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I från den tid, mennifkior trådt i Borgelig famman-
-*- lefnad, hafva de ån efter Länders olika Clima-
te, och olika Naturs förmåner, ån och efter fkiljag-
tige hemfeder, famt olika finnesböjelfer, nu nyttjat
ett, nu et annat medel, at främja och fålla fin
Sållhet, och at lågga grundvalar för Rikens och
Samhållens beftånd och välmåga. En del Nationer
hafva i flere tider, tyckt fig fäkraft vinna detta än-
damål, då de ftåndigt öfvat våld på fine grannar,
igenom hjelte verk giordt vidilårkta inkråktningar,
och då de på vidt aflågsne orter fkurit blodiga lagrar.
Andra hafva i förfiktigt afvågda förbund, endaft fökt
fin ftyrka; åfven fom en annan del under ett oftört
bibehålande af deras ärbara hemfeder, igenom en
inbördes tåflan om allehanda bergeliga dygder, famt
rått afpaffade hushålls näringar, ganfka fnart upftigit
til magt ftyrka och välmåga. Affigten år nu icke,
at utreda deffe vidtagna medels olika verkan, deras
lyckliga eller olyckliga fölgder. Det anmårkes al-
lenaft, at Sam hållen, fom blott på hvåfte brynjor
och vapne brak grundat fin vålfård, åt deras frihet,
har deras egen ftyrka omlider fmidt band och.boi-
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jor; Samhållen fom endaft tiltrodt fig andras gunfir
och ynneft, de hafva faknat hjelp, når de båft be-
höft biträde och underftöd; Samhällen,, fom ålfkaf
fitt Fådernes land, högt aktadt ärbara hemfeder och
borgeliga dygder, famt hviika känt fitt eget Lands na-
turliga förmåner och briflery och derefter, uplyft,.
innom fig, inrättat nyttige hushålls näringar, deffe
hafva altid kunnat packa på; egen ftyrka; de hafva^
endaft med fin dygd, varit måftare af fin lycka»

Att fä varit"och år, detta ftyrkes af alla Rikens
och Samhållens håfda handlingar; härom talar både
deras digande och fall.. Hvad var väl -England, för
ån uti JVillielm den 2läras och Elifabets tid, ige-
nom en rått afpaffad hushållning,, dår lades grund.,
til defs närvarande fålihet? ej annat ån- et byte och
rof, fom* deltes emellan Göther, Saxar och Danftar!
hvad var Holland, innan det affkuddade fig Spän[ka
oket, mifte hug för onödige barda-lekar, och läm-
pade defs hushålls näringar, efter landets läge och
naturs förmåner? en ort upfyld med kårr och morafs
hvareft vildhet, vidfkeppelfe och all flags ohyg-
gelighet Bygt fig nåden ? hvad var Frankrike för
Henrich d. Auies tid, och innan det med fredlamma
Vapen, förftod utvidga fina Landamåren, och åtfkil-
lige högt uplyfte famt Rådige mån dårftådes, fåfom
en Colbert, Richelieu och Sulhj inrättade Rikets hus-
hållning, efter landets Climate,. folkets muntra och
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fnilles rika lynne, famt ortens belägenhet? Ett lanå
Rikt på odygder: men fattigt på brödföda. Ja;
hvad var och Sverige i fornåldern, och intil Guftaf
den liftas tid? Ett Samhälle, fom förnötte fin tid i
gruffamma hårnader, under otidig åtrå efter vidlöf-
tiga Inkråktningar; det fköflade Roms Präktiga bygg-
nader, upfteg på nedbrutna troner, diftade och gaf
ifrån dem lagar ät ett nytt inråttadt Samhälle: men
fom det under alt detta; kringllrödde och flöfte bort
åt fina ovänner, både eget Lands rika naturs håf-
vor; fom »och all .den förmögenhet och rikedom*;
ihvilken igenom mångåriga blodiga fegrar var vunnen
och famlad; famt våra Svenfka Drottar och Italiens
inkräktare, åfven ålidofatte både i hembygden och
dår, landets upodling och all.åtanka, om nödiga och
nyttiga näringars npkomft; månne då alla defla ftor-
vårk långe hade beftånd? I hembygden af vårt Sven-
fka Manhcim,-VLpkom. håraf folk.brift till eget vidftråkt
lands upodling; utom Riket uphörde hela Göthflka
Herravåldet; det kullramlade i haft,fåfom en opro-
portionerlig, ohyffad och groft tilhuggen ften Co-
lofle. Att igenom förnuftig och rått afpaffad in-
rättning af hushållsnåringar, fåkrafl fråmjes Rikens
och Borgerliga Samhållens magt, ftyrka och allmän
Välmåga, det år altfå oflridigt. Allmån författning
och anftalt til deras grundläggning, fördelning sut-
fpridande och upkomft uti et Rike, den år dock
..mveket granlaga; den fordrar vidftråkt npmårkfam-
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het, redig utftakning, och famladt ljus ifrån flere
hånder. Intet nog, at man känner ett lands läge och
beqvåmlighet för Navigation , handel, fiögder, bergs-
bruk, inliö fifkerier, famt Landtfkjötfeln; uti ett Ri-
ke fåfom Sverige är, dår ifrån föder, emellan Yftad,
Halland, och Blekinge, anda up i norr, emot ishaf-
vet och fiållbygden lamt Cajana Låns vidftråkte kårr
och och landthögder, inträffar ganfka många olika
fkiften af Ciimatet, hår måfte iandsorternes olika lä-
ge famt befkaffenhet, jemte deras olika producter,
folkets olika lynne, hemfeder, folkftyrka, arbetsfatt i
landtfkjötfel, olika håg, kundfkap och böjelfe för vif-
fa flags fiögder, planteringar olika fkötfel af vilda
och tamda djur , fornälderns och lenare tiders til—
fålligefel och mifstag uti näringars idkande,olåmpeliga
befkåttnings fått, famt annat dylikt, förut vara upda-
gat, 1 fall man (kall kunna vara fåker och viff därpå,
att någon enda hushålsnåring, blifvit anlagd och id-
kad på deff råtta och naturliga ftålle, til enfkilt och
allmån nytta.

I anfeende til alt detta, har och vår allernådig-
fte ÖiVerhet, tid efter annan onfkat och befalt, at
icke allénaft, efter Landets ämbetsmans upgifter, u-
tan obk, at vid Åcademifka lårdoms profs ntgifvan-
de, Rikets landsorter til deras låge, olika naturs håf-
vor, näringar, f<-Ikrikhet och dylikt måtte befkrif-
vas, på det nödigt lins hårom ej må fak_las. Hus-
båls {.årii)gar__es upkomft i Finlund, fom den akid

va-
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varit" vår nu Regerande Högtuplyfle Konung på det
ömafte om hjertadt, har Hans Konglige Majeftet åf-
ven allernådigft anbefalt och förordnat Min Herr
Praefes Profefforen och Riddaren Gadd, at under 3*.ne
års anftålde refor hår i landet, uti behörigt famman-
hang, författa anmärkningar öfver detta Storfurften-
dömes fårfkilte hushallsgrenar; och fom hvad Nyland
och Tavaftehus Lån, (fafom min fosterbygd beträffar,)
af deffe anmärkningar, en del blifvit mig gunftigt
meddelte. Jag ock ifrån ungdoms åren, anfedt för
nöje och en kår (kyldighet, at famla Oeconomifka
underråttelfer, om landets befkaffenhet i detta Höf-
dingedömme; Så hoppas jag mig ej giordt Allmån-
ten någon otjenil, då vid mitt andra fnille och lår-
doms profs aflåggande vid detta Kongl. Lårofätet;
Jag utarbetat och nu framgifver en Ihyfifk och
Oeconomijk afhandling, om detta Lands - Höfdin-
gedöme.

§. i.

Landets vidd, läge och bejhaffenhet l detta Lands-
Ebfdingtdbme.

Nyland, beftår af en landsftråcka ut med hafs-
kuften af Finfka viken; börjar i öfter vid Bjemo
hmdsbro i Åbo Lån och {lutar med Borgo å, afLovifa
län. Längden ?.f landet år 21 mil. I bredd utvid-
gar det fig ifrån hafskuften fållan öfver 4 a 5 mils
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.afdånd. Når någre hår och där ftrödde .bergkullar
,och fmå upftickande bergsftråckningar undantages,,
jemte en hop fmårre vattudrag, hviika ej åro af fyn-
nerligt djup, få år Nyland »mera ett ffacklåndigt, ån
bårgigt land. I Tenala, Carls., famt en del af Xi/ko
IjOJo och Helfinge Soknar omväxla ibland fmårre
*bergftråkningar n3e(j fand hedar.: »men »deffe _åro ffock
intet eller af fynneriig vidd >och utftråckning. ,Af
fjöar och vatudrag, finnas Kljko och Lojo Soknar
måft vara igenomfkurne. Emot hafskuften af Ny-
land förekommer knapt utrymme til upodlingsfålt,
famt åro hafs uplandningar ochmar.schlcinder, hår myc-
ket mera fållfynte ån i Åbo och och Björneborgs
Lån. Den .måfta hafs Skärgården inträffar hår uti
Tenala, Pojo, Ingo, Kyrkflätt och Esbo Soknar, hvar-
ifrån förbi Helfingfors, den vidare framftryker ända till
öpningen och ingången af Borgo åå. Hafsfkåren i
Nyland, hyfer ett grundt vattn, upfylt med viddråk-
ta blinda (kår och klippor, emellan hviika många
och olika drömdrag finnas; för -öfrigt år laget och
utfigten af denna fkårgård »ganfka vacker, .angenäm
och hehagelig; nu mera »dock.mycket iblottad på fkog.;
men på flere orter och ftållen år den ganfka indrag-
tig och låmpelig fiör.hafsfifket. Bergarterne fom i Ny-
land råda, de befiå intet allmänt af grå Granite ri-
tan märkes det at ut med hafskuflen, den fbda
grofternige Graniten alleflådes tager öfver hand. Län-
gre upp inträffa gemenligen ;hornbergs artade Iverg,^
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med' eff myckenhet hopträngde bergkalks ftråckorV
men hviika i Carls och Lojo> Soknar utvidga fig till
djup och bredd,, fil mäktiga Bergkalks gångar. At
ej förtiga, det utmed Nylandfke hafskuften, fpridde*
kalkbrott pä flere ftällen finnes. LJti en, dels liusgrå5

eller rödaktig fandftens fkiffer', träffas har' ock ibland
Petrificater af fmå: cochlece , conchce' Camce och > MytulL
Åkerjordemonen är allmennaft lera; fparfämt fandiord,
om icke vid de dörre fandhedarne. Emot hafsßu-
ften finnes xlappur och grufig, lera, famt i fynnerhet
pösleran råda-

Tavaftland; detta Landfkap är belägit längre upp
i Landet; börjar med deff fträcKning förft i N. O.
ifrån Nyland, följer fedan en tid Åbo och Björne-
borgs Länegräntfen; och flutar i N. med Längelmä-
ki och ffemjib SoKnar, emot Ofterbottn,. Längden af
detta land, utgör vid paff 20 mil. Bredden utvid-
gar fig emellan 10 och 14 mils utrymme. I allmän-
het har Tavaftland, i anfeende till deff många och
vidftråKta Sjöar, holmar och öijar, utfeende af en
SKårgård upp i Landet; når en hop enflaica berg
och några intet mycKet höga bergftråcKningar un-
dantagas, år nedre delen af denne Province, måft låg-
länt och flacKlåndig;men upp åt N. uti Längelmäki
ofemfe, Padasjocki ooh Hollola SoKnar, famt i Kring
Pejene Sjön, höijer landet fig mycKet. Bergarterne
fom uti Tavaftland utgör de allmänna hållearter, de
åro ganfka» oliKa emot dem»fom i Nyland trådas.» Grå1
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Granlie är här mäd rådande, med flere flags om-
växling deraf, fom ock på några orter bedår den afröd
Granite, Kalkgångarne äro få ganlka fällan, utanin-
blanning af andra den ;ämnen; något betydande la-
ger af hornbergsarter märkes ändock på få dallen;
Den hornbergs artade fkiffer gången, hvilken i fyn-
nerhet uti Calvola, Lempälä, och Lengelmäki Soknar
röjer fig, tyckes måft i detta land, förtjena upmärk-
farnhet och närmare granfkning i framtiden. Som
detta land är mycket vidfträkt till deff utrymme, la,
förekommer hår och en mångfaldig omväxling af
aliahanda flags åkerjordmåner. (*)

§. 3.

Sisar, Vattudrag, anledning til Navigatiors-leder
fatnt om valt och hbft flodemes befkaffenhet och
fblgder på LandthnshMningcn i detta Länet.
At fårfkilt nu anföra,' om alla de fiöar och va-

tudrag, fom i detta viddråkta land förekomma, det
hörer til defs fpeciele hydrographie. Hår anmårkes
allenaft de ftörfta och rymligafte af dem, famt de
fornåmfta vattudrag, fom ån kunna förorfaka vat-
nets updåmning, eller igenom hviika til minfkning af
en dryg koftnad med landtforor, låmpelige båt och

Navi-
(*) Inledning til Tavaftlands Mineral - Hilloria, förra

delen trykt Åbo 1789. ,
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Navigations leder,' kunna beredas, få för en vigare
närings rörelfe innom landet, fom ock för landtman-
na varors båttre utförfel til hafs kuften och Stapel-
ftåder. I Nyland beftå de ftörfta fiöarne af Loppis
Träfk; Enäjer/vi uti Vichtis Sokn; Stor Lojo Sibn i
Lojo Sokn; famt Andj'erful ochHlrsij'erfvl Siöarne uti
Ki[ko Sokn. Loppis Siön har ifrån hafvet, hår i lan-
det, et mycket högt låge, famt är befunnen efter giord
afvågning, ligga 347 fot, 9 en haif tum högre ån haf-
vet. Förutan detta år denna fiö ock mårkvårdig der-
före, atuti den famlas vatn til a:ne farfkilte utlopp och
vatudrag, 1:0 åt Turkhauta, igenom Pundajoki och
lorronjuo til Tavaftehus, hvarifrån en Navigations led
til Eelfengfors varit i förflag; 2:0 ti! Vichtis, Lojo och
Carls Soknar, utföre Pojo åen, nid til hafvet. Kijlio
Siöarne åro fmala och grunda, och leder fig vatnet i-
från dem, igenom fmå åar och vatufall, hviika drif-
va Kojkis, Anfkog och Fifzers järnbruken, ned til
hafvet. Enajervi fiön, delar fit vatn emellan flere
fmå infiöar, ifrån hviika flyta flere bäckar i Nyland,
både til Kyrkflät och Esbo Soknar, åfven fom at en
gren af dem, leder fig fram igenom Siundo Paftorat,
til Pickala viken och hafvet. Af vålir och höft floders
fliadeliga upfvämning, fker i Nyland ingen fårdeles o-
iågenhet, om icke på några få ftållen, dår af olaglig
updåmning det föroriakas. Navigations leder med
koftfamma Slufsverk och dylikt, faknar denne lands-
ort aldeles intet; ty förutan det Landtman, hår, icke

B har
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kar öfver 45 å 8 mil til Iårn bruken och Siö-ftå-
derne, dår defs varor, i fynnerhet vinter tiden,gan-
fka vigt kunna affåttas, få kunna igenom en ringa koft-
fam uprensning, alla Nyländjke fmå vatudragen, åfven
lått författas i det ftånd och fkicK, at igenom dem
under påftående våhr och höft floder, timmer, ftoc-
Kar, brygg och Kaftved, famt andra fkogs afdrågter
Kunde ned til hafvet utföras, öfver om Vichtis och
Lojo Soknar, emot Pyhejervi och Pufula Capell, famt
i fynnerhet, uti den ftora allmånningen Kärkelemaa
kallad, finnes ock ymnig fkog, fom nu dår, af ålder
förrntnar: men fkulle vid Svarta och Billnäs Jernbruk
denne fkogsbygden, åga någon nederlags plats för
defs fkogs Exporter, få kunde fåkert fedan fiofedes
ifrån denne orten utföras en myckenhet fkepps virKe
och andra fkogs afdrågter nid til hafvet.

Tavaftland ; det innefattar mångfalt flere och ftör-
re fiöar, famt vidftråKtare vatudrag ån Nyland. I-
bland deffe anmårKes förft ftora Pejene fiön, hvilKen
igenom defs många fund, har en fträKning af 18 mils
långd, och communication mcd en mycKenhet ftora
fiöar i Savolax och Carelen. I fodra delen af Tavaft-
land, åro fiöar och vatudragenåfven JångftråKteoch af
ej ringa vidd. På et ringa afftånd ifrån ftora Päjene,
föreKomma ock,fiöarneLummenen, Vehkajervl och Ot-
tila,l Längelmäki Sokn, ochOriveftS\'ön-a.f 4 en treendels
mils långd;Pelkenenfelke , Mallasvefiiibn ,fom leder til Ta-

vaftehus,
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vaftehus, och hvarifrån fedan vidtager Såxmåki fiön at
Björneborgs länegränfen. Ingen ort uti Tavaftland
"är dock mera omgifven och genomfkuren af vatn än
Hauho Sokn, hvilken med flere defs bebodda öar,
många holmar och fkår, mera liknar den hårligafte
Skärgård, ån något faft land. Endaft i Luopois Ca-
pell af denne fokn, finnes öfver ioo ftörre och fmår-
re fruktbärande holmar, dels til en del bebodde, med
hårliga åkrar och ängar, ån ock prydde med ymnig
och vacker löffkog. Ofvan för denne fokn, börjar
icke långt ifrån Pejene fiön, et annat vidfträkt vatu-
drag intil Tavaftehus, famt förekomma i denna vatu-
led, närmaft Pejene, fåfom mårkvårdigaft, fiön Vefi-
jako, och fedan af de ftörre fegelbara fiöarne, fiön
Ålafurl, Nerajervi, Kohjervi, Avijervi, Stor Råine,
Herravalla Siön, Ilmolan felke och Pindile fiön, hvil-
ken igenom Hertula fund, har communication med
ftora Mallasvefi, fom har defs flråkning ända til Ta-
vaftehus.

Navigations leders bpnande, dertil finnes, i anfe-
ende til förenåmde fiöars läge, 6 hufvudfakelige va-
tudrag i Tavaftland: den fbrfta och angelägnafte år
och blifver communications leden emellan Pejene och
Tavaftehus Stad. Under de refor, Herr Profefforen
och Riddaren Gadd år 1782» anftålt hår upp i lan-
det, har Han mårkt, at vid Pejene fiön, träffas a:ne
lårfkilte ftållen, fom gifva anledning til denne Navl-
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gations leds öpnande, dels öfver och igenom Veftjako
Siön, famt Hauho fokns fiöar och ftrömmar, eller
och igenom fiön Lumenen famt Långelmäki, Orlvefi,.
Kangafala och Pelkene Siöarne til Mallasmft, dårj bag-
ge deffe vatudragen förenas til obehindrad durchfart
ut åt TdVaftehus. Vid jemförelfe af begge delfe liö-
leder, finnes val at farleden, igenom Veftjako år en
fierendels mil kortare, ån igenom Lumenen: men få fö-
refalla intet i denna lenare farleden några forffar och
branta ftrömfall, hviika igenom llufsverks byggnader
och dylikt, förorfaka vid Navigations leders anlägg-
ning; få mycken och odrågelig koftnad. Efter up-
gifvit förflag til Kongl. Maj:t och Kronan år enfiöleds
beredning igenom Veftjako, för llufsverks inrättningar
lArakoJki, Polfankojki, Nerokojki och Porrasko(ki fors-
far och angifven til 7 tunnor gulds koftnad, då til
durch fartens beredning, igenom fiön Lumenen intet
hufvudfakligt mera fördrar, ån et flufsverk vid Veh-
kajervi, dår landet bör til 410 famnar igenom gråfvas,
famt at Harmas fund, någotfördjupas, och atsio fam-
nar af åar på denne fiöled uprenfas. Andra Navi-
gations leden, har i fen are tider varit i förflag, at
framledas ifrån Tavaftehus til Helfingfors, och det an-
tingen ifrån Turkhauta, igenom Tuorenfuo til Helfin-
ge å, eller ock öfver Loppis fiön igenom Kåirakofki,
Kytäjervi förbi Hyvinge til Helfingfors' och hafvet:
men vid verkftållningen deraf, möta alt för många
hinder. 1:0 Borde vid Sluffars inrättning uppå den

farle-
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farleden, vatnet tvingas at förft ftiga 298 fot upföre.,,
att komma til Tuorenfuo eller Loppis tråfk, famt at
fedan ifrån 34 fots högd flyta åter utföre, föran den
kan biifva Segelbar. a:do kommer det dår på an, om
Loppis tråfk hyfer nog vatn, eller i fall Tuorronfuo
kan updåmmas, at innehålla en tilräckelig vatn refer-
volre för 48 ftycken fårfkilte Slusfar, hvilxa vid den-
ne durchfart, biifva oumbärliga. Tredje Navigations
leden inträffar i den delen afRuovefi Söka fomnuhörer
til Tavaftland; i fall Menze förs och Mclais famt Muro-
lax ftrömmar uprenfas, då ifrånfemton mils afftånd, ic-
ke ällenaft envig fiöledöpnas ifrån denne nordligaor-
ten,för Landtmannavahrorsutförfel til Tammerforskiö-
ping, utan kunde och därigenom afböijas de flodeli-
ga våhr och höft floders öfverfvåmningar, hvårföre
ej fållan i fynnerhet landet i Cuorevifi, och andra dår-
til belägna orter nåftan årligen utlattas. Fierde Na-
vigations leden, har nu redan i nie årstid, varit under
arbete vid Rikala i Lempele Sokn, dår en Canal måft
af en fierdedels mils långd, med defs flusfverk, nu
fnart år färdig, at fiöledcs underhålla communica-
tion 'emellan Tavaftehus ftad, och Tammerfors kiöp-
ning i Bibrnebo-rgs lån. Femte och Jette Navigations
farleden, der til gifver Pyhejerfvi fiöns läge, i Tam-
mela fokn mycken god anledning. Ifrån denne fiö
flyter igenom fflckis och Bertula Capelien, famt Loi-
mljokl Äå, nu det mäfta vatnet til. Bvittis fokn: hva-
ran* det förenar fig och faller i Cumo ålfven nid åt

B 3 Bjbr-
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Björneborgs ftad. 3:0 Ilar denne Pyhejervi Siön t-
genom Portas Bysvatudrag, Communication med
Liesjervi och Punijervi fiön i iV/rni Capell, hvilket
vatn igenom Somero Å.å och $.. Mårtens fokn nidfly-
ter til Pemar å och hafvet, två en half mil från Åbo
Ilad. För denne fiftnåmde ftad, hvilKen nu ifrån 10 a
12» mils aftland, nödgas framflåpa Skepsvirke och
andra fkogs Exporter, vore denne Siöleden i fynner-
het ganfka angelägen och högft nyttig. Med ganfka
ringa koftfam Rensning, kunde under påftående våhr-
lloder, nu åfven den fnart biifva brukbar, om endaft
til undvikande af det bervårliga ftrömfallet, en
fri nederlags plats, blefve inrättad för det fkogsvirke
hvilket ifrån Tammela, Somero och St. Mårtens Sok-
nar til detta ftållet, fiöledes blifvit Transporteradt, e-
medan fedan, ifrån ftrömfall under påftående
höft och våhr floder, desfe flags fkogs 'Exporter,utan
hinder igenom Pemare a, kunde nedflyttas och utfö-
ras til Pemare viken och hafvet (a).

Wåhr och höft floder, hviika nåftan årligen, giö-
ra i Tavaftland högft fkadeliga och vidftråkta öfver-
fvåmingar, de förtiena, hårnåft at med all upmårk-

fam-

(a) Underfökning, i hvad måhn Navigations leder och
kiöpingar i Finland äro nödiga* under Herr Profes -forns och Rid. Gadds tilfyn utgiiven af Herr M.agifter
Niclas Gitftaf Bränder, tryckt i Åbo 1783 hvareft
Uiera underrätteile i detta 'ämnet kan inhämtas.
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famhet anmårkas, bålft af dem, utan Publikt biträde
och verkfamma anftalter, lågges oöfvervinnerliga hin-
der for Landtfkjötfelns upkomft hår i landet. Alla
Tavaftlands orter, fom åro belågne in vid ftora Pe-
jme fiön, vidkännas allmennaft ganfka våldfamma
förfiörningar på åkrar och ångar af våhr och höft
floders öfverfvåmningar; men hvifKét til det måfta
kunde afbojas, om endaft Calkis forfs, hvarigenom
Pejene fions vatn uti Keltis ftröm uttömmes, fkulle
något utvidgas och uprenfas. Alla de ftora fiöar
fom enda ifrån Langelmåki, Ohrivefi,Erajerfvi,Cuh-
malax och Cangafala Soknar, igenom Iharis och Ap-
pia ftrömmar hafvacommunicationmed Mallasvefi och
negden ikring TavaJlehus, af deras ymniga vatn, fker
åfven ej fållan alimån updämningvid förenåmde trån-
ga vatudrag, hvaraf ofta med frodig gröda, näftan
ftörfta delen af desfe foknars ånrar och ångar , långt
inpå fommaren, ftålles under vatn. Då en ilacklen-
dig marek af detta flod vatn öfverfvåmmes, kan å-
verkan och fkadan deraf, val mycket hindras och fö-
rekommas, i fall igenom _. alnars djupa och 4 alnars
breda vatuledningar eller aflednings diken, vatnet af-
tappas, och fålles irrån defs högd fårat det på flere fått
fördelas ikring marken; men få uträtta ftrömmars ut-
vidgande och forsfars uprensningakid det måfta hår-
vid. Nordoft af Tavaftland, eller uti de vidftråkta
Keuru -och Ruovefi foknarne, dår och ftora vida fiöar,
med en myckenhet vidlyftiga ki§rr och mosfar inta-

ga
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ga anfenliga rymder aflandet, updåmmes åfven altvåhr
och höft flodvatn ifrån desk orter, emedan det nedfly-
ter endaft igenom Menze forfs, och Melais drömmen,
hvarafNaturligenej annatkanhända, ån at det på des-
fe ftällen mycket uppehälles i defs aflytande, i fynner-
het vid den trånga Melais ftrömmen,-hvaraf fedan
Cuorevefi fokn nåftan årligen, ganfka mycket af vatn
floder befvåras, och hindrar detta landets Inbyggare
från åker och ängs upodiingar, på denna orten.
Att genom nödiga ftröm rensningar undan rödja al-
la desfa olägenheter, dertil finnes allmogen i Tavaft-
landganfka-beredvilligfamt färdig och atefter förfta an-
visning utan ringafte Koftnad och hjelp af Kronan
fjelf verkftåila desfa ftröm-rensningar; helft de märkt,
at då åren 1758 och 1759 fådanfc til en del verkftäl-
tes, uti en del ftrömmar och .forslar i Bibrneborgs
Län,fom grånlä tilTavaftlands fiöar och vatudrag!, få
befriades härigenom ftraxt, icke allenaft 1435 fok-
nar ikring Tavaftehus, alla åkrar och ångar för våhr
och höft floders öfverfvåmning, utan uplandade, in-
nom kort tid derefter åfven flere iooo:de Tunneland
bördig upodlingsmurk. Skall framdeles denne högft
nyttige hushåls anftalt hår i landet, omfider komma
til verkftållighet, år dock högft nödigt at desfe ftröm
rensningar verkftållas med behörig förfiktighet, noga
kännedom af landets låge, dels olika docering famt
ftupning på et och annat ftålle, ända ifrån landthög-
tlerne i Tavaftland nid til hafvet vid Björneborg, fnmt

ifrån



f ) *7 C f
ifrån Calkis forfs och ftrömfall vid Pejene nid til Strbm-

fors järnbruk emot hafs kuften vid Abborfors, på det
ftröm rensningarne, i fammanhang med landets nä-
ringar och vatudragens befkaffenhet må både börjas
och Hutas. Hårvid är i fynnerhet nödigt, at ftröm-
rensningar hos öfverbyggare uppe i landet, intet
anftållas, föran man år fåker at underbyggarne,
invid hafs kuften ock åt hafvet, emot all-
mån fåkerhet, i B: B: §. 2, 4 och 6, deraf intet til-
fogas allmän fkada och olågenhet. Ett tydligt bevis
hårpå, må anmärkas, at i fall, utan inrättning af
Slnfsverk med dam luckor, Iharis ftröm uprenfas,och
vid Cangafala åfen, åfven Sorfa forfs i defs mynning
upgråfves, til afböjande, af öfverflödigt flodvatn,
biifver den olyckliga fölgden deraf, at, omflodvatnet
icke fmåningom och efter hand utflåppes, ifrån de
vidftråkte Lengelmäki och Oriveft fiöarne, Så ftålles
icke allenaft hela landet omkring R.åjne Siön i Can-
gafala fokn under vatn, utan och många foknar i neg-
den omkring Tavaftehus, undergå famma öde.

§. 3*

Ciimatet, och om tilfålllge händelfer, hviika än för-
bättrat , än och fbrfämrat det.
Finland fom år belågit imellan 60 och 68 gra-

ders polhögd, har ett lika Geographifkt Climat med
norra delen af Norige, Rusfland, Norra Aften, famt

C med
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med Södra delen af Island och Grönland; Bergen i
Norige,- Gefle i Sverige, Nyftad i Finland och Södra
delen af Tavaftland åro under lika latitud famt på
desfa ftållen den långfta dag 19 timmar, och den kor-
tafte 6 timmar om året. Men i allmänhet finnes fm-
lands Fhyjifka Climat, I fynnerhet i Tavaftland och
Nyland, hviika hafva låge i Södra delen af Landet,
mångfalt mildare, ån defs Nordliga belägenhet och
det tycKes utmärka (*). I äldre tider, då hela Jor-
dens utrymme indeltes i 9 Climater, år bekant, at al-
la länder, fom lågo 50 grader ifrån sequator, de an-
lags obebyggelige för kiöld. I fölgd hvaraf icke al-
lenaft Finland, utan och hela Englandhalfva. Tyfkland
Polen y Sverige och Rysfland, dömdes under ett få
hårdt Climate; men fenare tiders uptakter och erfa-
renhet, hafva nu mera fkingrat denne, åfven fom
många andra fördomar. Att Nyland och Ta-
vaftland, då landet ånnu låg oupodlat, öfverftrödt
med tåta ftora fkogar och vidlyftiga ödemarker, o-

behag-
A) Efter Herr Phyiices Profefforen And, Planmans gior-

de Aftronomifke Obfervationer vid Rabkoila Hy % mil i-
från Hattida kyrka, hvilken fokn ligger nättan midt uti
Tavaftland, har han funnit" Pol högden vara 61 grad
?>\ minut vid pafs. Åf en jjupiters iörila månads emer-
fion, har för honom yppats tilfålle at anmärka, det
meridians fkilnaden emellan Stockholm och denne ort 5
är 25 minuter 9 feennder i tid, hvaraf följer at Rab-
koila uti Hattula Sokn ligger 6 grader 17 minuter vid
pafs, öiter om_ Stockholms meridian.
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behagligt genom defs naturliga vildhet, kalt och obe-
qvåmt genom öknar och vidftråkta kårr famt moras-
fer, ågt et Climate., fom vi nu (kulle fafa före, kan
dock icke nekas: men i den mån fom detta vidftråkta
land uprögdes till ett ordenteligt landtbruk, med å-
ker, ång och bofkaps fkiötfel, har efter hand Ciima-
tet blifvit hår dock mångfalt mildare (**), få att det
åtminftone med Skottland nu kan jemföras. Kiölden
upnår altid hos ofs om vintren, 26 grader, ftundom
åfven 36 grader: emellan några få, få kalla dagar år
kiölden ej fållan långa tiden åter nog drågelig, och
inträffar ofta midt i vinteren flere dagars töväder.
I Pettersburg, fom ligger mycket mera i Söder ån Ta-
vaftland och Nyland, befinnes altid vinter kiölden vä-
rd ftrångare ån hos ofs; Neva -drömmens isgång (ker
ock merendels flere dagar fenare, ån i våra ftrömmar
och alfvar..

Vindarne S. och S. O. medföra i vårt land, all-
mennaft tö och blida. N. NO. äro de kallafte va-
der, famt förorfakar denna landtvind, hvilken kommer
ifrån N. delen af Afien och ftryker öfver Rifjka gebie-
tet, altidftörre kiöld, ån den., fom blåfer ifrån fiållen.
Emot flutet af julii månad, marker man, at vår
Sommar varma år ftarkaft, få at Thermometern of-

C % ta fti-
C*''*) Herr Profefforen och Ridearen P. A, Gadds Tal, om

Finfka Ciimatet och defs fölgder på landets hushållning,
hållit 1761 för Kongl. Svcnfka V/er.eiJk.tr.s Academien.
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ta (tiger til 30 grader, öfver fryspunckten, men gan-
fka fållan 2 eller 3 grader högre. Up i fkogsbygden
af Tavaftland blifver tidigare vahr ån i Nyland: men
få får den förra landsorten ock vidkånnas mera tidig
höft och vinter än den fenare. Vintern i Tavaftland
börjar måft i medio November och Hatar i medio
Maj i; vi hafva altfå 6 månader vinter, 1 en balf må-
nad våhr, 3 månader fommar och 3 en balf månad
höft. Våhren, fommarn och höften utgöra hos ofs
en ljuflig och angenåm tid, men ock nog kort, at fam-
la föda åt folk ti! et helt år, fanit at inbärga foder
åt fånad och kreatur til långt mera ån 6 månaders
tid. Af Finlands kjöld och goda vinter före, främ-
jas hos ofs en mycket vig och lått närings rörelfe,
få i landtfkjötfeln fom bergs näringen uti 6 månaders
tid: en jmycket långfam kjöld inpå våhren, och förti-
dig froft om höften, jemte ovanligt mycket regn, un-
der fåd och höbergnings, famt vid fånings tiden, de
utgöra vår ftörfta olågenhet af Climatet. Lyckligen
åro dock i detta Landshöfdingedömet, Climatets o-
lägenheter i anfeende til folkets hålfa, på långt når
intet få många, fom förmånerna af det funda och go-
da luft ftreck hår finnes. Af den rena kiölden hårdas
kroppen, ty defs fäftare delar få ftörre fpånftighet,
och de flytande mera täthet; hvarföre man ock hår
allment finner fig vara muntrare i klart och kalt va-
der, an när en kulen och fuktig väderlek inträffar.
Hofta, halsfmkor, lieumatismer, pleurefie och peripneu-

mönie7
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monle, råknas för våra vinter fiukdomar, fad de i-
bland ock förekomma i de öfriga årfens tider («):
men få finnas desfe fiukdomar åfven i andra Nordli-
ga Europeifka lånder vinter tiden. I Södra delen af
Europa, råknas altid våhren för den hålfofammafte
delen af året: men uti vårt land, ehuru bebagelig och
angenäm den ock år, finnes] den dock vara niäft o-
fund och farligaft för hålfan,'; få at hos ofs, åfven fom
i Tyfkland och England, de måfta dödsfall tima om
våhren (£), famt utftållas folket då allmånnaft för
frösfor, flufsfebrar och allehanda inflammatorifka fiuk-
domar, och tyckes allmennafte anledningen hårtil,
vara den, at om våhren tiltager vårman mycket fort
om dagarne; men om aftnarne och til natten aftager
den åter häftigt, famt fortfar fåledes med ftåndig hä-
ftig omväxling af varma och kiöld; at ej förtiga det
under fnöns affmåltning och kiålens uptinande ur jor-
den, atmospheren då upfylles med en myckenhet fuk-
tiga och putridineufa ångor. At frosfor eller inte.r-
mittenta febrar om våhren, dock äro en nödvändig
fölgd af vårt kalla Climate, det lårer intet kunna pa-
llas, emedan vift år, at uti Lappmarken (c), ingen vet

C 3 hvad

( a ) Herr Bergsßådet och Kongl. Lif Medici Dalbergs
Tal, om Svenlka Climatéts förmoner och olägenheter i
anfeende til hällan, pag. 15.

{b) Syfsmichs Gottliche Ordnung. Tom. 2. pag. 456
(c) Herr Högflråms Lappmarks Befkiifmng^ pag. 162
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livad frosfa år, Åfven fom ock frosfa om våhrerj
i våra Nordliga orter, år mångfalt mera fålllynt,
ån uti Södra länder. Pleurefte och andra inftammato-
rifka fiukdomar, fom höft, vinter och våhr tiden åro
mäft gångfe, desfe inträffa ock lika ailment i andra
Europeifka länder denna års tid, at ej förtiga, at uti
det, för ofs få mycket fydliga Grekeland, desfe farfo-
ter ockfå för vinter fiukdomar anfes. Icke allenaft
Utlänningar, utan ock månge Inhemfke antaga, at
ingen fiukdom mera ailment, ån fkiörbiugg, tilbör
Vårt Nordliga Climate; uti vår kalla Lappmark år
dock denna fiuKa knappad känd, och hos ofs i Ny-
land och Tavaftland ipörjes den måft bland gemene
man efter långvariga frosfor, nppå fumpiga orter i
fkårgården, och i fynnerhet dår luften år fuktig och
kall, och folket bor uti trånga och ofundarum. Smit-
tofamma farfoter af rödfot och rötfebrar, fom hår i
landet af ovanlig ftark fommar värma ibland föror-
fakas, de äro icke eller hos ofs mera farliga än i an-
dra länder; I den mån, fom luftens varma aftager
med September månads ingång, plåga de gemenligen
altid biifva något lindrigare, och fmåningom förfvin-
na; Måfta tilhållet för desfa fiukdomar, år invid fum-
piga kärr, låggrunda fiöar ooh invikar, famt på de
orter hviika af vatn varit öfVerfvåmmade; at förtiga
det hunger och mifsvåxt, onaturlig fvårfmålt fp is,
rötaktig föda, ofnygga boningsrum, och en oorden-
telig Diaet, hos allmogen, mera ån Ciimatet föror-

fn.kafc
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fakar alt detta. At i mån af landets upodling Cii-
matet hos ofs anfenligen kan mildras och förbättras,
detta beftyrker allmän erfarenhet, icke allenaft i vår
famtid, utan ock har man bevis derpå ifrån åldre ti-
der tilbaka; Bauho Sokn belågit nåftan midt i Tavaft-
land, och hvilken, ehuru mycket igenomfkuren af va-
tudrag, och omgifven af flera vida ftora fiöar, var
ånnu för ioo:de år fedan, måft årligen utftåld för ti-
diga fommar och höft frofter, få at nåftan Händigt
mifsvåxt på fad dår infant fig, hvarföre ock vid 1767
arts mifsvåxt, i denne enda fokn af hungers nöd, det
året omkom B^B Perfoner (V). Igenom kårr och
fumpiga platfers utdikning, famt förbättrat ång och
åkerbruk, och en väl inrättad bofkaps fkiötfel, befin-
nes denne fokn, dock nu vara en af de fädes rikare
och förmögnare i landet. At vilda öknar och öde
marker, ak mer och mer hos ofs upödlas, at vidftråk-
ta kårr, måsfor utdikas, och at ftora (kogar fom fkym-
ms.' morgonfolen, ifrån åkergården afrödjas; desfe
åro och biifva altid hos ofs de fåkrafte medel til Cli-
matets förbättring. Tilfållige orfaker, hviika uti Ta-
vaftland eker hand förfåmra Ciimatet, få vida de ej
i tid undanrödjas, derföre bör med (kål anmärkas l:o
En myckenhet updåmt flodvatn våhr och höfte tid,
hvilket i brift af nödig ftrömrensning,uti landet ikring

Pejene
(d) Afhandling om medel til allmogens bergning, under

Säd och foderbrift. Författad af Herr Profefforen och Rid-
daren P, A, Gadd, tryckt i Åbo 1737.
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Pejene Siön, i Lengelmäcki, Cuoriveft, Orihveft famt
Cuhmalax och en del af Kangafala foknar nu öfver-
fvåmrnar landet, famt förvandlar hårdvalsmark til fum-
piga kårr, och efter hand tiltager af dem nya vidftråkta
myror och måsfor. 2:0 Igenom det, at på många
ftållen, grofva barrfkogen på de landshögder, blot-
tas och medtagas, hviika tjena til fkygd om våhren
emot N. NW. och NO; ifrån hviika våderftrek, all-
mennaft hår i landet kalt och fråftvulet vader fram-
kommer, få förfåmras mycket Ciimatet. 3:0 Sker
detta åfven, om den tåta och grofva granfkogen, hvil-
Ken ibland kan finnas emellan åkergården, och nåra
intil belågne kårr och måsfor, borthugges och afröd-
jes; då af kårrens kalla immor, åfven de fådes å-
krar ganfka lätt utftållas för (kåda af fommar froft,
och tidiga höft fråfter, hviika förut deraf, haft in-
gen olägenhet. 4:0 Af den ofed, at dels igenom o-
låmpeligt fvedjande eller och fkogshygge, landthög-
der fom ligga emot middags fölen, efter hand blifvit
på de måfta orter blottade på all fkog, affmålter fnö
och kålan ifrån den nu helt bittida om våhren ,['hvarafi
anfeende til detta landets ftarka doeering och ftup-
ning, våhr floder tidigare nu upkomma, ån i forn ål-
dern, då Tavaftlands flodvatnen aldrig inträffade, för-
an hafskuftens egna våhrfloder redan förut hunnit af-
rinna til hafvet; af hvilket alt, når för nyfsnåmde or-
fak, både Tavaftlands och hafskuftens våhrfloder, nu
måft på en gång träffas, härrörer deraf, flod öfver-

fvåm-
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fvåmningar, få på den flacKlåndiga delen af landet,
fom ock biifva ra«t hafs kuften, ftörre delen af des-
fe orter, til fumpiga och kårrfulle trakter förvand-
lade, hvaraf fedan' Ciimatet til ej ringa del förfämras.

§" .4.

Om Skogarne och Skogsnäringar.
Den måfta och mognafte fkogen finnes ånnu qvar

innom Nyland, uti Tenala, Carislojo, Vichtis och Lo-
jo Soknar, famt åfven något i de trakter lA Borga
hårad, fom grånfa åt Lovifa Lån. I Tavaftland år
defs norradel ikring Pejene Siön ån fkogrik, famt fin-
nes i Bauho, Längelmäki, Ruoveft. Orivefi, Cuhnala^,
Telflio tragten af Mcffuby och uti Lempele "Soknar, fko-
garne ånnu tåmmeligen förvarade, åfven fom ock det-
ta inträffar med Loppis, (ffanackala, Hattula, en del
af Säxmäki, famt Urdiala och Tammela foknar: men
uti Hollola hårad, röjer fig lått at Lampis och Balio-
la foknarne åro mycket fkoglöfa. I Nyland(ka (kår-
gården finnes ånnu fpår af Ek och A(k, famt åro i
Tavaftland, Våno, Hattula och Säxmäki foKname mäft.
rygtb«»ra för (kogvåxt, af Alm, Lönn, Lind, Hågg
och Rönn, hviika allmennaft våxa uppå holmar i (jö-
arne. Ifrån desfe orter, famt Padasjoki och Cu-hma-
lax foknars Linde fkogar, famlas mycket baft til af-
falu. Förutan detunderlandets inkråktning afRysfarne;
Ckogen i ikårgården blifvit illa fördörd, famt får behof

~ D til
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til Fällnings och Galcre byggnader den mycket nu
är medtagen, få biifva ock (kogarne hår årligen myc-
ket glifare af den myckenhet kaftved, fom med några
femtjo bond fkutor ifrån Nijländjka (kåren och hafs
kuften årligen öfverföras til Stockholm. På ingen ort
i detta Höfdingedöme, förtiena (kogarne laggranna-
re vård, ån i Kifl-io, Carislojo, Vichtis, Lojo, Ingo,
Belftnge, Pojo och Tenala foknar, emedan innom de-
ras utmål, nu drifves et Kopparverk af mycket godt
hopp, famt hår åfven intränar det måft betydande
malmfält, i Finland, med anvisning på filfver, kop-
par och järn malmer; at ej förtiga det fex (tycken
järnbruk af ålder på denna trakten finnas aniagde,
åfven fom en myckenhet inrättade mångbladiga Såg-
verk hårftådes, årligen anfenligen medtaga fkogen.

Tiärubränneriet idkas hår i landet, nåftan ailment
til eget busbehof; men til affalu endaft i Loppis fokn,
famtluti Hausjervi och Kivijervl Capefl, och i en del
af Ruoveft fokn, fom til detta Höfdingedöme blifvit
indragit. För år 178^ befteg fig tilfammans all den
tjärn tilverkning, fom härifrån kom til utrikes han-
dels rörelfen, endaft til 730 tunnor tjära, men afkaft-
ningen af 15 ftycken, hår i Lånet aniagde mångbla-
diga Sågqvarnar, jemte det, fom af allmogen blifvit
fågat, har famma år varit mera betydlig, få at man
funnit för år i~gt til Ståderne blifvit införde 14228tåifter bräder.

I för
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T förfärdigande af trädflögder åro Tavaftboerne
ännu ganfka oöfvade, få at de knapt fielfve kunna åt
Cg förfärdiga de nödigafte hushålls karl. I Menjek
och näft tilgrånfande Orimattila fokn a.iLovifa Lån, flög-
dar allmogen dock något trådkåril,trå tunnor och dylikt
til affa!u;vå! voredetomfrån TavaftlandNögdehrnnen af
alm,afk,maffur, en och rönn mera fåldes ånhårtits fkedt.

Hvad fveä 'jandet , fåfom en fkogs näring be träffar,
få tilgår härmed, i fynnerhet i norra delen af Jandet,
ännu mycket oordenteligen. Dels fålles härtil, utan
fkiifång den båfta och grofvafte ftog, än ock hugges
desfe fvedjor allmennaft uppå bergig och ffenröfig
mark, dår (kogén mera aldrig kan återvåxa. På an-
dra orter tyckes åter emot Lagens a-ffigt, allflags
fvedjande vara for mycket infkrånkt, få at bonden in-
tet tillätes, at hälft igenom et nyttigt och förfigtigt
risfvedjande bereda fig et litet rolland om året; at ej
med ftillatigande förbigå, det af öfverdrifven ftrång-
het, emot all flags fvedjande, allmogen ofta betages
alt tilfålle, at i fveder idka* deras förra vanliga boh-
vete, och rotrågs fäden, hvaraf de likval tilförene haft
til egen föda, och til affalu en få utmärkt förmån och
nytta:fmfkligtårfördenfkull at deffe (kogsödande fved-
je fåtten igenom allmen lag, måtte urfkiljas ifrån dem ,
fom åro låmpeliga rödningsfått i all flags fkogsbygd,
och igenom hviika fkogens återvåxt i ftort åfven fna-
raft kan främjas, på detförmifsbruket af en uråldrig
fkogs näring, defs nytta och förmon dock ej måtte

D 2 uphö-
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uphöra, eller af tvetydighet om lagens råtta förflånd
och affikt, den åfven biifva utdömd.

Rotandet härmed tilgår (kåligen' ordentligt i Ny-
land, hvareft hufvudfakeligen denne näring drifves*,
för Kopparverkets och.Järnbrukets behof. Brukså-
garena tilkommcr ock det loford, at bruks egendom-
marnes (kogar hårtiis med fparfamhet och omtanka
blifvit nyttiade. För Fifchers Järnbruks rakning, har
man dock märkt, at af bruks egendommarnes fkogar
ån et tvådeckat (kepp, ån ock mindre fartyg, en och
annan gång, icke långt ifrån Skum Bro blifvit upbyg-
de,hvilket, om därmed ån vidarefortfares detta i anfende
til fkogens beftånd för desfe Järnverk, icke bår Wg
långe, utan förfåtter dem i mycken brift på florvirke och
kolfång; at ej oänmårkt lemna, det Skepps byggeri-
et tyckes vara en hel annan näring, ån bergshante-
ringen.

§. 3P.

Åkerbruket l Länet,

I Nyland och Tavaftehus Lån, har allmogen, når
någre Stånds Perfoner och en del bönder i dckas och
Urdiala foknar undantages, icke ånnu hunnit ti» den
högd i åkerbruket, fom uti Abo och Björneborgs län.
I negden omkring Tavaftehus; fåfom i Vano, Lojo,
Sexmäki, Ackas famt Tammela, llauho och flor Lojo

foknar
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foknar, förekomma de flörda åker och upodlingsfalt,
fom bedå dels af god lermylla, ån ock af mo eller
länd rådande mulijord. Vid åkerbruket nyttiar all-
mogen i Nyland, trädftock eller årder, fom hår kallas
Aura: men i Tavaftland brukas allmennall gajfelplo-
<?en, Sahra. Igenom den förra redes lerhaltig åker-
jord båft, åfven fom den fenare år tjenligail på lös-
iera och uti fand blandade jordmåner. I desfe lands-
orter nyttias ånnu ailment, den muftlöfa granris göd-
felen på åkrarne, dår dock mullfång af Kårrlågder
och bacKar, både gjorde mångfalt ftörre nytta, åf-
ven fom ock granfkogen Kunde fparas til andra be-
hof. Alla vanliga fådes arter upföres hår til våxt;
Bohvete fådet, hvilket borde vara ailment hår i lan-
det på högder, Klappurblandade bacKar och i fand-
rådande jordmåner, idKas nu allmennaft i Lampis,
Bollola, Pelkene och Cangafala foKnar. För olågen-
heten af fommar och våhr fråller, utftållas ånuu en
del byar, af Tammela foKn, hvilKa in vid Torrenjiws
ftora måffar åro betagne, åfven fom några fumpiga
och vattudrånKta orter i loppis foKn, och uti Haus-
fervi, Cnoriveft, Erajerfvl Capeller jemte några Kårr-
aKtiga traKter af Ruovefi foicn. Spanmäls afkaftnin-
gen i denna Landtorten, dier dels til de hår befintli-
ge jernbruicen, dels til Tavaftehus, Eknäs och Belftng-

fors Stader; Störda mycKenheten fåd föres docK til
/ibo dad, dår den båd betalas. I anledning af de up-
gifter min Herr Prccfes famlat, få af Stadernas flere

D 3 " års
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års Tullfpecialer, fom och denunderråttelfeHan fåttom
järnbruKens årliga fpanmåls inKÖp ifrån Nyland och
Tavaftehus Lån; har man funnit, at under mifsvåxt
år, plår ifrån detta Landshöfdingedömme, af landets
afkomft endaft fåljas 14224 tunnor fåd, och i goda
år, til 27635 tunnor fpanmål.

§. 6.

Landtmans Planteringar l detta Land.
På ingen ort i finland, har allmogen med den

berömliga omtanka och drift vinlagt J.g om nyttiga
planteringar, fom detta fkedt" uti Tavaftehus .och Ny-
lands Lån. För lin och hampe planteringar år Tavaft-
land i fynnerhet ryktbart, famt ehuru ailment hår i
landet lin och hampa eultiveras, få idkas denna nä-
ring dock med ftörfta kunfkap och et ganfka vål öf-
vat' handalag i Padasjocki, Bauho, Bollola, Lampis,
Varto, (jfanackala, Hattula och Såxmat\l Soltaar,tlfven
fom uti Längelmäki , Cuorivefi, Orihvefi Soknar, tilre-
des det häfta gröna linet, i Finland. I förenåmde
orter kan, bonden fålja ifrån 40, 60, til 100 Lisp.
lin och hampa om året, och likna bond byarne i Cuh-
tnois Capell och Padasjocki fokn, i anfeende til deras
vidftråkta hampe plantering, mera ftåder ån lands-
bygd, i det bonden här, nåftan ailment lar defs åker-
jord til en tredje del med hampa. Den måfta Bum-
Jan, planteras i Tenala, Lojo, Kifko, Carls och Ingo

fok-
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foknar uti Nyland; famt finnes uti Ingo fokn ofta bön-
der, fom kunna fålja ifrån 60, til 100 Lisp. humla
om året. At närmare utreda i bvad mån uti fenare
tider, desfe planteringar til eller aftagit, och lemnat
Exporter til ftåderne, få har min ITerr Prafles genom
anmärkningar ifrån Tull Specials Extra&erne, ( når i
behörig Calcitle äfven blifvit intagit, det fom utom lå-
net' blifvit fåldt, af lin, hampa och humla til Abo,
Björneborgs län* och Öfterbotn,) mårkt och funnit des-
fe planteringars tilväxt och affalu, innom 10 års tid
ifrån 1770 til 1780, hafva varit fom följer:

Ar
T770 1780 Lisp.

Lin - - 18679 39717
Hampa - * - 13723 17580
Humla - 3816 5997
Rofvor - - - 2457 894 Tun.
Potatoes - 67 340

Håraf följer altfå, at itmom åesfe 10 åren, lan-
dets Exporter af lin ökt lig nåfira n til hälften, eller
något öfver nooorde Ltsp. med hampe fädet och
humle växten, har det nåftan förhållit lig på lika fått.
Potatoes växten har ock mycket ökt figjåmt plante-
res uti Tavaftland it allmogen, i Afickala, Hollola ochLampis foknar i fynnerhet, denne högft nyttiga våxt;
önfkligt år, at den må blifva ån allmennare 1 landet.

Sedan
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Sedan fvedjandet del<: blift it mindre öfligt, dels myc-
ket infkränkt, har tilförflen af rofvor, tit ftåderne
my.ket aftagit. Frukt Trägårdar af Åple, Påron och
Kirsbårs trån hafva af ålder åfven hår i landet varit
aniagde, fafom på Casby i Tenala fokn, och på Praft-
kul!a,fi\mt på flere ftällen i florLojo fokn, fom ocki Hau-
ho och Såxmäki fokn af'Tavaftland. Ingen har dock med
ftörre berömvård Patriotisme lemnat landet nyttiga
efterdömmen håruti,ån Herr Bergsßådet och Rid-
daren £fohan Blfinger på Fagerviks Jernbruk. I
vårt land, ågi vi ånnu ej til myckenhet af desfa (mak-
liga och lunda trådfrukter, emedan af långfam våhr
köld de ofta medtagas och förftöras.
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