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§" 5.

Södra delen af Björneborgs Lån vidtager med Hvittis
Kyrckogåld, och beftår nu denne Sokn, förutan Mo-

derkyrckan af Kambula och Kauvatza Capeller.åfven fom.
det i Keikio Fierdung är 1 687- inrättade Capellet (a ) där-
under lyder.

I den i'c 1747 öfver Sverige och Finland igenom
trycket utgifne chartan, finnes denne ort utmärkt en fjet-
tedels grad högre upp åt Norr, ån vederborde. Efter fe-
dermera, gjorde aflxonomifke obfervationer, har man er-
farit defs råtta Polhögd vara 61 grad. 18 min. och lon-
gituden efter förenämnde charta vid pafs s grader 24
min. öder om Upfaia Obfervatorium (b).

1 Hvittis Sokn förekomma inga fårdeles höga berg,
utan förena fig hår kullar och backar makligen med defs
flåtter och falt, famt år defs låge måft: flacklåndigt , un-
dantagande Keikio och Fambula Capelgåld, hvilka finnes
något högre belågne, ån den öfrige delen af Soknen,

Igenom fkedde afvagningar år utrönt, at landet of-
van för denne låga flacklåndiga ort, ifrån Röra Näfijärvt

D fjö»

(_a) Capellet betjcncs med Gudstjenft af pråfterne vid Moderkyrc*
kan två gängor innom fju veckor, enligt 7. §. i Bilköps vifitations pro-
tocollet af den 14 December 1731.

(b) Detta grundar fig på obfervationer anftålde af Afironomie Oh*
fervatom vid Finfta gecgrapbiika CSMifljåflion , Herr Mag» Qjofcm
$iijlanfar*
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fjön eller Tammerfors Stad, innom 6 mils affland, fiu-
par 155 fot och 8 tum öfver Hvittis Sokn: och fom Ku-
mo alf ■ hvilkén hår framftryker, fkal emottaga och affö-
ra det ymniga vatn, fom ifrån flora vidfhåkta fjöar i
Taviijtland, endel af Eafa Lån och norra delen af Björ-
neborgs lån, åt hafvet uttömmes; få händer håraf. At nå-
ftan årligen måita delen af Soknen af våhr och höft flo-
der öfver fvåmmas til mycken fkada och ftort hinder
för åkerbruket och ängs fkötfeln.

Förutan Kumo alfven, år denne Sokn igenom fkuren
af flere andra vatudrag famt åtfkillige infjöar, i fynner-
het åc Kauvatza trakten; af de förra bör nämnas Loima
då, hvilken ifrån Tammela Sokn i Tavaftland nidförer
til Hvittis, höft och våhr mycket vattn, åfven fom ft;;-
galaitio åå, ifrån Pungalaitio " Sokn, och Samba åå ifrån
Sammaljoki tråfk i Tyrvis Sokn hit framleder vatn (c).

Af Sjöar år Säxjärvi ftörft, i mil lång och \ mil
bred på det bredafte ftållet, famt förorfakar i anfeende
til åtfkillige med allehanda flags löftrån beprydde holmar
och andra,vakra löfrike pareker, en högft angenäm ut-
figt. Puurijärvi inf jon, år 7- mil lång och i mil bred,
har Communication med Kumo alfven och Kohijervi in-
fiön, hvilken ligger ån närmare til en gren dåraf (d).

På ftromfall , vatuleder och fkog , år ingen brift i Hvit-
tis, i fall framdeles hår i negden, anledning fkulie yppas
til någon bergsmanna näring.

De vidftråkte fandbedar, fom ifrån Björneborg fram-
firyka åt Åbo Lån, omgifva denne och Kumo Sokn på

fle-
(c) Jlimför Herr Mag. nu mera Kyrckoherden i Loimioki Epfiraini

Carenii år 175gigenom trycket i Åbo utgifne Phyfico-Oecononuik be-
-kriftiing om Hvittis Sokn pag. 17, I§.

(d) Fören.imnde H;r Mag. Carenii _eikrifiung pag, 16, 17,
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flere (Ullen af deras våffra fida-, låföm Ranka moen och
flere flora fandtaedar, hvilka ffryka fram ofverom Pliftart
och dar Kumo kyrcka nu flår in åt Eura Sokn Vid Kar-
hinjemi trakten § andra fidan om Kumo ålf, fins ock in-
nom Sokn en fandmoo. Strödde jordkullar i denne orten
de beftå ån af fändjord med upblandad klappur, eller ock
rider i de fmårre af dem, fana mylla.

Åker -jfötdmon i Sokn, år annars allmänt lerjord.
Berg och Hällearten i denne Sokn beflår af grå-gra-

nit, hvarvid qvar/.en måfl ingår ftenblanningen: ibland
finnes dock dåruti (kjolar, ränder och gängar af en grof-
grynig, hård och grof brynftens håll, famt kjortlar af
kalck lpat.

Af långftråkta bårg, kan Jalokangas , anfees i Kau-
vatza ■ famt åfven någre andre berg i JVambula kapel.
Bergen Ripovuori och Pyållonvuori , åro märkvärdige, för
det, at i dem trlffas neder i bergen gråttor och hålor,
dar, efter allmogens fågén , Refar och Jättar, eller ock
Skogs lappar , fordom haft tillhåll och boningar Ifrån det
fiftnåmnde berget, återhämtar famt uprepar ock Ecbo, he-
la orden flere refor. Bergen finnes hår måft förftörde i
N. famt år deras ftry ifrån N. til S., ofta åro de öfver-
ftielpte och hölgde af ftora flen röfen.

De malt betydaude jlenkafteller gefchiele , märker man
i Hvittis Sokn vara ftrödde ifrån S O. til N V. lamt
träffas af dem, emellan Loima by och Mommola - dår en
ny landsvåg, blifvit uprögd, ibland upbrutne och fprång-
de jord ftenar, ofta granit Breccier, fom beftå af hvit
qvarz eller hvita feltfpats klappur ftycken, uti grå granite,
omgifne med en ring, af fvart fkimmer, viica mgro atra.

I denne flackländige orten träffas få innom Sokn,
fom i fynnerhet på defs Södra fida många och yidftråk-

A 2 ta
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"ta Kärr och Mäffar hvilkas läge år måft horizontek med
Kumo alfven, få at icke annars, än under mycket torra
fomrar_, vattnet af dem km afledas. Af defle åro, Ron-
kanjuo, Karhiniemenfuo , Rahkenrata , Langonfito . Kdjifuo .
Suvifuo, Muflasfuo och Rantafuo de ftörfte och marek vår-
digafte, famt firmes i defle tilgång på myrmalm, fom ock
vid Kukonharja och Hongo byar, lamf-år åfven vid 57fx-
jVnv och någre andre infjöar , förråd på Jernfjå malmer (e;.

§, 6.
Af andra Mineralier har hårtils i Hvittis Sokn röjts

inga fpår: men til Bergkalk, vakra lälgflen och Jafpis
arter, år i denne ortens Bergs klyfrer och fkölar någon
anledning, fom ock träffas hår någre i flögder ayttige
jordarter, hvilka förtjente närmare underfökning.

Af defla fidftnåmnde kan anteknas en fin lera, fom ta-
ges i jordfallen under MatLusjoki by i Vambula Capel-
gåld; Calcinerad i eld; hårdnar den mera och failare, ån
annan lera; rådnar ock mycket litet til fårgen. Den år,
en argilla tenera, maculans, leptamnofa , pallide cinerea.

Hvit , Finfandf arena fpatofo qvartzofa, bellår mall
af feltfpat och qvarzkom; träffas på åtfkillige ftålien vid
ftrånderne af Säxjervi inf jo: igenom flamning, beredes
däraf ftröfand och pårlfand.

Ochra Ferrea ftavefcens , globorum JlruQura cavernulo-
fa, en fietnJels mil ifrån Kärväfelä by i Vambula finnes
denne gula ocher jord. Allmogen nyttjar den, fedan den
en tid torckat och bleknat i Soln, alhiaent til kollerfärg.

Ochra, terrea glebofa rubra t Röd ocker: denne dragés
til ringa del af magneten; med den färga hårendelbon-

deF
(ej Herr Mag, Carenii nyfsnåninde Acadeniiflia Difp. pag, 12,
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der fine portar och trådhus röda. Slammas den och litet
calcineras i eld, gifver den en mångfait högre färg famt
baretter anftålde prof,då kunnat nyttjas i olje målningar

På Bergkalk gifves i Hvittis Sokn anledningar i Vam-
bula Kapel f.mo vid Mathsjoki by; hår tages denne
kalkften i löfa ftenar , hvilka vid lågt vatn upbrytes ur
ftrömmen, famt beflår dan af hvit ren kolkfpat och af
lått brand 2;do har känning af denne kalkften ypp.;t fig
vid Sivickala by. 3:110 brytes dåraf något ur fa it berg,
vid Tamare by: men denne år mera och mindre grön-
fpråklig, af inblandad lpeckflen^rff/^joch litet fkimmer; ic-
ke olik kålmårds marmoren. Af defle kalkfpater brån-
nes kalk, hår i Sokn; och är detta nä 1tan det enda kalk-
brått, fom hittils i Björneborgs Lån blifvit belagt me^
arbete. Bergkalks gången tyckes hår hafva fu ilry ifrån
S. til N. och firmes inom -7 mils utmål Defle 3ne kän-
ningar på kalkfpat hår i Soknen. Bergkalken år en ca!-
xites ovacus , afbus , rbombis imperfe&is nitentibus , planis
majvribus , varia direåifione dijpofitis.

Ifrån Tamare 1 och -1 dels mil i N. O. dår kalkgån-
gen går i drummer och fkjölar, träffas den nllmånnaft i
en hvit fingrynig quarz och feltfpats blandad bergart, fom
til fårgen och partiklarnas gry, har lika utfeende med en
ipatig bergkalk: men är icke få lös och lått bruten, utan
mycket bård, tager eld emot ftål , och ga{er fållan med
de fkarpafte mineral fyror. Såvida den hvita fkimmern
faknas i denne bergart, kan den icke anfees fot hvit gra-
nit, utan tor en Hälleart, fom utgör ett Saxum lacleo-
album, FeIt(patéo quarzeum, compofitum particulis indetermi-
Ziate acutis Hf granulatis.

Flere rJ åigftens arter finnes åfven i detta kalkbrots
D 3 fkjö»
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fkjölar, famt träffas de ibland åfven i bergkalksgången. I-
bland defle åro de vakrafte; Steatites fuppellucidus ,

Colore viriäi cyaneé,
Qdore cérd pallida
Colore viriåi dtluto,
Colore tbalaffino.
Colore opalino. (f\

Hvit Ajbcfl,kommer man åfven ibland öfver i detta
kalkbrott , och år den gemenligen omgifven, tenui mem-
brann Jpatoja, hvilken gåfer med fyror och år kalk.

Af Jäfpis arter, tagne ur fafta berg, har uti Finland
hårtils endaft rögt fig någre få fpår. Herr. Prasfes har
förft funnit och tagit dem ur falt bergklyft, uti Birkala-
Pargas och Nagu Soknar, famt har åfven Magiftern, nu
mera Kyrckoherden i Pälkäne, Herr Guftav Nils laman
ifrån Pabkionvuori berget uppå Samby bys ågor i Hvittis
Sokn, tilfånt min Herr Pr a:fes en råte vacker ftuff, af a-
metyft färgad Jafpis. Efter profvet, år denne Jafpis art
något upblandad af ljus hålle flinra Petrofilex\ 'antager
dock ganfka vacker politure.

§" 7-
Öfter om Hvittis Sokn vidtaga up åt landet och Ta-

yaftehus Låne grånfen, Pungahitio och Loimijoki Soknar ;
den förra börjar mcd defs ftråkning ifrån Urdiala, mcd
Orhinjemi by intil Loimijoki, ocb den fednare ftråcker fig

i lång-

(f) Af Herr Mag. gfohan Fredrhh Muller, i Defs Differt. de ol-
Ictribus in Fennia repertis, åro tälgftens arter ifrån Hvittis, förft om-
nämnde', fedan har Herr Praefes och jag funnit demftrédde i dettakalk-
brott.
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i längden 4 mil,ifrån och med Alaftaro famt BertulaKa-
peller, emot ffoclas i Tammela Sokn af Tavaftehus Lan.

Ifrån Hvittis höjer fig landtmon,,i defle Soknar efter
hand, något emot Lånegränfen, hvilket de åar och bäc-
kar utmärka, fom därifrån nedflyta: men för ofrige år
denna orten måft flacklåndig, utom några karta bergftråc-
ningar, hvilka här och dår förekomma jemte några gan-
fka få enftaka berg, i fynnerhet i Loimijoki Sokn.

I Pungalaitio Sokn träffas ganfka få infjöar, icke hel-
ler vidftråckta kårr och måflar, famt nedföres vatneot ur
dem igenom Pungalaitio den til Hvittis. Emellan Angi*
joki by i Loimijoki Sokn och Humpila by i Tavaftland ,
firmes dock någre flere infjöar och kårr, hvilkas vatn af-
ledes igenom bäckar til Loima å, fom ifrån Pybäjervi
f jön i Tammela Sokn fedan afTöres til Hvittis och ftora
Kümo ålfven I fall framdeles i defle Soknar yppas nå-
gre malmgångar, firmes det flere ftörre och mindre va-
tufall både i Pungalaitio fom ock Loima å, i hvilka för
bergverks drift vatu vårck kunna anläggas.

Pungalaitio Sokn, åger ånnu de vidfhåktafte och
båfta Jk>gar\ åfven fom i Loimijoki år mycken tilgång på
loffkog vid de flåtfte byar Öhfkeiigt vore, at den måt-
teligen dock medtogs af de hår anlagde Sågvårcken och
at ftorvårckstrån fredlyftes, emedan ifrån defle Soknar,
ehuru de äro 10 å 12 mil ifrån Åbo afiågne, denne Sta-
pelftad, nu nåftan endaft har tillgång på maftetrån och
ikeps vircke.

Sandhedar', af defle omgifvas Loimijoki Sokn vid Vir-
tzanoja by, både af Orippä och Virtzanoja Sandmoerne,
hvilcka 2 | mil frandtryka ifrån denne by til Säkylä Sokn^
famt fedan utvidgas til den ftörfta vidd hår i :ödra delen
afBjörneborgs Lin. i det de i oafbrutitfammanhang träffas

of-
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öfver Ylåne Kapelgåld, åt Virmo och Letaia Soknar i Å-
bo , famt Eura, kiulo och kumo Soknar i Björneborgs
Lån.

I å branterne uti Loimijoki Sokn, finnes ibland ett
fin f"äjl ljusgrå lera, hvilken til eldfaftare ftenkåds förfär-
digande kunde nyttjas, åfven fom i klyfterne af de få berg
här finnes, rögts fpår af gröfre tälgftens arter Efter
Herr Bergsrådet och Landshöfdingen filas armärkning,
fkal vid Idennijoki by af Alaftaro Kapel i N. 0., fordom
kalkften blifvit bruten af långlånta hällar: men blifvit öf-
vergjfne, för det den varit mycket fkimmer blandad. I
Rackuvttori -'dels mil ifrån det förra ftället \\ V. träffas i
ectmoras.cn berg kulle, hvilken röijer ftörre känning där-
til; hår går en ordentelig * qvarcers mäktig bergkdks-
gång i .N. Q. fom beftur affmå grynig, fpatartig kalk-
ften, hvilkeos råtta ftry och förhållande igenom upbryt-
ning förtjgnte, at vidare underlökas.

Mineralier, fora förtjena fårdeles upmårkfämhet, har
ena!', ': ■ ',-tiis icke kommit öfver, hvarken i Pungalaitio
eller Loimijoki Soknar.

Allmänna jordmon, år hår lerjorden, famt idkas nu i
Hvittis och Loimijoki Soknar det indrågtigafte åkerbruk
i Björkekorgs Lån.

§. 8.

sä':yid, Lappo och Raumo Soknar, åro fedan nårrrsaCl
Deiägne intii Åbo Lånegrånfen.

S Säkylä Sokn lins inga fårdeles berg, utan år den,
når någre långdlråkte och litet uphögde klappur blandade
fandäfar, famt låga, med fand öfverhöigde imå bergftråk-
ningar undantages, öfveralt flacklåndig. Åt Hvittis och

Löt-*
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Loimijoki omgifves denne Sokn af en vidllråkt iancriso,
fom ock igenom Kahgåiipd by inåt Kinlo Sokn.

Åkerjorden år mycke" fandrådande.; på någre ftållea
Cråffas under den famme, åfven lerblandad jord i ålfven
.få at hår kan drifvas ett lönande åkerbruk hälft inbyg-
games bofkaps fkötfel ock låmmar dårtil nödig gödfei.

Sandmoame , omväxla hår på flere ftållea med ftörre
och mindre långfträkte fandåfar och klappur. blandade
bergftråkningar, hvilka allmånnaft hafva deras ftry ifrån
N, V. til S. O. Ehuru i deffe fandmoer allmånnaft finnes
fändftens fkiffer, beftår den allmänna hållearten dock i
bsrgfträkningarne af grå granite, hvilken märkes vara
takt och begrafven under mäktiga lager* af fand och fand-
ften. Sandften, fom af Säkylä Sokns fandmoer upgråfves
dan faller riokklufven, år grofgrynig, faft och hård, hva-
raf tilvårckas da bäfta och ypperfta qvarnftenar i Finland»

Inga ftora vatudrag eller åar, utan endaft någre bac-
kar förekomma hår, åfven fom utom Säkylä fjön, hvil-
ken äger aflop åt Eura Sokn, icke heller är denne orten
igenom (kuren af kårr eller andra något betydande infjöar.

Skogen, pä fandhederne, har af tilfållige fkogs eldar
ganfka mycket blifvit fkadd och utödder- det fom åc
qvar, nyttjas måft til tjår tilvärkning.

Lappo Sokn, grånfar åt S, til Letala Sokn afÅbo Låra
i C\ til Raumo Paflorat, i V. til Eura Sokn och åt N. til
Euraåminne Sokn. Denne ort år mycket upfyld med
flenkaft och flere låga bergfträkningar, hvilka fållan up-
fliga til någon högd. Soknen har fordom hört under
Raumo Paflorat: men blef vid flutet af 1700'de talet ut-
nåmnd til Sårikilt Sokn(

B ffit*
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Hällearten beftår allmånnaft af grå granite, hvilken

igenom fkårs bland,, ån af fmå grunda quarts och jelt-
/f.its gångar, ån ock har litet fpar af kalkfpat i några
berg klyfter hår blifvit anmärkt.

Små infjöar och kårtftråkta kärr, träffas ock på nå-
gra ftällen ner i dålder emellan bergen. Denne Sokn
och Säkylä famt Kiulo ärö til rymden af de minfta i Björ-
neborgs Lån. På fkogar år i denne lilla Sokn , ännu fkå-
lig god tilgång, ehuru det mäfta låkter hygget hår idkas
ej mindre för Raumä, än andre tilgrånfande ftäders ut-
rikes öfterfjö handel.

Kaumd'* denne Sokn år måft flacklåndig, når någre
fmårre upftigande berg och ften klappur blandade jord-
kullar, undantages..

Den radande bäflearter år dels grof, dels flngryning^.
grå granite. Bergen vid hafvet emot Salmenfu, dår Raumo
Stad har defs laftage plats-, beftå på flere ftällen af den
hvita graniten, fom til ftörfta del år fammanfat af hvit
feltfpat och qvarz, upblandad med litet hvit fkimmer.
På Aicubolm,. fom ån underlagd Lacbtis gärd, finnes i
berget en brådftupa öfver en bergs håla,där uti Hedenhös
vilfmte mödrar ofrat fine fofter,gudarne tilplågning och åra.

Hafs upblminingar, därpå finnes flere tekn vid hafs
kuften af denne Sokn»

Segelleden innom denne ortens fkjårgärd ät Ofter-
botn, har flere bevis därpå. Då efter Raumo ftads åld-
jfta privilegier, den redan ägde Stapelftads frihet och ha-
de defs fårfkike köping i Cbriftina utt Ofterbotn; har u-
tan hinder med fartyg denne fegelled kunnat nyttjas, famtr
var dä vid Riftinkari , defs allmänna hamn; nu kunna
eadaft Nerpis boerne ifrån Ofterbotn med båtar leda fig

fram
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fram denne fjöleden. För Stadens feglation , har hamneijt
ock dårföre blifvit flyttad til Aitfalmi* hvareft vid en li-
ten invik, Raumå ftad, nu är belägen.

Stenkaft ftörre och mindre, famt klappurftenar i den-
ne Soknsfkärgård, de beftå än af grötre fandftens fiifor, grå,
röda och hvita granit ftycken, famt grå, hvita och fvar-
ta Jafpisarter vid hafsftrånderne; längre up åt, fin-
nes ofta i jorden en myckenhet kuller ftenar och löfä.
ftycken af hvit mjölk färgad qvarz; allmånnaft träffas
de i fynnerhet vid Räkifari , uti en grufig och mohaltig
lera, ibland hvilka åfven man ibland finner vakra atars
cryjiall .drufer, Cryftallis Hexogonis.

jfernmalm, känning dårtil märkes vid öfre Pätåjäs
holmen. Maimftreket i berget börjar up ifrån hafs ftran-
den N. om holmen och har defs ftry åc Söder: gången
går i en trapp blandad hornbergs art; på någre ftällen i
detta berg år åfven fpår af en hornbergs artad fkiffer med,
infptångde och (trodde kies gniflor, hvaraf den ofta fin-
nes förvittrad.

Skogen hår i Sokn, finnes fkåligen god och tilråcfce-
kelig famt mer fredad ån i Lappo. På alla Raumå Stads
holmar träffas löf och barr fkog af flere (lag: på Räkifa-
ri år fkogvåxten i fqnnerhet ånnu måft i behåll.

Jordman i denne Sokn, år mycket föränderlig; Jera,
klappurlera, fandmylla, klappurblandad mulijord, växla
om med hvarannan, famt utmärka de vid Raumo Stad
uprögde ften backar och klappur högder, at den icke
år obördig.

Leran fom har nyttjas til Tegelflagerie, uptages ftraxC
under matjorden: men icke blå lera, fom ligger djupare
i a\tyen;fanaen} fom nyttjas hårtil, år icke af båfta fla-

E a " get,
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get, emedan tillgång icke fins på någon bättre, ån den
fom år mycket ojemt gröfgrynig och raoblandad,

§. 9.

Soknarne Ziwn? och /£»//0 hafva härefter deras läge i
Södra delen af Björneborgs Lån.

Eura Sokn, med defs kapeller Liiuckar och Hdngi-
lax grånfar i N. åt Kiulo och Kumo Soknar i S. til Säky-
lä och Letala, i Ö, åt Kiulo och en del af LCumo Sokn
famt iV, åt Lappa och Euraåminne Soknar. I anfeende
til denne Sokns belägenhet på ömfefidor om den, ur Pyr
håjervi' fjön fallande Eura än, fom igenom Euraåminne
Sokn vidare utfaller i Bottn hafvet, finnes denne Sokn
til ftörlta delen jemn och flacklåndig; men i S. V. träf-
fas höga kullriga bergtrakcer och N. O» til, högiånte Hed-
marker.

Hällearten i cfe N. V. bergen, beftår af en hård, felc*
fpats rådande gröfgrynig och fkårflig ljusgrå granite, hvil-
ken ofta up i dagen på kullame och vid fodra fidan af
bergen, föndervittrar til. den hår i landet bekanta Rapa-
kivi eller fjelf fråtften.

Jernmalm'- dåraf år några fpår i defle bergen;- fofornt
i Laucakallio berget ftraxt vid Kauttua jernbruk; på Pune-
Ha bys ågor, märkes O. ut i gärdet råftiga hällar och.
itenar, förvittrade af jernhaltig b'yerts, fimt år åfven
tekn nåjern ,få vid TråfketKiecki alonfuo il fjerdingsvågN.
itvtinPanelja byennervid foren af berget Kotoja; fom ock.
Tid Panelia fkogen i Rackuvuori', (g, at icke förtiga, det ut

mcc£
Cg"' Herr Éergs-Rådit och Landshofdingen Tilas Finfka Mi»etal

Hilturia i Munufcripc.



37
med landsvåaen, fom ifrån Kauttua öfvrr fkosen frani-
ftryker til liiiv.-eryoki by, af Letala Sokn i Abo Lån, fin-
nes an tydeiiga anvifningar af Jernhai?:gj Ivafvcikies'gån-
gar och nåden, både uti bergen-, ibm o »..k i pär dåraf i
förvittrade iöfa ftenar; Bonde; ne upvifa icke fäftan dem,,
för kopparmalms känningar ifrån denne orten Så län-
ge defle jdrnhaltiga kies vittringar , icke träffas i någon
båttre hållearc, än den mycket feltfpot och qvarz blan-
dade grofva graniten år 5 tyckes föga hopp vara oni
malmfynd i denne Sokn.

Af fioar och vatudrae år Eura Sokn icke nå många
ftällen igenom (kuren. Pybäjärvi inijön är dock något
ftor, emedan den anfes vara 3 ndl lång och 1. mil pä
några (tallen bred; af (må Tråfk förekon,ma hår Lavimi
vid Panelia by, loin granfar til Euraåminne, Laibia tråfk
vid Laibia by, famt Neiioma och några andra imå obety-
deiiga infjöar.

Kauttua jernbruk finnes anlagd i denne Sokn vid Py-
hljervi (jön Vaun tryter in^en tid oå å^et til brukets
drift. Ifrån Bruket år i nyfsnämnde fjö obchsndrad bå£
led til Fläne Kapel af Påyttis S,-kn i Abo k ån, på 3 i
mils afftånd, famt har denne f;ö, dels (träkning förbi
Stor Säkylä och fedan nedåt Hångilax kapel, hår i Eura
Sokn. Vatu fallet vid bruket åi af de fördelakrgafte i
Jandet, emedan hår kan undgås all koftfam danibvgnad
för vårekets drift. Detta jernbruk har 1, Pånpjerns ham-
mare med 2:ne Härdar famt åfven en knip hammare
med 2:ne härdar til hvarjehmida fmå' fmiden.

Tackjemet, fom hår nynj " ii .ivdigerat på Nora
och Lindsbergs mlmar Liter Nwrherke fem, har bruket
i lednare dder ©ek fö (kartas rl tö; bättring af dels
fläng jerns fmide. 700 Skeppunds årliga fniidä, bord»

t 3 hår
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feir tilvårkas. År 1782 drefs vercket med underfmide.
I veckan fmides icke mer, ån högft, 9 a 10 Skeppund
ftångjern, famt uptages minft två låfter Kohl til 1. Skep-
pund jerns utfmide» Öfverfmidet betaltes denna tiden åt
Smedarne med 32 fkill. för Skepp., och öfverkohlen med
16 fkill. för låften.

Tackjerns Tramporten, år hår något befvårlig, eme-
dan defle föror måfte fke på 4 mils afftånd från Bruket;
nu då deffe föror betaltes endaft med 8 fkill. för fkepp.,
var detta, icke någon dryg forlega, emedan bonden, fem
hår framför 2:ne Skepp, på lafl et", för g mils refa icke
hade mer, ån 16 fkill.

Skogen i Eura Sokn, år ånnu tåmmeligen väl behål-
len, famt har Kauttua jernbruk af denne Sokns, Säkyld
och Kiulo fkogs trader defs måfta kjöpkohl: kohlen be-
taltes nu på botn, med 12 a 16 fkill för ftigen.

Jordman i denne Sokn beftår måft af klappur och
fand mylla: men i lagder och där Eura den framftryker,
år ler jorden rådande.

Kiulo Sokn, granfar åt N. til Kumo Sokn, i Ö och
S. O. til Hvittis' i S. til Säkylä famt i V. och N. V. til
Eura. Marken i hela Sokn år mycket jemn och flack-
låndig, utan berg, undantagande någre få dels enftaka
dels låga (må fpridde bergftråkningar emot Hvittis Sock-
ne grånfen.

Hällearten år den fammafom 3 Eura; ibland träffas hår
ock på bård (fående fandftens hallar i fandfnoarna. All*
piänna landtnion beftår hår at fandmoar och hed marcker.

I Åkerfelten råder en fandig mojord litet upblandad
med lera.

Sand-
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Sandåfarm, hvilka pä hedmarken i denne Sokn fö»

rekomma , de hafva åfven hår, lika fom i Säkylä deras
allmannafte ftråkning ifrån N. V. til S O. men upnå ic-
ke den högd, fom uppä Säkylä fandmoerne, dår O ut åt
Hvittis Sokne grånfen, de ofta anfenligen höja fig. I
allmänhet föreftålla defle vidlyftige fandfelt hår i Björne-
borgs Lån, med (trodda (ten och klappur ftråkningar un-
der de i längden utftråkte fandåfar, lika fom forntidens
fjö och hafsftrånder, hvilka dä af fvall och våg torde
blifvit tildanade.

Skogarne, fom hår til ftörre delen höra under Kiu-
lobolms Såterie, finnes ännu fkåligen väl förvarade. De
nyttjas måft til tjerubrånning och litet kohiande til Kaut-
tua jernbruk.

Vafttfall förekomma hår ett enda ringa, där Kiulo
tråfk lammanfogas med Eurajoiti. Förutan nysfnåmnde
infjö, fom är r. mil lång och en fierndel bred, finnes
bår åfven af mindre fkogs infjar. Ilmijcrvi och Pitkäjcrvi
belågne emellan Kumo och Kiulo, och deftutom par
fmärre emellan Hvittis grånfen och denne Sokn; Afkärr
och viåffar , kunna nämnas Euranfuo , Rautafuo, Kackurin-
fao och Teerenrahka.

Tillagning
Om Haveri Jernmalms gången i Tavaflkyro Sokn.
Sedan af min K. f-ror Hr. Mag. Carl Gnflaf Sanmark

år 17H9 utgafé förfla delen af denne Inledning til Björne-
borgs Låns Minerall-lifloriajoch om defs norra del, har dår
år 1790 blifvit yppad en ny jernmalms gång iKyro Sokn.
om hvilken til en början följande aamårkningar hår må
anföras.

I;rao
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Ffflo Denne Jernmalms gång finnes på Tngula bys

och Haveri Academie hemmans ägor: Berget kallas Ai-
tamäki, belägit inuti hemmanets bohlåker, och få nära in-
di gården , at ock de mäfta bonings hufen deraf, åro grun-
dade på en ifrån malmgången framftrykande berghäll»
hvilken beftår af en Trappblandad hornbergs art, med
mårckelig anlupen vitring til jernråft.

a.do På 60 a 70 alnars afftånd ifrån gården, träffas
ftraxt vid åkergrind 2 ne något uphöide bergftråkningar,
hvilka omgjfvas af en emot Haveri åkem (kittande eller
aocerande jordbacke, och ar defle bergens, famt malm-
gångens ftry ifrån S. til N. Af Haveri hemmans uråldri-
ge bohlåkei omgifves Åifomåki berget och jordbacken
på alla (klor, famt tyckes hela dels rymd, högft utgöra
vid pafs 2;ne geometriike Tunneland.

§:tio Den förfta och ftörfta mdmfl^årpningen hår
fkedr. är börjad vid åkergrind i (ådra ändan af den ena
.:..radräkningen pä ett ftålie nära gården, dår förut ett
7v ifkapsjnis ftådr; denne (kårpningsdiup var 1791 i Au-

gufti månad 27 alp; bredden uptili 4? aln: I bötn eller
på Solan 3 alnar. Af den andra pärallele bergftråknmgeiS
ifrån åkergrunden betans endaft tagnenågre hand prof ftenar.

4_to Bagge defle (må bergftråkningar föra en tåm-
meligen rik jernmalm uti en hornbergs artad gångften,
famt flciljes de ifrån hvarandra på 40 a 50 alnars afftånd,
igenom en på 1 -_. alnsdiup lägrebelägen gräslinda, förerman
Compasfen mitt påden famma eller ock läger deaned mitt på
denne gröna plan, märkes hvarken igenom magnet nå-
lens inclination eller på annat fått fpår til jern: men (å
fnart Compafien derifrån (tålles något närmare til den ena,
elier andra fidan af defle parallele framftrykande berg

ftråk-
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ftråkningar, blifver magnet nålen yr, och utmårcker jern-
malms gång i dem.

5 to Jernmalmen, (om hår blifvit upbruten, håller i-
från 30 til 40 procent jern och ibland något deröfver,
men år något fvafvel bunden, få at jernet deraf torde
blifva något rödbråkt: På det ringa djup (kårpningen
hårtils blifvit fånkt, har man likväl icke märkt ftörre
frnitca af inblandad kjes-, ån förut, hvilket år väl, allenaft
den icke tilltager på ftörre djup.

6:to Gefcbiebe eller löfa ftenkaft härvid Aitomäki ; de
beftå af en ljusgrå granit, fom år fammanfåt af fvart fkim,-
mer, grynig hvit qvarz, och hvit fintårnig feltfpat; famg
beftå allment bergen i Kyrö Sokn af denne hällearten,
utom Viljackala trakten, hvareft både vid Have-
ri, (måhornbergs artade bergftråkningar förekomma, fom
ock vid Rajakallio, famt vid Anfamäki , fom år -g-dels mil
ifrån Haveri maim brott aflågen. Vid detta fednare ftål-
le, har för 40 år tilbaka fkedt en (kårpning efter koppar
malm, hvilken vid närmare granfkning dock endaft be-
ftådt af fvafvel kjes; malmftråckets framftrykande går på
detta ftållet åfven ifrån S. til N. famt träffas hår horn-
bergs arten af ftörre hårdhet och fafthet för inblandad
fin qvarz och fkjörl.

Anmärkning 1. I anfeende til Aitomäki malmens rik-
haltighet på jern, förtjenar hår fåkert, at den redan bör-
jade malm fkårpningen, fankes hälft til 4 a 5 famnars
djup, til närmare utredande få om denne malmgångs
ftry och befkaflenhet, fom ock til uplysning om den blif-
ver an mera fvafvel bunden på djupet. Skulle det finnas
at fvafvel (mittan icke alt för mycket tiltager, finnes det
både i 1kalis fom ock i karhé trakten af denne Kyro

F Sokn
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Sokn fkåligen rika jern, fjö och myrmalmer , hvilka i btan-
ning på hytta med denne Bergmalm, med förmån kun-
na nyttjas. Ifrån bägge deffe orter år ock öppen ren fja-
led, til Kyrofors, dit desfe fjö och myrmalmer med prå-
mar beqvämt kunde framföras,]

' Anmärkning 2. I fall den ifrån Haveri til Tngula by,
framftrykande landsudden i Kyro Sokn, närmare gran-
skas och underfökes, torde igenom efterfpaning på den,
träffas flere nya anledningar och (pär, af de hårftådes be-
fintelige jernhaltige hornbergs artade bergens ftråkning^
art och befkafrenhet»

Anmärkning 3. På den N. 4. omnämnde gråslindan,.
hvilken icke långt ifrån Haveri hemmans åker grind, e-
mellan de bägge malmföra hornbergs artade paralie ber-
gen, har des ftråkning, tyckes blifva nödigt, at där, på
något låmpeligt ftålle damm jorden öpnas, och at hälft til
en famns djup den undanrödjes, til utrönande, om ickebagge
desfe låga bergftråkningar på djupet, förenas til ett ge-
menlamt malmfelt, eller ifall de hvardera endaft utgöra,
hornbergs artade malmföra fkjölgångar, i denna Sokns
allmänna ljusgrå fkrala granit berg, hvilket betager alt
hopp om någon beftåndig malmgång på detta (fallet.

Anmärkning 4. I hornbergs artade berg, har ofta
förut i Finland rikhaltiga jernmalmer rogt fig: men de
hafva ock altid varit något fvafveibundne, och då de pS
djup blifvit mera kjesblandade, hafva de förändrat fin art
til koppar malmgångar: Tid och erfarenhet må framde-
les beftyrcka , om detta altid inträffar, och ifall detta bör
anfees för en allmän regel i Finland.

Anmärkning -. Kyrofors med defs ftrömfall, år i-
från Haveri malmbrått, föga mer ån 1 mil fjöiedes af-
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lagen, få at malm transporten dit, icke kunde blifva
mycket koftfam; famt finnes i denne (tröm de ypperfta
och beqvåmligafte tilfallen för flere (lags vatuverck: P5
|kog til kolning, år hår den ymnigafte tilgång ifrån de
vidftråkte fandmoerne och tallhedarne, (om härifrån ige-
nom Ikalis Sokn ftråcka fig ända til Ofterbotn.

I fall Haveri jernmalms gången vifar fig beftåndig,
famt lika god och rikhaltig, fom hittils, år hår det bä-
fta och dråpeligafte tilfålle til Jernbruks inrättning. Björ-
neborgs Stad, vore den nårmafte fjöftad dertil, famt å*
<den yinteryågen aflägen härifrån io mil.
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