranden,
fä sträcker sig Hwittk Sokns norbiiga bredd ifrä 6o°. s'6. wid
Södra gränsen af Soknen emellan Härna och XVirtzanaja
bi,'ar, til 6i°. i'B. af des Norra grans emellan byarna SftJ4och Rilpijoki, samt i folgd häraf är efter mer omrörde Char-
l2« utstikning denne ort utmerkt en ssette dels grad högre up
at Norr, än wederborde.

Longituden hwad den fanuna angär, kan derom ingen
närmare underrättelse erhällas, an den, förenämnde Charta
o§ lämnar, hwarefter ll.oima by^ kommer at ligga vit) paff
s^, det ar s. grad och 24 min. Öster om Upfala Obferva-
»orium. Och emedan Åbo pä samma Charta stär mast 4J-
grad, det är 4°, 3'6, som gjor iB| tids min. Öster om be-
malte Obfervatorium: (som Dock efter nyligen gjorda Obfer-
V2t!ones borde wara en tit)S mmm eller 17. 2^265 min.
närmare til Upfaia) sä blifwer I^at^icuclen af l^oima by,
om Chartan ,' oftigit har sin riglighet grad ; eller 48 grads
minuter men 3^ lids min. Öster om Åbo.

■gwittfs S?kn har behällit sit tTlamn alt ifkm äldre ti-
der, i gamla Handlingar finnes dock nägon stilnad istrifwesat-fet,g>ttis ffrifwes det i Lagman Henrich ClautTons dom,
af Hr 1455. i Komingcné repste dom af den 2. Avg. 1564. sä
ock i de fiäste äldre och nyare tiders Hanblingar. Auitis i et
ftiftcf, bref af Är 14:7 och i Lagman }öks Knutsons domar
af Hren I^7. och 1943. HwijttiZ i Lagman Joh. Olofsons
dombref af den 2. Martii ,638. namnets ursprung tyckes kun-
na anses dels for Srrenstt tagit af Hwit med tillagt) Finständelse, dels torde det ock kunna hanledas af Finska ordet

wita,
juiVindct hwifvn an Jxifldyjen yjir fiq det allmänna mycket forbttudcnnicd (in (ktcfclig^f och »förkrutna flit i detze gsrpmSl.
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Wita, wljtiama, bet är spad löfffog, bmaraf äswen den
masta mark härstädes , kfoln jemn och lågland bestar af.

Soknens äldre Politiffc indelning.
Hurudan den wc, derom har man ej tilräckeligit livs.

I en gammal Härads dom af den 16. l<ovcnber 16^4.
namnes Xito-marstalten och General Fält Herren Gref
GUSTAV HORN, Grefwe til Biörneborgs Grefstap
och HwittiZ Sokn , hwilkt altst igenom föllanlng han synes
innehaft. I anfenbe til Härads forbelmngen har Hwittis
Sokn tilförene varit underlagt Heöre Satacunda Härad;
I fölgd af Kongl. Cammar Collesii bref af den 29. lXlo-
vember 1689. lybet' ben nu unber cbke ©atacunöa tTle-
dredels Härad. gn Härads dom af Ar 14^9, angäenbe
räer emellan 2\iut>lo och Lumä Soknar förmäler, at Hä-
rads ting meb Ulfsby, Cumä, Hwittis, (Tura, Rilch-
lo och Qifyla* boet- blifwit häUtt i iLura CoFn; detta
utwifar altsä at hela 6. C öknar bä lybt unber betta tings,
lag, nu utgjor Hwittis Sokn mcb pungalaitio Paftorar,som 1639. blifwit stilb ifrän denna Sokn et sarffilt tingslag
for sig siclf.

Ecclefiaftike fornmäl.
Tiden bä Hwittis Boerne blifwit til Christendomen

rmwanbe, tyckas Funna utfåttaö til Medium eller stutet af
det XI!. Seculum da Bijkp 8. Hfnkich bragte ben (£r>rift*
na läran til Finland. Som be omvdndaö antal ef war
talrikt i första Christendomcns början , bet icke heller straxt be-
fans tilgäng pä tilräckcliga görare, hafwa KyrFiorne i borian
varit ta.i, och be famna äfwcn utan stänbiga och egna tytå»
sier, sä at bäbe fiera Coknar trädt tilfamman uti en ock scnm
ma KyrFja stiftewis, som ock hat en Uvaxe upwagtadt fiere

51 2 Kpr-
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Hyelfor an en med Cfwbi»t/ro|r. Denna mening bestyrkas af
den ibland Allmogen ryktbara frasagn at folk af mänga Sok-
nar i fordna tider kommit hit til Hroittis at hälla Gudstienst.
En fordom nyttjader ginMig ofwer ffogar och motzar emelwn
Hwittis och Kitiljlo, kallas än i dag Rirrotie, Ä»rftvd-
gen. Af de äldsta fibers kringresande Lärare synes formode-
ligen äsivm den Thomas^ Joannis warit om hwilken i et
gammaltPasivifft lVllssgle av denna anmärkning ,Dmus "ln<>'
ls>Zs joannis , vagus r^vanllzm in l^lvltlls obift 26. OKobr,'
A:o 6z. ca;us 2nim2M l)ominus l)l^u« conlerv»c in per-
petua pace.

Innan den nuwarande S-entyrka blifwit upbygd hflf-
wa Soknens »invånare hällit sin Gndslienst i R^rtjor br>g&*
af två. Den äldsta as dem har warit anlagd wid Rarhinie-
ini by pä en fandas, därest efter den samma an upwises sä-som lämning en fyrkantig grop af 30. alnars längd , och «c>
alnars bredd. Wid denne gamla Rxrra utwises ock pä et
birg Hidencrtllto Falladt ro kalla, som i fordna tider med of-
yrande fiitigt blivit bef&Ff.

Denna Rvrkos obeqwama belägenhet, sä f anfmtfi
darlil, at ben ej lag mit i SoFnm, som ock, at fiovfia delen
af Församlingen mäste utstä äsiventyr wid ofwerfarten af st<^
ra alswen, innan Ve kunde Fomma til Ryrtan och taban,hor
sedermera gifwit anledning al en annan trä R^rta i des stäl-
le bliftvit upbygö i Sambu by på lachtla Rusthälds ägor,
t)rcilfro haft namn af kapell, samt kallas det stället ännu
Cappcli miti. Mbffeppelse och wantw hofiva arrfebt or-
ten där denna lilla tra Ryrka städt for helig, oÄ) diirkat ben
Psom tt offerställe , samt hafnw nagre ftmntr offer penningar ,
an i t>e§a ar pä samnta backe, bejtäende i smärt koppar och
silfwermynt, bock ej äldre an mpnrat i Kommg 6UBl'^v l.
Kong Kkl^n XIV. och Kong JOHANS trtw, Till bestar

digt
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digt bruk har sidstnämnde Kyrka ej blifwit bngd, utan alle-
nast til deö den nuwarande sten Kyrka blifwit färdig, Sä
bristande efterrättelsen om de forutnembe Kyrtjors npbyggan-
de finnes, så osäkert är ock, at utnemna året då ben nuwo-
ranbe Sten Kyrka blifroit anlagb; uti en gammal wid Kyr,
tan harstäbes beftntelig Påfwist matzeboF tryFt meb munke-
styl, ar denne strift på första blabet lttucl miiTale emptum
en prn Ecclefia l-Ivieter>l> 3 rVI. XI. praet, D:no
D:no Magno Epifcopo Aboenfi MCDXMX. öm benna
MasicboF warit brukab i be förra trä Kyrkor, eller blifwit
klopt at noltias seban Sten,Kyrkan bpgb«!, är obekant.
Orten hwarest Stenkyrkan nu ar anlagb har forbom blifwit
Fallab Karfatti nn Kyrtjoby, och är ben belägen mit i
Soknen, bärifrän alla betz fikatlabe fyra Prebik Famcr, pun-
aalaitio, wambula, Cauwatza och Keikiö trägarne motas
at, hwaraf stiebt at SoFne boerne i många fiber ej haft nå»
get Capell, utan i 'SJJober Kyrkan forrättflbt Gudstjcnst och
här bcgraswit sina JijF.

Att heffrifwa denna Kyrkas Zirater och prybnaber ar
utom mit ändamål, få wiba de hwarFen innebära webermale
af någon synnerlig Antiquitere eller annars utmärka af
konst och sioob nägot mer an allmänt warde nog af, at fH
i äldre som senare tiber denna Forsamlings Sthorcu-e ej unbetv
Jätit, at af et godt hjerta bibraga til bet, som beprybt betta
HERrans tempel!, samt hafwa forufan anbra en Henrich
och Paulus Cal/a Påfvels söner, Tackufke siågten, och Herr
SRegetnanté SFrifwaren Jacob FoßsKåi. häruti hedrat sig med
utmärFt frikästighet. Ostver några ändringar i Kyrts Staten,
lärer jag få lof at mava något mera upmarFsam.

tungaia,to har af ålder warit namd en trakt af Hwit-
tis @oFn, som stöter til lawastehus lan, och är 2^ mil
ifrån Moderkyrckan belagit, samt har feöan i landet folFriF-
hetcn liltagit här et särstildt Capellgäld blifwir inrättade,

A 3 hwilket
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$fäm medelst Herr Bissorens Kkx. 18/^<7l ROTOvn fa
rcdragande hos Herr (3-nt,r»l Cou^si-eur^n och s)\iff#f)ulbet
Grefwe l^li.^ BRAHE blef igenom brcs af den 31. Jul. 16^9.
til et sarstilt /'^o^/' sedermera af|Nf&F.

Ar K9O. hafwa fyra Bönder af wambnla sierdung
med egen kostnad opbygt sig et annat Capell; denne deras
kostnad har Kong JOHAN t>en tredje igenom tref til Sigfrid
Persson af den 19. Jun. I^9o. förordnar, at efter jamnkning
ersattas af alla dem, fom til famma (Lamell wille hafwa be*
ras Kyrkjogäng. I 60. är hafwa sedan Wambula-Bocrne
i detta deras Capell af Prästerne wiö V.oderkyrkan blifwit
bctjente med Gudstjenst. %en emedan det samma war 2.
mil ifrän Moderkyrkan belägit, sorordnade $crr Biffop I8^c:
ROTOVIUS igenom mflag af d. I^. Febr. 1650. dä warcm-
de Adjuntfen i Hwittis Canutum Joaimnis til Caplan i det,
ta Wambnla med'antydan, at stadigt Bo därstädes; Herr
General Gouverneuren Övift^DulDft Grcfwe PER BRA-
ttl^ tillade igenom Refolucion af d, 30. Maji 16^1. til Ca-
plans 80l hämnd, et da warande Odes-Hemman, med fri-
het för alla wisia och owi§a utlagor samt pälade Capcll-Boer-
re, at bet samma strart opbygga och hälla mit» magt; Detta
Lapell befrår nu förtiden af 4?. Hemman, utom Ccwlans-
Bolet, fom gjora tilsamman 29ii gamla och 29 förmedla-
de Mantal.

Qiv 1646. ax Capcllet i (Cåtfwj&a opbygt, hwilkets in,
wiganfce dock ej ssjcdt för än andra Sondagen i Advent är
,696. letta cfjöpelcjdlc» har sit namn af Camvatza By, som
ar den största i denna sierdung och bestar CapcllgdlÖet af 4?.
Hemman, som utgöra 2>./^ oförmedlade och I^. förmedlade
Mantal; och är belagit 2. mil ifrän Moderkyrkan. Cap^ll-
gäldet betjenes nu af Prasterne wid Moderkyrkan, efter pläg-
sed, meb Gudstjenst, hwaratman (Sondag, jemte alla #ogti*

bev,
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der,hwilFet i Epifcopale vifitations protocollet af b. 14. Dcc»
1731. är faststäldt.

Är 1687. är i Reitjs sterbung afwen et Capell upbygt,
hwaruti famma ar den s. Maj,, fom dä mar Christihimmels,
färds dag , första Predikan blifwit hållen af, Probsten och
Kyrkoherden Ju». Kekonius. Denna fierdung formeneé haft»wa fit namn af en Holme belägen i Strömfallet under pati-
la By, Reikunsari kallad. Til denna fierdung höra 47.Bönder, som ntgjöra 22. gamla och 17. förmedlade Mantal,
06) av emellan Den och Moderkyrkan | mil. ©etta Capell
betjenes äfwen af Prästerne wid Moderkyrkan med GudS-
tjenst 2. gängor innom 7. wcckor cnligit §. 7. i Epifcopale vifi-
tations protocollet cif t>, 14. Dcc, 1731. Capellbocrnes £i)F
fccgrafmeé wib ModerFyrFan.

Utom de», Capellcr av an i denna Församling et pre*
dikoställe pä en kant Suttila eller pungalaitio kallad, hwa-rest längsta byn är i? mil ifrån Moderkyrkan, och håUcö a
denna kant i. » 2. gängor Predikan Höst och Währ, härmed
har början blifmif gjord för 20. K 30. är fedan, enligit det §.
7. i Epilcopale vilications protocollet af d. 14. Oec, 1731.
härom stadgar otf; innehåller.

Lystre syjdn och Soknens Lärare.
Dygd, Förtjenst och ara^ femte det de hedra sina äga-

re, fragda de ock de orter hwarifrän flifc landets Heders Män
fcårframma; Hwittis SoFn har händt famma förmän. Den
©run&ldr&a och 2Bit>tberomba Biskopen samt Dofloren Daniel
JusleniOs, täljer fin och fine Förfäders oarFomst ifrän luse-
la hemman och Hanbia b» i denna SoFti. En Ankar ftrn
warit Stamfar för Denne Famiiie har af detta hemman ta*
git fit namn. Den Tapre och i siöfarder Fnnnige Vice Ami-
ralen Mats von Raijaiin, härstammar ifrån Raljala by

här-
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harstades; Stamftdren til Gcdenhieimame har roarif tn&to*
no Befallnings' man Gode här. i SoFnen, Hivas* söner fe-
dermera blifwit adlade.

Soknens bärare. Intil 1^62. ar efterrättelsen om ber*
nog felande ; i fall den /Emund fom ofwanföre sörmäles haft
wa Fjöpt til Hwittis Församling Ar 1418- den PåfmifFc
9ftaf;eboFen, warit Ryrtoherde harstades, så ar han den för,
sta fom kan^namn-giftvas, men IpmilFa efter honom hela fram-
fhttne 140 Ar in til 1562 warit Ryrtoherdar, wet man icke.
Ifrän nfåttåmbt tib kunna n. endast namngifivas.

Johannes dl.r«l)!>i^iß raftor if6z.
Mathias (^S!U7I Tackou, lefwat Is7z. Denna har

igenom en inrättad wattuledning eller araf ofwer en fanf ang
emellan Rum 4Alf 06) Cauwatz4 AV, gsordt bdfleden til
Cauwaha ifrdn Moderkyrkso ldnet ginare, och kallas denna
canal , papinoja eller Pr4stediket. Sedan famma watuled
Hifroit til det mdsta igenfallen, blef den SJr^jo. formedelst
nu warandc Probstens l^ag. Nils Idmans föranstaltande ä-
ter tipgräfrcen och brukbar giord

Petrus Thom«, har Ar 1793. strifwit under Upfal»
concilium.

Henricus Nicolai lefwat Ar r6ti.
Thimotheus lefwat Ar 1624.
Henricus Clemkntis Weraoenfis lefwat Hr e227 warit

afroen tillika Probst.
Mathias Thom* Hirvi , eller fom fem sedermera kal»

labt sig Elg, stamfader for Elgarne, kfwat 1(145.
Mag. Andreas ri«»ioivill)s Probst och Kyrkoherde, fil*

trdbt Pastoratet Ar 1660. den 1. ivlai). död den 18. Avg. 1675-.Johannes rvrxonll^, den föregdendes son; Probst ochKyrkoherde, tilträdt Paftoratet Ar 1676. bvb den 27. April.
1719.

Nico-
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/, Nico!.avs .Dameus loi>!^^) Prksi och Kyrkoherde, er-

Ftilimaat på Pahotatee 1719; död den 4<^unil 1750.
Mag. Nicoi.aus Idman, Probst 06) Kyrkoherde, tilträdt

Paitoraca den 'it. t^r,. 1749; och bekläder med största heder
och beröm delta Ämbete, nu for titTcn.

Om d.,1! a Församlkl ifkll dch första inrätning,
haft jämte Kyrki;ekar äfwen ständigt Captdldnér^ är obekant;
den första af dem man kunnat få efterrättelse om, har lef-
wat 1582 wid pa£, och kunde sedan den tiden n. namngif-
N'as, hwilka man här wil förbigå.

Sedan XDambula jicrdung Ar i6fb. blifwit et enffylt
Sacelianie, hafxm där efter hwarannan warit 7. Capellaner.

Hwad tib Adjunöuret i denna Församling blifwit in-
rättadt, är obekant: sedan Ar 1631. kunde 12. namngifwas,
hwilkas urnämnande för widlyftigheten man äfmen undgår.

Minne af ldrlig och Krig.
Qif nagre märfdigc händelser i denna omständighet, Fan

ej annat med säkerhet anföras, änden fiendtliga drabbning, som
emellan Hwictk-bocrne och några ioo. Man Dansit Caval-
lerie förefallit, emellan Riwiniemi och Raslala&yat, i Ko-
mmg GUSTAV Den Förstas tid.

Stället, där denna Drabbning fkedt, l}eter än i Dag Ju*
/in-2ko eller Jute-Tsdtret, De Gcwär som Bonöernc i
denna strid brurkdt, hafwa warit Klubbor, Spjut, Ixorcoch
Sifor. Utaf de allmänna cW.ba oden afKrig,.fbm förstördt3in!an6, har Hwittis Sokn, sä w'.da bekant ar ide fram-
farna tider/ ej haft särdeles siora känningar; Hnrtil har, näst
Den Gudomeliga Försynens styrsel, så wal dch belägenhet som
af Naturen tildelta förmåner, mycket bidragit.

f
Då wid o!i;c-

--keliga Kfig, Swcnfra Krigsmagten marit nöDsakaD at wika
undan för fienden, och draga sig åt (Stvenfta sidan, l)av bensamma altid ock tågat igenom öfre Colkarnc af Biörneborgs

B Uti
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san til Östcrbotn. Denna wäg war äfmen fienden för-
anlaten at tåga, åren 1713. och 1742. "k

ätanfa «f Allmän Landets Fägnad.
Derföre bör jag billigt anmärka Det, at Dä mår nu wa-

ranDe Mrnadigste Konung ADOLPH s«HDlilc» beha-
gaDe Ar 1752. hugna Finland t

med Des Högst frogdefulla
närmaro, mederforé HwittiZ Församling den nåd, at Hans
Konglige Majestät den is. Juli i samma år, tog Nattläger
på Prästegk-deu bar i Soknen. Haruppå, sedan Högst-
bemäite Kongl. Majestät Sillernådigfr yttradt Des Höga och
Nådigste wälbehag , öfwer Jörfamlingcné och Des Deputera-
des unDcrDånigstc wörDnaDs, och gläDje-betogelser, fortsattes
den 16, eller följcmDe Dagen, under ,Hög Kongl. mälmåga.
Resan meb Des Höga Svite til Osterbotn, och därifrån
Norr OM til Stockholm.

§. a.

Om Varg f Jord-kullar, Sand-
åsar och Kärr.

(JT^Sfr i Soknen förekomma inga särdeles höga V<lrcr, mSOj tan förena sig Des? Kullar och Backar makeligen med
&**r Des Slätter och Fält, och är Soknens läge mast jämt
och hori/.ontelt, undantagandes Reiriö och wambula Ca-
peii (25Jib, fom äro något högre belagne än den ofriga de-
len af Soknen.

Några få Bärg aro dock tämmeligen widsträckta, få*som i Cauwatza (kpell, 06) några anbva i
N)a:nbu!a. Twänne BckrZ, Rip<i-u>uori och p^öllön-

wuoci
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wuori är? förnämligast nk.rfmärbiga för det, at uti Dem ssal
finnas nedcr i Bärnct, Grottor och Hålor, därest efter Ge-
mene Mans fåren, fordom R.sar och jMtéot haft fina til-
håll och boningar.

Inga BärZ kommer man hår ösiver, som äro på alla
kanter hela, utan nkstedels synes i bem^Hålor, Grufter och
branta Klippor; iq^ ofta äro de lika som öfwerstMpte och hölg-
t>e af stora Stcnrofen.

Mast äro alla Bergen härstädes forstörde i Norr, c*
somoftast ock på flere kanter, samt ligga De gemenligen utsträck-
te ifrån Norr til Söder.

©c bestå af en allmän QrTWfrcn, Granire, sammansatt
af Skimmer, Qvarts och Feltfpat, hwarwlD dock Qvartzen
mast är rådande, och äro de mästcdcls öfwerwurne med störreoch mindre Tall, famt til en liten del äfwen af Loftstog.

Af kg ar polion märkwärdigt, derfore, at
Echo Därifrån återhämtar ech uprepar hela orden, åtjTilliga
gångor.

3orö-hillar, större och smärre, som här nog många fin,
nes; De bestå gemenligen af Sand-mylla, äro tätt ofmcmnir*
ne med ©vari, TaH £öf4rän, stiftewis. När dessa röd-
jas til Åker eller Ang, äro de nog bördiga.

Sand-åsar förekomma gansta få, och äro de ej heller
widlyftiga.

Rärr och Morasser utgiöra en stor del af denna Sokn,
och mast til i:t>el af Soknens etenclu. Närrcn härstädes,
de haswa til största delen bard Lera i $sotn, ofwantil äro de
ofwerivurna med allmän Brun och <£>mt Mässa, och under
den fauuna finnes til 2 * ,^ Alns magtighet, en Mylla af
föitutnabc Kärrwärter; Alla dessa kunde med nog dragciig mö-
da gjöras Frugtbärande, i finincrnet De, som i Dälder och
wiD höga Barg äro niDfänkte, och i hwilka, ifrån ofmanfig*

B 2 gande
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gande Högder, Mat<jorten af Nägn och Wahrflod blifwit
nibjrolgt>er.

Igenom
t
Nybyggen fkufle bit lättast ffje, annars ar bet

fåfängt at »anta, bet en stdan myckenhet af ärr fom har
finne?, af de förra Aboerne i Molnen bliftva upoblabe, ha^st
de förut hafwa nog tilrdcfelig étev och Ang , famt desutan äf-
iven nog Skog och Betesmark. Några By-lag, fom ej tyckt
sig haft tilräckligt Hö-bol, l)af\m i dessa åren med fin stora
förmån och nytta, wist nog tydeliga prof af möijeligheten, at
upodla desse Kärr.

Af de största Rärren äw märkwärbiga:

Karhinienii - Suo,
s)vånfan*(2uo,
Maijan- Suo,
CRiivå * Suo,
Witzas-Suo,
Arå - Suo ,
Kåhi-Suo,
Suwi - Suo,
Suitio-Suo,
Siwån-Suo,
Äkttaren- Suo.

9B3acfifa*<Suo,
Palo-Suo,
Nauta-Suo,
3linto#c3uo,
Tammiais-Smk

-(3uo,
Musks-Sno,
Långan -Suo,
Kaita - Sno,
Nahkenrata,

Af defje sinnes be störste ofta af t. qvadrat Mifé w>M
och ufriunnie; och äro de alle belö befagne wib stora CmMSSlfwen, dels yaftva de ock Wattndrag til den famma.

En rAelb, som dessa ören upkom i et R4rr mit) Rar^
hinicini 25y, ger anfeönfna at tro, det ddr farer finnas nä-
gon art af BcainHrÄtf, hälsi Elden, utan at särDeles utwidqa
sig, där uppeöolw in emot hälft år; tiden torde gifwa tilMM negnre förför i denna saten.

§. 3.
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§. 3-

Om Varg och Bärg-arter, farnt
Mineralier.

/sM^F <stemitets ämnen, som här i Sokncn man kommit
/^^) öfwer, och hwilka dels nu strart funna giora nytta, dels
W3H^ framdeles fortjena närmare granskning och undersöka»^
de, be aro i fprmerhet följande:

flraw VegetäbilU iiliginofa^ martialis» sins i Kärr DClj)
©karrfäflor. Denna notfjas af Bönderne til Färgeric, pä
det fättet, at til denna Kalkmylla inblandas Akbark, bet ko-
kas filsammans, 06) därmed färgas allehanda Ille-wäfnader,som ock stinn til skärt Färg.

Humut paluflris Sphagni> finnas i Måtzwurne Kalt of-
ta, tii ? Alnars mägtiqhct. Denne "Barrmylla förtjcnar ej
at^ samlas til Gödning på Akrarne, icke heller kunna fåfcane
Kärr med förmån, til någon bördig Mark upodlas.

F^ö/s ponclerokz, coagmsruatus, lamellofo folidas,
.ÅrgiUaceo Oibraceut, fulvus. Denne marlilalisie Mo-jord filt-
nes wib Holk Hemman.

/trgdla lenera, lVlaculanz, H^«/o/>« pallide cinerea; Strå.
tit fufcentibus arenaceo H/.«^,^/l^. Denne fina Lera tages
i lordfallen, l!!'der Matkusjoki By i xvambula c'apel!.gäld.
Caicinerad i Eld, hårdnar ben mera, och fafiau än annan Le-
ra, rabnar mycket litet, och förånbrar ej stort sin färg. , (£>ef
Särnhaltige Gro, kan ined Zqua fort ej tilräckeligen utröna*, u-
fan igenom aczua regis, som nogare exira!,erar bet martialif*
ämnet, och pfasciptrerar stban Leran helt hwit på Botn. In
tydeligare spår denne Lera wisar af Järn i sin blanning , best
lättare smälter hon til Slagg och Glas.

Arena fpatoio qvartzoja. (\X en hwit fin Sand, som sin-
B 3 nes
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nes på Stranderne af <sdvierf\x>i I"! i^, brukas til Strö/
och Skur-sanb.

Ochra cerrea fulva, fucefcens, pulvereo glebofa, <»,e»

nacea.- - - > dilute facefcens , gleborum ftruftura ca«
vernulofa.

En sierdedels Mil ifrån Tsdrfroåfåld Ny i \Tambula
Capell-@älb, sinnes bägge besse k Ocher-cuter. Af Magne-
t«n brages be föga, dock något litet. Allmogen brukar bäg<
ge slagen til R,olderfarZ. Igenom stamning kunbe desse c?
Oclnar ännu gjöras lämpeligare, til detta andamål.

Oif/ra terrea glebofa rubra, dragés ymnigt af Magne-
t«n, finnes '- Mil ifrån Rärfwäsälä By. Med denna o-
cher-nu)!Ui färga Inwånarena fine Hus roba. Slammas den
famma och litet calcineras i Eld, gifwer ben en mångfalt hög/
rödare Färg , och efter anstäldt prof, kan i Oljemålningar nyt-
tjas fåfom Färge^stoft. I förstärk Eld-gra^ mistar den dch
röda Färg, och mörknar.

Ocbra topbacea granulata, fruflis nitentibus piceis.
- ..... ftratofa, fabulofa, atrofufea, ca-

vérnulis ochraceis Naviz. Myrmalm.
Båbe wib Kutonbarja och £oncp Byar, sinnes til

myckenhet af benna Järnmalm; ben brages ej förr af Ma-
gneten, inriom ben blifwit ealcineracl. Af Denna Myrmalm
har ännu e> något blifmit anwänbf til nytta, ber bock få harsom annorstädes i Finland af stilk Myrmalmer, meb mindre
kostnad och til större aftastning,

c
kunde minnas Järn, än afen hoper ring haltigct anbxa "särninalmer, hwifka antingen

med mycken möda bryfes ur strängsmälte Bärg-arter, eller ock
meb stora förlagor, hit til Finland öfwersteppas. En 1 Mil
ifrån det stallet, båv desse Myrmalmer finnas, är wib Ru-
tonharja £>y et Wattn-fall, med tilräckeligit Watn Höst och
Wahr, fom med beqwamlighet kunde brifroa en Mas-nan.

Wid
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Wiö Salmenaja och Sallila Byar äro ock åtskilliga andm
stora Wattufall, til andra lika nödiga Wärks inrättande.

Petra Gmnatifert , sinnes har ock bär i Soknen kringströdd
de; mast har man dem an öfwerkommit i Gesd)iebe; få i fast,
flpft eller lorbfasta Hällar; Granateme äro fmå och frcarta, af
oredig ssgur; Brist t

på någon tilgång af dem har hinbrat, at
man ån ej kunnat rått utröna deras Halt och Qjxi).

Sp*tum aUalinum opacum album, rhorobis imperfeflis
nitentibus-- .-» viride album lliombiz vix perfeflis, pla-
iiis mZjcjsibuz, varia direfrione llispnlicis.

Af bagge dche alcalijfe fpather brannesßalk här i Sok-
nen, och är detta bet enda Kaik; brått, foto Härfilé i hela
Z)c)ssielX>ni-Z5 Lan blifwit uptäckt, och ar belagdt med arbete.
BpZc,gängen fyifeé stryka ifrån Söder fil SRorr, och sinnes
innom Mils diihnce deraf; särstilta känningar. Wid Ca-
mare By brnteé den grönsprakliga fparen; denne är allmänt
Härdbrändarc än den andra. Orsakm bestar därnti, at alt bet
gröna fom i denna Ralt-lp»c finnes, ej är någon »lcZlist lpgc
utan fteatites; ty under försök med de starkaste menlllUÄ aci-
-62 effervefcera , aldrig de gröna fiäckarne eller sirimmome i
den sten, men wäl alt det öfriga. Wid Matkusjoki By ar
det andra Salkbråttft. Här brytes Ralk-stcncn wid Sttän-
derne och ur fi'e(fn?a Watnet i Strömmen, samt är denne hwit,
fri frän fteaMes, och är lätt bränd.

dje känninZen af denna Kalt-fpat, har yppat sig wid
Siwirala By.

Kalken som har brdnnctl, anses för starkare i Murbruk
an nägon annan, emedan den ej siäckes fa mycket, som hos
dem ar wanligit, hwilka beflita sig om, at endast fä myc-
tet Kalk til assalll, utanc afscende pä dej; godhet och halt.

branneriet bar i Seknen har redan blifwit bör/
jat dä Stenkyrkan härstades upbygdes , §, i, Ide framfar-

ne
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tit åren, har affastningen dock ännu ci bliswit öfwer 45? a
50 Tunnor Kalk om året.

r För den Allmänna Kalk-bri-
(len som ar i Biörneborgs Län, förtjcnar Kalkbrcknneriet
fyåxftabeé all upmuntrcm; men med den billiga erindran, at
bet ej må bliftva en binäring, som må lägga hinder för Åker-
bruk, Mg och Bostapssijötsel, hwaruti Inbpggarena harstä-
des nu beromwarbt äro treffatuma.

o^^ 7,'?«0/«/, fubpellucidus , pallide cereus, pun&is
2lb>B; är en art TälZ-sten, som i Kalckbråtten ibland här
sinnes; ben antager en wacker politure, är lik med den fom
bryteé ofta äfroen wid Laldbergz.grufworne, och tyckes endast
wara en variation til den Herr Doflor Wallkrius i de§ Sy-
iteme pag. 136. N:o 2. upnämner för Ollaris colubrinus
Moilior. Och i Herr Mag. Joh, Fkid. Möllers Difputa-
tion de Ollaribus pag. 9, är anteknad. Samt hwilken äf-
wen, i den Lärde och Nönrike Anonymt. Försot til Mineral.
THifots upställning, kallas Steatkes lutea, folida parciculis
impalpabilibus.

Asbeftut Aibtu ftriis parallells, coadunatis. Denne As-
bett -art kommer man äfwen ibland ofwer i förenamde Kalck
brått. Den omgifwes ock Ofta tenui membrana fpacofa, hwil-
ken för Asbeft, ej utan irring kan anses.

§. 4.

Om Sjöar, Strömmar, Watwdrag
och Ä4fl<H\

ss^ Hwittis Sokn äro allenast tre Insjsar, Säxijarfwi,
fvh Purijärfwi och Kfil)ijärfwi; de twänne förra äro be-ssl" lägne i CauwaiZa Capeil, och den senare uti Moder-kycho-Länet, när in til Raijala By.

Säxi-
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. Säriiärsivi 3nsjon är den största, han ar 1, Mil läng

vd) -^ Mil bred på brebaste stallet. ©enna Insjö är fämme-
ligen Fijikck, besinnes gansta wäl bolagen, och förorsakar ange-
näm ufsigt på ctllci kanter, så i anseende fil äfstilliga med alle*
handa (Tags Löftträn beprybde -bolmar, fom ock til de andra
wackra Löfrika parker, hwilka den fatnma innesluta.

Commimication har denne Insjö meb m<!ul)ijärswi
Sokens Insjöar, genom fwänne smala 2(ar, Rukajoti odj
pilijori kallade' skiile defe Aar ttpränfas, ar icke fwifwek at
under påståenbe Wåhrfiod, StoZswirke od) andra Produfier
ifrån de öfte Sofnarne, kunde härigenom ned åt Hafskanfen
nedftyftos.; fy Utloppet af denne Insjö leder.fram Wafnet til
P«ctj4rfwi, och därifrån til stora Cum<i Älsiven, fam ut*
tömer fig i Hafwtt.

purijärfwi 3nsjon ar ; Mil lång och kdels Mil
breb,

t
ganska grund besinncé ci på långt n<ir så Fisink som

den förra Insjön, har communiGation med stora Cum<i 2llf-
vom, som anmärkt bltfwit, mcbelst en smal §i b/vilten dock
på några ställen äger 20 Famnars djup. Orsaken til benne
Insjös mindre Fissrikhef, anses billigt wara dep hårda Ler-
bofn, brist på Sjo-äfta och Gräsrika Inwikar, hwaraf Fi-sien dels kunde föda sig, dels annars fyafwa frefsamma . Lagen
ibch Boningar.

Rahijärfwi 3nfj3n ar likaledes grund som purijärf-
wi, men Fiskrikare; har Afjog od)(Bvaävit Bofn: od)kan, be-
synnerligen om Wåhrfibcn, emeban benna Insjö ligger na-
ra in roib en Gren af stora Cuma 2llstven, mycken Leksiff
bärnti upstiga. Utaf denna Insjö modes masta FijTen år*
ligen, emedan alfför många, mcd åfffilla siags Bragder, härMa Fisterii.

Fyra U?attu-drag förf/ena i denna Sokn i synnerhet
ätanfa.

urno Cuma stora 2t\froen, hwilken har communkation
C med
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tr.eb 7^,'.?/.3.anos midlyst^ga I'kjö^/ och fiyt.r deff Matn
genom bentia Soken til Hafs, ungefärligen ,6 Mil härifrån,
wib Björneborg. På omfe sidor af denna Alf äro Byar be-
lägna, få, til masta delen af Reitiö Capell, och en del af-
wen af Moderkyrkio-Länet.

Emellan ReikiZ kapell, och til bes £<fjmijor*t Hen for-
enar sig med Cuma Hlfwen, falltx en i åfyn et wibstraeff ffålt,
af i<k qvadrac Mils widd, som ufgjör (SofnenS fornårnfftl
Ängsland; och uppå denna rymd fördelar sig Cuma Zlfwen
i åtskilliga (grenar, som indelar denne énasflatt i mångfaldi-
ga ©rasrrfa Holmar och Parker. c§ff alt for ymniga och
ltngsamma -IBihrrloder lider denna Ängspark och hela denna
Sokn dock ofta, alt fix mycken ffaba. Ifrån hela ofre de-
len af Björneborgs Län, Tavvaft-Pqnd, och en del af Sawo-
kx, fammanfliM i denna Cumn Alf alla Floder och Aar,
och härigenom nttöma de fig i Hafwct, hnvamf ej annat kan
hända, än at wid Is - och Käl-kikkgm, Landet bäxftäbcS
måste rswämnilis. Ar 17??, nar et Rägn-år inföll, och
beroå 1756. en bl,b Winter, m.d ki>idig ucderbörb och häftigt
Rvign, i April och Maji Månads början wid Käl-lå^ningen,
timabe häraf en si ymnig Wåhrfiod, at Watncf steg til 5
9f(nars perpendiculair högb öfwer wanlighefe!!, roch ofwerstob-
be i 6 2 7 Weckors tib 202 Tunneland sådd $&t, och wid
pal) 2000 Amars Hö * slag.

Riksens -£>oglofL Ständer hafma, yf högst priswärd öm-
het och uififj wnd om IrtMÖt-lupbaHijingciis llpbjclpande
i £inlaif>', bel^ertadt ben olägenhet wid sibstförflutne Rik'-
dag, och under den öf Mandom och Wettenstnper widtsräg-
dade Len^rul- LieuCrnanrcns, Riddaren och Commencl?urens,
Herr August Ehrbnswäkds Infernbe, faststälbt Btromräns*
ninciarnc ocb wattudniacn.<, spnaiiöc härstädes. Nödig
g anssning, försiatia onihugsnab hafwa gått fornt, brist ochft\ikfk!i:k)i't hafiva folgbt beruppå, få at nyttan af den drå-

peliga
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peliaa dfg.irb, ti allenast i benna Sokn ufan ock amiorftäbes
i Lanbef, redan är anseenlig - och , fast än under en få uplyst
och om Landets wäl nitisk Styresmans filsyn, i sebnare åren
detta Jlrlxfe ej kunnat fullfölja^, hafwa twännc anbre af Fin-
sta lan&t*busl)4llningen högtförtsenie Herrar och tOJdn,
Herr Ofwerstcn och Riddaren (^57 Aooi.>« l^Hu^r, och
Herr Majoren Hans Henrich Boijk, ej mindre igenom oför-
truten möba, drift och wärkstäilighets främjande, af Strom-
ränfningarnes fullföljande och Wafttidragens opnanbe härstä-
bes, gjorbt sig och fin åtanka nu ock hos en tacksam Ester-
werlb wördabe cd) älskabe.

Fakssar och TDattu-fall, som Cum<l alstren under sitt
igenomflotande härstädes i $wittis förorfafar, äro til Ström-
fallens hogd:

Aln. Tum.
Malwa, af r. - 12.
Pefwola, - 1. - 2i.

. . Aln. Tum.
Slljå, - - 2.. -2.

£>rt Andra Vvattudraget har fift Waftn ifrån lam,
mela Sskns och anbra Tawaft-Lanbs Sjöar, flyter igenom
l<iim:)ofi Sokn fil Hwittis, och förenar fig med Cuma
2ilfu>/n et stycke nedanför Prästegården. Äallas 2.<Zjma 2i.
Jil Ålio leder denna §i icke fift Wattn , utan ifrån TawaiV
Land l)it til Hrritfis och Björneborg; kan (ilffå berigenom ej
heller t,l (StapeHtaben Åbo, utan endast hit och fil Björne-
borg framdeles Båt-rch Segel-fart iiirätfas?.

Sallila frUf,
Matfala,
Pastala,
Saimena/a,

Läima F-.tch,
Kärkiakasti ,
Mauriala,

Aro be små Färssar och Vkttmfail, 3>ajn!a 2i i de:?na Sokn
C 2 ulg/ör.
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tltgj"-. På ömse sidor af Ifijrna Ä) finnes mäsi helet
Wambula k^li-Gäld, och äsiven några Byar af Maöer-
kyrkjan wara belägne.

plingalaitio A utgjor Tredje N)attudraZet: ifrån puil-
aalaitio Paftorae och deff Onfioor, famt alt ifrån Urdiala
öofn i Tawaftehus Lä,! hämtar titt fitt y&atn. Omkring den-
na Ä, är mast Suttila kanten af *£wittjs och pungalaitis
Paiiorat belägen. Intet WattudraZ här i Soknen av mera
fördelaktigt for det Allmänna, at upränsa fil Båt -och Far-
led, an detta; T» af Maste-träd, Bjälkar, Spärrar, och
allehanda annat -wirke, simies på ingen Ort Här i
Neiaden ymnigare förrad, an up åt denne Skogsbygden.
T)eft Fårsfar och WattlpfaU i HrvitUs, are:

Sutfila Fårst,
Natula,
Neffa.a,
3uciåla,
Hirfwilä ,
Pöyriälä,

Leppakåski Olre och Ne>
dre Fårj),

Kännölä,
tkllåla,
i\i[iiM'ranDa - och ■

Särkimys -Får|?.

Fjerde XDafiu&f^gef, ntgjör Sambu 2l; Det leder
fitt Watn ifrån Sammaljoti Trast i Iyrf«>is Qotn. I-
genom upransmng, kunbeatstilliga .SCarr och stimpiga Däl-
der uptorfmk Frastnästm förekomnws, och annan becMnckg-
het i Sanbet främjas, Detz Wattikfall aro:

Hakakåffi, :
Skfiåjfl,
Witza,
Räickä, z:ne särffiltaFall.

Kaukalon-perse,
Kipahfe,
Pilkäkåsti,
Iånckala och
Nanhia farstår.

VOatnet uti desse omnämnde ftors Insjöarne och i
<£um4
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Cum<i Alswen, är Hwit-gratt: I be mindre Insjöarne,
Brunt ; och bcsynnerligcn i Rulajoki, helt GMjsgt och
Mörkbrunt. Straxt mid Rastala B^ är en liten Insjö,
mast med Jord ofwerfäckter; derföre märkwärdig, at där alle*
nast sinnes et slags Fist, fbm ar Abbarar. Allmänt märkes
afwen, bet Fisken uti stora Insjöarne och (l^uma 2ilfu>cn
ar Hwit, och fil Spis angenäm: men uti de fma Harne
swartaktig, och wäl något fetare än i be förra; men min-
dre fmnflig.

2v<illor sinnes här åtskilliga med godt watn, besynner-
ligen be som hämta sitt Watn ur Sanbbotn, fåsem Raryi-
nicmi By. Som mast hela Mrberkyrkio- Länet liooer lågt,
ra Ler-grund, hysa Brunnarne här dock ej sonneiiigit godt
(^atn; det ar mast Ler^grumligt och ofta Calfigt, af det de
inkastadf Möda, at ntöba Igkr ur sine Brunnar. Af au*
siälde prof har man funnit t

at Ström-och A-Watnef, Win-
fer-och Commar-tlderne, ar långt renare och bättre än deras
Bruns-Watn. Några Insiö-Wnfn har man märkt hysa
få rent och godt Watn, at föga bet rögbf någon äubring med
Sacch. Saturni^ af Spiritu falis arr.mcniaci och Soluttone fa-
lls Tartari, har det albeles intet ändraöt sig.

Minenie-Källor 06) Brunnar har man ej kommit öf-wev några , fom förtjena synnerlig åtanfa. De prof, fom denförfarne och i Nafurklinnigheten upmärffamme Medicine Do-
6taren och Provincial-Mecficus Herr Johan Haaktman an-
stäjdf, med några denne Sokns Mineral-XDatn, 06) hrvllka9von han bewågif otz mebbelt, åtaga wi o{j friheten at häranfekna.

Hwittls Ryrkbacke-?Vatn andras, af Oleo Tarrari,
Spirit. fal. ammoniaci, kiczv. Probator; I^elin. LZllZl. eller
<32>!15. Blifrocr Opal färgabf, meb Sofut. Baccli. Saturni.

watnet ifrån Rastua Hcmniön, blifmcr af k<n'or.
klobät. Violett- blekt; med Refina <3all. litet Bwnaktigt.

C 3 Andro-
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Anbrabes e! af 3okr. fal. Tartari, ej heller as(k!lk. Sjwit*
nabe med 3uluc. Sacch. Saturni.

watnet i Rautaparta-3.äl)de, emellan Lautiatyld och
Raijala, änbras ej af Sol. fal. Tartari. Meb Refina Gali.
blistver btft litet Violett, efter några Minuter: curn Gallis,
något Nöbbrunt; med Liqvore Probatorio, l,tet ©wart, fe-
dan något Grönaktigt. 2oc>:be Alnar ifrån fistnämnbe Källa,
in ät Skogen, blifwer Wrttnct mer Grönaktigt af Liqvore
Probatorio, och mindre "Rödbrunt af Gallis, än nämnba Rai-
jala watn; änbras ej af salm. Gl. Tartari, icke heller af
Solat. svlercur. Sublim.

§. 5.
Om Sokncns Ciimate

f^S^jfi behörigt utredande håras, har ingen hårstädes giordt
pålifeliga Rön och Anmärkningar; det är endast af en'<!«^ allmän mång-årig ärfarenhet bekant, af Rägn och Enio

faller i benna Sokn fybeligen mycket minbre, an i nästqrän-
fande Sofuar. Så wiba benne Ort ej är ef, meb Backar
och Högbcr igenombrutif Eanö, tyckes bet beraf ock mara en
naturlig folgö.

Sommar-och tiöiga Höst-frastcr, hafwa i sordna ti-
der wc,xit i bcvia Skn nog allmänna. Seban be »vidlyftiga
Ang?stättcr h irstäbes, oå ymle sidor om Cumä Älswen, bbf-
wit minbre sank och Wattusiak, än förr, fom ocf éfttbrn*
let genom nöbigt Dikande blifvit bättre hasdadt, än t!lsörene>
äro be ni mera aldeles sänftnte. De skåra Mitavaker, som
bar infallit Aren i6g>, 1^96 och 16Y7; famt 1725, 1726 och
1727; bafwa ock intet härrödt af Höst- eller Sommarkråster,
umn af förmncken Wäfa och ständigt Rägn, som hiikradt bli*
de Utsåbe, Wärt och Mognad af all Säd.

Asta
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Hsta cd) 2.jtmZ-e!d, har iblanb utöswadt hår tpålö*sam wärkan. Ar ,7>B, i ju!,i OJlänab, asbröt och sonber-

bräckte bet fåttib* tornet, samt i Sambu By, mid jcimma
tid, dödade en fi&btift af 40 st. Creafur; utan af det min-
fta $kti märlles mara txiffabt, eller, at de annors ufwärfes
fynligcn befunnos stadde, blefwo alla dessa Creafur dödade.

Ilsta och l^jiing-lld, år i synnerhet allmän hår i Sok-
ne» wid 3alon<ija By, i Cauwaya Captll: och infaller
lkapt något år, då Astan här i Ncigden icke lemnar Fännin*
gar af vvälbfam marfan.

( Bon är Mbfäiift i en Däld, om-
gistoel! med branta och höga 53ärg, undantagandes wib en
tant, hmartil purijarswi t>k tilstofcr.

§- 6.
Om Wäxter och Planteringar.

(fäS^d w.ixtcr, som man märkt wära Willa hårstädes,4s|E) kunde sQQ'.de stycken af särssilgte jTng upnåmnas: mena^Jr man undgår det för iribloffigheteit. "Några fä, be
sällsammare 2Bårter, ffola omförmälas: som ock bt,
hwilka for någon Hushålls, nytta aro utmärkte.

Af sällsyntare i&åftttl aro
Circsa lufetiana.
Veronica mannma.- . - peregrina.
Arundo H>)>^e!jos.
Scabiofa arvenfis.
Planfago lanceolaca.
PocamoZ^nn pe^iinafum*
G^no^lollum officinale»
Pulmonaria oliicinalill.

Primula farinofa.
Lyfimacliia Thyrfiflora.
Poltmonium CaErulsum,
Campanuia plomeraca.
Verbafcum nigrum.
Solanum Dullcarnara.
Afclepias Vincetox.
Herniaria glabra.
Allium Scotnopraf,

Amheri-
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Antbericum oiljfragum,
Daphne mezereum.
Paris qvadrifolia.
Adoxa Mofcatellina,
l^latine alfinaftrum.
Andromeda Polifolia.
Pyrola uniflora,
Saxifraga Zranulzta.
<3^plopnil2 muralis,
Sedum 'lelepbium.
Agroftermna Githago,
Anthemis tinfloria»
(^encaurea pbr^^ia.
Orchis conopleZ.
Utricularia,
Lycopus Europau*.
Millium eikulum.
Cucubalus dioica.
Lychnis, flos Cuculi.
Eupborbia Helis-fcopia.
Bpirea Filipendula.
Potentilla Norvegica.
Cbelidonium Majus.
Delphinium confolida,
Anemone Pulfatilla.
Ranuncuius scaria.

- - fc^!er2fus.,
Trollius l^url)pXUs.
Galecpiis l3danum,
Bcac!X^z Paluftris.
Ivlelamp^rum criftatum.
Authirrinum linaria,
Cardamine Pratenfis,
Turritis hirfuta.
Leranium Robertianujru
Lathyrus fyiveftris.
Ervum biriutum,
Aftragalus uratenils.
Trifolium hybridum.- > procumbens,
Hypericum qvadrangulura,
Hypocha;ris maculata,
Carduus heterophyllus,
Bidens cernua,
/^cbillea Ptarmica.
lmpatiens.
Serapias Hellebor.
l^umuluz Lupulus.
Osmunria Strutbiopteris.
Satyricum repens,
Salix caprea.
Hoicus adorafus.

Splacnum ampullaceum.

WaM/ fom antrnndes til Oeconomiffc bchof.
Af bcm brukas:

Rh.tmwu /m»F«/6 fil Färg, pä det fattet: At Barfen
stålas om Währen dä den är lös af Trädet, och läqges se-
dan pä Taket at torkas öfroer Sommaren; När den dä,är

half,
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fjalfnifen, sönderhugget den wäl fu,t) kokas nied Watlt en
Men lid, och pä flutet sättes Garnet deruti; kokas äter en
Ms Timmas tid, dr m wacker Röd Färg fäst sia pä det itt-
fotte Rödjet. ■

Lkbtn Petrarts, l'mKc)rl^s, Flor. Svec. 9^6. Kallas härpä Finsta, Siwtn*€aflui«; Härmed färgas Nöd-brunt, få*
ledes: At jämte litet Alan .kokas Garnet med denna Massa,
da det far en kr Färg.

<3^./«n /^^eF/e, biUfttcb fästes ännu en Hög-rvdare Färg
Pä Gam.

|Fö//rf »:/«ir, med den färgas Gult. Garnet Betes för-
ut med Aluu. &\ del färga ocf Garnet först Rödt, med före*
nämnde Gat.ttm, och sedan med BKklöf, Gult; färgen blif-wer da besiänd gare och wackraro. ,

TrifoJ/uw Aqvatiatm, liyttjas emot ('UNgkcf.
O<?^e; Bar och Bark beraf, anwändes uttvärfes at

bota Qwesan och Full > sär.
Chryf.tnthemum Leacbantbemum^ foin ock Matricaria Cha'

e»oW/7/.<, upblardas med osalfadf Smör, och brukas emot
Swlllnadcr samt Tärr-märk.

Plaiitenngar.
Äoftoor, ittfÅé af troännc stag, platta och länga; bru-

kas til tåmtnelig myckenhet; nibsk Midsommartiden; upfa-
ges MichaéTt tit». Sedan Bladen af.Otbfborna blifwif af-
skurna, bör man lata beln fa ligga några dagar, til fugtighe-
tens afdlmstmng, innan de läggas i Gropar, om de skola
funna hälla sig öswer Wmteren. I Öropar, gräjde i Sand-
backar, förwaras Noftrolna bäst.

Hufwud-kal och K4l* rötter, brukas äfwen fil tamme-
lig myckenhet af Allmogen hkstädes; 'be fednare förwares päsamma sått som Noftvor.£um!a, Hampa och lin, brukas ej mer än til Hus-

D bchof:
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tehn^t dock aro ttägra Bp-lag, hwilkas Akror fcef?u afS<md-
rrnjfla, so:n anwanda flit med Lin^säde, och hafwa deras under
ftt.m god bifnad, i sonnerhef, efter som denna Wahra ci nän-sm sä.'!es af dem såsom Rudimattriej utan uparbcfas ill «25arrt
eller Wäfmder.

Trilc!t!rdar finnes har ej ännu, utan allenast smä Krodd-
täppor hk Sländkpersoner. Herr Probsten Idmam har i
dessa ek lk t plantera ätskilliga slags #riigt*fräo, fifbrn Appel-
mb. K,rchärs-trad, sil,.risst éxte<Jväb, ©ticfelbarö - buskar
ech dollla, hwiika alla iwg hasioa rögbt rreftiab, och wisa t>)-
deliqen del. At .örten ej warit skulden dcrtil , at ej fiera Frugt-
irad i förra tider här blifwit planterade.

i?
Om Skogar och Utmark.

(2JS2# i Soknm förekomma inga Allmännings-skogar; åf*
åSÖt jtiliiga stora Byar haswa endast firi famfalbta ©fog.^
2^/ Samfällighclcr i ©fog och Utmark, aro har
i Soknen nog allmänna' Hela Reiklö Capefi- är twe-
delt, i famfålligbet om ©fogen, sa af halfwa c»^!! Väldet,
Wa'kr om Cumä Älf, äga alla famfälbf Skog: och Öster
bm Älfwen. är äter for andra delen af Capellec, Skogen och
Utmarken i famfållighef. Xukonljörjö och Salmenaja Nyår,
samt Rutuna och Rnrpela, l)afroa endast etijfist&t Skog , för-
utan ikgra fä andra, hwiika i)afwa llr-siällar i andras fam-
fällighet, säsem Prästegärden, Lactula, 2.eppät<isti, med
flera.

S^ogs-och Utmarks«Xäerne, aro af ätstillig bestassen-|ff. fDetö åro härföre anteknade, Barg-häNar, Stenrosen,fällor, rinnande Aar, och wäxande Träd med Tälfmanna,
ieknmg; Dels emfes fot- Me Hafda-märken, gamla £&roar,

©fogö-
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SkoHs-wägar, FäFar, Barg och Pölar i Kärr. Syjk
tynnyri, ätt en QotnetKci emellmi £wittis, Ulss-3»y pch
Cuma Qofnar, fom bestar endast af en samling af Bränne-
lai, m<b hwilka en i Jorden nibfatt Trä-tunna blifwit fylb.

fafim fela Botnen sinnes ännu tilräckelig Skog, fast-
cki den til ftätfta d.len genom obetänkfamhef, nar in til 35yar-
m ae utiW; til Timmer-ffog hafwa nägra nu redan ofta
6 £criibeté wäg. *(Drfafama til SkoZsooninZen, aro förnämligast här i
Soknen Qkagsflcléar , hmilfa i d^ssa framflutna ören, föror-
sakat en oioärderlig staba. Härfil kommer äfililltga nHbrutwid Skogens nyttianbe, fäfom bet aldrig för vifta lastade Swed-
jandet^ fördärfweligit U&Wgår* och Näfwer-fägk Jämt en o*
fparfam Husbygnad.

Desse ölägenheter kunde förekommos lättast genom (*for*
Me; Nar hwar och en fatt fin wissa Lätt, ffulle han blifwa
männare om at seban ffjota den samma. Kunde alla forma*
af inlösa fina Hemman til Skatte, skulle detta ock gjora dem
mera eftertänksamma för cfferkommandernc , hwad Agornes för-
figtiga häfb rtngär, än fom nu sker. §nf>ålligsef com Skogens
besparning, emellan Skogs-delägande, kunde ätjrpen gantla
mycket bibraga fil Skogarnas förwaranbe; fy om Dwar och en
Orst lemnode de mHnämnbe fßuoöiga Sfogsoimtnaar, 06) wille
fedan bruka fil Bräitsle »allenast Qwistar, Skaf-andar, 4öinb*
fallen och dylikt, dä wore til Skvgarnes desparning redan el»
drapelig anstalt gjord.

XPilla wåxanbe Ir«id aro har Call, Gran, Suru,
Häqq, Tllmj 2.önn, l^ind, Xénn, Björk, 2ffp, Pit)l,
Hassel, wide, Mlarbals, Trp, Ahl, Kn, samt Röda
och Smarta Vinbärs-bussar.

lofkräö hgfwa mastodelen sin Boning M ©fen-backar
och Ler-iorb; Fursu och lall i SanH-)ord^ samt Gran pH
roäta stäilen eller i Kärr.

D 2 Skogs-
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S'kZ2,wirkc; af dessa, brukas fil ännaf an egit be>

hos; En ansenlig hop af Furu blef förledne Winter ock slo-
pab, fil Måste-trän, ifrän dessa Skgar.

" En myckenhet Tall-stoet fdrfpill.es, ej mindre här pH
örten än annorstädes, fil partor, hwilka allmänt brukas as
lysa, ofwer hela den tiden som Ljus farfwas. Skulle Inbyg-
garena wikägga sig, af famla Gran Talkkäda, til ut-!
klänning mcd Talg, n-ore det ej mera kastsimu; men^mäl länge
snyggare, och hal-ysammare för Ögonen, än bet förra. Afofwämkmnde Kådor ku-ide här, äfwen som i carelen, sam^Utö til ansenlig mängd,>och kokas Hartz. . >

limf 2lsp, giöres här allinäiitk)cäst#Kar; iifaf Gran>
Call och Gn, allchaada Drickes-käril: dock allenast tit egit
behof.

Tj ira brännes af ganska fä , och det af Furu-stubbar.
Skogarna mgiwa här masta Maken, emot Åker, W§

Kärr och Sjöar; tttmtrrstene hälla de jämnroigten.

§.8.

Om Äker- och Nngö-ffjötftlcn. -
/^^Kerbrufef har, sii i äldres fom närwarande fiber, wan's

Hwittis-bocrnes förnämsta Närings-fäng; DettaSktV brijma de med bett flit och kunnighet, at dem härutm-nan lemnas^ företräde för mänga andra Landsorter. Hkrarne
ligga roib A-bräddar, mastebels emot mibdags- fölen.

lanormonen är flat och jämn, hweirföre Säden fällan
i denna Oxt lider städa af Köld och ocattfräster, ehuru Kärr
och Mässar mycket här finnes; Barg och höga Skogar för-hindra rhär ej Dinibané fria strykande af och 'ann; icke heller
sinnes Akarne här Wattussuk, utan igenom fiifigf Dikande
hälkö Akeren luckvr, torr och los. -

lord-
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lordmonen är lera, til största delen; Rkppur-jorö,

lH#*och Rärr-jord, Sand-och vös-jord, samt äfjtliflig
blanning af alla dessa, bestar ben ock af; Swart-mylkn, åt
ej hecler mycket rar. Ing^en SB9 är, som ej har blanning affiera lordmoner. Alla Åkrar äro , igenom tjenligt gjöbonde
och flitigt bruk, blifwif bördige gjorba, sä af deras afkastning
och äring blifwer, ifrän 6:te fil ,2:fe Kornet.

Aker-lordmoncrna, af dem äro här och annorstädes i
Landet, 7 särstilgta slag bekante:
Pacara Snwi,
Lieto-Maa.
Hieta-Maa.
Mubu-Malda, Mölda-SawiX
Hiucka-Maa,
Bära> Sawi.
Såra-Mulda.
Näke-Maa, Cuohu-eller \

Urpa - Sawi. $

HSrb Lem.
Sandblandad Lera.
Sandblandad Mo^jord.
£er-M;)!la.
Sandblandad Mi;lla,
Klappur-Lera.
Klappur-Mylla.
Gjäs-jmD, Pös^jord«

@n myckenhet Jord ligger här oftugtbar, hälbst bär stowBy-lag ftnnas, och hwilka hafwa fin Ukcr famfäibf.
' Krono-Bonden i benna Sofen är 265 Tunnor, lwilken

ltt'/aknab, i, 8 Kappar for hwarje Tunnas Utsäbe, njör hela
Soknens stattlaZde Utsäde ti-l 993 ZDels Tunnor; men
fom största delen sär, lii det ringaste hälften mer, ån han be-
talar Tionde för, fä bör Utsädet beräknas långt högre; Man
wil allenast taga en haift.ilökning, bä Utfäbet för hela Sok-
nen blifwer 1987 och i Tnnnelanb, hwaraf ärmgen ärligen^
ailenast efter ö:te Kornet pä Tunnan, utg)ör »925 Tunnor
ffarp Säds Ciffastntng.

Akercn lagges hwart annat är i Cräde. Det som ar-
nas til 3\äg ploijcs z gnnnor: Fsrsta gängen om Wäh-
ren Walborgsmässo-tiden, eller, sa snart Jorden efter Källotz-

D 3 ningen
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nirZen funnit torkas; harpa Sladdas Akeren, 9säffas och
ibarfmas, samt Sommar - gwdningen utkjores «ch utbredes.
Andra gängen 'Ploijes Akren, Erichsmaffo-tiden; DefM
Plöijandef kallas Sneda Akeren; Tredje gängen forffaroS
med MöjninZen Olofsmäffot idnl. Utfäbet förrättas mb
Larsmasso. "'■'

'. . '. ■ ,
Man har här vek arfarit &ef, af Ukcr-»orden som cw

wäl GM, kan hwart är bära Frugt; @» del har .fotfoft, at
hwart år sti et och samma stocfe: ena ket med 3ky, aiHra
med Korn: fedan Kornet är afftuxit, Plöijeé detta Akerstycket,,
och stier Rägsädden straxf harpa; Man har funnit dä, at
Gjödningen fom hwart annat är föres pä dessa Jordstycken, ej
ar sä kraftig första äref fom anbra, hwarsöre bet skulle tyckas
löna möban, at hälbre fä Stferen hwart år, och tilräckcligen
©iotoa ben, an at läfa den rätt dä ligga i Trade, nar den
bäst kunde bära Frugt.

Dikningen stjer altib om Währen, sä länge Marken ar
loö och däfwig, efter Kållotjningen.

Rom-landet Plöijes om Hösten,^ efter årfer, Rofwor
rch An. Hrt-landet likaledes; fom hor Gjöbes om Hösten,
med Sommar- gjöbning.

Hkrarna <B\bbes här allmänt wal; ba.be med den Giöd-
ring som efter IBieém faller, jom ock med allehanda Myllor
och Granris, som om dißinteren dragés til ansenlig myckenhet
i fafenaSrbarne.

AWliga bruka, emellan Michaéli och All-Helgon redan,
i Skegen famla Granris och Mässa i stora högar, wm dar
lemnos at mnrkna, til des däraf bbsiver en förtråffebg Glöd,
ning. Mnllen fom fins wid Byarna draaes afwen ut pä %*
krama, som ock allehanda Mylliga '^ordtorfwor, dar de fin*
nas, lltäf masta delen Åkerbrukare, F.illas äfmenVoMpen om Sommaren pä Akrarne, hwarefter
tJtFeren wäxer gansta Migt. Annrörkt ar, ot feen Gpdning

fom
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som om Sommaren blifwit utikbt och straxt/udplogder, gjor
större nytta, än den som om 2Brnteitibctt utsläpas, och hwat-
af Währ-rägnef bor^siöljer all Musten.

Atkr-redskapen fom har brukas, rar pkg, fallas pä
Finska Aura; Denne är lämpeligare i Ukerbrlikee , än de an-
dre allmänt i Tawaft-fianb och Österbofn brukeliga Plogar,

finnas ock fil ikuNure mycket skilgd ifrän dem, hworfore man
af den famma här wil kmna en liten Afrifning och kart Be'
strisning:

plogen dragés af ef par Oxar, eller en Hast. Hanser fä ut, fom Fig. i. ufwisar; W>d G- är et häl och wid B.
twänne Träpilar, igenom hwilkas flyttning Plogen kan ställas
at gä djupare eller lägre i Jorden, och därefter Orama hälla
sitt Hufwud högre eller lägre, under bet be ftambraga Plo-gen, hwarwiv de äro fäste roib A. När Plogen pä delta
fattet är stäld, har ej Karlen feban widare beswär, an at hanstyr bet Plogen e» faller omkull : Orarne fem draga ben , weta
nog ga rätt fram, samt gar ben ena af dem altid i den näst-förut körda Åker-faran./ (fit Gässe af 12 eller 13 avi älbcr,

kommet nog tilräfta med P(öii'anbef, besynnerligen wid Andra
och Tredje Plogningen. Dä Första gängen Ploges, äro all
Redskapen som uti Fig. i. ses, uppä Plogen, samt mänber
l)an dä Tärfwen helt omkull, utan at bxyta den samma, fä
längf fom Akerstyckef räcker.

Uti famma ge? brukas denne Plog aswen, dä Nytt sand
mpobias; Med Rist-Plogen, Fig. 4. fom fallas XZyiubia,
kjöres dock Marken förnf. e Äiff-34rnct eller Wiuhka, bru-
kas äfmeii dä, när Torben ar albelei härb eller förmyckef &vaé*
muren, wid Första Plögningen om Währen, eller om Hösten,
dä Art-och Korn-Lanben upfiores. W>d Andra Plögningen
tages Xuottkßauta, Rist-I<lrnet, Fig. 2. albeki"bsrt «fPlogen; äfroea fä wid Tredje Plogningen.

Det bk- man märka afwen, at denna Ru?ti>Ranta ar
\hi,
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lös. sa af den kan tvanbas altid a ymse sidor om Plogen när
Plögningen sijer, til hwilkn ända M)pä Piog-Billen, Fig. 5.som har kallas wamiks, sttmes fwamie l)äs, vit den fpitfkA
ändan fastes eller Zärn-ändan; ben öfre ändan af Rist-Järnet
ligger emot sjelswa Plog -foten, wib k. F. (". och lutar ben
icke emot Plog-ffastet,' i Ritningeli är orätt aftryck. N:o
3. i Figuren, utmärker Mull-fosan af plogen.

Harfwen är Aftifad Fig. 6; äger Träd-pinnar, gsorda
utaf härd torr Björk. Sladden och wältcn aro lika meb
'dem , som pa andra örter allmänt brnkas.

2tt endast med plog funna^ygga 2!ier-tegen, fä'
at den ej behofwcr Diken: Det ar en knnffap i Åkerbruket,
som Hwittk-boerne med förman i mänga tider brufabt, och
hos dem waxit deras egif Fynd i Agricukuren. Med Plög-
ningen börjas dä alfib mibt uppä Aker-tegen, och ställes Mull-
fösan sä fil, at lord-färfwen altid wändes up ät Tegen, och
iife någon gäng uf-at eller ät bredden af den samma. Här-
igenom samlas Mullen under Plögningen lätt mibt pä Aker-
'siycket, lika sä wäl som med en Muil-Plog; Zlker-tegen blif-
wer -maflige» kullrig och . ashällande emot Kanterue/ fä at,
hwarken af förmycfen <2£äfa eller Torka, Akeren särdeles ta*
ger siada. f "

■ „" ""För öfrigit är filgängen med hela Åkerbruket här, likasom annorstädes, bock med den skillnad, at Hwittk-boerne
'cro nogare och warsammare därutinnan, än andre; ©e äro
.tipmärksanraie, af alt ffjer i en god ordning och i rattan tib
samt at ej §{tetbvut£ts Ans och Cr/ötsel ma fota fig pä en
stump och blmd locka.

Äter och Äng (Byåxbas allmänt, med bxnliiat Gjkbsel
' af Gran; De fom funna hafwa filgäng pä En bruka ock En-störar, de bar äro mångdubbelt mnraftigare.

Masta Utsädet gjöres ständigt af K<fg, hwilken lönar,som anmärkt blifwit, ifrän 6:te fil i2;fe Kornet; Bönderna
hafwa
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f>afwa alfid sitt Utfäbc ifrån egen Hembygb; De sä bäde med
©ammal cdr) No Säd, utan ätstillnad pä annat, än, huru
Ood , Strid och Mogen bwarvera arets Spanmäl waxit. Nu
warande Herr Probsten Icman, har låtit hämta fig Rot-räg
ifrän Tawair-Canö, och dermco i nägra är befäbt fin Åker,
hwilket nog rögdt all trefjiaö.

Rorii^ 2-radigt, hwilket kallas pä Sinsta: Gum-ricki;
4*rabigt, wesikhra: och 6-radigt, Häm^sä; Af desse
Kornstag utsäs^här allmänt, och bet til kdjedel /mot Näg-
sädet. Pä de Äkerstycken, därest aret förut wurit Arter, Nof-
wor oeb Lin, fom ock' pä nyst uptague Äkerstycken och Gräs-
linbov, utsäs häldst Jfrafxa och Korn.

Hroete utfäö äfwen nägot litet, af största delen: dock ej
Winter-hwete sä mycket som Sommar-hwete; Det förra trif*
wes här ganska fällan. tÄrter brukas i denna Sokn mer, an allmänt i de Ofte
Orterna; Bönderna Fafwa mast af Gra, Bruna, och under
riden äfweu Hwita Arter; Gröna éxtex brukas allenast af
Ständs-persbner. Bönor brukas äfwen af nägra fä; de
trifwas ej uti annan Jord, än wal Gjödd Lera.

Qäbens Bärgning stjer har, fom allmänt pa andra
örter, med Hand-stjäror; Den binbei i sina Band: lagges,
alt derefter Säden ar torr, i större och mindre Säbes-stylar,
vch brages i Riior alt efter banb, stm Folktt hinna Trösta
den samma. Tröskningen ffier af 4 Personer, hwilkt gar
nog fort.: sä 6t 8 a 9 Latz Tröstas , högst itmom 425 Tim-
maxi tid.

Smedjor brukas har ännu äfwen, af nägra Lcmbfmän,
hwarivid största bäfnaben är endast ymnig Bärgning af Rof-
roor. (Som bessc brännas forraste tiben pä Sommaren, sH.
aro Skogs-eldar af dem mittan oundmifeliga folgbee, och lära
denne Sokens treffamma Inbyggare ffelfroc efter hand^ inskrän-
ka detta fasiiga Skog-öbande Närings-sätt.
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ÄngS-Mselcn.

Ängar, och filMle derfil, hafwa alla här gansta ymnigt,
ss, e\t Angs-stiötselen darigeilom wanhäfdas. Inbillningen hos
bonden, af fa bet ena aret sä mycket Hö som bet andra, af
Angatne, gjör, m fjan, albelei* intet wärdar sig om dem. I
roära Somrar kunna Ängarna wära nägof, dock ej sä fm*
digt, som dä, när de rätt ffulle ansas. -\ torra Somrar slär"fuvwäiten aldeles felf: fil masta delen äw Angarne här af-

roen gansta kringspridda, sä af det mycket ock förhindrar de-
las wärdande.

Angarne Bärgas pä samma sätt som i ofre Orferne,
06) bet mcd Lljor, bk.de af Man - och Qwinkjön; Höet bäres
«li 'Lador af et par Personer, med Biror eller pä Stänger
fom dertil biifroit g<orbe, och pä Finffa fallas öapilat. $fr
Ange!) sumpig, inbixei Höet med Midjor.

Masta delen af Ängarna i denne Sokn, aro Rärr-o.ch
XDoiht-2(ngcr, förutan det, i dm, finnes isynnerhet Starr-
trtfrter, ufgjör här ock Phalaris 3rus>(tlr!l,«3, Trifolium PÄ»
lullre, Blå-tatelcn: Cynofurus, £tmk-eringen: Alopecu-
ius, Hng-kaften: och Arumio, Strand-rören, här et godt
Bostaps-foder; och kunde desse alla, pä de fiästa stallen förbät-
frcus, genom flitig och tätt Dikande.

Den 20-ära ofreden har lagdt första grund til Ängam-
es wanhäsd härstäbes; Dä blef Lanbef bloffadt pä Slxbeta*
re, hwarigenom Angarne fölgakteligen ock wanstsötfes; Nu
mera, sedan Folkstammen okf sig, hafwa de dock emfenligm
blifwit förbättrade; och är istället för Kärr- Angår, Härd-'walls-§l!gar mycket biifwit uprögde. '. Ofwer hufwub at saga^
jftnrtcf här nu i Soknen , 40 2sp Arnctt- Ho-wart, pä hwart
Wantal. I anseende fertil, af Agonie äro widt ifrän Byar-
Sitt ast^gsne, räcker Hö-bärgningen gemenligen 6 Meckoi-s tib.
"Man kan pä et Mantal ibland tälja 30 K 40 Ängs-Lador,
.hwiikef alt ej ringa fkbelax Landfmans ©agäwaeftn härstädes

' i .^ wid
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wid Angs-stiotselen, och pä wära fäxta Somrar lemnar ho?
MM ringa nd öfrig, til nya Ängs-upodlingar.

Som HwittiZ Sokn bestä^ af i?z och kdels Mantal,
och hwart Mantal kan äga c^o "(mar Hö; blifwer altfä af-
kastningeu af .fDö-roä.rt Och Ängarnas Bärgning i hela Sok-
MN, 6bßl och kdels Am Ho.

§. p.

Om Vostaps-Msclen.
S\^<£|taps*fPjotfclcn förmenes i fordna tider warit bäffrep£?i wärdab af Hwittk-boerne, än fom nu. r Orsaken, ef^/t»)/ ter Allmogens föregifwande, stal wara Ängarnas min-
dre frugfsamhef, i desse tider; Den dyrhef, som i nägra är
warit pä Slagt, har förledf Allmogen af fälia fin Afwel, tit
det nogaste. Otmmioghet i Fänads - domars igenkjännan-
de och botande, samt allmän brist pä fädane Gjälnings-män,som wid dessa omständigheter kunde giora nödig och nyttig
handräckning. En ärlig, här mast gängbar Boftapstfiuta,
jämte Rof-dsurens owanliga myckenhet, har förorfafadf stor ätt
gäng pä allehanda slags Bostap. Denne Boffaps-sinka äe
bestrifwcn, Kongl. Swensta Weffenstaps-^c^clemienz Sjanb*
lingar, för Ar i^B, pag- 47, vch anfeé för ef Species af
Letufa l.innXi, eller Sudore anglicana. Myrstacks - ?a§
meb litet d*alt uti, har man funnit wara bet bästa Prsferva-
tive härföre. Efter 'Allmogens berättelse, har benna gängbara
Bostap?-Ma först blifwit sporb, förr Rysta infallet, 1713»
Dä torra och warma Somrar äro, wisar ben sig mast: ochsynes ej ringa denne Bostaos-sjuka ärligen unbcrstöbas, ber*
af, at pä de fiästa Mull-bcten och Utmärker, antingen är bristpä nödigt Watn, eller ej filgäng vä annat, än det, fom i
Kärr och Myror finnes. Oftare infinner sig denne Boskaps-

E 2 sjuka
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sinka i be By-lag, där Mull-betef bestar af Ser-forbmon, och
är £äglänbt, än där Backar och Högländta Orter äro. När
Wäsr-sioden är längsam, pä de här warande fä kallade <Z!Batt>
fu-Angar, hwilka pä ymse sidor om Cumä Älyven belagne
are, och hwarmedelst Hö-wärfen blisiver med Afja 06) alle*
landa Waffu-kräk, (som efter Flod-wafnets afiopp dö och
forrutna,) ofwerdragen: dä ar anmarff, at Bostapen gemen-
ligen far, om den stillas med fäbant Ho, Utfot och andra
fmära krämpor, samt omfiber aldeles tynar af.

2.äke-vHt häremot, är det, af be läfa Bossapen simma
hwar dag, famt gjöra en Röra af Mast, Libsticka, Kräft-
»ch Agg-sia!, hwilfet giftoes ät Bostapen fwä gängor i Wec-
kan; betta foregifwes rögdt god wärkan.

Om Sommaren, hvifwer här Boskapen tammeligen til-
käckelig föda; Af Wall-hjon Betes de da i Willa Skogars
t.epot, eller Boskaps Hwiloställen, uppä smä uprogde H-
ker-fappor i Willa Sfogame, brukas här äfroen allmänt.

Bostapen födes här hela 7 Mänader inne: hwarfore
#D"a år, Fobret for Allmogen ej räcker til. Förutan Hö och
Halm, brukas äfiven lös fil en stor myckenhet, at fpifa Bo-
stapen med: famt om Währen, dä noden fä tränger, brickas
Asp-bark for Kor, samt Gran-ris för Hästar, blandad
med Haffa ; Värof be ma wal.

Af Hästar harstädes, aro roäl fä ofmer g O.warfer hö-
ga: men dock stadiga Dragare, famt fe wal ut; Pä desse har
ej nägon Farfst giordt här brist.Sedan Mjälte-kören Ralfwadt. födes be med Hts,
Agnar, Rof-blan och andra tärkade Waxter, hmilfa me& Hett
Watn nötas; ©etta istal sti)rka dem, och bibvaaa mycket fil
Mjölkens ökning. Asrastningen efter en Mjölte-ko, ar
harstädes l^ LiSp:d Smör; Ost tifroäifas ock nägot af Bön-
derna. 3gemmi bet, at den formycket Saltas, ar. ben bock
mast Mager och osmaklig.

Oxar
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Oxar t)ar hwar Bonde, och brukas allmänt til Kjörstse,

bäbe Winfer pä) (gommar; De förmögnare hafwa 425
par: mindre förmögna 384, och altib 2 par fil bet minsta.
De draga parvtaté, med Ok: och kan et par Oxar alfib dra-
ga Ifingt mera än en Häst; I fall de tämbes meb Rankor el-
ler Sela, kunbe en Öre ensam giöra nästan lika stort gagn k
Hem-kjörsior, fom en Häst. Oxar brukas har, fram för an-
dra Örter, ock med större begmämlighet, emedan här fällan
och aldrig faller fä djup Sniö, fom annorstädes. Oxar fö-
das med HH och Hackelse, Kjörste-tiderna: men andra fiber,
om Wmfercn, med Halm; fällan med litet Hö.

Ralfwar födes Första Aret meb Hö: Anbra Aret fä de
noija fig mast med Halm, och fä ganska fällan fe Ho; Det-
ta bidrager mycket dcrlil, at deras Boskap blifmcr fä liten til
Wäxfem

Allmogen bruka en myckenhet af Far, hmilfa aro nog
små; för Schäfferief aro de dnnu ej farbeles hugade; Det
ar en åfgsarb, fom kommer ann pä Stänb^perfcner, och hwil-ka härstädes afwen lemnabt Allmogen godf efteidome. Fa-ren fpifas med Hö, 2.öf, och under tiden med litet Hn-ris,
Ullen af Finsta Far, anwändes af Qwinfolken sielf fil Wall-
mar, famt Färgas på Willigt sätt, 06) brukas til Äläber.

Gjetter brukas allmänt, tommeligcn mänga, af hmar
och en Huéhällare härstäbes; de aro ganffa goba at Mjölka >Sommartiden, och blir af deras Mjölk goda Ostar: famt ko-
fat», gifmer den ej efter Ko-mjölken; ©cfie behofwa minst Fo,
da: om de fä Gar-tall, Kne,ris, famt då och då litet 2.öf
ech Hö, aro de nog frestamma.

Hästar aro i Sofnen, 740 st. tnjöltefor 19*4, O-
xar 1254. Ilng-nöt 1260. Ralftvar 560. Far 6300. Gjet-
ter 2520. Desse gjöra tilhopa, 14^8 €reafur, hmilka mast i
7 Mänaders fib, ofwer 2Binferen, med 6631 o<l) |;&cte Ams
Ho-wäxt (§.8.) framfobas. E 3 Gwin?
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Gvoin, brukas af hwart Hushall; De avp ofwer alt til

ekarten, smä: Födas mast med Draf, Mistne lall-bark^
ych underhälles nu i ©öknen, 1890 st. af dessa Creatur.

Af s)<tder-fä, bruka Allmogen blott Höns. <£tänbi*personerne bruka allmänt GjG, Ralkoner och Anfor.
Affitttnmgen af Bondens 3.adu-Zard, bestar i Bo<

stap, och til en del Gjödda <Yxar, Smör, Lalg, $ldft
os) boliff. Fä Ra %übav kan härifrän komma, til affalu
til Kjop-staben, emedan i Soknen ar en sed öfwer alt, at
Manfolken, och i fynnerhet Bonbe-brdngarna stola gä med
Stöflar. Kunde nägon fparsamhet härufi hafroa rum, torde
wäl Gorfwerierne fä tilokning i fin Rudimaterie; Men för
hända, faknaden af denne förmenta prybnab ock kunde förmin-
sta bug, och betaga upmunfran för mangen raster Bonde-
drdng, fil flit och idoghet i Åkerbruk och andra dej; Sysior.

öm den tilämnaöe Navigation, igenom <Eum4 Alf til
Hafroct, stulle winna fin wdrkställiqhef , kunde afkastningen ej
allenast af Åkerbruk blifwa längt större, utan ock äfwen Labu-
gärds-wahror mera kunbe affäffas, fom dock nu, för af*
sättningens befwärlighet och be därmed förenta hinder, stanna
hemma hos Bonden.

§. 10.

Om Djur, Sogtar, Mar, ochderas Fånge.
MssHlNa och Zama Djur, som i denna Sokn finnas,"§£&} kunde wäl 31. särssilgte slag namnqifwas; widlvftig-«Jcßö Helen deraf päbjuder dock, at nu lemna fadant o-otiurördt. Om et och annat af dem, stal i kärthet allenast, na-gra omständigheter anmärkas:

Hr/w
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Vrfiu Arßosi Af benne välnai här zme jTcrg, "hwilw dock

siMs Waxa blotta Variationer, 06) ej cllttir>6tÄ spociez.
eiag-öjörn, Swarf fil färgen, ar störst; fei och fängos

fällan. Ring -Björn af Gra färg, meb Hroit 3Ranb, fom
nästan gar omkring hela Halfen ; dr den allmännaste. Myr-Biörn, fil färgen Brun; dr minst. Desse trodnne fednarrgjora största staban, 06) taga masta Nofwet.Biörn sangao, ej pä annat fatt, än igenom Skjutande:
antingen pä Ludder eller i £t;a.

Muftela Martes ; tTiflrb , meb Hwit eller Gul-brun Kjdk;
Kallas här: Hapa-riätä, Arp-tTJarfccn; och hällcs för et
färstilgf siag af ben allmänna: är dock blott en Variation.

Mufteia ErmiHea, fångas ibtanb meb Fällor; Swampar
eller Mvsi, är bet bästa fif Agn för bern; iVuNela Erminea,
fom är Tota nivea, abzque caucl« apice nigro, och hwil-
ken dfroen är mindre dn den förre, kommer man nägon gäng
dfwen öfwer; Diuret dr här bekant, under namn af B.irpa;
I brist af filfälle, af fä famla udkrvaciuner om be§ rätta
utseende, kan man ej dn wist yttra sig, om detta £>jur dr
et diftinä Species eller icke.

Xflånt, Fenn. Tul)turi. Qetta dr et allmänt bekant
Djur i Björneborgs tån, nytt Species af Utter; knapt af
nägon Zooioge dock ännu sedd eller bcstriswcn. Som jag
haft tilfälle af fänga bet famma, upsätfes nu bäröfwer , efter
de upgifter fom waxit at filgä, foljanbe karta Bestrifning:

Lutra ore aibo , planta palmati* bir/utU, digitk Jn6<f>
qvalibtu.

Defcript. Aninaal eft amphibium.
<70/o^ carporiz fulVo fufeus.
Naftu prominens.sorma totius capitis I-Ntram temulatur, Myxaces sz»

men ut in l^el?, corpore csncolores.
Avres lats, fubrofuncl», brcvcs, fcpia OCBlos & fö-

pelioii maxillae propius lkae. H/<,^,H«
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Mjxtfld fuperior obtula, inferior rr.agis Zibba.
Bentes fuperiores ,'/71//o^« 6. parallell, parvi, obtulo

acuti.
» - - Canlni 2» maximi spatia rcmoti.- » - Molares fuperiores z. jeqvaliter 2fe diftantes;

I:muz ordine minimus; ultimus maximu».- - - Incifores inferiores 4. minimi obtufi.- - » Canini > - » 2. maximi curn inciforiij
parallell.- - » Molaret - - - 4. primuz perexiguus,
deinde duo magnitudine X^vale», cufpidati; ultimus ferra-
tus maximus.

Lingva longa, Ilrvis, tefla papiilis acutis mollibus.
Vertex capitis, Piliz fufcentibus, albis qvibusdam in-

termixtis, unde paulifper canefcit.
Crura brevia.
Peder f. cla6i^li, anserinorum inflar memdraniz Jnterce-

dentibus jun<Si; anteriores pofterioribus cluplo breviores.
O/F,>/ lubkrcival^z, pollice paulo breviore,
t/»Fve, cinereo albi, incurvi, concavi, acuminati, non

retraftabiles.
Calcanettm tuberculis tribuz ol>lar>?i«.
Venter Navc> suceslcer>B.
Pili molles, omnes fulvo fulci, excepti><> iis' czvi ri-

<^um oris, 6c partem luperiorem gutturis ambiunt; Pili
longiorez nigri funt, breviorez ttavelcunt.

Cauda teres, paulatim in acumen tenuatur: veftita Pi-
li« fulvo nigris, longioribus qvam in reliqvo corpore.

Oö/e^V. non fibilat lutras inftar, fed clamorem edif, ut
catellus, qvo convenire vidotur cum lutra Brafilie/ifi. Vi-
Kitac Pifcibus, Ranis, Dytifcis öc aliis Infeéiis aqvaticis.

Cervu* EUphut, Hjort, Fenn. pcura. Af Finnamespeura ti dr &en, utan Hjort, har man har fäft anmärka
af



41
af Djurets Horn, hwilka nw aldeles runda,' feretes, och ej
palmat*; Deslttoin ar detta Djur af 8 « 9 O.warters högd,
til hwilkcn storlek Ren fällan hinner. Renar finnas ibland,
dock mycket fällan har i Skogarne; de kallas pä $infa: pä*
vä. AIZ och Hjort, berättas wma komne under förra Kri-
get, ,713 och 1721, til detta rand: oels ifrån Z.if?land, dels
ock ifkm Äland. De hafwa alstrat och ökt sig har anfenli-
gen, få ar för 10 a 12 är, man kunde pä 93?åfarac har i
Sokncn räkna 22 i» 30 Hjortar, i stocken; Af W argars o-
manligt tillagande myckenhet, har nu mera, dock sä Skog-
som Tam*Bostapert, dagcligen blifwit förminstak

Af<?^", GnaZare, finnes har, Harar, Ikornar ochtNöst; Flygande I^rnar aro nog sällsynte.
Af KofVbjut:,

e
gjvr Björnen och N3argen oerhörd sta-

a. Igenom behörig undersökning i Sokncn, har jag blifwitunderrättad, ett förledit ar, förenämnde Roftdjiir har i Sok-
nen fallit til Nof och byte, 30 Hastar, 15 Oxar, 27 8.5t,
2s UnZ-nöt, 25 Ralfwar, 280 Far, 327 Gjetter, och iBc>
€>«>in. I några är ar förlusten ännu större.

Foglar.. Af dem sinnes tii myckenhet, i synnerhet Sjökfogel.
Xnber mistas har, til ansenlige stockar, som med fitt besök
siada Korn-Atkarne. 98. st. färstllgtc Species af Lama och
XVilla Foglar, har man märkt har finnas.

Mat l^F««,, kallas här lautzen; Anat Ferut^ Mätta-
"t)anbt; Anat MoltiJJifna, Meri-suorsa; dnss Fufca, Musta,
suorfa; Aila desse wåftaé har, allenast några Weckor, Höst
och Währ.

Mergtu Serrator, Mstas hela Sommaren öfrocr.
Merganfer, fei endast om Hösten, i stora flockar i In-sjöarne; Mergm Mmutw, kallas Harna-suorsa.
Columbfts dr&km% Af denne föregifwes här. ock sinnes et

F annat
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annat ffag, som tfinnarne kallar llihi; den har fått namn ef,
ter fitt lätt. 2lr Grå tit färgen: lila stor, som den förenämn-
de; Bygger Bo mit» låga Stränder, wärper 2me Agg. Så-som anledning,, at närmare nndcrföka härom, warder betta en-
dast anmärkt.

Ardea Nig", kenn. Haikara, lTlälkäkurki. Den Lär-
da Prcbsten 06) Kyrkjohcrden härstädes. Herr Nits Idman,
fom i Naiural-Hiftorien. äger instgt, och för denna betten*
stapen fattadt mytfet nöiie, han har haft tilfälle, at en gång
jämrfora den Smarta Tranan med ben Beffrifning. fom of*
wer drdea Nigra, i Faun. 3vec. Nro 13?, fiimei införd: men
funnit denne fom här mistas, wara ifrån den något olika.
De kjänne-märken han i hast upfatt, äro följande:

Hufwud, *£als, Kygg, rvingar och Stjert, Smarta,
Bcoflet och BuNn, Hwit.
tTlästvet och Fotterne, Hög^röda:- ', - dubbelt längre och tjockare, än på andra Tra-

nor: men Stjerten mytfet kårtare, än på dem:
I storlek är denne mindre, än **"/fc* 6>«,.
Denna Smarta Tranan mistas i Måsar, och pä den-

na Sokns fiacka Mgar; Föder sig af tyvobov och Wattu-ln>
fe&er, dem hon i "äßatftu pussar och på Strändeme upsöker,
samt springer efter; M mycket Folkstygg. Wisar den sig när
in til Byarna, är det tekn, til fnart instundandeo9uigtT. Af
dessa Tranor fes sällan fiera, än i, 2a3, om Aret. Wisa
sig flera på en gång, anses det af Allmogen, för tekn til Wlifjf
mäxt af mycken Wäta, hwarfore hon ocf taUai tTlältckkurki.
Om Wåhren, i flutet af April Månad, fiytter denne Fogel
fig \)it, Söder-ifrån: och mistas här, til Auguttl Månad.
Af bevai berättelse, som waxit s'ångna i Siberien, har man
hördt, al sidane Swarte Tranor, som desse äro, ffola där i
Örten mycket finnai.

2>^F4 Pugnaxy Fervn. Sari-kucko. Denne sinnes fjäV,
i Maji
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i Maji och Junii Månader: men fedan intet. Hanarne fjaf*
ma långa Häng-fjädrar, på Halsen och Bröstet.- de äro ock
af flera Färgor, Hwita, Gula, SRoÖä, några ock Mörkbru-
na; Honorna äro alla enfärgade, ocl) Grå. Då de hafwafm pare*tt6, famla de sig på Stranderne, til sa K ioo:de i
stocken; Hanarne yfwai med opjpände F,ädrar, fora Tuppar:
samt stch modigt.

Lbamdriiu Apricariut, Svet. 2flu?ar?grim, Fenn. N?iluF
lindu, fini här tidigt om Qißåftrcn, få snart Marken blifmitbar: men allenafi par Weckor; Ofwer Sommaren wifiai den-
ne Fogel i Skjären, som Herr Prsfes, under sina Stjär-

-refor, det anmärkt.
Tetrao /H^,^, KackckHäne, Fenn. Teri-Nletto, är

tt Species af <Drr* fånens paring med Tjäder-Honan;ses mycket fällan.
Emberiza Nivalis, Fenn. s^umis-purwunen. £)cnne

ses allmänt sitta i Trän; och håller sig i ©fogar, då inga
ställen på Marken än äro bara: eller, när det mycket 2>rar,
och stora @ntivfall äro.

Fogel fångas f>ir, beli med Skfutande, btli med Sna-
ror och fällor. Sådane Fogel-katsor brukas ock, fom, i Herr
Prxfidis utgifne l'l'>'liste ocl) O-connwiste Bestnfning, om sa»
tacunda Häraders I^orra Del, pZz 69, finnes Slfvitab.

Fisten/Som har fångas, är af åtskillig Art och storlek. 29. fär-
stilgte Species kunde l)ärifrån upnämnas. Gjäddor sinnes
ofta, til i^ Lisp'ds <2Biat, 3>akar, til 15 blB Mkr. Gjos,
af 1 Lispld. Och 2lhl, af 9 2 10 M:ftrs <3sMt.

Salmo Lavaretm , ttnncö i stora Tuma iikfvom; fällan i
t.ajma li. ©enna Fist har i fordna tider, och än för 20 K
zc> år tilbafa, blifrpit i myckenhet sannad med Not, i denna
Sokn: men nu mera fås nog litet, och fällan, SiKn wäger
gemenligen, 3 2 4 M:kr.

F 2 5<,/»,s
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Salmo AilmUi Penn. Mlliku, finnes i Säpljärsrvk In-

(ib, och fei fällan i lknjma 2\. Denna fångas ofta i €>4jek
järfwi, i Julii Månad, ymnigt: men andra tider intet.

Salmo M,«^//«,, $vet. Harr, lenn. Harju, Hämeen^
sijka, fångas sällan i stora 2ilfrcen: är af 2 til 3 M:kers
SBiaf,

c>^,'«», Jsittf, l^enn. Qeipi, fnmei i stora Nlfwen
och 2.ajma 2l: men fångas sallav/ Denna Fiff har härin-
tili här marit okjand, in til des Herr Prsbsten Idman, efter
Herr Artedii lcliilivolo^ie, fatt tilfälle at examinera den
famma.

prima Grljlagine, Fenn. Turpa. DeTMe Fist har här
i Landet, af en del, orätt blifrnit kallad Rarp. S^evx prZeies
l)av, for 1 år sedan, haft tilfälle at examinera Fisken, och fuw
nit, at han är Qtanf; Den sinnes i stora 2tlfxven, ochHarnc: men f.ingas fällan. De stöksta anigci, 3» 9 M:ker.

Cyprintu Fenn. iDarolainen. S>e»tu Aisk har man
gjordt sig hspp om, at den {Fulle wara något fornt ej bekant
Species. Til des INCin får tilfälle, at examinera fiere indivi-
rfuaDcraf, utgifwer man henne nu endast för en Variation af
XDimba. Twänne si. man af desse hartils haft tilfälle, at
examinera; uppa dem har man funnit följande hanne-marken:

Iris oculoTum flava,
Cauda & pinnX rofefcenfes»
Oilicul. membr. branchiofleg. » - g,
Pinna Dorfalis radiis - » - lc>«- » I'eiroral. » - » 13 2 14»- - Ventr, .°> » * 8.
" » Ani - » » 24,- - (7audZl « «* ■"' - 2f.

> ■>■ Herr Probsien ln«H«, som afwen fåtttitfalk, at exa-
minera Mm st. of ocffa Mar: han har i alt funnit ben li,

ka
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ka med det, fom förommalt är. Klume7UB radiorurrkinPir}*
nis, fom af ichthyoiogerne äro antagne, til det förnämsta
kjänne-märke i detta genere, til at skilja Species, är, effe?
de!) npgift dock något olika: sä förmenar han sig räfnaöt, i

Pinna Dorfali » - radios » - ii » 12.- - Peétorali » - » 16, 17,- » Ventrali » » - 9» -
» - Ani » - - 22, 26,
» » Cauda: » » » 22. -
Denne sW f4tto<ts. sä i <Znmä 2J!fwen, som i In«

sjoarne och Aarne härstädcs. Den är til ntwärtes stapnad',
mera lik en liten Braxen-panka, än N?imba. Radii 40,
in Pinna Ani, som hos warolainen altid fafnaS, förbjuda
dock, at hälla henne för en Cyprinas Ballerus. Cyprinus
VjwrKnz eller Farenus, fem, i anseende ti! Numerum Radio-
rum in Pinnis, som ock andra omständigheter, denna Fiff icke
heller mara; Emellan N)imba od) (kprinu§ Bräma, synes
den wara en mellankort.

c^^/»»« Aphya, XTnibb; kallas här pä Finska: palto,
tala; ginneé, i stora 2llfwen och L.ajma H: dock ej fsm-
nerligen ymnigt.

An fångas, efter Herr Probsten lv?.rA^s berättelst, i
stora 2l!fwen, änstjönt nog fällan, med Drag och Rrok, en
grof Fiff, näqot wäl lik Stäm och 2ifp: men bäxnti olif, at
den har Maxillas dentatas, såsom 2lbl?orcn och Gjosen; stal
äfwen hafwa groft och mycket glest liggande frjäll. Pä mana
ga är, har man här nu ej fångat denna Fist: den är fäll-
jj)tit och rar.

F.sterij, tyckes hafwa marit et af de allmännaste Nä-
rings-fang i detta rand, i äldre tider; Af Hwittis-boer har
Fiste blifwit idkadt, fä wäl i 3mf|öar, som i Salt-sion och
Häpet, där de ock lemnat namn af denna Handtering, ät en

F 3 Fjärd,
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Fj<lrd, hwilken warit deras ensiylta Fisse-watn, ych än kal-
lös: £aittis.'bo Fjärd.

Efter en härstädes ryftbetr frasagen, förmencs, at Hwit-
tis-boer haft fina Fiffe-lägen äfmeti i Ikalis Qckn. Cnli-
att, gagman tt^^c» Claussons Dem af Ar r4^, cch, en
Härads-Dom af Ar 1477, hafwa de ock ägt rätt at Fisia i
pyyäjärftvi och l^olajarswi SjZar, belägiie, den förra i
Säkylä, och den fet»nare i Utmarken eme'!an Hwittis, <£u*
ma och Ulfsby Soknar. Sä mycket Fisieriet fordom warit
ibfabt, fä mycket är det nu neölogdt od) försummat, dels, af
orsak at Allmogen mit» Åkerbruk och Bosiaps-si.ötsclen, skom
säkrare lönande, funnit bäst sin räkning: dels ock, at Folkbri-sten hindradt dem, at fflöm pä en gäng desse särffilgte Närin-
gar, med tilborlig drift och formon.

Cauwatzä Capell-^pcr hafwa, intil jo är fc&an, ibfabt
trägit Fisierij i Särijärftvi och purijärfwi I^siöar: men
under samma tid, har dfroen altid brist pä Föda tr-cirtt hos
dem allmän; Nn mera, sedan de lemnat Fisieriet, och med
flit ffjott Åkerbruket, äro de wälmäende betala sina Uistylder,
och hafwa tilräckelig Brödföda.

Sambu-och Reikiö-boerne hafwa fifföreite, intil 20 a
ZO är sedan,. bätnab Fiffat &t, i den, dem nära förbi stry-
kande stora Cmrnl Älsiven. Sedan bemalte Fisié upstigan-
be, förmedelst mänga och längt utbygda Fst-wärken, i Ulfsby
och Cuinä Saknar, fornt, igenom Wattudragens npgrnndan,
de, mil? Utfallet i Salt-On, bbfwit hindrad, hafwa de dock,
til större delen, nu mera nidlagdt detta Näringsfång: fäfom
ej lönande möda och kästnad.V,eikis-boerne hafwa likwäl än twänne Nötter i gäng,
rott» Äetzä och &ll.ld Byar.

När ben omnämnde upgrundningen, wid Cumä Alfs
Utfall til Hafmet, fordom flitigt blifwit upränsad af hela All-
mogen, som bäde i Hwittis och de £>fre Soknarne bodt, wid

ofwan-



47
ofwannämnde Cumä Hlf, har mödan wid Fistandet i den
famma, blifmit ärsätt och rundeligare än nu; Skulle 80-si-
sien, under Leke-tiden ej si mycket fångas, dä mänga Mil-
lioner L 4' ticrigenom wärdslöst utödes, kunde Fisie-fänget, med
tiden, i t»enna 2i\f ock blifwa indrägtigare, än denne tiden.

Allmännaste Fist-redfkapen l)äxfiäbei, äw Sik-Noten,
Flot-Noten, fom kallas pä Finsta, ©clfä-Nuotta; med
denna F,stas pä Djupet. Spiller-Not brukas äfmen, af nä-
gra; wada, Stranö-tTJot, har hwar Bonde: och, fom
denna brukas mycket fät, utödes därmed masta gisten.

t
&i

förfigtig Poticie fordrar, at fädane borde wara aldeles förbud-
ne: fä äro i Frankrike wib Nivernois, alt 2.justrande in-
stäldt; I^a li^ne dormanie, 2.äng-Ref: V l^pelvier, Böst*
Not: L' Echiqvier, wada: Tremail composse de rrois
sanzz de mailles, eller Nät med tredubbla fastor, Grim-
CT«: Ciiqvef, rneö^lote, som sirämer Men; De^e äro
alle af denna försigtiga Dvegering, ifrån Fist-redstapen utdömde.

Rotzjor, Catzor, Mjerdor, Nät, af pcrefkg: Stand-
trokar, päl-krokar, faml 2>ang-Ref, äro desutom här ock
Fisie-redsiap.

Gjäddan, tager hälst pä Drag, Slant, och Rrokar,samma tid i Mänan hon Lekt: och mastendels altid efter läng-
warigt Rägn.

Braren, Leker bland Tufmor, afmen fä Iden; Desse
sednare äro aansta stygge. Smä Norst, fom Stäpp-nälar,
fångas med Not i Cauwaha Capell-Gäld. Wib ReikiZ
Capeil, uti Ächä Fartz, är wid Stranden et häl, eller fä
kallad Jätte-gryta, på Finsta Påta, uti Bärget, fotn afStrömmen öswerfiödas: däruti fångas ibland, blott med en
liten Me-häf Faren, fom här Finnarne kalla Ciura. 1756,
war fanget i nägra Weckors tid, fä anfrnligit, at med en
Fiffe-häf, utur denne Grop upföstes, 4 Tunnor Fist om da-
gen.

§. XI.
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§. 11»

Om Znbyggarcna; deras Wat,
Dryck, viacc, Hemseder och

SMomar.
65J tTlbMgarena, äro erbaft Finsta Språket mattia?*
s^V At Jättar 06) Refar här fordom haft Boningar: tit
w en sådan fanfe, synes §.2. wäl gifwa nägon anledning;
*%tan anser billigt for wägsamt, af wilja fatta i fwifwelsmäl,
bet icke Finland, afwen fordom ägt fina Gigantes: mm, sä
tyckes dock en har bekant frasagen än gifma större stjäl fil at
tro, at desse omförmälte pättar och Refar fom bobt i PybU
lön-wuori, warif fannolikare Mitzdädare, än Refar. Til
at lata Mitzgjärningar och Bratt komma i glomsta och unt>ec
t)äft>, är fägen, at Folk, i Bärgé^lnftor och Grättor, fig häri (Sfogarne t>olgbt och uppehällif; Och, fom wäre Äldste La-
gar, ej annorlunda än i Komersta och Baxista Lagarne äfwen
finnes utnämnöt, gifwa anledning at tro, det Misigjärmngar
bltfmit ibland begrepne under Hafd, tyckes denna mening nog
mara sannolik.Folkets l!.efnad i Vflat och Dryck, är här i Soknen,
hwarken osnygg, eller fattig. Maten bestar i gobt Räg*
bröd, Kjott, falt Strömming, Sik. 2.ax, Mjölk,
Ost, och Smör; *£drftt och gammalt Rjött, anses for
en Delice: som det dock nog är ofunbt, fortjenar detta tåt*
telfe. Dttcfat, i Hwardags-Lag,^ är Mjöl-Spisöhl; Til
Högtider, äro de forfebbe med 01)1: och mast ofwer hela
Sommaren, med Srvag-dricka.

Dieten wid Spisningen, är nägot widlyftig; De äta,
s gängor om dagen. Klockan y, M Morgonen: fl. 9, t\. 12;
Kl. 4, och kl. 9, om Aftonen. Mo bittida uppe cm Mornar-

ne:
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ne: mist kl. 3; Taga Hwila fl. 10 om Qwällen. Under Ar-
betet sinnes de idoga och frefne.

3nbyggarenas R,!ädnad, l)ar i äldre tider endast be-
städt i Hem-wäfnader; Fornötningen i Helbagé-brägt, be-
star nu af Rlädsn, Cattuner, Qidcn, Satin. Manfolken
bnika, til en del, färgade wallmars-wästar. I hwar-
dags-Lag, utgjör yMenväf, Blaggarn, groft lärft och
Fär-stinn, masta Kläderne. 1867 Dal. Koppmit, eller, ic>s
<©al. pä person, som ben Wittre, och i Oeconomista ÖBet*
tenstaper lystre, Herr H>lsecteurcr> Ephr. Otto liuxivi.)yrli<3,
bewijl, efter nogaste Förtekning ätgä, för Ef Mantal i Öster*
botn och s.aihela, kan altid äfwm til bet ringaste anses, för
sn Bendes egen Förtäring och Förnöfning, med dest Barn och
Husfolk, uppä et Helt Mantal i denne Coknem

Oseder i Soknen, äro har fom atmorstädcs; i:mo Brän-
winetZ mistbruk: hwilkf ock ej ringa bUfwit understödf, af
en fä kallad ärlig Bränwins-säd, af i>- 5 20 kappar, som ett
Bonde-dräng , af fin Husbonde här, tycker sig hafwa lika våt*
tighet af ufpäcka, som sielfwa Lönen. or.da Vmatteligit
Badande: sä med späda Barn, son: gammalt Folk. z-cio
En alimän sed hos Allmogen, at pasta all Barn-Christning
i Kyrfjan, om Wmter-kjölden wore huru sträng och starp,
fom haldst. Detta är wäl mycket enligit Kyrkjo-Lagen : men,
med all billig aktning och woronad för den famma, understär
man dock anmärka, wara stadeligit och äfwenfyrligit, för
nysi-födda späda 23arn,

t ech deras Hälsa. 4:10 TRppigtyt
i Gjästabod. Det fom öker Gjäjkrnas antal, pä Allmogens
(gamqmäm och Gillen, är, af de räkna fin Slagt fäinvmäga;.
Ef Bröllop aftöper sällan med mindre, än, at Bonden haf,
wer 62, 80, eller iOo:de/Personcr Budna Ginster, hwilfa, i
4 K 5 dagar, med all öfwerfiödighef fäauas: befptmerligen i
Dryck.

Wid Bröllop är fatfufom, den plägfcb, at Bruden til*
i -'. G delar
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delar en dch hwar af Gjästerne, Srube^gäfmor! De bestä,
,4^5 Alnar Larff och ef par (strumpor: hwaremof Gjäster-
na hedra äter henne, med Genstsänker i Penningar; Bruden
kan wäl härigenom fä sig en liten Handpenning, ehuru Gäf,
woxne f;;(Ian eller aldrig blifwa efter wärdef betalte : men Bru-
dens Föräldrar, måste widkkna dersire bwjtmg drnga om-
kostnmgar: Bönderne kalla fina Döttrar därföre ock gemenli-
gen, Talon-härvittäjät: det är, Hemmans^obare. Det-
ta kan, til näaon del äga grund: ti) oberäknadf, den affaftMÉBonden hat-* i sitt Hcmmansoruk^ igenom Döttrarnas egna
Svjkr, hwilka, alt ifrän 10 äxi Äldcr, mast arbeta blott för
egen räkning, at förstaffa sig Brud-gäswor: fa blifwer ock
en Sorters bortgifte honom nog drygt, igenom denne plägfet),
emedan dä ätg.ir ofta, fil bet minsta

zso Alnar Lärff, K 1 Dal. - - zs<?.
7a par Strumpor, a 1 Dal. 16 Or. - iof.
Kast för 70 Personer, til bet ringaste i 3 Dagar, 240.

.Skppimt. Dal. 695.
När fälebei en Bonde, blott af en mindre nödig och nyt-

tig plägfet), utom hwad i SXiäbex och Dottrens Hemfolgt», up-
gär, nödgas stifta fil wid hwar Dotters Bröllop, 6 X 700:0*.
Dal. Kopp:mt: och ofta längt ofwer; fä kan e> annat hända,
än at han häraf säkert, mera blifwer fattig än rif.

Sjukdomar, fbm mast förspöries här i Soknen, de aro,
i:mo /^b«>-.' mera hetsiga än Ralla.

2:do Inflammationer, med och utan Utslag; SlHinogeN
anser ofta besse, för en smitta af Boskaps-päst.

3-cia Hall och Styng.
4.:t0 Swulnader, eller c^^r/F och wattu-sot; pä

Minsta, 2ljo,tauti.
ftto Malum Hypochonåriacum, eller Mjält-sjuka; flf All-

tnocieii kallad Sydsmmen - eller Hlu-tauti.
6:to K.UNI«
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sfo 3.ung-fot; pä SmiTa, Sulku.
7:mo EpHepfiei l^enr,. ä.angewainen-tauti, eller tNene-

ssclcwaizicn-tauti.
De ; första, torde förorsakas mast af Bränwin och o-

warsamt tätt Badande, hos Allmogen. Swn»lnad och XVaU
tu .-fot, lkcr hämta anledningar fil sin närwaro t>eraf, at de
fiäfta Byar ligga mycket Lägländf i denna Soken , och pä fug-
tiga ställen, samt, af Inbnggarena taga sitt Watn mast afLer - och Gyttje - botniga C*spar, Aar och Brunnar. Denna
Sjukdom förfpör/cs häldst, hos Folk, som ej äro i starkt och
ständigt slrbcte.

Fallande Soten, röijer sig oftare hos Barn, än siill-wurit Folk; kan hafma hos de förra, ätstilliga och til en del
än obekanta orsaker. Ofta ar rönt, af denna Sjukdom hos
dem, förorsakas af Majkar: och af dcsse äro dä hos de fiäste,
Lumbrici mera flllmätltlCl, än Afcarides,

§. 12.

Om ZnbyMMlas Slögdcr, Hus--
bygnadcr ocf) Handel.

/^k^Rer-redstaperne, som äro nämnda uti §.8. om Hker^tSiW bruket; Hke-don, sa til <2Binfer-som Sommar-tarf-2s«3H^ wor; Husbonaden, Gärds-redskapen, Räril och
andra Wärktyg , som wid -éuéhäll behöfwes: besse gjöres. ma-
fmdelen, af Allmogen sielfwa.

Ralk brännes här, allenast af 2:ne By-lag: men Te-
ge! flås af hwar Bonde, fil cgit Husbehof. Pä en kant i
Cauwaya cZpell, gjöres Bätar til afsalu, för hela ©of-
tiens behof. För 10 äl2 är tiibafa, Slögöattes här äfwen,
til clVÄNilte, Ufaf t>e här i Finland fä kallade Bark-llädor.
De fälbei uppä allmänna Marknader, til 2 a 4 ©al. stycket;

G 2 Och,
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Och, som en fä ringa betalning ej lönte mödan, hafwa ds nu
Mera öfmergifroif siikf Snickrande, och winlagdf sig om étex*
bruk, ilnq och Bosiaps-stjötfelen, fom bättre bär sig, och fö-
Ver sin Man.

G.wi.mo-syslorne, Sommartiden, äro nästan lika med
Manfolkets; ©anffa fällan brukas de dock til Aker-plögning:
man, mera^tilkommer ttem, säsom en Ensak, af gräfwa up
Diken uti Aker-gjärden. Winferfiden sitta de mast ständigt
i Hus, fann Spinna och (2Bä(ir>a: hwaruti de äro tåmmtlU.
gen fnälia.

2f Smör-tilredmngen, äro Bonde -Cminfoffen nog
kunnige: men, i Gst-tilwärkningen icke fä förfärne. Fm
Probstinnan Tac&ov, en född (krnä«ll^ Mörin, förtsenar
et utmärkt hederiigit Minne, för det, i synnerhet i ptingalafe
tio, och äfwen fil en del här i ©öknen, hon infördt och fort-
plantadf knnffapen, om en rätt <Z)sikiKvärtning< ftlanbs*
Gst, har sitt goda wärde: och taflar ofta med mangen PZrm^.
lan, om företrädet; Efter ssru Probstlnnans upgift och Be-
ffrifning, kan den g/öras dock ännu bättre.

Qlt af en liten mängd Mjölk, tikoärkaGst, är icke läm-
peligit eller ofta lyckeligit. Mjölk bör famlas, ätminstone fil
is K 18 Kannor: häraf fån man fedan wara försäkrad, om en
9 a lo M:kers god Ost.

Mjölken upwarmes, af den blifmer ljum-marm: och
derpä inlägges straxt 2.öpet.

2»öpe, fom taaei af Fist-och Gjädd-Magor, har man
funnit wara fätnre, än ben, som fages af en wäl gjsdd Ralf.
3u mera Kalfmen blifwif född med Mjölk, des bättre är låv
pet ; 2 Timmar innan Kalfwen flaatai , bör den fä dricka
Mjölk: den innehäller fedan des bättre och ymnigare £öpe, famt
bestar Löpet endast, af en Ystad Mjölk i Kalf-magen.

Gst-löpet tages ifrän Kalf-magen, fällcé i rent kallt
Watn; Wittnet ombytes fiere refor, til des Löpet blifwcr wal

rent:
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rent: det inlägges harpa, i en Hinna eller Blåsa; Zitet Mjofl,
(galt och rifmen Ost, inblandas: och förwaras säledes, til fö-
refallanbe behoft

Innan Löpet fättes i Mjölken, bör det hälft Dygn för-'
ut ställas uti rent Wafn, til uplösning.

Kärillet, hwarufi Mjölken hfai til Vstning, bör mara
vfwertäckt.Scbflti Mjölken första gängen Ystadf sig, hwifpaé den
sönder med en Hwisp: och harpa ställes til ny Vstning.

Osten öses harpa up i sjelfwa Formen, eller i ef Sått,
cch, med upmärtnt) Ost-wasia filmakas. Sidsta tilmakningen
st/er med kallt Watn.

Salt läggcs a(tit> pä ymse sidor om Osten: men aldrig
infuti.

Osten bör ci torkas i Sol-ijPjen, utan i Skugga: ju lång-
sammare, bes bättre.

Föran efter ef år, hafmer Osten icke sin rätta angenä-
ma fmak.Hus-bygnaden är nog öfwerfiödig. Wid Gärden fin*nes en Bak-stuga; hos en del desufom, äswen en Främmand-
stuga. Et Pörfe, därufi de ffelfme bo; Desse äro nog oftmg-
ga, häldst de an bruka Rök-ugnar i dem. En del hafwa
dock, i t>esta åren börjat bruka, xätt artiga Äakf-ngnar i sina
Porten, som äro inrattade med Kok-spis. De samma kunna
afwen nyttjas til Bak-ngn och Bad-ugnar: samt behälla des-
utan långt längre tid Wärmaa, än andra Ugnar; Rök-ug-
nen är Wäljder in-uti sielfwa Muren, cch fyld oswantil med
fmä Stenar: hwaraf Wärman uti den, längre bihehäfles'.
Deoutom finnes af Bygnak En Källare: En Bad-stuga: 6
Bocar, ofta met> Loft eller Ofwer-bognad: En Brunn: 324
Llder: Et Stall: 2 K z Fä-hmi: Ef Far-hus: Et Swin-hus:
Z Foder-lador l 2, 3 2 4 Rie-rader; samt Hö-lador, 30, 40 a
0 stycken.

©3 TU
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Til Handel, och i^andtmanna-walrornes afsättning,

är denne Sokn wäl belägen, När Cuin.a Hls framdeles war-
t>cr Navigabei, främjas beqwkml.glMn med denne Cokns
Produflers affalu, ännu mångsaldt mera.

Iftän Åbo Stapel-stad, är £w>'ttk Sokn astägcn, 8
2 10 Mil; Ifrån Sjö-städerne, Björneborg 6: Raumo 7^.;
06) Nyftad, 10 Mil.

I 3.auta-kylä eller Flotta-b^n, är, för några ttt>er til-
baka, af Höga Weberböranbe, en Kjopiug * eller Up-stad
föressagcn; Ortens belägenhet tyckes nog Gynna en få Wäröig
Inrättning.

s.andtmanna-c^^e,', fil affalu och Hcmdef, äro häp
åtstillige. Af Skogen kan ingen ting särdeles afsäffas: un*
dantagandes, hwad af Maste-träd och B>elkar, något litet i-
bland föryttras. Efterföljande Förtekning litwifar, med hwil-
ka tytvfeblav Bonden hufmubfaf eligen Drifmer fin Hcmöel, och
huru mycket af hwart siag, ifrån Et Mantal eller Et Hel-
gärds-Hemman, ärligen kan affätfas:

Spanmäl.
9väg, 20 Tunnor: dels målen til Mjöl, a 18 Dal.

för Tunnan * * - z6o.
Malt, 4 Tunnor, 5 18 Dal. - - 72.
Häften gryn, en half Tunna - f zu
$afra, 2 Tunnor, a 12 Dal. * - 24.
Arter, en half Tunna - - - 9.
#mete, s Kappar - - - 6.

Vostap.
&si; i st. a - - - 60.
2 Kor eller llng-nöt, K zc> ©al. ? , 60. >
Bockar eller Gjetter, 2 st. a 8 S)af. - 16.
Pr, 2 st. a 4 ©al. - - - 8.

Viétua-
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Viftualier.

Smör, 4 Lis:pd, a 12 D)al. <* - 48.
Fläst, 6 Sidor, K 12 Dal. # * 72.

sBafimr> och Spännader.
Garn, 1 Lis:pd ,3 - - ". - 40»
Flle-wäf, 10 Aln. - # - 12.
Lärst, 25 Aln. - X . - -» 2s«

Diverfe Produfter.
Sädane aro Ryor, fbm ofta falfeö K 36 Dal. si.

färgade Sarfer, 3 2 Dal. 16 Or. Aln. Blaggarns-
Waf och något litet Nafwer, som föryttras til Städer-
ne, och har utforeö endast, til - - - 72.

Åtta desse Persedlar, försäljeé dels i de förenämnde <&ta*
derne, beli ock uppå den Marknad, fom årligen i Soknen häl-
ki den 8. September, uti Rartiakälri 85.

§. 13.
Om Folkrikheten och Befolkningen.
jfir^dMkrifbeteti i ©öknen, därom kan man efter Kptf/o-
-jKsjg böckren, för 6s år filbaka, hafwa^ tämmelig kunskap;
v^ Så är af dem af infe, af, ifrån Ar 1635, til och med
i7sä, har här i ©ofnen bfifmif födde: Man-kön 277^ Personer,
Qwin-kön 2369; Afgången igenom Döden, under samma tib
på Folk, bestiger sig fil 2010 Personer Man-kön, och 2488 Per*soner Qwin-kön; fölgakteligen hafwer tilwäxten 8f Folk waxit
härstådes, under hela desse 65 åren endast, 765 Personer Man-
kön, och 381 Ö.irin-Eön ; filsammans, 1146 Männiffjor.

At befolkningen under en så lång tid waxit så ringa,
derfil
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dertil har wavlt ätstillige orsaker. 1710 $tf Pest, ben har
här i Soknen, bäde efter det frafagen och Häfda-handlingar
utmärka, ej förorfakadt nägon afgang pä Folk; 1697 Ars
Hunger-är har mast utödt Folket: dels dcrigenom, at det gift
tvit anledning til utflyttningar: dels ock, at Folket af Hunger
blifwit frode. IKyrkjo-boken ar uptecnadt, at Ar 1697, mast
afHunger dödt och förstnäktadt, 666 Personer af Soknens egne
Inbyggare, och ,74 Utfokne MamMor; tilsammans, 840 tytt?soner. 2 clo De andra z:ne Hunger-aren, (§. 5.) hafwa wal
ej warit sä bedröfweliga; fom Inwanarena dock i anseende tit
dem, afwen warit föranlätne at gripa til onaturlig Spis, MmMitzne, Stamp och Nark, har det mycket gifwit anledning til
sjllklighet, och understödt afgängen pä Folk. a:tio Det läng-
warigaKriget, ifrän 1713 til 1721, har blottadt Soknen pä Folk.
1719, har efter Anmärkning i Korkjo-boken ifräii denne Solen
blifwit med wäld bortförde, Mans- och 12 Qwins-personer,
til NiMnd. 4:to I Hetsig leb^ och Äodsot, har Aren
1740, 1742 och 1743, mycket Folk dödt.

I sednare tider, har Folkets tiluxM nu mera warit
atifcnligare, än förr. Narlagde Tabell-2Barfet*> Utdrag ut-
wifar detta.

ffiftfll. " Föooe. T>ode. 2öcfolkningen. .
aKanfon. Qwlittön. Manlön. Owfof&n. sbjanfön. Qwinlön.

1749. 47. sQ. 25. ZB. 24. 12.
l?so. s2. si. 47. f?. f. 0.
i7fi. 48. ss. 26. 2s. 2b. , 30.
1752. 45. 60. 37. 37. 8. 23.
175?. 69. 72. 22. 5.9. 47. n-
17f4. 68. 7s. s6. 64. 12. 11.
I7sf. f'}» ff. 52. 62. i. 0.
I7f& 73. 7s> 3f. 6f. 37. 10.
Wf'7. 55. «5». 24- 4?. 3f. 16.
1758. 70. _ s7. 33» 38.^ _J£v 15.

lB4° i 6o§>. zss. 454. l 228. 174.

Af
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Af alt detta Dnjes alfsä, at tipM de sednare 10 aren,

har i Hwittis Sokn (Klämmans blifwit Födde, 1193 Perso-
ner: och döde undec sammet tid, 829. Folkstammen har fölg-
affcligeii under desse 10 W, sedan för 17^ 06) 175:5, 8 Perfo-
ner blifwit atdragne, hwika öfwer de Föddas antal, bet Aret
med Döden ofiidit, blifwit ört med 384 Männiffjor. Besyn-
nerligit och mktwärdlgt är det, at under samma tit), 2s Per-soner Owin^kön mera blifwit Födde, ån Man-kön: Dödlig-
heten l)oå de fkxa har dock want större, sä at, fast under 10

iiti tid 25 Qwin-kön mera fcltfmit Födde, har B folkningen
c.f SÖlan-lik, i anseende til Folkstammens tilwäxt, icke des
mindre efter manligheten dock blifwit större: öch finnes afMan-köti, til 54 Personer wara mera tilökt, än Qwin-kön.

Antalet af "hela Folkstammen är nu i Hroittis Qotn,
3295 Människor.

Afrverkl git Ijensirsolk, och Allmogens Barn öfwer is
Ar, finnes i denne Sckn,Bs9; Af Gjämings-.män, Knekte-hu-
frrur, och Arbetsförde 3nhyfe?-{)io«, 272 Pckoner: fä at den
Arbetande Folkhop/ns antal bllfwer 1134 Hion. Antal af
Ständspersoner, Alderstegne, Bräcklige och Barn, utgjör et
antal af 178gMänniskor; fölgakteligen hafwcr hwar Arbetsfört)'
person at Arbeta Bröd i Munneti., för nästan mera än en
Person som icke Arbetar.

Hwad Folkets Frugtfamhet angår, förhäller den sig ef-
ter de Vigdas antal, och deras Afwelfamhet. De Anmärk-
ningar man haft tilfälle at gjora i Hwittis, säsom en llpsokns
Tabell-^ärf: och Rarpo Utffiärs-sokn : samt tTlummis,pargas och Rimitto, säftm Snffiär^fbftiaré Tabell-^Bärf,
finner man, at i fall et medel-tal för desse Soknar antaga, pä
Födde och Wigde i de sednare io Ars tid, sä förhälla sig

De é4pö*,
I Hwittis, som 163.
I Karpo, - 194.

H

til tie Noigve,
i til - 4l«
F - «- 42.

I Pargas,
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I Pargas, - 129.
..I STcummté, - 96.
I Rimitto, - 59.

- - - 37<- - - 26.- " -^ , 17.
Fölgakteligen synes, i anseende til Afwelsamheten i Hwit-

tis, belöpa sig wid paj) 4 Barn pä Hjone-laget, i 10 $fö
tib: samt i Rarpo något derosiver; men i de öfriga Soknar-
ne, under lika tid, endast 3 Barn pä Hione-laget.

Förhållandet af Dödligheten, fä härstädeé, fom i an-
seende til förenämnde Skjär-foknar, den är, (om man antager
et medel-tal pä Folk-iXummeren och de Döde, pä sednare ta
Ms tib i desse Orter,) pä fatt fom följer:

25oöe,
I Jftwlttit, - 96.iiarpo, * 62.

Pargas, * 84.Cfiummté, - 37.Sumifto, * 63.

til Folk-Kummerni.- 38r.
f 373-- 3ir.- If2.- 160.

Hwaraf följer altfä, at i Hwittis, pargas och niitn*
mis, dör wid paj) innom io s(ré tid hwar 4:de Männiffja ,
eller ärligen hwar 4o:de Perfon. I Rarpo ar Dödligheten
minfl: och dör här ungefärligen innom 10 Ar, hwar 6:te, eller
ärligen hwar dk-de Männiffja. I^,Rimitto Sotn befinnes
Dodligheteit störst: sä at innom ic> Ar här med Döden, afgä,
hwar annan, eller ärligen hwar 2o:t>e Männiffja' fölgakteligen
har i denne^lnffjärs-fokn Dödeligheten mast warit. uppä de
sednare io Aren, ifrän 1749, til och med 175-8, större, än i
de största Städer, fä hos oh fom pä Utrikes Örter. Märk-
wärdigt är det, at i Rarpo Sokn, fom ligger längst ut i
fiafwet, utstälö för Bltlk, (Stormar, och Hafwets 3mmor,
är bäde Frugtbarheten störst, och Dödeligheten äfwen den min-
sta; Men Rimitto, fom är en Inffjärs-fokn, upfyld med.. , 'Grun-
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Grunda, Uplandade, Gytkoge Inmifar, och hwarest igenom
Ärlig Hivatz-ffiärning til Boffaps-foder, en myckenhet Vege-
labiiier til fucrttf2ctkr> främja, samt, hwarest Hafs#och
Lands-Iliften träffa möte, är Dödeligheten. störst; Ärten är
Miig och osund för t>ejj Inbyggare.

§- 14.

Poiitijfe Inrättningar.
M^^N del af desse äro redan omnämnde uti föregående «§. i,
a£4 §" 4- °6) n. De fom ännu här komma at omförmä-Be? las, äro följande:

Barna-underwifningen förrättes, til en del af Klocka-
ren, dels ock af annat Folfr, fom kunna wäl läfa i Bok.

Sokne-fattige-Anrättningen är den, at Soknen är
indeldt i irijja Rotar, mast 4 Mantal om en Fattig -rota.
Ifrän Kyrkjan utlemnai ärligen af Fattig/pengar, til gemen-sam utdelning ät de Fattige, 3c>o-de ©al. Koppmif. Af de
Fattigas Befparnings-medel finnes desutom i Kyrkjan, iooo;öe
©al. Kopp:mt, fäfom en orubbad rond, fom emot Intereffe
utlemnas, och tilgripes häraf icke nägot, föran wid fwära
Mis)wäxt-är, och när dyr tid infaller i Laneet, dä jämte ds
omnämnde manlige Fattige-penningar af denne Fond, Sok-
netto Fattige hugnas med nödigt och rundeligit understöd. <2*-
mellan foa 60 Fattige 06) Uflingar, underhälles pä detta
fättet nu hederligen och wäl, i denne Soknen.

Med Tjenjle-folk är här wäl fom annorstädes, den stad-
ga, fom Lagen innelMer; En mindre warfam upsigt hos me*
derbörande, ofwer Inhysningar, öker dock förutan annat mycket,
bristen pä nödigt Tjenste-folk. Efter Herr Probsten lon^s
upgift £nn«J nu i Soknen, friffa Arbetsföre Inhysningar, 22
Man-kon och 63 Qwin-kön: famf, 38 Man-och 136 Qwin-

H 2 kön,
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kön , af hwilka största delen än kunde Arbeta för Föda'ochKläder-
Detta tyetei framdeles förljena fä mycket mera alfwarsam up-
figt, fom af §.13. ärat infe, at i hela denna Soknen ej finnen
mera af Allmogens Barn och werkeligit Tjenste-folk , öfwer 1?
3lr , än 859 Personer. Och, fom Sofnen bestar af 132 och
4:dels Mantal, belöper fig af dessa pä hwart Mantal, 6",K7
Arbetsföre Personer. Ju stö?re antal Bonden äger af Arbets-
före Barn,'pä des fastare grunder fotar fig dch wälmäga.

Tjcnsie-solkct ar mycket dyriegdt; Allmogen är, i an-
seende til Folkbristen, dock at ursäkta, om den i Arbetsfolksbelöning öfwer Lag röi/er någon Möjlighet. En wäl Ar-
betsför Dräng gifwes- mast ester plägstd i ärlig Städsel, t
Riksdaler eller 2 fpécie Dubbla Caroliner: 1 st. <X£aUmavs*
Räck, eller dcremot fwarande annan Kfät)es-pcrscbel 2 pav
©kr, 1 par Pjexor, s Alnar Lärft, 6 Alnar Blaggarns-
Wäf; 2 M:ker Ull: is a 20 Kappar fä fallat) Bränminé-
©äb: Korn-och Linlanb, fil 623 Kappars Utsäde: 24 Dal,
Koppmtt i Lön; fria Crono-ntffylder: samt 3^4 Weckors
Nenste-frihet om wtt,

t
06) Mm under femma fib: sä at en

fullmuren Drängs Städsel och Lön hos en Bonde ärligen, tit
btt ringaste bestiger sig til ioo:t)e Dal. Kopp:mf.

I hela Soknen finnes 23 Rusthald, som hwarje Mgjora
en Kyttare; 9706) kdels Mantal äro Inroterade, at Utrusta

Säldater; Hivar i4:de af Man-könet är attsä iKrigstjenst,
cdrr, hwar s>:de Person af Manbare Karlar. De Legas affina Rotar, efter det de blifwn Vscgms; Den inrättning fot»nr mi Osterbotn, hwarefter Legan utgjöres af Äldsta Rötan,
tycfei wara längt naturligare,^ besfwäniligare och lindrigare, än
denne. By-ordningen är här ännu icke allmänt roedertagen.

Brand-ltoden ärläggeé efter Mantal; Den bestiger sig
ofta til 8c? Dal. Koppmtt pä Mantalet, Orsaken til de ma-sta Eldswädor, är, näst.-Tjenste-folkets Mrdslöfa umgäende
med €l&, illa-bygde Nije-ugnar.

Salt-
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Saltpetter-sjuderie-Indelning, är i henne ©cftt an-

«u ej inrättat»; I detta är ssal det dock ffjs äfwen här, sitfom
härmed i nägra andra Soknar af Björneborgs Län, redan
blifwit af Herr Prsfes, til Publici förmon gjort» en berom-
Jig början, efter Höglost. Kongl. Krigs -Collegii Författning
och Förordnande. I Rufonharja och Rarhiniemi Byar,
j)ar för nägon tit) sedan stjedt prof-Sjudningar, fom warit
nog inbvägtige. Soknens gäglänbta läge pä £er?grutit>, tyckes
dock ej läfwa alt för mänga tilfätlcu til Saltpetter-fMning,
j denna Sofn.

Den, af Regsments-kommissarien Herr Jacob Fårs-
kål, här inrättade Saltpetter-B>adan, bestar af Bc> Alnar*
längd och 16 Alnars bredd; famt lärer innan kärt, däruti an*
ställas prof-Sjuöningar.

Af rörliga MächanifTö Wärk, äro här i Soknen en
nmng-Bladig ©äg*(D-watn, för nägra är sedan anlagt),
af nu warande Probsten Herr d^i^ l»^^?<; Bräderna här-
utaf fkflai md til Björneborg, och fedan widare til Stapel-
städerne. Den famma gar, ofwer hela Aret.

Wattu-cQwarnar eller Sqwaltor sinnes, 53 til antalet
i Soknen; en del gä ofwer hela Aret: en del, blott Höst och
Währ; De bästa af dem, Mala 6 K 7 Tunnor om Dygnet.

Af XX>äöer-(D.marnör sinnes en enda, anlagd mit» liken-
tengnienz Bostälie i Rarhinicmi, til Husbehyf, af Capifai-
nen Herr lo«äw Oo^ii-e (3llirr^»i?li<3.

Tilfälle för Pappcrs-Brut som ock cdljo-Stamp, wö-
re har gansta fördelaktigt uti 2Ée£ä Fartz: Den hyser mycket
rem och klart Watn: är belägen in wib stora Landswägen:
och endast afiägen ifrån Tyrfrois Marknads-plats, PavoU
la, i Mil: och, ifrän denna Soknens Marfnabs-plafd, Rar-
tiaknsti, i och kdels Mil; hwilka Uphandlings-Orter wore
nog fceqmämliga, at förse befie förenämnde Wärk med l^udi-
Hiacerie.

H 3 Fyrkanti-
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Fftkantig<z Rappar bruka Allmogen, at Mäta med:

sim ock dels, mäng-äriga Trä-betzmän; dels ock af be Nyare
meb langa Skaft, fom gemenfigen färdige och krönte fiopti i-
frält Åbo, til Vi^ualk-och andra Puxluäers Wägning.

Et Sokne-tVl2Za^in eller Förråds-Hus, bUf här 172g
uprättadt, efter en ,£ongl. Commifilons päyrkande. Denne
anstalt har sedermera wunnit milkrocnde i)oi Allmogen, och,
genom wederborandes efterlätenhct förfallit, bet Allmänna til
största fkaöa. Inrättningen häraf, är dock fl nmcket mera nö-
dig, fom af §. «3> är at inse, det igenom Mitzwäxt och me-
delst brist pä Föda, Befolkningen härstädes läggeé största hin-
der i wägen. Et sådant Fsrrads-dus , borde til det minsta
wara fä rymligt, at^deruti kunde npläggas, i:mo Utsädet för
Sofnen til halfwa Akeren, af 991 och kdcls Tunnor Säd.
v.-clo 1 och 1 Tunna pä hwar Person fom ftns i ©öknen, til
Föda, 4942 och Tunna: tilfammans, 59^6 och kdels Tun-
na Säb, fom et flift €>o£ne*Magazin torde bestä af.

Hwad wägarne angär, få äro de nog goda. D»e är»
delte emellan Allmogen, efter Mantalen: och wid magt hällas
Zrligen, af Et Mantal, til bet minsta 120 Famnar Landsmäg.
l.andswckgen fom gar, ifrän Österbotn. fom ock ifräit sfelf-
roa Rytzland, genom Ofte Delen af Finland til Åbo, den
löper midt igenom Soknen,^ där rinnande Aar, strömmande
Färsstr, wackra 9ssé och Angår, gifwa en Ovcfant»e glada
utfigter.

Ifrän 2.autakylä By, gar ifrän stora s.andswlfgen en
Af-wäg til Björneborgs Stab, och en atmait til pungalai-
tio och Tawailehus tån. Sokne-wägarne äro mycket fä,
emedan Byarne äro belägne, -mast alle, ttt-mcd d.sse förenämn-
de Landswägar. De äro ej allenast Nid-wägar, utan kan
man ock färdas pä dem med Kjärra, mast til hwar By. 3?st. Broar finnes i Soknen, fom tilfammans utgjöra fgi och #Famns längd. Af bejfa äro de största, Flotta-bron i 2>aut-

takylck
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tatylä By, af 54 Famnars längd: 06) Rärkiakästi Veo«^
af s6famnar. Denne fednare är bygt) pä 6 Kistor: under-
fcälleé af fiere (gofitar; är fibst Wärderad til zooo:de Dal.
Kojsp:mt. Flotta-bron unberhälleé af Soknen sjelf, och det
nu derifrän af|?ilgbe punZala t.o Paitorat. Bygges hwart
7:de Ar altid Ny, och dä kastar den efter en öfwerenskom-
melfe, 80 Tunnor Säd: famt Stack af hwart Hemman,
fom til det ringaste, ö 1 Dal. för hwar Timmer-stack, gjör
361 ©aler; och för 8c» Tunnor (£äb, it 18 Dol. Tunnan,
1440 Daler; tisämmans, 180 Dal. Kopp:mt, fom denne
Bro, hwar 7 t>e Ar, fastar denne Sokn.

påstZängen blcf först 1778, har, i November Manad,
inrattad: Hela Soknen har deraf st mycket större beqwämlig-
het, fom Landowaqm stryker mit»t igenom Soknen, längs efter
be(j längsta sträckning.

öotne-tnartmiben hälles ärligen, den 8. September,
pä Eärfiakfk Gjästcikware-gard; Den har tilförene städt
pä Korkjo-backen, metf blef, pä framledne Hen' Probjlen lo»
mans begjäran och anförande, fä wäl för Kyrkians fäferhct af
ssldswäda, som andra olägenheter, därifrän, Ar 1738 flyttat),
til 2.aukal'y!^i By. 1747, stjedde med denne Marknät» wi-
dare flyttning, et litet stycke Jängre fram, til Rårtiakafti.
Pä denna Marknaden Jälje* af Allmogen, mast Bostap och
Hästar: famt litet Smör, och andre flcke Vitfualier.,

Sokne-Netjeningcn bestar af en Zäniman, en Sokne>
ffrifware, en Bro - och ett Skall-fogde.

Denne fidste Sokne-Betjent, gjör mycket ringa nytta:
§. io:t»e utmärker detta tydcligen; fa fer man där, at af Hä-star i Sofnen, mast ärligen faller Rof-djtlren til byte 24 ochkbelar: af Kör, 72 och Odelat: af £>rar, 81 och kdelar: afUng-nöf, so och kdelar: af Kalfwar, 22 och kdelar: af Far.
22 och i del: af Gjelter, 7 och £4:t»elar: af Swin, 10 och 1
del; At än närmare biifroa öfwertygad om den stora ftada,

, denne
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ternié Sokn af NoftbjlN', 06) i brist af kunnig och ssickelig
lägeVie-Bctjening , mäste ärligen miotarmas, wardcr här ne*
danföre, i Penningar det utmärkt. Efter bet i§. io:be förut
hewist blifwit, falla Rof.djureil til 9ttf> mast ärligen i denne
Sofn:

Hästar, - 32. st. 3 6a. Dal. st. - ISOO.
Kör, - 27. - 30. > - B'^
Orar, - if. #48- - * 722.
llngmof, - 2s. ' 2°« - 5 00<
Kalfwar, - 2s, - g. - - 200.
Far, , £80. , s. , , 1400,
Gjetter, - 32?. - 6. - - 1952.(^roin, - iZo. - 6. # - 1080.

fcumma 8460.
Til desse 8460 Daler, fom för Creaturen, efter et titsatt

nog ringa pris, sig belöper, bör än tilläggas, ben Soknen til
last waranbe, onyttige lägerie-Beknkits Lön, af 10 Tunnor
Spanmäl om Aret, fom beräknade, allenast efter 18 D>af. för
Tunnan, utQih 180 Daler; fölgakteligen är ärliga förlusten i
fcenne Sokn, for en mitit»re lämpelig Polities ätgjärd med
9kftt)juré uföbanbe, 3640 Dal. Koppnnt.

Soknc-Handtwärkare äro: 6 ©medar, 4 Skomaka-
re, 4 Skräbdare; 1 Linwäfware.

§. 15.
Inrättningar.

KA A nyttig uplvsning til Camtnar-^ätfefé förbättring
<d^l wore at förmoda, om en redig 06) pälitelig Hiilorie afM.^ .Inrättningarne, ifrån deras ursprung och för-
ändringar, skulle mara at tillgå, fä beklageligit ar det, at nw

dig
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bia kunskap beröm, nästan allmänt faknas. Saknaden häraf,
den är mera betydande, än en mindre upmärksam eftertänka
torde wid första päfeendct finna det.

2lldsta tidernas c^m-ral-Författningar, de fjafma grun-
dadt fig endast pä Bewillningar och pätagne Taxeringar, "

Accifen, fom af Cameralifterne bewifas wara den all-
mämmste lltsiylden,^hos alla tXlalioner: den har härstädes ock
warit af Zanbeti Äldsta (53ärt»er. För all Säd fom blifwit
Upmalen, har fä af Frälfen font andre Hemman, G.rvarn-
tull blilwit ärlagb. Igenom SBefTttt, af Ar i62s och 1626,
har denne dXänta nu mera blifwit forroanbfab, til de fä falla-
de mantals*penningar, fom af hwar Tjenstför Perfon be-
talai. ,

lord-Räntan har i Äldre tider, efter färffilgdte grun-
der blifwit päsatt.

t
0m Akeren äfmen här i början, fäfont i

Swerige, warit fördeldt i wissa Pund-land, hwarefter 4
Tnnne-land Mker-jord beräknades pä Pundet, och derftre lit-
gjordes 23 Or. Silfwmtt 'Jorb?Ränta, är obekant; Det
wet man endast, at efter Skatt-vren Jord-Räntan blifwit ut-
räknad: och har bwart Skatt-öre blifwit ansedt innehälla 24
Alnars bredd, i Aker-tegen. Johan Ottesons 9\efning har
öfwergädt hela Björneborgs £än och denne <Bofn , fl wäl fom
andre .örter i Finland: hwarigenom Nya Mantal ocl) Ny
(Skatt npkommit. Tilgängen med denne Skattläggning har
bestädt deruti, at i hwar Sokn, denne Man ihopkalladt, sig
til biträde, nägra wissa wälfrägdnde, och om Soknens Ägor
ocl) annan beskaffenhet kunnige fflån, efter hwilkas upgifter
och dessas, famt l)ani gemeufamma godtyckjo febermera, hwartHemman blifwit pätagdt $lya Mantal ocl) Ny Skatt. Den
Äldsta Jorde-boken, fom i rHött»ingedömeté Cammarwärks-
Handlingar förwares, är af Ar 1545. . ©äfom ingen allmän
Landtmätare-Refning har i denne Sokn eller Björneborgs
£än stjedt, fä hafwa Hemmanen barstaöeé icke t)e\\ex ofma

I alt
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alt pä lika fatt, eller i proportion af sina Agvr, stl nldeles
noga kilnnat Skattlaggas; Dock sinnes de wara Skattlagde
efter oeti method, fom wederbörande, efter omständigheterna,
pröfwat wara stjäligast. "Sften i synnerhet finnes, uppä re-
ducerade Kungs-gärdar, och en hoper igenom reduktion Kro-
nan tilfallne Hemman , de fä kallade iVlecljocliffe Skattlägg,
ningar wara förrättade; Och, enar det kommer dertil, at dm
nu uti Finland warande Geographijka Commi ffion hinner tit
denna Örtens nogajte Afmätning, fa stal tiden utroifa, om
denna Methodista Skattläggning i sielfwa Warket froarar e-
mot sitt walklingande 9cam», eller icke.

lanöttäucis - Räntan ; Denne pä-lades af Konung
GUSTAV ADOLPH, och Bewiliades af Ständerne, den i
Juiii, i6rg. Förutan annat, bestar den i Persedlar af Oxe,
går, Gas, Höns, Talg, Agg och Halm, ' hwilka uträknade
efter Krono-wärdiet, och fammanlagöc til lorde-boks-Rän-
tan, utgjöra Et Helt Hemmans Ranta.

Boskaps-peuninaar; Desse hafwa upkommit under
©roftning MARGARETHAS tib. Förmedelst 1620 Qivi
dxiHbaatfWeflut blef faststaldt, at Prästen, Lansman, och
Kyrkjones Sexman i hivar ©ofn, ffulle uptefna, alla deras
ftm i Soknen bodde, Utsiide, Hästar, Bostap och andre Crea-
tnr; I grund hwamf fedan årligen, hwar Skatte-eller Ätw
no-Bonde famt Torpare betalte,

Silfw:mt.
För hwar Häst, , - 8 Or»

Stod, f^ «f 4 Or»
Fala ofroer 3 2#, - 2 Or.
Oxe, - - 8 Or.
Dur, , - 6 Or.
Croiga, * - 2 Or.
Bock, - * li Or»
fe.

För



67
För hwart Tunne-lands Åker eller Swedje-lands

Utsäde, * - 2 Or. SilsivM,
,642, ffsedde efter (Sfänbema* öftrerenskommelfe, at, i

fallet för denne upnämnde Bostaps-statten , ffulle, i anfeenbe
tit bes beswärliga llptekning, och det understef bevwib föreläpp,
ärligen mg/öras 2 Dal. Silfw:mt. #

i6fo, befinnes förffoning
wara bewchad for Boffaps-stattens ätläggcmbe, til ben derpä
föllande Riksdagen, dä den äter blef införd. 1655, stjedde
Förordnande, at 1 ©al. Silfmmt af Frälfen,e äfwen i Bo-
jfap&penningar ffulle ärjägga*. Wid denne författning, har
til närwarande tid bet förblifmit.

femman, med dryga och oproportionerliga Rån*
tor; Af dem tinne*, fä här fom annorstädes i Landet, nog
mänga mebermälett. Ibland de förnämsta orfakerna härtil,
larer man fä anfe, tmo den omförmäldte, pä gipiiing och
höft fattade, Johan Ottksons Sufning och oriktiga Skatt-
läggning. 2:do Den tiden lltlagorne pä-labeö, e< efter Hem*manens wärkeliga godhet, utan efter et päfatt trärde, af Heloch Half Bondes 3orb, hafwa Bönderne sielfwe, at wara
fäfre för lltffrifningari Krigstider, ätagit fig högre Skaft,
än emot Hemmanens Ägor och tilhörigheter fwara kan. z.-tic»
£n hoper af Adelens Gods och Frälfen, fom af dem warit
betungade med alt för t>ri)ga och oproportionerliga Räntor,
redan förut, innan de igenom reducTion utfallit Kronan, afdem hafwa en del än behållit famma Ränta, fom dä. 4.:t0Alla Hemman, fom fordom warit unbetflagne Kong JOHAN
Den 111-djes Stall-Bcgr wid NjorneborZ, de äro ännu be,
tungade med alt för dryga Hö-Räntor; Det finnes här|tät»e*
Hemman, as knapt Et Mantal, hwilka ärligen utgiöra mast
8 Amars Ho-Ränta. At rätta olikheterne i Skatt, genom
nägot närmare Räntorne* jämnkande efter Hemmanens wär-
keliga got»het, hafwa hättil* förmedlingar endast blifmit före-

I 2 (tagne,
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stagne, och brukade fäfom botemedel. De fjafma uträttad?
ftwad de mutar'; Widlyftiga och kstsamme omgänger, innan
de samma kunna minnas, hafwa dock mycket förringat deras
uytta. 3genom en orbenf Methodifj Refning och Skatt-
läggning, funna Vesse olägenheter endast rättas och lindras.
Wär uplpste tid tärer dä ock finna, at Jordbruk och jlife
bäringar, minst böra betungas med (Skaft, Pä Personli-
ga lltgifter och Qkroillningar, lära ('Zm-rIl-Författningarne
framdeles, med större lämpa Funna stöda sig.

Räntorne för hela Htvittis ©ofrt, med underliggande
<!npLll37, stm mnelMer 44 Skatte, 82 och kabels Krono,
och s och kdels frrälfe: de hafwa i ordmarie lltffnlder besti-
gtf, Är 17*6, tilftmmcms, fil 4390- Dal. is Or. Silfw:mt3
samt i ©panmäl, til 282 Tunnor och 25 Kappar.

As-rortnin^en, Au-crdninZcu och H.rc>!tc>-bchällninZen
häraf, är fom följer:

Ef af Ode uptagit Hermnan,, ftm nmfer Frihet någon tib,
hwarföre Räntan afförcs mcd # 9 Dal. 18 Or. Silsimt,

Under Oöcsnckl ajko.tas - - 5 och i Kapp,
An oldnM/

Til Assöning för ÄonaJ. Mchts Lif-Di-^o-
ne- famt Åbo- och -Björneborgs Läns Infan-
cerie-Regetnenfernc/i Hemmans-Räntor, 3198 Dal. Or»

3ands-3racen i HösdinZedömet, famma-
ledcs, . - - - #622 Dal. 7 o»r»

Cierickts Friheter, bestäende uti et Nijtt
CapeFians-550h1, - - - 53 Dal. 24 Or-

2:ne st. Gjastgifware, njuta af Skmts-
färds-och Dagswärks-penningar, - 12 Dal, -2:ne Extraordinane Past-Bönder hafwa
afwen njutit 28 Dal. -8 O*, hwilka Mebd,

til
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til den nyligen bewihade Ordinarie Päsigän-
gens Inrättning hädanefter, till widare kom- - /ma at anwändas, - - - 28 Dal. 18 Or.

3884 Dal. 21 &*
Awordnadt af SpanmZl/

Kychohetdens Tertiaf, - * 88T'.nor tzKapp-
Kyrkors 9ajm-fiib, - - 25 Tm. 7 KapF*
Barnhusets Fyratijonde Tunnor, efterIndelning, - - i 40 T:n. 2 Kapp>
Prodste-Tmman, - - - i Tunna. -Åbo och Djurnt:bc>ros Läners Infanterie-

Rcgememcr åtnjuta, ti* 92 T:n. 29Kapp»
luisthälls-Stomtnarnes O.marn-tull, af*fkei äfwen med - , - 4T:m 12-jKap^

2^o Tnnnor Zz Kapp.

Kronan beyällit/
I Penningar, - - - 439aDal. is Or.
Af ©panmäl, * - 32 Tunn. isz Kapp,

Exmordindrie lltlagorne af denna Sokn, hafroa sam-
ma år, efter Mantals-och Taxerings Längder blifwit antek-
nade och utbetalte, til en lumma af 1509 Dal, 31 Or. Smit;
fölgakteligen bestiger sig tt>ib pa§ hela Soknens ärliga Ulffyl-
ber, til 5600 Dal. och 14 Or. Sisw:mt, i Penningar: famt
i Spcmmäl, 282 Tunnor och 25 Kappar.
I Utgifter för (St Helt Mantal, ätgär härstädes:
r.mo Til Kronan, i reele och Personlige

Afgiftcr, med Tiondcn titräFnabf: med Förhög- Kop^mt.
ning efter Ortens Marckc-gäng, - - 332 ©al.

I 3 £=do Til
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e?do Til andre: säfom Ciericiet Lagman-

och Härabshöfbinge-Kappar, collsKer, Brand-
stob: Soldaten, Sokne - strijivaren , Bro- och
Skall-ftgbe: Djekne- penningar, Provinäal-
Doaoren, K. - - - 108 Dal.

Och, fom befje Utgifter höra det Allman-
na til; altfä utgjor Bonden til Allmanna Be-
Jjof, - / * * * 440 Dal<

3:tio Til enjfylbfe behof, betalar Bonben
ärligen^ ät anbra: sifom til Borgaren i Sta-
den, för i Tunna <&alt - - 24 Dal,

i Tunna Strömming, - - 30 Dal.
i Tunna Sik, - - 36 Dal.
1 Lisp:b Tobak, - - .16 Dal.
2 Brép:b Järn, - - w Dal.
Fabrique-^ahror, för - - e,o Dal.

166 Dal.
z Lege-hions Stadfel 06) Lön, 2 6a Dal.

utfkti , , - tBo Daf.
346 Dal.

Fölgakteligen blifwer hela Summan af Et
Mantals årliga Utgifter, pä denne örten, - 786 Dal.

Ärliga forhällondet, af Inkomster och Utgifter i
Penningar, pä Ht Mantal, igensinnes härstädes, när man
efterfinnar, at Wärdet för Landtmmma-Handels-Nxpaner
bestiger sig til 923 £)a(. Kopp:mt, (§.12.); Utgiftcrue fsr
l3t Hr, äro i penningar äter, 73a Dal. Koppnnt; Fölgak-
teligen bliftver Bondens ärliga behällning , af Et Helt Man-
tals? Hemman, 117 Dal. Koppmtt. At Bonden märkeligen
«1 är i Uttöcr-balance mcd fin Hushållning Härstädes, det ut-

marker
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märker nog Allmogens allmänna stjäliga mäfmägo, i hela den-
ne Sokn. I föll 'Cfe Hemmanen lida detz större obotelig stä-
da, af mädel,ga Eldsmädor och ödande Bossars, sjukor, fante
andre siike olyckor, bär sig altit» här Bondens mälmago: och
kan han af desse olycks - händelser uprätta sig, famt icfre bej?
mindre ock betala fin Skatt och cSfuld.

ärliga Xvärdet af Ät Helt Mantals Afkastning i
Persedlar oct> penningar, famt, huru mycket deraf tilfal-
ler Rronan, allmänna Bebofwm, Städerne och an-
dre: därom mil man, efter den mechod Herr Direfteuren
liu^lvi-i^iit; upgifwit, til efterfyn wid Sokne-bestrifningar,
gjöra följande uträkning:

9cär, til 786 ©af. Kopp:mt, som är Et Helt Mantal*
ärliga Utgifter i Penningar, tillagges t»ef, font Bonden pä Et
Hr med sitt Hushall sielf Förtär, 1867 ©af. Kopp:mt, (§.rr.)
urtömmer deraf Sumrran , pä årliga Avkastningen och Indräg-
ten af St Mantal, fom aitfå harstädes blifwer, 2653 ©af.
£opp:mt.

Om denne Afkastnings- Summan, 26^3 ©af. delas mel)
332 ©a(. (N:o 1.), sä bejtnnes, at Bonden, pä Et Wantai
här i Hwittig, Skattar til Kronan, roid pa§ 8 delen af
all sin Inkomst.

Om 26^3 ©al. delas med 44c? Dal. (N:o 2.), röijer
det sig, at h«n til Allmänna Behof delar med sig, nägot mer
an 6:tt Parten.

Om 2653 Dal. delas med 736 ©af. (K:o 3.), som ut-
märker dest ärliga Utgift, filfammans ät andra, blifmer man
öfwertygad, at näaot mer än z-dje delen, af Et Helt Mantals-
Hemmans ärliga Inkomster, ätgär til andra.

lämnföres 903 ©af. (§.12.), (som är Wärdet af Et
Mantals ärliga Handels-Exporter,) meb 2653 Dal. finnerman, at inemot 3:0/6 delen af yilantaUti Inkomster, inflyter

til
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til Städerné, som är en nog anseenfig Fond tif 3k'rcffen, al-
lenast Landet more mera Folkrikt än bet är.

2lf t3t Mantal hakstädes, tan deg Rrono-wärde,
Allmänna wäröe, /'s/,>/ste wäröe, och Praetium Camerale,
i fölgd häraf, pä följande fatt ock finnas: Man antager 332
£)al. fem är Summan af ärliga lltgifterne til Kronan, fäfom
en Svänta, a 6 Pro-Cent; fölgafteiigeit stiger Et Mantal i
Rrono-wärde härstädes, til et Capita!, af litet mer än
TO2 ©af. J\opp:mf.

Om, pä samma sätt 442 D>a(. (d^:<, 2.), anses, warder
Et Mantals Allmänna Wärt»e, 7332 Dal. Koppimt.

Om äter, 786 ©al. (N:o 3.) anfeé, fäfom et ärfigit In-
tereiTe, upfommer häraf, El VJtantali Politiske Wärde i Hwit-
tis Sotn, tiletCapiral, af litet mera än 13100 Dal.Koppnnt.

Om 2653 ©af. (fom är Hela Mantalets ärliga Affasi-ning,) antages, upwäxer hela Wärdet eller pr^cium cZmera'
le, pä Et Jfrelt Mantal, til 44216 Dal. 2r Of. Kopp:mt.

Hwittis Sotn bestar af 132 Mantal, (§§. 8, och 14.),
bestiger fig altfä, i fölgd af öefie anförde llpgifter, hela Hwit-
tis Sotns Rrono- eller regale wärde, til 730224 ©af.
Kopp:mt.

De§ Allmänna Wärde, til 967824 ©al PolirijFc Wär-
det, til 1,729200:^ Dal. Och Soknens hela Wärde, eller

Praetium Camerale, til 5,836512 ©afc Kopp:mt.
ÄN DS.

3i. G. Ä.



Til Herr AUCTOREN,

fågLéx. ''"U Din .voster-bnqd, Min Bror ©u bär Bestrifmer,
HtD^ kil »innia fknad iaq uti mitt inre rkk:
«l^ Af Wett och Dygd dermed, et allmänt prof ©u gifmer,

Uopä I'arnaffen ren, ©itt läf-ord härom hör's.
©in Hem-bygd hedrar ©u, de§ Hushälls-brister wifar;
©in Nit, om tanbeti Wäl, man altfä billigt prifar.

H?Ef altid noab och fäll, (il Dina Wänners fäanad:
'^ Inffiörda ymnig Frugt, af nidlaqd möda, nit;
©in ©pgt> af Himlens Näd , stads age ssydd 06) hägnad:

©ig Lyckan följe stads, för ©in Wälmening, Nit;
Din Ungdoms-blomma ma, Z>ig mogna Frngter tära,
Med ymnigt Nöijen ©ig, pä Ålderdomen nära!

S. A. SALOVIUS.

Til Herr AU CT OR EN.
Min Herre!

f^Ushällé-Wettenilapen förnöi,er och gagnar fine Idkare,|| pä mängfaldt fatt' ty hon femnar enbehagelig -?lnled-
«^«^ ning, at infe en Allwis Skapares drapeliga inrättning
i Naturen: och ur hennes giömmor hämtas gjmnen, til titn-
melig mäfmägo ech beqrcämlighet.

K Säsom



Säsom detta, utan gensagu, af hwarie förnuftig medgif-
wes; fä länder det Wettenffapen ock til, et märkeligit beröm.

Men at anwända kunskap i Hushällningen, til befrämjan-
de af Allmänt bästa, det är en ätgjärd, fom hedrar fin llp>
tyofémait, och gjör honom wärdig allas kjärlek och tacf.

Wär Nädigste bfwexfytt, är mon om FäderneslandetstlpFomst, och förfummar icke de Medel, fom fet»a til et fä
priswärdt Sfndamäl. ©ett anfer Allmänhetens Wälgäng för
Sin egen. ©en ästundar at kjäntta Landet til Rymd ochLynne: til Brister och Fördelar, bäde i Naturen och Konsten,
©en wil utrota de fel, fom pä hmarie Ort begäs: och giöra
nyttiga Fynder allmänna, ©en wil bringa wär HuslMlnmg
til all möijefig högd och fullfomlighef.

©en är aftfä ock en Wärdig Med-lem i Samhället, fom
efter sina omständigheter, gjör biträde; mit» dessa hälfofamma
affigter.

Tillät, Mitt Herre, at jag offebteligen räknar Eder bland
dessas antal. '■ Jag' är Eder Wän; men fruktar ej, at der-
före ftyllai för mindre omäft»ttghet.

Närwarande wackra Arbete, är et prof af Edart fundaTcmfe-fätt, och en fölgd af Eder Hng at tie ia Fäderneslan-
bet. Jag äger en kjänbar fägnad, öfwer Eder roim&na för-
koftan i Bok-wett: och onftax en Wärt»ig belöning, for Eder
©ygd och Eder Lärdom. &f wäl!

ISRAEL GRUNDSTRÖM.
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