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§. io.

\/| ed Soknarne Kumo, Euraåminne, Ulfsby och Saft-
-»-'-*- mola, fluter fig fodra delen af Björneborgs Lån
eraot Botten hafvet och Öfterbottnifka grånfen.

Cumo Sokns N. V. del, famt våfler om Cumo ålfven
år måft flack och jämn;, beftår afhedmarck, ängar, mås-
far och låglåndta orter, få at få berg kullar hår vifa fig
upp i dagen: men i S. O. tracften af Soknen och Ö. om
ålfven bhfver dan med höga kullars och långa berg ftråck-
ningars upftigande mycket bårgig.

Hålleerten träffas på deffe a:ne fårfkidta orteraf myc-
ket olika art. I den flacka tracten, fårdeles ikring ffrr-
javalda Kapel och V. ut inåt fkogen beftå berghäilarne
måft af en "fin tät och hård röd jandflen. Några L/tpptä-
fen, Lapinrnnniat , vid landsvägen ifrån Cumo gård, åt
Eura, beftå endaft af hopfamlade klappurftenar (a).

I negden af bergs tracten omkring Kumo kyrcka och
N. V. derifrån, förekomma åter bårg, fom utgöra en
grof grynig ljusgrå hård grämt, hvaruti framftryka hela
bergsryggarne utåt, gångar och ftreck til åtfkillig mag-

G tig-

(a) Af d-ffa åttehSgär åro fyra Jlycken pä cmfc fidor dii\Lands-
vägen uppä falidmoen nu nifift fynlige. Af allmogen nigifvas de icr
■graf och lägerftällen efter några Drottar eller Ho/dingar i lie den tim a
har i lands orten.
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tighet, af-en grof och härd hvir felt fpac och qvarts blan-
dad rtenart, utan at deruti dock vifa (ig .några teckn til
mineralier Af denna beflcäfltenhet åro bergen vid Sdpi-
Id, Hertolä. upp til fdlpdlä och S. om ffaifii/a, famt
hafva desfe berg ftt allmånnafte ftry emellan S. och N.

På denna Sockns andra bergsträckt, fom tager vid,
flraxt Ö. om Pdlpdld by, och har åfven et orubbat fram-
ftrykande emellan N och S. bertår hållearten af en me-
ra tdt, fin och fvart Hummer blandad mörk gra granite.
Då och då vifa fig dåruti fmå gånger, ån af ren qvartz,
ån cck af fm falt fpat och qvartz: Men i fmå grynigare
blanning. I denne trakten torde framdeles vara hopp om
några malm fynd; ty nåftan i alla berg vifa Tig hår Svaf-
vel kjes vittringar* men i fynnerhet i vårt och N. om
Hinäickahi famt i bergen at Matti/a och Ryåtfdld fidan.

Jem: Anledningar dertil fins ock på denne negden,
fåvida en jårnhaltig mineral kalla vid Harala, hvilcken
forer och faller mycken jern ockra, åfven fom en myr
"järns trakt finnes vid Fallila by och på fodra fidan om
Taringi ång.

Alun jord: for kånning derpå har Herr Landshöfdin- "

gen och Bergs Rådet Daniel 'Vilas anteknat Tarinp-c
ångstrakt £ mil våfterut ifrån Harjavalda Ka pel. Allmo-
gen berättar, at under torra år, derftMes vittrar et fint
hvit falt ur mareken och ikring gråsrotterne på åtfkiliige
rtållen, fårdeles på O. och V. delen at ången, famt bårc-
goagar boikapen ined ftörfta begådighet på desfa Italien
gråsrörterne til fjeltva fvarta myllan. Under matjorden
til \ alns djup träffas hår i fandagng lera, hvilcken på
tungan kännes med något adftringerande (mak. Få fö
dra fidan af denna äng har i förra tider varic en jårn vi-

clril
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ftp-il bal ti(i mineral källa, hvi!'*.ken nu eått ut och lämnat
efre? fig en torr jord kulla af vid päls 2. famnars längd
och 10 famnars bredd, fom beftåc af en mörkbrun myr
järns jord, Vid pais 100 famnar norr ut har den uttor-
kade mineral kådan, kaft.it upp et nytt fpräng, h.diket
med en ftarck åder, gör denne eljeft nog fancka ängs-
marek, vatnfull och utfprider öfver den, en myckenhet
jårri ockra. På Fiflril fyra år altfå ingen brift i denna
ängstt*3ckt, hvilcken då den af vår vattn diluerad och
utfpådd, blifvit nedfkcVgd i ångsmarckens matjord, både
röjer fyrlig falt vittring i torra år, fom ock under fom-
roar hettan lackar bofkapen at upfpana och - nyttja den.
Jcrfmon i denna Sockn år tvåfaldig ; i våft öftra delen
råder fand och moblandad jord; men i S. väftra trakter-
grus lera, och ier mylla åfven på några ftållen.

Jordfall: deraf hafva åtfkilliga byar vid Cumo ålf
branterne mycken olågenhet, och detta måft vid Lam-
mals by, dår flera tunneland åkerjord nedrafat i ålfven
fom giör uplanningar i Biorneborgs viken.

At i äldre tider jord ytan och landtmon få bår i
Sockn, fom än mera i ciigränfande Soknar emot hats
kurten, undergår någon häftig och våldfam förändring,
därpå finnes i förra delen af denne Björneborgs låns
Mineral Hiftorie och defs 3. § flere bevis och kännin-
gar anförde, inftåmmande alla deruti, at på denne ort,
..hafvets ftrand, för Öfterfjo hafvets fånckning, flyttat ef-
ter hand längre bart jämte hafvet.

Vatudrag och firömfalll Cumo ålfven år hår upfyld
med fiere vatufall fom finnes ganfka beqvämlige för
vatu våreks inrättningar; nu iågga de hinder för den, i
flere tider, ifrån denne orten påtånckte yidfträckca båt

G 2 och
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och navigations leden upp til Tavaftland och Norfa de-
len af Björneborgs Lärt

Forsfar - i hvilcka hartils den mäfia. (trom rensning
fkedt, för denne högft nyttiga affigt, at dem kac jag
icke undgå at nämna.

i:mo Nifika forsfen; hår har den koftfammafle ftröm
rensning blifvit verkftåld, och återftår nu endaft 5 tryc-
ken ftora ftenar, hvilcka böra bårtfprångas. Defs fall
år 7 fot 9 tum.

2:do Puta ja ftrömfall dar invid; har 10 fot 4 tums-
falk-*" Denne år måft ånyo upgrafven, nedförer nu det
mäfta vattnet, fedan den åt båda ftrånderne utfkurit f)^
ftörre aflopp. Nödigt år at 3:ne ftora ftenar äfven hår
ånnu borttagas.

3: tio Fuorio vatu fallet, finnes låmpeiigaft til navi-
gations led, allenaft de fmå fqvalt qvarnarne derifrån
bortrödjas och denne vatn Canalen något fördjupas, hvi Ic-
ket få mycket lättare tyckes kunna vårckftållas, fom det-
ta vatudrag år grundt, famt ofta finnes öfver lungvatnet
om fommaren måft helt torr.. Couvaze bönderne nyttja
visfa tider äfven redan detta vatudrag til båcled inåt
Cumo Sockn.

4:to Rucka kofki Forfs vid Sepela , år måft fyld af
ftörre och mindre löfa ftenar til hinder för uprensningen.

s:to Canganpdd forsfen, kan mecielft genom gråfning
af en bten lande-udde Söder ut af landet, lått göras na-
vigabel, och vattnet lämnas derigenom ftörre utrymme
til aflopp.

6:to Ketola ftromfallet tyckes låmpeiigaft kunna up-
renfasj, ifall den lilla canalen öfter om Mattila qvarn,

där
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där Barola fifk våreket nu flår, fördjupas, få at Ketola
ftrömvattnet blifver fördelt i s:ne grenar.

När'K. Johan d, 3■d ie anlagt och bebodt Ca/»o gård,
har han derifrån elå redan beredt en båcled til Hliftaro
by, hvareft varit början ti! en Köping eller-upftad,,kallad
Öfier- Telje-, emedan ifrån den ofvanföre belågne vidlöf-
tiga Hvittis Sockn, en myckenhet landtmanna varor fjö-
ledes, nära ibtil denna ort beqvåmt kunde nedföras. All-
mogen kallar ock oftaännu den neby,för TäljänKaupungi,

Skogarne åro i denne Sockn på ömfefidor om ålfven
ganfka mycket uthuggna; längre upp åt fkogsmarcken
aro de dock ännu något i behåll. I öde mareken emel-
lan Hvittis , Mouhijerfvi och denne Sockn kunna äfven
anträffas ftorvåreks trän, fpiror och annan grof fkog.
Skogen beftår måft af furu, tall och gran. Några byar
aga ock på fin utmark lönn och grof afpe fkog lame
Lind, hvaraf invånarena taga baft til rep och linor.

Anledningar til nya ginvägar {öv fjo och landtforor
i denna orten, de böra här til flut omnämnas. *

i:mo I fall ifrån Fuorio ftromfallet vid Nisca forfs,
landsvåg uprögdes på den fidan af Kumo ålfven, af i-J
mils längd til Birile by vid Latnmais forfs i Har javaida,
år Kumo ålfven fedan. fegelbar ända intil hafvet; och kun-
de fåledes utan kåftfamma ftusfvårcks anläggningar, an-
da ifrån lugn vattnet nedanför Nokia ftrom, i Birkala
lokn, fom år i-l mil ifrån Tammerforfs upftad, en na-
vigations led fnart vara beredd ifrån flere aflågsna nord-
liga orter i Björneborgs Lån, och Tavaftland ned til
hafvet vid Björneborg.

2*.do ifrån förenämnde Birile by år til Pifjoenfu fom
faller i Säxjdrfvi fjon i Hvittis högft en y mil; Piljolä

G 3 fram-
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framflyter åter ifrån några fkogs infjöar i Tyrfvis ock
Mouhijerfvi Soknar.

3;tio Ifrån Sexjerfvi fjön och Sågvårcket derftådes,
förekommer ock Fikala by i Cumo Sokn, på 2 -_- mils
afftånd, och härifrån vidtager fedan rena Cumo ålfven
11 mil til Björneborg och hafvet»

§. 11.

Eura dminne fokn grånfar i Ö. til Fura, fiamt deri-
från igenom fandhedar och fkogar inåt Kumo fokn; i S.
til Lappo och Raumå Paftorater, i N. til Ulfsby Sokn och
V. til Bottnifka hafs viken.

Denne Sockns läge och fträckning fins ut åt fak
fjön, följa hafs ftranden ifrån S. til N. vid pafs 4 mil,
lamt utgör hår en hafskuft medganfka många florre och min-
dre fpridde holmar, ofta 1 a 2 mil ifrån fp fl a länder. I-
från V. til Ö. är Socknens bredd fållan ofver 1 -; . mil.

Socknens namn har tilkommit af.den å, fom framfly-
ter inan Eura igenom denne fokn, och hvilcken hår ut-
tömmer fig i hafvet. I äldre tider finnes det, at denne
Sokn äfven blifvit kallad Ofver hominne och ofverdminne
Sokn At den i forntiden varit underlagd Fura Paftorat,
dertil år ingen pålitlig anledning: årminftone utgjorde
Euradminne år i 508 redan en fårfkildt förfamling och
fokn, famt utmårcka Kyrko handlingarne, at en Herr
Peder då hår varit Paftor, efter hvilcken Herr Grels
Stutb hso detta ämbete tiltrådt, famt har en Men Bart'
boldus Sigfridi Reef, år 1578 Kyrckoherde fyflan i den-
ne fokn foreftåt, och hvilcken, i en Lagmannen Henric
Clausfons Horn til Kinkas dom, af den 4 Odober 1578
omnamnes hafva blifvit död den 14 Juiii 1579. At an-

fo-
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föra en vidlöftigare ättelängd på denne Sokns lårare,detr
hörer icke til vårt ändarna!.

Belåtenheten af Euraåminne Sokn år emot grånfen af
Åbo Lån nås^or ojämn och bårgig; men ikring Sokne Kyrc-
kan och på de vidflråcktare tälten ömfefidor om Eura
den, träffas den jämn och flackländig. Emot frjaute Ka-
pell och hela trackten fram ofver om Luvia Kapell år
den åter llenig och ojämn, med några få upftigande
bärg, emellan hvilcka ner i lågderne åtven finnes några
fmå kårr och mosfar. i

Marfcb länder, hvilcka igenom bottn hafvets uplan-
ning tilkommit, de åro i denne Sokn vidflråcktare ån
på någon annan ort i Björneborgs Lån. Sällan uprödjas
och användas desfe mycket fruktbärande fält, ånnu i den-
ne orten til åkerbruk, ehuru på utlåndfka orter marfch
länder, fom beftä allmånnaft af en mycket djup och god
mull jord, altid användes dertil med ilörfla upmårckfarn-
hct. Nu hafva inbyggarene af dem endafl et godt och
ymnigt hö bohl.

Snåckc mylla , humus conchacca fufco violacea furfureo
farinacea , contbis defiruclis £f minutis mixta, fiogiflo fpo-
liata; af denne fins i Euraåminne Sokns- Marfcb länder
på flere ftållen i ftörre och mindre mågtige lager under
matjorden, äfven fom 14 mil up åt landet vid Panel ja
by i Eura Sokn Ipår dertil år, och upvifes den ofta af
bönderne där, för en malmhaltig jordart.

Humus calcarea £f alcali ftxo vegetabili £f mineral/
mixta (b ■; dår hafs vattnet om fommaren uttorckat fins
ibland, denne alcalifka mulljord. Den år gemenligen

of-

(b) Hen* Profcflorcn och Riddaren P, A,. Gadds inledning, ti!
Stenxikcts känning, pars Geurgica §„ 77,.
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öfvervåxt af arenaria rubra , Salicornica och läknings grå-
fet Triglochin.

Bränntorf, Humus atra, turfacea fibrofo denfiffima ,
Foliis & radiculis regetabiltum , maxima parte , iduflruSlis»
På ådkiilige ftållen fins i denne Sokns hafs uplanningar
deraf nog tilgång: men få långe ingen brift ännu är på
brånfle ifrån (kogen , nyttjas den icke.

Neutral filter, af dem träffas äfven ci fållan fpår i
desfe marfch länder. Ån beftå de af inblandadt hafs
falt, och fåle digeftivo, ån ock af Sal Glauberi, hvilken
fednare faltagtiga jord vittring, ofta orätt upgifves för
utvittrad fakpetter.

Hälleartemes befkaffenhet år åt Raumeå eller Åbo Låns
grånfen en faft, hård, blekröd, faltfpats rådande, grof
ikårflig, ljusgrå granite , hvilken ibland upp i dagen vit-
trar fonder, och utgör då, vår fin(ka fjeifj fråtften. Vid
Luvia kapell emottar en annan fvart fkimrig, mörckare
gråbdrgs art, fom år mera tåt och fin grynig, famt rå-
der derr.ti en blå grå qvarts blanning, jämte hvita fält
Ipats gryn, med uteflutande af den grcfternige röda fält
fpaten, och år denne icke få mycket utftåld för vittring,
fom den emot Raumeå fidan framftryka_.de hålle arten.

Sandftens hällar; desfe.vifa fig upp i dagen vid /;"-
jante kapell i .landrådande jordhögar, och beftå af en
hård, grofgrynig , röd fandflens fkiffer , hvilken vid Luf-
via kapell blifver ån allmännare, famt ftråcker fig neråt
Björneborg och Ulfsby Sokn. En del af denna fähdftens
fkiffer beftår affandflens Breccier , emedan deruti finnes
ingyttrade fmå kifel ftenar, af ärters, bönors och af an-
dra ftörre och mindre fmå klappur ftyckens, ftoriek.

Klappur ftens rofen, fom hår i landet kallas Lapin
vauniot\ uppå den vidlöftiga hafs uplannings flåtten, hvil-

ken
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ken ända ifrån Panelja, förbi Huchtis by hår har öfver
i \ mil, dels fträckning til hafs ftranden, träffas af dem
mera ån annorftådes i Finland.

Desfe lapprofen finnas hår upforde uti farfkildta linier
och rader, ifrån S. V. til N. O hvilka nedanför Huchtis
by, til deras läge och utftråckning öfver fältet ned åt
hafs ftranden mail åro fynbare. Som i denne Sokn i äl-
dre tider varit et mycket fördelaktigt fifke emot hafvet,
frodvåxte fkogar äfven då gifvit anledning til jagt och
djurfång, har denr.e orten af en myckenhet fkogs lappar
denne tiden varit bebodd, af hvilka desfe flenröfen för-
modeligen blifvit uprefte öfver deras grafftållen.

En jordborg finnes ock i Euraåminne Sokn uppå en
liten högd icke.långt ifrån b afsftranden, til bevis af forn-
tidens fonvars vårck, famt kallas detta ftället ånnu Lin-
nan maa, eller Slottsmureken.

Omkring förenämnde hSgd eller kulle, mårckes å«-
nu en djup graf och fpår af gråsvall, farm på något af-
ftånd derifrån, en annan lägre vall eller förfkantsning,
hvilcken omringar åfven kullen, undantagande på Öftra
fidan, fom vetter åt falla landet. Nederåt norra fidan af
kullen, finnes ånnu grofva nedhuggna pålar i jorden,
fom utmårcka, at med pålvårck den äfven varit forfkant-
fad. Den tiden, då (jorofverier i fom åldern ifrån Sven-
fka fidan utofvades emot finlands bafskufter, torde redan
någon Nas Konung denne jordborg til landets förfvar an-
lagt, eller ock lårer detta Bevåringsfåftet blifvit inråttadt
vid Chriftendomens forfta början i landet, af någon
Svenfk drott eller Hofdinge, til at ifrån denna borg el-
ler {kants kunna gifva deis befallningar värckfamhet och
ätlydnad.

H Jord*
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Jordmån i Eura åminne S<">kn beftår i n^-gden om-

kring kyrckan och uti defs fkickiär.diga del, måft af god
mydig lerjord, hvarfore ock i anleende dertil, fom ock
at i denne Sokn fins i defs marfch länder, god tilgång
på bofkaps foder, här nuförtiden idkas et ganfka förde-
laktigt åkerbruk. Mo och fand blandad tråffas åkerjor-
|orden åt Irjante och Luvia fidan.

Skogarne finnes i denne Sokn i fynnerhet emot Eura
trakten, ånnu icke få mycket illa medtagne, fom i de
flåfta andra orterne fkedt, emot hafs kuften af Björne-
borgs Lån. Förutan vanligt behof af fkog til brånfle och
hågnader för hemmans brukare, få nyttjas den ock til
fparrar och Låkterhygge famt allehanda Lägg kårils för-
färdigande, hvilcka til Raumå ftad affåttas och derifrån
til utrikes orter til affalu utföres.

Fatufall finnes hår flere,. faft icke någre med myc-
ket brådftupa fall.

1:0 I Eura åminne åen vid Irjante\ vid Tavohi un-
der Pråftegårder; vid Kyrckan famt vid Vuohijoki icke
långt ifrån fkårgården.

2:0 I Luvia Kapel, där uti en liten å fom flyter i-
från en infjö, nu år et mångbladigt fågvårck inrättade,
Utförflen för bråd fororne år nära intil hafvet

Båt och fegelleder\ på dem år icke eder brift i den-
ne Sokn; Förutan det härifrån år en fri och öppen båt
och fégelled utmed hafs kuften til Sjöftåderne Nyftad,
Rautno och Björneborg, vetter väftra fidan af denna Sokn
ock emot ftora öpna hafvet, hvaröfver ved, nåfver al-
lehanda fkogs vircke och andra landtmanna varor med
Fartyg eller Skutor årligen föres til affalu i Stockholm.
Allmogens frihet och rättighet til denne feglation med
egen afvel och landtmanna exporter år grundad på myc-

ket
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ket gamla privilegier» Regeringens ytterligare ftadfäfle!-
fe har på dem blifvit utfärdad den 23 December 1682,
med infkrånkning af. denne feglations frihet, hufvudfa-
keligen til Luvia Kapel gäld. Som feglation ifrån denne
Sokn til Stockholm blifvit idkad alt fedan år 1550, åga
inbyggarne hår, vid hafs kuften, mycken hog, drift och
färdighet i feglation, famt åfven et ganfka upofvadt han-
dalag i fkutors och fkepsbyggeriet. Til bevis af det för-
ra må tilfålligt anmärekas, at for några år fedan, häri-
från Eura åminne har en yngling af 14 års ålder, fålora
ftyrman och fkeppare med tilhjelp endaft af fin mor och
lyfter fört fme Föräldrars fkuca til Stockholm öfver haf-
vet, famt lyckligen ledfagat den åfven fram och tilbaka.
I fall denne allmogens feglation ifrån finfka (kårgården
til Stockholm icke vore tillåten, fkulle fåkert ock alla
deras landtmanna exporter, af de hår tilgrånfande fmå
Ståderne til deras råtta värde dem mifsbjudas, åfven fom
Stockholm til defs mångfaldiga behof, anfenligen myc-
ket, fkulle fakna behörig tilgång ifrån Finland på ved„
allehanda fkogs vircke och andra landtmanna varor, eller
ock blefve verkan håraf den, at då desfe varor til Stock-
holm utfördes igenom andra och tredie hand, fkulle de
famma anfenligen upftegras til et drygt och högt pris.

§. 12,

Ulfsby Sokn beftår nu af Nackila. Levonpeldo, Hvit-
tis bofjerd och Norrmarks Kapeller, famt år hår Björne-
borgs ijö och ftapel Stad åfven anlagd.

Socknens läge och fträckning år på ömfefidor om fto-
ra Cumo ålfven, hvilken hår ilutar fig och nedflyrer i
hafvet. Socknen grånfär ifrån Luvia Kapel. i Ö. utmed

H 2 hafs
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hafs kuften til Saftmola Sokn, i V. åt Eura och Eura 3-
minne, i N. V. ii! Cumo, och åt S. vidtager bottn hafvet.

Belägenheten af denna Sokn Ö. om ålfven år måft
flack och jämn med få upftigande bårg; men åt N. V.
och N. Öftra fidan träffas den mycket olåndig och berg-
aktig.

Allmännafte jordman beftår Ö, om ålfven på några
orter af en litet lerblandad mo och orjord, men annor-
ftädes måft af fandmylla, På V. om den famma, råder
åter både i ålfven, fom ock i åkerjorden leran ånnu me-
ra. För tegelflageri fins vid Björneborgs ftad en utmärkt
god fand och lera.

Landthogder och fandhedar; de förra åro få och up-
fliga fållan til någon högd, de fednare finnes hår mera
vidftråkte. Den landthögd fom ifrån öfre delen a-fUtnöta
Sökn framftryker, famt med en iandtrygg fkiljer en del
af Tavaftland och Björneborgs Län ifrån 'Öfterbottn,
fortfåtter defs fträckning igenom Kyro Sokns vidlöftiga
tallmoar och fand hedar, norr om Saftmola Sokn, och
vitfiprider fig fedan ned åt Björneborg i Ulfsby Sokn, och
derifrån igenom Kumo, Kiulo, Sdkylä och Letala Sok-
nar til Åbo Lån.

Schistus arenarivs * grann!ar Is , eompa&us durus / (fen-
liefaridflens fkiffer träffas al!månt emot och vid hafs ku-
ften af Ulfsby Sokn: den växlar om med röd och hvit
fårg; ån finnes den ock ofta iiåckig; år af lika art, hård-
het och fafthet fom Rojlags (andftenen, famt vifar fig
åfven dels gång på andra fidan om hafvet vid Gefle firad.
Vid Björneborg röjer den fig, vid Capelbawn* Rdfsöen.
Såblöen, famt vida ut i foiårre oljar och klippor vid
hafvet,

Den
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Denne fkiffer gång åtföljes härifrån icke allenaft af

ftora vidilråckta fändåfar och talimoar til Åbo Lån, utan
den framftryker ock igenom foknarne Nyby, Ujkela och
Kikala til Nyland famt går med Storlojo och Karis fok-
nar ända fil Heifinge malm vid Helfingfors och Finfka
hafs viken, bvaraf finnes at defs ftry och fträckning på
3 , 4 a 6 mils afftånd altid går nåftan parallell med hafs
kuften på denna ort uti finland.

Sandftensfkiffern tråflfas hår måft på borft, docerar
likväl derifrån mer och mindre til et horizontelt läge,
famt beftår af mångfalt gry och lynne; ån finare ån gröf-
re. Tages denna fkiffer något ner i djupet, få år den
akid mjukare, ån upp i dagen, fugar ganfka litet vattn
i fig, och kan fållan klyfvas i tunnare fkifvor, ån til ~

eller 4 tums tjocklek' men allmennaft faller den fkifrig i
tjockare och gröfre (tycken .a). På de orter denne fan el-
iten faPer tjock klufven, brukas den med utmårckt nye-
ta, at därmed kantlågga brunnar ifrån botten upp til da-
gen; åfven (om den nyttjas ti! byggnads ften.under vattn
och örver jorden. Herr Profeflurcn och Riddaren Jo-
han Kraftmän har af denne fäncrften upfört, få defs mä-
fta ladugårds byggnad, fora ock en 3 a 4 alnars*hög (len
mur omkring defs mangård och iluingen därunder lig-
gande trägård. I negden af Hvittis bofjerd famt Normark
vid Pomark och l.ojfila år, falom närmad åt hafskuften
belågne, denne,fkiffergång måft öfverhölgd af ftenras och
enftaka q varts och fkimmer rådande bårg.

Hällearten i denne Sokn, beftår på V. fidan om ålf-
ven af en ljusgrå qvarts och félt lpat rådande granit:
men på N. O. fidan träffas gråbårgen af en mera mörck

H 3 grå
(a) Sver.fka Vcienfeaps Acodemicn» l_a-Hl.iri.gar 4?<ic »niarfrdcs

tryckte år i?[o,
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gråfårg, fom hårrör deraf, at de innehålla både raerf fvärt
fkimmer, ibm ock, at de blifyit hop gyttradeat Imågiym.
gare hvita felc (båts och qvarts korn. I desfie Nordö-
ftra håilearterne. förekomma orca körtlar, ränder ock
fmå gångar of hvit grof grynig Qvans eller fett fipat;
me*Muran ar röja anledning til någon {lags maim. För
öfrigt (er man öfverak i desfc berg på Kurd ,ö!'tra fidan
fiåckevis forvici ingår til järn roft, utan at nugot vidare
tekn til järnmalm i dem finnes.

Jaspis orter: af dem finn.es i Ulfsby Sokn och den
dertil hörande Björneborgs Stads fkärgåiden fiere flag
och arter, fåfom:

j:o Af enfärgade Jaspis arter,

a) Jasfls airbonncea* Kål f/art tii färgen.
b) - - - Atra* mull fv-art
e) - - - Rtiber* röd Jaspis; kallas Dlaspro Rofji uti

Italien.
d) " - - Spadlcea- morek brun.
e) - - - Violacea, violet färgad.
f) - - - Fufco ferrea * martialis* järngrå och c 7 baltig.

kallas utrikes ILinopel.
- - " Partkulis ccadunatls rigldls * flagg! åd.
- - - Partieulls granulatis; ojåmn och grynig i

brottet.
- - - Qvartzo Allo intime mlxta, Schnur Zlnopel (*).
Anmarckn. Alla desfa Jaspis arter kunna famlas dels

vid Sadoen, dels i negden omkring Cape!hamn, (om är
jnära belägen til Refsöen i Björneborgs fkårgården emot

haf-
(*) Equitis ofgnatii a Bom index Foffilium. pag, 30,
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hafrec De finnas här, icke allen.dl i löfa ftora ftehkaft
uran ock ofta i iandilens (kiitern Zinopel jaspis ften hål-
ler ifivån 6 til 12 a 15 procent järn.

2:do Mang färgade Jaspis arter.
a ) Jaspis cinerea. puncl/s dilute rubris, grå med röda flackar.
b) - - - N gra, partlin maculis, partim pun&is albis

diftinSia; fvart med hvita fläckar.
c) - - - Martialis fujco rufa, maculis fparfis [anguineis

mörck röd 'Linopel med högröde fpridde
fläckar.

Anmnrekn. Alla desfa finnas åfven dels vid RefsSen-,
dels ock vid Capelhamn. Jaspis arten (c) har mycken
likhet med den Zinopel lom plår brytas vid Långhalms
hyttan i Fermeland,

3:tio Randiga Jaspis arter,.

a ) Jaspis violacca , firatis maculis que palliderubefcentibusi
violet färgad med blekiöda ränder.

b) - - - Cinerea. venis albefcentibus } afkfårgad med lju-
fa ftrimmor.

c) - - - lli/bra, linsIs atris if fufcentibus * pun&isque py-
ritaeeis f röd med (vårta och mörkgrå rän-
der famt gnider af kies.

å) - - - Martialis fujco ferrea * fafciis luteisj Järngrå
Zinopel med gula ränder.

Aiwiarckn i. Desfa träffas hiifvudfakeligen vid Ca-
pelbanm i Björneborgs fkkgården, (c) år af mycket fine
gry, och antager god polkure. När Jaspis är i någon
mårckelig mån upblandad med felt fpat eller Ovart?,, fåc
den namn af porpbyr. I Åbo Låns Mrgården fins der-

af
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af ofta i Löft eefchiebe: men på denna orten år den
lållfynt.

Anmårckn. 2 För Probérften Pierre de touche utgif-
ves ofta fvart jaspis: men dertil år hon för hård, åfven
fom ock ali B,faltes.

Corneus niger falidus , lamellis craffioribus, particulis
immixtis fubtilijjimis, leptämnofis ., är den rätta proberften %
famt beftår denne af en fvart, tåt, mohaltig grofklufven
hornbeigs art. Uppä Sddöen vid Björneborg bar min
Herr Prades funnit fatta hällar deraf, i hvilska ibland,
kjörtelvis träffats fVart jaspis, fom ock fpridde fmå rän-
der och ftrinirnor af en pyrites arfenicalis, eller hvit ar-
fenicalifk kies.

Bafaltes niger folidus, particulis inpalpabilibus, politu-
yam admittens nitidam, I 'Taipalma uppå flor Raumeå
rufthålds ågor vid Björneborg, finnes något af denne
vackra tilflögd nyttiga ftenart, (amt förtjente det at un-
derfökas til hvad myckenhet deraf kan vara tilgång, e-
medan den härifrån fåfom en fjökuft, lått kunde utföras
til upflögdande både i Stockholm och andra orter af ri-
ket. I förfta delen af denne inledning til Björneborgs
Låns mineral hiftoria pag. 16 år förut anmärkt, at upp
i landet, och i fynnerhet uti Birkala fokn, af denne Bo-
falt finnes anfenligen mågtiga lager. Förutan det denne
fvarta Bafalten kan nyttjas til a!la behof, fom fvart mar-
mor, har den ock företräde deruti, at den aldeles intet
vitrar i luften, fåfom den. I fornåldren tilvårkades af
detta ftenflag umer och flere (lags Fafa bafalt ica , famt
kan den med meisfel och fvarfning lått uparbetas lika fom
tälgften til allehanda ften kåril.

Järn baltig bergart; på Haiftila Rufthålds fkogsmarck
fins en liten qvanz och glimmer blandad fvart fkörlart,

hvilc-
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byilckea efter erhållne hand (tuffer, fom blifvit p-nSfva-
de, håller ifrån 8 til 12 pocent järn; det förrjente at når-
a.are uhderfökas, om icke någon ■ framftrykande jåra
malms gång deruti kan yppas.

Myrjärns milmar; af dem år tilgång i lågder och
kärr; iå på förenämnde ort, fom ock på Sånnäs fkogen,
famt åfven både vid Kofkis och Suorifto, och .hålla deffe
fiftnåmndt! ofta 21 a 21 4- procent järn.

Svafvel .kjes gå/;ga>r med inflandad blyarts träffas på
Södermarks bys ägor i bårget Filikieri £ mil ifrån byn i
O. S. O. Bcrgdruckningen går N. V. til N. och vilar i
litt bergflag någon ändring ifrån den vanliga hålle .ar-
ten här i Sokn: den beftår af röd granit, hvaruri den
röda fmå terniga fek fpaten famt qvartzen måft råder e-
mot fkimmer. Vid foten af bårgets Södra fula, vilar fig
up i dagen följande anledning på 40 famnars längd och
10 famnars bredd til malm.

Jdåruti går i S. O. en middurgång af Svafvel kjes,
pyrites fuiphuris ferreus, .cryflallis plentmqne hexaedris, at
a fingers mägtighet, fallande emot N. På fidorne ftårea.
fmå gniftrig fådflags blanning med infprångd mörk ftrim-
mig kjes och en blyarts haltig Bergart: at ej förtiga det
öfver denna malmgång åfven ibland gå, någre haifvitrade
oordenrliga dg klyfter; (b) om blyartfen pä djup, i det-
ta malmffrecket aftager och förfvinner, kan- en båttre
förhoppning vara om detta malm ftråckets förädlande.

Fredrikfors Järnbruk år anlagt i Ulfsby Sokn, på et
vackert fkogrikt (tålle, och det på Lemebergs frålfe hem-
mans ågor. Privilegierne dertil finnas utiärdade den i +
Februani 1771,

I Bru-
(M Herr Baron, Bergs-Rädet och Landshofdingcns Dc.uic". Tilas

Finlands Mineral tiijloria i nianufcrijpt_,
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Brukets afiägfenbet ifrån närmade Sjöftad Björneborg

år endaft i\ mil. Ifrån bruket föres ftångjårnet landvå-
gen 4 nrit til Kasmarks by, fom ock tackjärnet derifrån
fil bruket: Men igenom Sonnäs och Härpå åen kunna bå-
tar och pråmar, i fynnerhet om våren, framflyta i ftora
Cumo ålfven både ned til Björneborg,._fom ock til La-

fiage platferi åt hafvet.
Tack järnet, fom hår upfmides, beftår afNora, Norr-

bergj och Fäfler bergslags tackjärn. År 1780 hade Nora
tackjärnet koftat 60 daler Kopp:mt Sfkepp. Prifet på de
andra har varit emellan 50 a 60 daler. Tackjärnet fom
vid bruket nyttjas upplägges vid Sonnäs, hvarifrån om
vintern eller upföre Hårpe åen det framföres -4- mil til
järnbruket. Frakten för tackjånet ifrån Sverige har ån
varit 2 daler 16 öre, ån ock 3 dal, Kopp:mt för Skepp...
och foriön fedan til bruket emellan 1 och 2 dal kpp:mt.

I Särfkildt upbygd masugn bafva myrmalmarne ifrån-
Sonnäs och. Suovifto, lamt Såxjcrvi jårnl fjömalmen, af
Herr Aflefloren Jonas: Beckman blifvit förfökte i blan-
ning med Kålkomäki järn berg malmen, ifrån Kifko fokn:
i Åbo Lån; deraf har blifvit et ganfka godt och fegt
jårn, lamt har detta val lönt fig, i fynnerhet då Sexj.är-
"vi fjö jårn malmen nyttjades i blanning, emedan dem
oråftad håller 31a 32 procent jårn. Denko fila mma transpor-
ten af bergmalm ifrån Kålkomäki och Curkela i Kifko ned
dl Björneborg, lägger dock mycket^ hinder för fonfätt-
ningen at denne inrättning.

Bruket beftår af t ftångjårns hammare med 2:ne här-
dar; 1 kniphammare med råckhammare och 2:ne fpik-
hamrar för 1 flock; 1 plåfhammare til 200.de Skepp,
ftångjårns förädling til manufaclur fmide, år enligt pri-
vilegierne af den 14 November 178.1 åfven detta jårn
fcxuE tillagt* ' För
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_For bvarje hård, fm ides har i veckan ifrån 10 til 14

Skepp, ftångjärn. Når nybyggnader eller annat icke hin-
drat fmidets råtta gång, kan éfver järnet för hvar hård
om året, här beftiga (vg til 7 a 10 Skepp., och e/tw* £■?/;-
len ifrån 2, til 300 låfter kohl. Ofver järnet betaltes fme-
derne åt* 1782 med 30 daler kpp nat per fkepp, och öf-
ver koblen a 4 daler för låften.

IFätten bar detta bruk til defs drift tilrackeligen, fe-
dan (örfta bruks anlåggaren, Herr Baron och Öfverften
Haftfebr, vid lugtjerfvi inf jo, anlagt en nödig vattudam.
Dammen är 2. .: famnar lång, 7 alnar hög ccl. 10 alnar
bred, bygd rn;_d 3:ne kiftor, fom blifvit fylde med ler,
klappurften och grufig fand, famt underhålles här en dam
fogde, hvilcken tillika år kohlare, at vårda denne ange-
lägne dam.

Wattu vareken, fom drifva hamrarne finnes hår bått-
re anlagde, än vid de flårte jårn bruk i Finland. Gurne
tackjärns lyftarmar, fom fåflas och inkihlas i ftångjårns
hammarens vattn hiul, åro hår antagne och göra ganfka
godt gagn, ehuru vid nylandfke järnbruken flere förfök
med dem mifslyckats, Orfaken dertil tyckes vara den,
at vid de ftåfte Nylandfke järnbruken, brukas hammar
fkaften för långa och öfver deras rätta proportion, famt
at förtynningen eller tilfodringen af tråd, vid tackjärns
lyft armarne, icke varit rått gjord i den jämn lika båg-
ning af en cirkel bågas fegment, fom hartil fordras

Kohl fång; dertil har detta bruk framför alla Finfka
jårn värck den båfta tilgång. Kohl låften betaltes år 17-^2
hår icke i-ögre, ån ifrån 4 til 4 daler 16 öre kpp:mt låften.

Skogarne finnes annors mycket medtagna hår i Ulfs
ly Sokn, iå af bråd fågar, fom igenom planekor, bjelc-
kar och ipirots utförande til Björneborg; I den fkogs

I z bygd
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ibyffd- forn träffas öfver Levanpeldo ät Moubijerfvi Söknr„
ferat vid Lofjtla och N.rvniavks- trakten, torde dock åa-
nu nå'£ot ftorvircke kunna fälla*.

Strömmar- och vattuiall finnes i denna Sokn ätfkilligfe
af värde. I Cumo ålfven., hvilcken år navigabel, anda
ifrån Lammais by i Harjavalda kapel af Cumo. Sokn,.träf-
fas endaft ftrömdrag; men; inga vattufall. Vid Norrmarks:
kapel förekommer et fyra alnars högt vattufall, där 7
ftycken vattuvärk åro anlagde. 1 Pomark finnes flere ftri-
da forslar fåfom Hälleforfen- med höga klippor och häl-
lar til damfåften omgifven. I Hvittis bofjerds kapel gåld',,
åro ock jrne fmå- fträmmar med goda. fall för låg, och.
mjölqvarnar.,

Nya- ginvägar- får landiföror j dertil fins. för denna;
landsorten flere anledningar:: 1:0 emellan I;jörneborgs.
ftad i denne Sokn ocn Chriftina Sjö- och Stapelftad' i Ö-
iterbottn, är ännu ingen annan brukbar landsvåg, ån öf-
ver och " igenom; Tavaftkyro fkogen. famt defs hed ocba
fandmoar, hvarigenom bägge desfe fläder fkiljas. til 40
milfr afftånd- ifrån hvarandra, där dock efter landets råtta;
Geographifka belägenhet, det endaft kunde vara- n mil
emellan bägge desfe handels och affattnings orter. Ifrån
Hhriftiva infil öfterbottnifka grånfen, har efter hög be-
fallning, redan, för några år fedan, den kärtare nya lans-
vågen åt iijörneborg, blifvit uprögd och i ftånd (att;
men vågen, derifrån. igenom öfre delen af Saftmola- fokn
til Ulfsby: och- Björneborg, har ån icke blifvit färdig och
brukbar. Innan kärt torde med ftörre drift och värck-
famhet ån; hårtils, den dock omfider, länder til utmårckt
flor nytta och förmån blifva anlagd och uprögd. 2:do
fifrån: Ulfs-by år öfver landet, ifrån Levanpeldo förbi Mu-
ffiajokij, til SaJmisi by i Moubijerfvi:. Soktt-och. derifrån fil.

Tam-
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Tan;,nerfors kjöping, 4 mils kårtare väg, ån den vanliga1

landsvägen, hvicken igenom Cumo, Hvittis och Tyr-
vis Soknar nu til denna upftad nyttjas. 3:00 för den af-
lågsne Ruovefi fokn i norra delen af Björneborgs Lån s
kunde för defs landtmanna varors utförfél til Björneborg;
åfven öpnas en 6 mils kårtare landsväg, an den nu bruk-
liga år, ifall igenom Curu kapeigåld och Kyro fokn, til
Mouhijerfvi famt ned til Björneborg, framleddes en-or-
dentelig landsväg.

Saftnxla fokn; denne år den fifta i Björneborgs lån;,*
hvilcken emot hafs kuften grånfar intil Fafa Lån.

Belägenbeten-åt hafs fidan år ojämn och ftenig med
fmå uphögda backar och ftenklappur blandade kullar, famt
finnes ortens- uråldriga-allmänna hållearfer, hår al" allehan-
da ftenkäft mycket öfvenéfade, Längre uppåt landet ocb
fkogs mareken, får man förft fe fmå blottade hällar ocba
barnkullar, emellan hvilcka träffas en myckenhet fmå in-
fjöar, kärr och mosfar, jämte bördig marek vid ljöar
©ch i kärr laggar, famt yppa fig åfven då och' dä någre'
fmå. re ifrån Malis fokn- framftrykande. grenar af Tavaffc
Kyro flora fandheden;

Hällearten y eller grå bergen åro här måft af enahan-
da befkaftenhet med den lohr finnes- i-N G. delen af
Ulfsby fokn, och beftä af en fmå'grynig, fkimmer radarn
de grå granite, hvaruti ftundom- några oordentliga. gän-
gar, fläckar och- körtlar af ljufare och gröfre bfanning;
förekomma, ån ock några fmå körtlar,- famtfma.a grun-
da gängar, af qvartz f hvilcka dock hartils intet fpår
rögt fig- til någon malmart: Uj^påt Ikalis fokne gränien3 »

idår ifiån Nininfaloi, Nummijerfvi och hemmanen Kyro-
fkants de vidiéftige fandmoarne afhålla och; .ftuf,'3 myc--
Met ned åt Saftmola fokn, träffas åt?r en annan- bårgarr^

I g; i.'fyoi-
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i fynnerhet vid Hirfvijerfvi, IMpale och Fcbcajcyfvihy*
arne, hvilcken beftår af en wérck grå granite , fom myc-
ket år upb; axlad affvart fkörl. och et fvart glänfande horn
hlånde Litet järn haltig år den ibland, och upvifes ofta
af béndérne får järn malm. £ upftigande fmå bergkul-
lar och högder af 5, s til 10 famnars diameter finnes
på flere flå.len i fkogstrakten af Saftmola, prof af den-
ne bergart.

Malm känning; dertil har hårtils endaft nå 2,ne ftåt-
len varit någon anledning; ("å tränas 1:0 vid Hirvijerjvi
Soklate torpet, et litet ftycke derifrån i S V. i den nyfs-
siåmnde fvarta bergarten, en brånad och kjes vittring up-
blandad med plumlago, blyarts. 2:0 Nära härintil, finnes
invid en liten åkertappa, äfven teckn til myrjärn hvilo
ken härar Qurtmangytrad ofta i ih ftora ftycken, at de
våga 536 marcker. Igenom anflålde förlök år'utrönt,
at denne myrmalm håller 20 a 25 procent järn.

Jordmån i denne fokn år allmennafl: klappar lera famt
mylla, ån ock myliig kiappur jord; På få (fållen träffas
ler mylla.

Skogen beflår har måft af tall, gran och björk; I de
aflågsne fkogarne kan ännu något (keps och (lur vircke
finnas, (om igenom åtfkillige åar och bäckar, i lynnes het
vår tiden kunde utföras til hafs ftranden, allenaft några
fmå vattufatl och forsfar hår (.kulle blifva upreniade.

IVattufall* fom kunna drifva rörliga vårck för bergs-
nåring, på dem år i Saflmola fokn ingen brift: De n ån-
ga fmå forslar och varrufall, fem finnas vid Longakofki
orh Saflmola N derby* (amt på fiere Hållen har i Carvi-
äisjoki eller Saftmola lilla ållven, hyia många beqvårrn
lighecer dertil.
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