
M. G. H.
Inledning

Til

TAVASTLANDS
MINERAL-HISTORIA,

Förra Delen.
Med

Philofophifke Facuttetens Bifall ■

Under
Chemie Profefforen, Plantage-Direffeuren i Finland,'Riddaren afKgU
Wafa Orden, Ledamoten af Kongl, ->Svcnfka I''eUiifkaps- Acadrnlien,

Kejfcrlige -Oeconomifke Societeten i Petlersburg, Lärdoms-Societe-
teme i Upfala, Liind, Gåthcborg m. m.

Herr Pehr Adrian Gadds
1 - - -■■'.

Injeende,
För Lagerkrantfen

Utgifven och For/varad
" AfJ ...

Martin Lilius -
Sataamdenfis,

Vid Kongl. Academien i Abo den i. o- Maji 1789°

Tryckt i 'fßenckeL l sk a Boktryckeriet.



Enk e Fru "■ 'Ki/rkoiie r djkan
'W'ttlädia l

Fru MARGARETHA LILIUS
född FLORIN.
Min Huldafla Moder!

Ivlig til ypperlig fägnad, bar omfider den glada och högt
efterlängtade dagen uprunnit, då jag har tilfalle, at offen*
teligen ådagalägga den ouphårliga barvfliga vårdnad, fom
jag flädfe, med den åmm#fte känfla, hyfl och hyfer for Eder
I\_iii ila.a och TJuldrdta Moder. Nog tidigt nödgades jag
kännas vid det bård* ödet, at fakna en kär och huld Fa-
ders hielp ocb underflod, at bereda min framtida fåUhet j
Men igenom Eder, min hogtvårdade kära Moders, ömhet
famt outtt otteliga möda ocb omforg, Ajar denna flora fårhr
Jlen dock af den Hogfias välfignelfe blifvit erfat. Till et
ringa vedermåle af min ouphårliga erkänfa ocb tackfambet,
bar jag åran at fåfom et vårdnads offer får Eder nedläg-
ga detta Academifka arbete. Den milderike Guden tildelg
Eder det ymnogafte mått af allfkåns fållbet , famt gare Edra
dagar måvge och fårnåjda. Framhärdar med bamflig vård*
nad intill bleka dåden

\vA i'. \ -. .
Min Huldafla Moders

y. .....-.-■ ,:y f., , ödivQukylydi-gfte Son
"" ' V! <-- ■'-'-'- - MjfBjfiN"LILIUS,.



Firo
Plurimum Reveren do atque Prccclariffif.

D:no Mag. GUSTAVO LILIO.
Paflori Ecclefia Meffubyenfs vigilantifjimo.

Fratri Suo Dihdtilfimol

TTU tpagellas has Tibi } Fräter Cariffime. r .
optatijftmaque hacutar occafione, meum in Te fina
animi adfedtum publice teflatum faciendi, ipfa y
arquitas. Tot enim ac tanta fu-nt Tua, nutto non tern-
pore mihi mmulatiffime prceftita amoris vere Fraterni
äocumenta, tantaque in me jugiter contulifti benefiäa*
ut illis rite prcedicandis , ne dicam remunerandis, me
imparem effe , ingenue fätear. Liberalitati benevi
ticequty Tucc id acceptum ref ero, ut, poft obitum Fa-
tris mci indulgentijfimi, felieftas mihi contigerit, delu-
bra mufarum colendi. Accipias itaque, rogo, Differ.
tationem hane, guam largijfimis Tuisfuffuttus & fuj\
talus fumtibus publici juris fem facere pojfum , ut tes.

feram animi mci gratijfimi, amorisque iliius ardem.
mi indicium, quo Te projequar, dum fpiritus hos re-
git artus. In notis mihi femper eft eritque, dignetut

Sim*



Summus rerum omnium ärbiUr Te, Carijjime Fräter,
ad ultimos mortalitatis tenninos omnigenafecicitate ma-
diatum falvum atque fofpitem confervare. Ita ex itu
ijmo jpeffiore vovet vovebitqm

Tuus

Fideliffiittus Fräter
MARTINUS LILIUS*



ravaftland; detta vidlyftiga land börjar defs läge och
flråckning med Somero Socken vid grånfen af Åbo

Lån, 7 mil upåt landet ifrån hafs-kuften, förft i S.O. gör
ledan en krökning åt öfter ut m-ed Björneborgs Låne grån-
fen, och flutar nordan til med Langelmåki och J-åmfiå
Socknar. Landets långd år vid pafs 20 mil; I bredd ut-
vidgar det fig emellan 10 och 14 mils utrymme. Hela
landet år igenomfkurit af ftora vidftråckta Sjöar, Ström-
mar och Åar, fa at upp i landet det har utfeende af en
Skargård. Nedre delen af denne Province, forn innefat-
tar Nedre Såxmåki och en del af Nedre Hollola Hårad,
fåfbm Wånä, Janackala, liattula med Hanho och Lampis
Socknar, den har, når Bergftråckningarna undantagas,
maft et flacklåndigt och lågt läge; men högre upp, uti
langelmåki, 'yyåmfjo och en del af Haubo Socken, vid Pa-
dasjoki, lamt uti Hollola Socken, och i negden ikring JVc-
fjerfvi Sjön, höjer landet fig mycket, och beftår af vid-
lyftige Landthögder. Ikring llora Påjåne Sjön, fom lig-
ger mycket lägre ån de andre Tavaftlands Sjöarne, fö-
rekomma alln.an_.aft både en myckenhet enftaka, fkarpa
och höga berg, föm ock allehanda Bergftråckningar af
dem.

§. 2,

Landtmon och jordarten-i detta Landfkap, fom ock
defs Bergftråckningar och Bergarter åro mycket olika,

A fämt
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lamt omväxla de ofta pä fiere fått i en och famma
Socken.

I Sömero Socken år landet måft fiacklåndigt, når en
och annan Bergftråckning och Landthögd undantages.
Jordmonår alimånnaft lerjord, och Bergen beftå af en mer
och mindre {kimmer- rådande grå Granite, hvaruti ibland
träffas måcktiga gångar af Qvartz och fekfpat» Upp§
Pajulax bys ägor finnes i fynnerhet en ljus-röd och nå-
got amethyft- färgad pellucid Qvartz, hvilken efter an-
ftalde ■ förlök hår och i Stockholm (*) antager genom
flipning en ganika vacker politur, hvaraf allehanda äd-
lare nipper med förmon få til in-fom utrikes behofkun-
de tilverkas. Vid Silväne by en mil i N. N. W. ifrån Sö-
mero kyrka, har fordom mil nordan til ifrån byn, 2:ne
fkårpningar af 6 qvarters djup blifvit anlag.de efter Silf-
ver-makn. Vid granfkning af dem finnes dock intet
fpur dertil, utan torde den hvita filfver-glittrande fkim-
meren och en myckenhet fvart fkjörl, fom hår i berget
flår inblandad, gifvit anledning dertil.

Tammela Socken; Belägenheten år hår mera bergig
och ojemn. än i Somero, med många Bergftråckningar
och Sfär, hvaremellan förekomma ftora fåk och vidlyf-
tiga flacka dålder. Allmånnaffe bergarten år lika fom i
förra Socken, dock få, at på flere trackter deruti inftryka

mag-

C;s) Igenom Hans Excellence Riks-Rådet och Prefidenten i
Kongl. Bergs - Coilegio Herr Greive Nils Bjelkes högfl-
prisvärda anftalt har uti Stockholm Ur -Berloquer,. Pit-
fcher, Örhängen och dylikt deraf blifvit flipade, hvilka
\ lyfter och anfeende vida öfvergå dem, iom af utlän-
ningen, ofs pläga påföras.



t) 3C f
tmågdge lager af andre Bergarter, fafom 1:0 vid Huck&-
lais by åt Urdiala fidan, der en, på bårft ftående fkim-
rig br-ynftens håll förekommer i O. och W. med 233
graders declination i N. och hvilken faller ganfka fkif-
rig; mycket lik fkifFer-gången i Björneborgs Lån. 2:0
förefaller vid Sukala by | mil i välter ifrån kyrkan, en
fmårandig tåt fkimmer-rådande granit med infprångde
ljusgröna, ån fåltfpats, ån kaikftens-ftrimmor, ådror och
kjortlar, famt har den defs ftråckuing ifrån O. til N. O.
och öiverftrykes ibland af mäktige gångar af rödaktig
fåltfpat, qvartz och fkimmer, med inblandade fmå gra-
nater. 3:0 Lleramäki r. rjiil i W. ifrån 7'ammela kyrka,
hår beftå bergen af et ivart grofögdt glånfände horn-
blånde med ifprångd gröfre och fmårre feitfpar. 4:0 Med
La ita Wuori vidtager åter den fkimmer- rådande grå gra-
niten, hvilken år något fkifrig och ftryker fram ända til
Talpia i W. S. W. och O. N. O. med 8 graders afvikan-
de emot norden, famt kyler då och då, tväiklyfter af
Qvartz- ådror, ibland hvilka, uti en Bergknöl i Torron-

fuo ftora måfiän, träffas en lika blekröd och något ame-
thyft-izxyjdklar Qvarzföm vid Pajalax i So-mero Socken.
5:0 Salviftomäki på Elaudancorva ägor, beftår af en fm!-
ögd Hornbergs art, ftundom med tunna klyfter af
kaikfpar, famt körtlar och gångar af gröfre och finare
mångfärgad Steatite eller tålgften. . 6:0 Vid Warfanoja
by träffas § mil ifrån Byn i N. O. en gång af kafkfpat^
hvaraf årligen något kalk til Socknens egit behof kan
tiiverkas. Rådande jordmån i Soknen år lerjord.

Urdiala Socken, år ån mera bergig med bara kullar
och långa Bergftråckningar. In åt Ackas fidan möter en
mörk fkimmer-rådande Berg-art med inblanning af frnå
_gry|nig Qvartz, hvaruti ljufare rånder af famma art våg-

A 2 vis
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Vis ofta Irarnftiöka; mefl-iångre in uti Socknen åhdrar
den fig ftraxt vid Rifickala, Salmis, Urdiala kyrka ocb
längre fram, til en liusgrå granit, hvilken åter eraellar»
Mättico och Kölli, växlar om til en mörkgrå randig:
jfeimmerirådande Berg-art, fom faller något fkifrig. Pä
denne tragten'finnes mil i N. ifrån Kölli et litet Berg,
kallat Hadenmaa- Berget, hvareft i forntiden fkedf en
fkårpning efter malm uti defs W. framfejutande fkår. Berg-
arten beftår af en mörk - blåagtig grynig Qvartz, hvar-
uti i flackar och körtlar ftår en blekgul térnig Pyrites?
eller Svafvelkies (*). Gången ftryker-N. O. til O. Vid
Wåhkäre By, fins ock et kalkbrått, hvilket framdeles §.
5. fkall närmare befkrifvas. En hög fmal fand-ås börjar
åfven i denne Socken vid RifkUala By, fortfåtter därifrån
til Salmis och vidare i jämn ftiåckning mer ån 2 mil*
hårpå höjer den/fig ån mer på et och annat ftålle; men
blifver med-afftutningar och dålder affkuren, til defs den
iTammela Socken återhämtar fig. Allmänna jordmån be-
ftår dels af fänd, dels lerjord, måft dock af den fenare.

Ackas Socken; Belägenheten år måft flacklåndig; dock
upftiga .dar och hvär några enftaka.-Berg med backar
och långflutte uphögningar; den allmänna Berg-och hål-
le- arten åromnåmd vid. början af Urdiala Socken; Emot
gråntfen af Lempäle Socken blanda fig dock oftare och mer
vågägt, deruti åtfkillige ljufa ränder fom måft beftå af
qvartz. Jordmånen beftår ö.fver alt af ftark, något muli-
blandad lerjord.

Kalvola Socken; Denne orten år måft jåmn och flack-
llåndig, famt förekomma dar få höge och bare Berg. E-

mel-

(*)> Manufcriptet af Herr Baron och Landshöfdingen Da>-
' niel Tilas är 1740 -mftälda reibr i Finland.
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iffélfäft-7 Aekäs' och: denne 1 Sokn inträffa på flere ftållett
féngflutte jordhögder med inblandning af mycken klap-
purften. I norra delen af Socknen, fäfom vid Matialw
och Linnas byar år en mörkgrå, Qvartz -rådande fkim»
merblandad Berg-art allmän, hvaruti fållan annan för-
ändring röjer fig, ån af-oordenteliga gångar af hVit
Qvartz. Ifrån Åikala Forfs ända til Kalvola kyrka, fom
nåftan år -*- mil, röjer-fig en-hornbergs fkiffer-gång hår
i orten, hvilken af ften-klappur ofta träffas öfverröfad,
fom ock öfverhölgd af mågtiga jordhvarf: men vifar fig
åter tydeligaft up i dagen, ån vid Kiekala och Kuttis famt
Iltula Byar, och i fynnerhet vid- Abvenus Kalljo, dar
den af ipridde kiesgniftor ej fållan finnes fmittad. Ifrån,
Taljala til Ahjajervi i Åekas Sokn finslafven, mäft;-4 mil
flike kiesvitringar i Bergen, hvilka förtjehaat närmare
underfökas. Skifferens ftråckning, går ifrånÖ. til VY. Be-
ftår upåt dagen af en god takfkifver ti1.?..3 3 alnars djup,
fom år en fchiftus fufco grifeus,. Leptamnofus , glutine ar-
gillaceo\ men. långre ner på djupet förandras den til.enti
brynftens håll, hvaraf de allmänt'hår i landet bekanta
Calvola Brynftenar tilhugges^ och med hvilka flelfingfori
Stad på Liftand åfven, drifvép. nagoiy handel,. Jordmån.
år måft lerjord;

- Säxmiki Sokn; Den SV af Sjöäf och Vattikfrag myc-
ket igenombruten, och oanfedt fafté landet åft någoc o|
jämrat af många fluttande- Landthojd^r,,' ,lå fii>H-es,.d<srck e-
mellan dem åfven nog utrymme af'Altmarker ;tif åker
och ängsmark. Bergens befkaffenhet år- najift af-famma
gry och fammanfåttning föm i Ackas.Socken» Dearådaivj
de jordmån beftår af fandmylla.

Hattida Sockoft; Landet år hår icke eller mycket o-
pMnt; defs upftigande Landthögder och Bergfträck^in-

A 3 :.; gar



#> } f f 4
gar afo af ingen! betydande högd;' men ga döckr.m^er*
ordenteligen ån fom annorfiådes, fåfom länga åfar med
ftrykande fram i N. W, emellan hvilka t-rårfas «1ånga- d-ål-
der med vackra flåtter och fält. : Den rådande hållebergs-
arten '.år har en röd granite,, fom .-bitsk raaft af rödakog
feltfpat med klara Qvartzgryn och litet möikgrå fkim-
mer. På några (fållen fåfom vid Rekola by, och annor-
fiådes träffas'.fkimmeren ibland Silfverfårgad, famt tilda**
nad i vifta ftrålar och bilder, hvaraf allmogen ofta tagit
fig anledning, at trOj det Bergen af detta gryj måue
hyfa Silfvermalm. Jordmån är fandrådande öfver ak.

Wånå Socken; Belägenheten år hår för de tilftötande
vattudragen, fom ock jordlaget rått vacker, med frnå
upftigande och på alla fidor långfluttande högder, hvar-
émellan rymlige "åkerfält fynas. t negden omkring Wånå
Kyrka upftiger vål dock en ock annan högd, fom öfver-
traffar dehné brrefts öfrige Landthogder; men"detta icke
eller i någon mycket betydlig mån(*) hållebergs- arten år
af famma flag;,.föni vtitittula. Vid Cappola By,'4 mil
ifrån kyrkan^ nSårkes dock den omväxling af allmänna
Bergarten', ät litet ifrån Byn norr ur., träffas i et lågt1

Berg, en fammånfåttning arhvit grofgryrtig QV-artz, felt-
ipat famt hvit fkimmer, hvaruti finnes inftrödde en myc-
kenhet ftora gfidige fyarta Skiörl-Cryftalkr. Den rådande
éordmon år fandjordj -'.■„-_ ■

> ■.

■Jandckala Socken; Dbhne orten år full med högder,
dock: med- flora"fruktbara daider emellan dem. Dehär-
upftigande Bergspyggdfne-åro' höge, brante och -lång-
ftråckte; men ej låedeles breda. Vid Leppekrofki By, inf.

■■:■■■■':■ trflf--

f») .MamfcrJptet af ■ Herr Baron och Landshöfdinge-n Da-
miE Tilirr aaiiMiÄr- ÖtrgmnsnnF-t^ifflrii jJlinkiui.
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träffar en lång, hög och kuirig Bergrygg, fom går i-N.W..
och S. Of til O: men en annan i Torrala , framflryker
åter i N. N_ O. och S. S. W., få at på flere fått deile
Berg-åfar än afikåra hvarandra, ån åtföljas de ock parai-
lek. Den rådande hällebergs arten år röd Granit^, hvar-
uti ibland ftxyka ordenteliga ådror af en fin, mörkgrå,
fkimmer-rådande Bergart, Vid Kiesjervi by i| mil ifrån
Hausjervi Capell finns -* mil ifrån "Byn uti Skogen i S.
S. O. et anienligt ftort Kalkberg hår i Socknen, fom fram-
deles §. 5. fkall befkrifvas til defs befkaftenhet. Allmän^
nafte jordmån år hår fandjord.

Loppis Socken', har vid den nya Låne-Delningen blif-
vit Tavaftiand underlagt af Nyland. Allmänna Bergar-
ten år hår dels röd dels ock ibland grå Granit. Vid
Kytäjcrvi år hår en Kalkfpats-gång, fom gifver god kalk,
famt har där åfven vift fig fpår af kopparmalm. Jord-
mån finnes pä få ftållen vara lera, utan beftår måft af
fandjord; och härmed flutar fig den den del af Tavaft-
iand, fom utgör Säxmäki Öfre och Nedre Fögderierna',

§. 3'.-
I den del af Hollola Fögderiet, fom' nu hörer til Ta-

vaftiand, förekommer fö-rft Haubo Socken; De hår berin-
telige ftora och vida Sjöar, många fnfjöar, långa och fto-
ra Åar, Bäckar och For&iar, utgöra nåftan hälften af
Socknens' rymd. Landet innefattar art något höge och
vidftråckta ; ån lägre och ftrödde Berg, med ften - och
jordblandade högder, fand-åfar och hedar, emellan hvil-
ka träffas långftutta och flacka högder och dälder. Vid
Portas By, är på | mils afftånd, Berget Hypiö belågic,
hviiket anfes för det högfta i Soknen, åfvenfom Hiden-
railio, Pohjaswuori och Kitoruva ibland de högre Bergen

kun-
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kunna raknäs. En flerdedels mil ifrån Sodiala By, före-
kommer Kengivuori, et långfluttande Berg, upfyir med
hålor, grufeer och underjordiska gångar, lamt vid Bergs-
foten mycket öfverröfat af ftenras. Bergen Soimavuori
och Wabankallia på Cuohijoki Bys åjj^Öf äro af fåmma
belkaffenhet (*) hällebergs-aiterne töfiö råda i Socknen,
de åro a_ 3.ne fädkildta flag. At Pelkene fidan vid Mo-
der-Kyrkan och ikring Tulois Capell år den mörkgrå
Graniten, fom beftår af fmå grynig Qvarz, något fek-
fpat och rådande fkimmer, allmännafre Bergarten ; men
ifrån Tulois upåt Avijervi famt Kuohyoki By, blifver ften-
arten öfver ak af en jåmn grof grynig ljusgrå Granit; I
Bergs-traöerne norr om Énohijervi Sjön, alt intil Lam-
pis gråntfen, råder åter nog alimånt det fvarta hornblån-
det, i ftälie för fkimmern i hällebergs arterne, Af de
Sten/lag, fom ibland bryta in med gångar och ådror i
defTe Bergarter, få anmårkes 1:0 en Bergkalks gång vid
Kobijoki By, i Luopioii Capell, hvaraf til aflalu inom
Socknen branns en mörkgrå kaik, lamt anföres § ->. Be-
jkrifning ofrer detta Kalkbrått. 2:0 Vid Tiåfari, L>t!å-
gen under Skyttcle Bys åkrar, träffas ock ibland i löft
gelchiebe, en fandrådande ftcnmårgel;' 3:0 Vid Kengis»
vuori framflieker i en liten Berg hympel, en något fin
Bryoiiens art, och en gröfre Brynftens håll i negden af
Haubcniaca By uti Polfi backen. 4 o Vid Etålais by fins
i Bergen en myckenhet, af tåmmeligen rediga dodecaedri-
/k<> rödbruna Granater, åfven (om | mil ifrån Kilekila
By, en fat vacker (vart cryflallilerad Skörl ej fållan träf-
fas uti en nåfian jordtåckt Bergkulle, Ribimäenkallio kal-
lad» På Knckola bys ågor -■- mil ifrån Haubo Kyrka- bry-

tes

(*.) Hifiorrk oéh Oeconomifk Befkrifning öfver Haubo Sokn,
af Herr Magift. Cbriftopb, H.trkepaus pag. 54.
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te"? ock A] I'ngt ifrån Byen, .uti en ängsbacke, en tam-
rnéligen ren och god Blyertz Plumbago (*). Jordmån i
denne orten år, ån fand, ån lerjord, dock få at fandjor-
den emot Lampis fidan tager öfverhand. Sand-åfarne,
jordhögderne och Bergftråckningarne föreftålla hår landet
lika fom i vågor famt finnas de alimånnaft utftråckte i-
frSn N. til S.

Lampis ; Denne orten beftår alt igenom af långflut-
ne fruktbare högder och jordkullar, utur hvilka hår och
där framfticka frnå enftaka Berg, famt träffas emot Pa-
dasjoki gråntfen alimånnaft fändhedar. Den rådande
Bergarten år en röd Granit, fom innehåller röd feltfpat
med klara Qvarz-gryn och litet fvartogtig fkimmer. E-
raot Padasjoki Socken och vid Liefo By famt vid Palo-
■ma i Kofkis Capell, undergår den dock någon förän-
dring; fåibm i Porrasvuori \ mil i norr ifrån Lriefå, där
den mörkröda Graniten förer hornbiånde, jemte myc-
ket fet flcimmer, upblandad med jårnhaltig blyerts och
litet kalkfpats particiar, hvaraf et brutit fkår af Berpet
finnes mycket föndervkrad med jårnråft-brånader, och
hvilka på några ftällen, raed en grönaktig fammangytrad
fkårpa, öfverdragit Berghållarne. Vid Paloma By et ften-
kaft i N. förekommer i Berget Hopiavuori , det andra
ftållet. I detta Berg, fom beftår af den vanliga röda
Graniten framftryka i N., några remnor och klyfter, in-
om hvilka flår en tåt, röd, hornbergs-blandad fändften,
af y til ; tums måktighet, föm på bägge fidor omgifves af en
fet Siifverfargad fliimmer, och hvilket gifvit Allmogen an

B led

i*) Hiftorise Naturalis och ards Veterinariae ProfefToren Herr
Gabriel Bonsdorff.
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ledning at tro, det Berget fkulle innehålla Silfvermalm (*}.
Den allmånnafte jordmån år här fandagtig.

Hollola Socken; Belägenheten i denne Socken beftår
alt igenom af jordhögder och kullar, ifrån hvilka då och
då framfkjuta Berg -Trader; Den rådande hållebergs-ar-
ten år röd Granit. På mineralier, fom förtjena upmårk-
Jamhet, har i denna Socken hårtils inga fj?år vfft fig.
Jordmån år myllig fandjord -, hvilken åt Åfickala ån mer
blifvetf fändrådande. .

Sys?nä Socken; Denne orten, belägen öfter om (lo-
Ta Påjåne Sjön, år öfver alt Bergig, både på fafta landet,
fom ock uppå defs i Påjåne belägne ftörre och mindre
holmar. Hållebergs-arten år hår allmånnaft mörkgrå
Granit fom beftår af fvart rådande fkinm.er, jåmte in-
blanning af fmå grynig feltfpat och Qvartz. På få orter
i Tavaftland fl<ryter den grå Graniten få mycket med
malmvitringar, iom i denna Socken. Både i negden af
Sy/må Kyrcka, vid Ifokylå och vid Patv.Aa By, fom ock
i Hardola, mårckes på flere ftållen deffe anvisningar;
men utan fpår på annat, ån en kiefig jårnbundeh bly-
erts, fbm fatt fig emellan Qvartz och feitfpats-kornen,
och hvilken år orfaken til denne vitring. Af et Regifter
öfver framledne Arcbiatem Brcmels Fin/ka Mineral-Sam-
ling, har man haft anledning at tro, det på Ulmola hem-
mans ågor i Hardola -&ésénf fkuile finnas en gniftrig
Silfvermalms art; men vid närmare granfkning däraf,
har Herr Baron och Landsl.öfdingen Tilas intet funnit
annan anledning dårtil, ån den kiefige jårnbundna Bly-
erts-arten. Vid Carbo och Pobjala Byar i Hardola och

pa

C 5) Manufcriptet af Herr Baron och Landshöidingcn Tilas
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på några andra- ftåilen hår i Socknen, fins tiigåog på
Jernmyrmalm, hvaraf en del Bönder åfven plåga ibland
uti fmå åsfior tilverka Järn. Jordmån år måft ftark lera,

Afickala SväHeitr; Belägenheten och Bergarten år måft
fådan fom i Lampis, famt finnes landet emot Päjäne
Sjön, vara måft flackländigt, med vidftråckta upodiings
felt. Rådande Jordmån år fiandmylla. Där Päjäne Sjön
fköljer denna Sockens ftrånder, upkaftas dår, af fvall och
vågor ibland, ifrån Sjöbotten et violet färgat Granat-grus,
hvilket år en Pfamnos Granaticits particulis granaticis ,
purpureis frequentioribus ; paucis qvart-zeis albis, bafalticisque
vigris. Vid Wefijervi Sjöftränderne i Hollola finns ock
jbiand fpår dårtil (*).

Vadasjoki Socken; Denne ort beftår, i fynnerhet åt
Päjäne Sjön, af höga, fkarpa Berg, igenomfkurne af dju-
pa dålder emellan; men emot ffåmfe Socken blifver
Landet kulrigare, med långflutta, fleniga åfar och hög-
der. Hållearten år en röd, ån ock en grå Granit, hvat>
af åfven ofta, uti den röda Graniten, framfticka ådror
af en fin grynig gråften. I den grå Graniten, träffas ock
ibland ftora ljufa flackar af grof tårnig hvit féltfpat, hvar-
af Bergen få et åppelkaftadt utfeende. Jordmån år i Sö-
dra delen af Socknen måft lera^ hvilken fedan växlar
om, med fandjord. I Kubmois finns Jordmån vara en
god lermylla, hvarföfe hämplådet hårftådes få val lyckas.
i dålder och Lågder, i negden omkring Harmas By, up-
ftickér hår och dår Bergshällar af en fvart hornbergs-;
art, med vitring af Jårnråft.

fj-åmfc Socken; Belägenheten år hår ganfka olika. Den
delen fom ligger öfter om Päjäne Sjön år öfver ak Berg-

B a. agtig.
CO Herr Prof. och Riddaren P. A. Gadds Inledning til

Sten-Rikets känning l;fta Delen pag. 121. §. 70.
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agtig. Våftra Tracften af Socknen, hvilken grynfar "k
Laukas Socken beftår af höga fandmoar och iångftrakta
backar med tvårdjupa dålder af morafler och Sjöar emel-
lan. Ur (andmoarne upftiga underftundom höga fkarpa
Berg, ån af enftaka Bergskullar, ån ock af långa och
fmala Bergåfär, Den delen af Socknen fom vetter vå-
fler ut, in åt landet i Längelmåki Socken år ännu mera
upfyld af höga och fkarpare Berg famt tvårdjupa dålder
och ftenras i negden omkring Päjäne Sjön, beftår hål-
lebergsarten af mörkgrå, fkifrigt fallande Granit, hvaruti
ibland träffas ränder och ådror af Ijufare art, och längre
upp, beftå Bergen af en ljusröd Granit, och hvilken in
åt Korpilax Capell vifiar fig ibland åppelkaftad, fom en-
Granit Breccia', men längre in. åt Järnfe Kyrcka, mär-
kes fekfpats tårningarne med mycket kiefig blyertsartad
fvart fliimmer omgifne, hvaraf emot Solfidan Bergen,
fom en art rapakivi finnas, förvkrade och nidrafäde^
Half mil ifrån Kyrckan åt Längelmåki, vidtager äter en
fmårandig mörkgrå granfkimrig Granit, hvaruti fläck-
vis och korsvis ftålde Ijufare ränder framftryka. Jordmåra
beftår åt Laukas fidan af fandjord; men fedan tager ler-
jorden vid i denne Socken.

Längelmåki Socken; Den mycket Bergagtiga belägen-
heten af Piidasjoki och Jåmfe Socknar aftager .efter hand
nu mera på denne orten, famt blifver landet i fynner-
liet emot Lfeuru och Ruoveji Socknarne mera jämnt, och
beftår antingen af fandmoar,. måffar eller af Sjöar, ibland
hvilka Bergkullar där och hvar upftiga utan fårdeles högd;
Rådande Bergarten år en mörkgrå Granit ofta med våg-
vis löpande ränder af famma Bergart; men ät Keuru,
Ruorevefi och Orihvefi Socknar emot Biörneborgs Låns.
grånrfen, börjar den rödagtiga Graniten at råda. På So-
Ida och Attila Bys ägor-,, brytes tåmmeligen goda Bryn-

ftenar.,
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flenar, åfven fom (bår på en ljusgrå takikiffer hår fin*
nes; huru den artar (ig på djupet år dock ännu icke ut-
rönt. Jordmån i denne Socken år måft öfver alt lerjord
och moblandad lera.

Sabalax Socken', Dår vifar fig långa (kallota: men ej
höga Bergftråckningar hela Socknen igenom, emellan
hvilka dock fkåligen ftora lågder finnas til utrymme för
ang och åkerbruk. Hållearten beftår af en mörkgrå gra-
nit, med inblanning af frnå grynig Qvartz, Mven fom
ock gråbergs-hållame hår tippa ådkiiliga (tallen finnes
öfverhölgde och täckte med en fkårpa af grof hvit feit-
fpar, Qvartz och fkimmer, fom ibland går til par fam-
nars djup. Vid Hapaniemi gård och på defs ägor, träf-
fas mycket branader och vitringar i gråbergen af kies-
biandad blyerts, åfven fom ock detta märkes på Lieka-
randa udden, famt i fynnerhet uti en lagd vid en liten
åker, kallad Kortclabden Peldoma, dår Blyertfen Plumba-
go, tydeligen vifär fig groffkimrig i ftenarne (*). På fam-
ma ftålle finnes ock vid 2:ne källor myrjårn, jämte en
hop jårnhaltige Tophi. De befynneålige Jordhvajf, fom
emot Sjöftranden vid Kel jo by träffas, har Heff Baron
och Landshöfdingen D. Tilas antecknadt 1:0 under mat-
jorden beftå de, afet hvarf grof, något fandblandad lera til
en tvär hands måktighet; 2:0 möter därefter en fin och
tåt ljusgul jord eller jårn-ochra med många fm-årre in-
blandade jordhvarf, ån af högre ån ock af rödbrunare

B 3 färg,

CO Med Blyerts har hartils i mineralogien, 2;ne färfkilte
ocb ganfka olika ämnen blifvit beteknade l:o iiumbago,
fom är vanlig Blyerts til Blyerts-pennor, och 2:o Mo-
lybd.ena; Tyfkarnes Wafterbley; Glitter-Bly, hvilken är.
en nyfs uptäkt half-metal,.



f ( 14 ( f*
färg, til 3 tums tjocklek, af hvilka den gula, hår på or-
ien nytjas fom annan köllerfårg, efter en ringa anftåld
ftamning 3:0 förekommer et jordhvarf, hvaruti finns in-
blandad en hop Tophi Fiftulofi, ochraceo Leptamnofi, Fu-
fcoflavi, argilla paidulum mixti (*) af åtfkillig fkapnad,
hviikas ihålighet, af förrutnade trådrötters fibrer blifvit
tildanade. 4:0 Vidtager under detta färgade Jordhvarf-
vet, en ganfka fin och feg blå lera, hvilken på (torre
djup räcker. Jordmån i denna Socken år måft lerjord,
fom dock ibland träffas ån fand ån ock moblandad.

Pälkäne Socken; Denne orten år at Sjöar mycket i-
genombruten, famt har måft et flackt låge, utom några
få upfkjutande Bergftråckningar; den ftora ålen (om ige-
nom Björneborgs Lån igenom Cangafala Socken hit fram-
ftryker, den flutar fig vid Ruokola Gård härdades; men
fortfar dock både i denne Socken (om ock i fynnerhet
i Haubo Socken, (åföm vid limola By och annorftådes,
famt i de nedre Socknarne åt Helfingforfs, hvarifrån med
flere mindre åfar, den fullföljer defs ftråckning åt hafvet.
Hållebergs arten år hår lika fåfom i Sahalax, famt jord-
mån måft klappur-blandad fandmylla eller fandjord. Vid
Coftia Bro, et ftenkaft därifrån, på norra fidan, ftraxt
vid åen, förekommer ock i en mörkbrun lös jord, fm§
jordhvarf af en fådan kyllerfårg, fom vid Keljo by i Sa*
balax förut blifvit befkrifven och omnåmd.

§. 4.
Hvad de orter angår, hvilka, enligt 1766 års nys

Landshöfdinge-dömens fördelning, blifvit Tavaftiand un-
der-

CO Herr Prof. och Riddaren P. A. Gadd Sten -Riketskän-
ning, Tom. I:fta pag. 85. §. 59-
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derlagde af Biörneborgs Lån, och fom nu utgör et får-
fkiit Fögderi, under namn af Satacunda öfre Fögderiet,
få år befkaffenheten af dem, fom följer:

Lempele Socken; Ej mindre långs efter Socken ån ut
"med gråntfen åc Wefftax Socken år denne orten upfyld
med långa, men intet mycket breda eller djupa vattu-
drag. Bergftråckningarne fom hår förekomma, de åro
något höga, kulriga: men långa och fmala, emellan hvil-
ka (hittande högder för åker och äng ej fållan träffas.
Emot Cangafala och Meffuby Socknar, år landet uppå Lem-
pele fkogen, mycket upfyk med ftenras. Hållebergs ar-
ten fom hår råder, år grå Granit, hvilken i fynnerhet
vid Raftima Torp uppå Sotavalda Gårds ägor, famt vid
Haivisvuori, och uti ffdnixen kallio vid Kelbo By i än-
gen, kallad Hapalato, ftryker fram med järn- och kjes-
agtig malmvitring; men hvilken år föga betydande, om
icke i den, af hvit féltfpat och Qvarz beftående gången,
båttre malmanvisning yppas. Större upmårkfämhet för-
tjenar det, at, af den i Calvola Socken omnämnda fvar-
ta och gråa hornbergs fkifferen, hår finns fpår och nå-
gra ftrykande gångar; fåfom på Sotavalda ägor åt Säx-
måkt fidan, famt vid Kuockala By, fom ock emellan A/bi-
fio By och Kuckola Rufthåld i denne Socken. Jordmån
år hår måft (tark lera, famt finns den på et och annat
ftålle åfven fandrådande.

Meffuby Socken; Belägen öfter om ftora Näfijervi
Sjön, har et mycket ojämnt läge, fom beftår, an af (and-
rådande Jordhögder och fandmoar, hvilka ftråcka fig än-
da til Cangafala Kyrcka, ån ock af (torre och mindre
Bergftråckningar, med hågra dår och livar upftigande
Bergshögder. Hållebergs arten år intil Nurmis by, en
mycket iyart fkimmer-rådande mörkgrå Gnanit, med

nå-
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någon tifblandnmg af grofgrynig hvit féltfpat och Qvartz,
hvilka ofta hår råda i de djupare ränder af Gråbergen,
I lika mångd eller proportion emot den fvarta fkimme-
ren. Ifrån Peldolammi Sjön, på Skogen emellan Lempele
och Mejfuby Socknar, | mil åt Hatanpd, omväxlar hålle-
bergs arten til hvit Granite, med en myckenhet ftenkaft:
deraf. Af hornbergs-fkifFer, finnes ock vid Aitolax Traden,
famt i Berget Lazerus i Teifko Capellgåld i denne Soc-
ken, På 2.ne ftålien har i denne Socken malm anvisnin-
gar hårtils ' yppat fig. Vid Nurmis By ~ mil i N. ifrån
Byn träffas en litet upftående kulle och Berg -Träd: med
råft och maimvkring, famt åfven på fodra fidan afBerg-
kullan, dår a:ne gångar af-alnsmågtighetframftryka i N.W..
til W. Emellan bägge defte gångar, flår en tvärhands
mäktig Bergart, af ljusröd féltfpat, med Qvartz och grof
fkimmer, och på ömfe fidor at den, finns en jårnhakig
kiesgång ined (trodde kopparmalms gniftror och hexäé-irifka Kies-Cryftailer, ån i kjortlar ån ock i fmala ftreck,
famt påftås at härifrån i S. O. in uti Cangafala Socken,
ikall uti Bergen finnas fpår af denne kiesgång, hvilket
förtjänar närmare underfökning. Uti ången nedan för
denne malmanvisning uti Nurmis, finns ock en intet
ringa vidftråckt Träd af myrjårn. Det andra Hållet före-
kommer -4 mil i Öfter, vid Takahuhti By, uti Hepovuori,
hvareft uppå en långftråckt Bergkulle finns en ftark malm
vitring, (om går ifrån N. W. til N. och träffas hår i Ber-
get mycket infprångd kies med Llexaedrifka Cryftaller,
an ock i körtlar, famt åfven i fmala ftreck af en ganfka
tåt Svafvelkies. At Juva Rufthålls Bergshällar fkulle hy-
fa Silfvermalm, därom har hår å orten gått en fågen;
men Bergartens befkaffenhet dårftådes och andre om-
ständigheter, fatta denne fak mycket i tvifvelsmål, famt
styckes någre Silfverftcimrande Arfenicalifkf kies-goiftor t

ber-
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bergen endaft gifvit anledning til detta ryckte. Radan-
de jordmån i denne Socken, år ak igenom lerjord, un-
dantagande de orter, dår dels den ftora fandåfen, åt Can-
ggjala, dels ock annor» vidftråckcare fak deraf, fig ut-
▼idga.

Cangafala Socken; Ingen ort i Finland, når Ilmolg
Bys Landthögd, i Haubo Socken undantages, äger mera
angenäm belägenhet, famt mångfaldigt blandad utfigf af
ftora Sjöar, bebodda ö ar, (trodde fkår och holmar, vid-
lyftige åkerfelf och ängsmarker, ån denne Socken i fyn-
nerhet vid Cangafala Ålen. Den ifrån Biörneborgs Lån
(V.mftrykande, ftenklappur blandade ftora fand ålen, har
härigenom ock (\n ftråckning ända in uti Pelkene Soc-
ken. Vid Hirvifdmi By i Cuhmal-ix Capell, har fordom
varit et kalk btårt, hvaraf kalk blifvit bruten, famt för-
tjente der, för riåftån allmän kalkbrift härpå orten, at å-
ter uptagas; uppå Hapafri Bys ägor, fk.iit åfven finnas
fpår på kalkften i denne Socken. P.ådande Hällebergs
arten år annars en grå Granite med kiesvitringar på fle-
re ftåilen; Sålom vid Haukala By £ mil ifrån Ibaris forfs,
dår i Berget Kirkon mttumäki träffas på des öftta fida,
en daik blånad och förvitring. B'ide i Noxias gårds å-
ker-gåidet, (om ock ~ mil därifrån, i N. (lår ut vid
ijön en bergklint, hvilken har dels ftrykande i N. til O-
fom til 3 famnars bredd år med jårnråft öfverdragen,
och byfer ftark malmvitring, (åmt fins där mycket fpridd
J-vafvclkies, hviiken nid emot ma;ken, i 3:ne frnå hålor
lupit an med jern vidrill mjöl och (må vidtill Cryftaf
ler. Vid Gaudiala By i denne Socken, flyter ur et Berg
fåfom et Gubr , en jordblandad alun halng Jern vidrill;
famt år det, et vitriohtm cruflofo tophafum terreum , in-
terdumfemifluidum } alumine inquinatim, I Berget Wuori-

C i/iäki,
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mäki, uppå Suorama Bys ägor, hvars ftråckning år i S. i%
til N. W. finns i fodra fidan -af Berget, en kiesvhring
med jårnråft famt blyertz, ån i frnå ftråckor, ån ock uti
kjortlar. Af jårn myrmalm tråflas hår ock;på flere (tal-
len, fåfom i en ång, vid Liuxiala gård. Vid Hertwala
by och Noardå ången, famt vid Hapaniemi Gärd och Lå-
na ångsgårdet., Jordmån beftår alimånnaft af lerjord el-
ler ock af fand klappur mylla, dår: fand-åfen,. med uc-
ftråckte.fandmoar fig utvidgar..

Orihvefi Socken; Belägenheten år hår tåmmeligen
jåmn och flacklåndig med något upftigande Landthog-
der ur hvilka hår och dår enftaka Berg och Bergftråck-
ningar uphöja fig, dock (å, at inga tvårdjupa dålder e-
mellan dem träffas. Gråbergs arten år ifrån Cangafala
fidan en grå: men fedan alimånnaft, en rödagtig Granit,
hvilken åt Ruovefi Socken, blifver mera (pråcklig och
Ijufare. Brynftenar brytes ock något i denne Socken; få-
fom vid Säitn&joki och Pajulax Byar. Spår til Minera-
lier har i denne Socken^ hårtils ej blifvit mårckte. Ber-r
get Hopiavuori, på Säynajoki bys ågor; tyckes blifvit hed-
rad med det namnet, för den hvita glitrande fkimme-
rérijj fom där- ingår i fammanfåttningen af Bergets (ten-
art. Emot fjöftranden vid Suckila by, träffas här et jord-
hvarf, fom beftår förfl af mullblandad lera, fedan af fänd-
och mojord, famt dårnåft af jårn-ochra,fom efter flamning
nytjas til köller-fårg. Rådande Jordmån i Socknen be-
flår af lös lera famt finnes i fynnerhet på Holma Gårds
ågor en art fin, faft och ljus lera, hvilken förfökt i eld,
dock intet artar fig, fom eldfafta leror, för den ymno-
ga fina hvita mojorden Lejitamnos, hvaraf den är få
mycket blandad»

Rut»
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. .» Raöbefi- Socken; :Deri.; år -til defs"' inre del,' myckeS"

Bspfyld af'en hop ftora Sjöar, få at orten har belägenhet
&f en Skargård.; Negden ikring Moder-Kyrkan beftår
måft iaf'fandmoar och fandä(ar,"fam.t fyos det föga ti!
berg annorftådes, ån vid de flora' och vidfträckta fio-
ftrånderne. I Wwdois Capell'år landat'; dock mera ber-
gigt, med flere Och högre bergskullar; -väexx Etzeri Ca-
pellgåld, den innefattar ändå td den .ft"ö;ra;Landthågde.i?
waanfelkä, alimånnaft fandmoar, 'morafter och fumpiga'
orter. Hela Socknen år belägen dels öfter om ftora
Näfijervi Sjön, dels ifrån Murolax Fdrfs omkring defs
egne vattudrag. På malraykringarfins hår fpår på. flere ftål-
len, hvilka dock- åro af famma befkaffenhet, fom de, om
hvilka i -Cangafala-Söckert blifvir ömhåmndt De för-
nåmfta ftållen båraf, åro'i:'o -Hdukilambi vuori \\ mil i
nordoft ifrån Virdois Kyrcka famt -J mil ifrån Labden-
pobja by i öfter. Bergftråckningen är ifrån N. til S. och
beftår af den åppelkaftade ''Jämfjo hållearten, På våftra
fidan af Berget tråffas^eii flor rund kiörtel af glånfande
hornblånde 120 fteg i med hvita ådror af grof
ternig féltfpat och Qv3rz's ."likforrj-marmorerad, jämte nå-
gon jårn-råft och malmväring^päj flere ftållen. 2:0 Vid
Knutila by, 3 mil i N. W;-ifrån Ruovefi Kyrcka och -*-
mil i S. ifrån Byn, framftryker i Berget, Rautaniemi kal-
ladt, fom beftår af grå fkimmer-blandad Granit, nära vid
Sjön i N. O, til S. W. en 3 famnars mågtig gång, af 12

famnars längd med ftark brånad af råft, hvilken mycket
år förvkrad; at ej förtiga det 100 famnar därifrån en dy-
lik vitring af jårnaktig kies, märkes pä Södra fidan af
nåfet. Gråbergs-håliarne tråffis af olika art och befkaf-
fenhet. Ikring Ruovefi Kyrcka uti Wifuvefi , Pavola famt
upåt Virdois, beftå de af en grof grynig féltfpat och
Qvarzv Vid Liedonpohja By, åfyan för Virdois ,. yidtager

åter
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åter den ånnelkaftade hållebergs arten, fådan fom den
finnes vid Kurpilax Capell, åt jfdtxfjåfidan: men hvilken up-
på Lncbtis bys (kog och ågor, på det fåttet förändrar fig,
åtgångar af hvit opac Qvarz ofta framftryka i hälleber-
gen. Vid Capenievii Udden hår i Socknen, vifar fig ock
fpår af en mötkgrå faft hornfkiffer, (om ock på fånd-
ftens fkiffer, vid fjöftrånderne hårftådes ej fållan träffas
prof. Af järn myr malm år hår ock på flere (fållen til—
gång; fåfom vid Umbipobja , Sauvola och Hangola Byar,
nvareft fordom i frnå åflior åfven järn blifvit tilverkat.
Jordmån i Socknen år fand - och lerjord om hvarannan,
Sedan 1-776 års Fördelning och jåmnkning af Landshöf-

dingedömen i Finland, få hörer nu mera af denna
Socken Virdois och Etzeri Capeilcr til

Öflerbotten,
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