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à
Monfieur

GABRIEL TANDEFELDT,
Major au Corps des Veneurs,

à
Monfie vr

ADAM OTTO TANDEFELDT,
Lieutenant du Regement de l'Artillerie.

Mesfieurs

{^ 'eft pour moi la plus grande fatisfa&ion de pouvoir
publiquement témoigner la vive reconnoijfance , que m' in~
fpirent les bienfaits fans nombre, dont il Vous a plu,
Meffieurs , me combler & mes parens. — £fe Vous jupplie
très humblement de me faire la grace d'agréer ce petit
hommage, partant d'un cSur, qui fera toujours ravi d'
honneur de fe pouvoir dire

Mesjieurs

Votre très humble & tres obeijfant fervitenr
MICHEL TICCANDER.



Vice Pafioren
Och

Sacellanen i Sysmä Moderkyrka Förfamling,
VMårevordige och Hbgvällärde

Herr TOBIAS TICCANDER.
Min Huldafte och Högtvördade Kåre Fader !

/'eke nog, at jag jemte allmänheten får vörda de gråa hår, fom pry-
da Er hjejfa, fåfom en mycket fôrtjeut och ålfkad Lärare i Sysmä

Förfamling, år det ock for mitt hjerta en Ijnflig och förtjufande Sätt-
ning, at tillika hår allmänt kunna ådagalägga den ömma barnfliga
karlek och vördnad jag Eder, min Huldafte kåre Fader pä mångfalt
Jått fkyldig år.

Ifrån Eder, min Huldajle kåre Fader, täljer min varelfe icke al-
tmajl defs början, utan igenom Eder ömma, kärleksfulla och förflån-
dige upfojiran, har jag blifvit en förnuftig mennifija. Eder tidiga och
oiUtrötteliga omforg har Jpridt ljus i mitt förjlånd, den har väckt mitt
hog och bögt min vilja at jlråfva efter dygd och ära, den har tilda-
nat mig, at blifva och vara en nyttig medborgare i Samhället.

Min Huldafie Käre Fader! Edra många mig härvid bevifla väl-
gärningar vördas ock af mig i et upriktigt och af ömmajle känflor
upfyldt hjerta, nu med defs ftörre erkänfla, fom under en tryckande
fattigdom och otaliga bekymmer vid många barns upfojiran, jag
dem, altid ymnigt fått röna til min välfärds befordran.

livad under upfojiran, jag och mine SamSyfion faknat rf
lyckans håfvor, det har , min Huldajle Kåre Fader! mångfalt
blifvit erfatt, genom Edra lyfande efterdammen af fann dygd, Guds-
fruktan, en ofirymtad ärbar vandel, och af Eder filt, arbetfamhet ,
famt Edert jemna och a.j'varfamma kärliga upförande, emot o/s.

Högflbilligt tilägnas altfå Eder, min Huldafie Kåre Fader, af et
vördfamt och tackjämt hjerta deffa blan, icke Jå/om en Jhörd af l.öjtens
mogna frukter, utan fåfom en Jöejiling af vårens Jpäda växt.

Blifve vu och altid, min Kå>e Huldafie Fader Eder höga ålder-
dom lätt,glad och fäll !j vardei dens hjerteliga önfkan upfyld, fom til
det ytterjla, med ail baïnjlig lydnad och vördnad framhärdar at vara

Min Huldafte och Högtvördade Kåre Faders
Ôdmjuklydigfle Son

MIHC, TICCANDER,



Vice P>afl.oreii
Vålåvevordige och Hogvållårde

Herr gfOHAN TICCANDER
Samt

Liquidations - Co m mIJfari en
Våladle

Herr TICCANDER,

Mine Kårafte och Ömmade Bröder!

7"V£ vore fannerligen prof af flôrfla otackfamhet, om jag
■"7 icke vid detta tilfålle offet2teligeit förklarade den erkån-
Jla . jag ar Eder fkyldig, mine käre Breder o,ch Falgörare;
ty den Ene af Eder har underhållit hos mig hågfor Lärdom
och Vetenfkaper, famt underhygt mine Kunjhiper med enfl ad-
gad grundvalt och den Andre bar forfatt mig i det ftånd , at
jag til Allmänhetens uplyfning, na kunnat utgifva deffa hlan,
fom innehålla en kart Afhandling ofver vår gemen/amma
Fofterhygd och dejs hefkaffenhet.

Forblifve af den Hågftes Nåd och Vålfignelfe . mine
käre Broder! Edre år och dagar många, glada uch altid
fålla, under det, jag mcd ypperjla kår lek och tilgifvenhct
altid ar och lefver

Eder

Trognajle och kàrafle BrodsP
miCH, TICCANDER,
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§. I-

Aysmå Sockn (*) gråntfar i S. til Afîckala Capell, i V.
til Padtisjoki Moderkyrcka och liuhmois Capell med

én hel hop öjar och holmar i Päijånne, i N. V, til J-åm-
fä, i N. til Korpilax famt i Ö, til Guft. Adolphs Föriam-
ling i S O. til Heinola Capell.

Invid Päijånne fjön har denna Sockn defs ftrakning
med en myckenhet (kår, holmar och öjar ifrån S. tilN. el-
ler ifrån Kar inlån maa vid Aficknla gråntfen til Luhango
Capell gråntfen emot fdrpilax, hvilcket utgör 6>_ mil
Defs ftörfta bredd inträffar ifrån de ytterfta öjarne i Päi-
jånne (om tillhöra Käeiimäki och Toivola byar, förbi Sys-
må Kyrcka til Heinola gråntfen i Hollola Sockn vid pals
4 mihl.

Socknens areal innehåll år ofåkert at beftåmmma, i
anfèende til defs mångfalidiga råftäilen i Päijånne och de
flera ftags landtuddar, hviicka ifrån fatta landet i denne
fjön framfkjuta. Laget af denna Sockn kan ingen ting

mm-

(*) I början af detta Seculum kallas denna Sokn i gam-
la Flåradshandlin^ar Syfimåki af en nära KyrcKan be-
lägen fandbacke, då Syfiai åki, men nu Kuolainfyrjä
kallad; emedan Socknens mäda kohl bränning til fmi-
des och andra behof hår (kedt til de månge fmeders
behof, fom hår idkat jårnlmide af myrmalmer, famt
anlés af denna Syfimåkifkogshôgd,.?}'--'må Sockns namn
i 'fednare tider tilkommic»
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mindre, ån anfes för flacklåndigt, utan år den mådöfver
alt bergaktig, i fynnerhet innom Luhango Capèll, dår
mareken år ganfka ftenbunden och lämnar intet, eller
föga utrymme för åker och äng.

Ifrån Päijånne (jön docerar mareken ifrån defs ftrån-
der och invikar makligen och långfamt -upp åt landet,
hvarföre den af defs öfverfvåmningar om våren fnart och
mycket (kådas.

§. 2.

Denna Sockn har för detta lydt under Nylands och
Tavaflehus Låhn famt öfre Hollola hårad; men efter fre-
den 1743 blef den underlagd Liymmencgårds Låhn och
Savolax medledels härad, f(ymnu'ne Laglaga och öfre
Hollola domfagap,

Socknen hörer til Borgå Stift. Förfamlingen år finfk.
Moderkyckan år upbygd af (ten och tråd Kyrcka finnes
i Capellet Luhango {** ), Hardola Capell lydde ock förut
under denna Sokn, men utgör nu enligt Kongl Maj:tsAl-
lernådigfte utflag och Författning af år 1783 et fårfkildt
Paftorat, under namn af Guftaf Adolphs Förfamling.

Socknen bedår jämte Luhango Capell af 56-J{- man-
tal, och 269! öreland, hvaraf 28 i öreland oclisximan-

A 2 tals

C*) Denna Capell kyrcka blef förd 1766 med Kongl.
Maj:ts Ailernådigdetilldåndupförd,och kallas Luhango
efter-kyrckjobyn, fom pådås fått detta namn deraf>
at för 100 år fedan, då hår blifvit fångade en myc-
kenhet renar, en rik bonde brukat roder tappar eller
åre hållare i defs båt af renhorn. Desfe tappar kallas på
ÉnUka bango , hvarafnamnetLuhango gisfas hårleda fig.
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fals hemman ligga i Capellet, de öfrige höra til Mo-
derkyrckan.

Såfiom et mårckeligt hinder vid landrbrukcts lampe»
liga fkötfel, anmårckes rate-d .kål det, at denna Socken
beftår och är 'ftiåek i alt för flora byalag, få at före*
riåmnde 56.'- mantal och 269"- ôrelands fkattlagd jord
nu bebos och håkias endaft af 24 byar vid moderkyrc-
kan och g:ne i Capellet,

Nuoramois by beftår enfam af 35 (kattlagde ôrelands
marek, och hyler mcd 3:11 e Rufthåli, lamt 9 hemman,
innemot 600 perfoner, hvilcken folckrikhet härrör deraf,
at de 3:ne Rufthåli åga mmd 60 upodlade torp.

jfoutzijärvi by, fom beftår icke af mycket min-
dre hemmantal, år med hemmanens bolftads byggnader
alt för fått bebodd, få at vid timad eldsvåda den lått
vore ufftåld för et allmänt olyckligt öde»

Hemmantalet i Socknen beftår med dem, fom uti
fednare tider blifvit delte af 275 hemmans rökar, äfven
fom defsutom, i denne Sockn finnes 417 upodlade torp.

Af dcc förut omnämnde Socknens hemmantal åro
_»4 fl*, indelce til Rufthåll- 4 til Militaire och 3 tilPråfte-
boftallen, 4a åro {katte och 24 .Kropp hemman. Af
Säterier finnes åfven i denna Sockn 4fe af hviikaderf.ôrlfa lig-
ger i Capeliet och innehafves af Herr Lieutenant von Bec-
ker, Herr Sergeant Reel och Herr Infpedtoren Svanflrôm, famt
g:ne i Moderkyrckan , hvaraf 1 innehafves afEncke Fru Prob-
ftinnan _Z?-T£, 1 1 af HerrLieutenanten AdamOtto Tandefeldtöch -I- af Herr Capkain von Esfens arfvingar, under hvilckafinnes eft anlenlig myckenhet upodiade 'torp fåfom och
på en urfjall i Lithango Capell^ hvilken lyder under Ho-
vila och Woipala Säterier. Af Frålfe 'hemman finnes
defsutom i denne Sockn 8, ft.

Når
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Når Såterierne undantages, beftå få hemman I denne

Sockn. af et helt mantal, de minda deke hemman åro
af fy mantal.

Geometrice ar denne Sockn få når. fom på någre
få byar och enftaka hemman, redan afmått, men få by-
st* finnas dock ännu uoifkiftade til åker, ang och fkog,
bvartil mellankommande ägo tvifter cch infallande krig
Tarit orläken.

§. 3
Landtmons befkaftenhet år åtfkillig i Sysmä Sockn,

la til belägenhet, (om de rådande bergarterne. Åt Hei-
mola fidan vidtaga hedmarcker med inblandade (andålar
och jordhögder, hviicka inåt Sysmä Moderkyrcka bfifva
än mera röfiga och klapperblandade, jämte hår och dår
upftigande enftaka berg med (kallote och nakne karta
bergsdråckningar. En fortfättning af detta jordlåge, mårc-
kes ock ifrån Karilanmaa by, med rådande ör och grus-
jord, jåmte en myckenhet upblandadt ftenkaft, til defs
åter (and åfar och hedmarcker vidtaga emot Afickala
gråntlen. Emellan desfa berg och landshögder inträffa i
iågder och dålder, ån en myckenhet kårr och mosfar, ån
ock mer och mindre tilfålle til upodlings mark. _ neg-
iden omkring Sysmä Moderkyrcka år landet något flack-
låndigt i fynnerhet vid pafs en half mil åt Luhango kan-
ten, hv-arpå afvQa Socknens ftÖrfta åkerfaldt åro up-
odlade. I urtappade kårr och må_far famt vid Påijän-
me (jons invikar och ftränder finnas de måfta ängsmarc-
ker uptagne Pfi Päijånne (jons holmar och öjar cpåftas
bergen ofta mycket höga ochbranta, famt beltå de af fkarp-
pa och hårda berghallar, allmånnaft bevåxte med talKkog,
"åfyen fom dylika icke fällan på något afftånd, omgifva

A 3 Pdi-
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Päijånne fjô drånder med grus och klapperblandade jordr
åfars ftråckningar.

Åkerjorden i Socknen omväxlar allmånnaft med hård
lerjord, grus och pöslera, famt förekommer och fand-
myila jämte ler och klappermylla vid någre byar. Där
lerjorden allmånnaft råder, beftå hållearterne af gtägra-
nit, åfven fom den röda graniten emot Heinola tradten,
famt på några ftållen vid moderkyrckan träffas. I några
berg ochbranta (kär mårckes hår,atdenne

igr/?.wr<?emot S. ofta
utgör en art fjelffråtften eller Rapakivi och år dartil (on-
dervittrad ; Hållearten beftår då måft af ljusröd grofter-
nig fält fpat med något inblandadt qvartz och fvart
fkimmer. Defsutom förtjenar hår upmårckfamhet et grof-
klufvit och fkifrigt, fvart grått, grofögt hornhlände, gemen-
ligen upfyld af [vafvelkies gniftor och litet plutnbago {bly-
*rts); Den genomftrykerhår bergen uti dörreoch mindre
mågtiga gångar, fom affkåres ofta af fmå fimala qvartz
och hvita fäitfpats tvär gångar, och trådas altid i denna
bergart de allmånnade malmvittringar i denne Sockn. At
holmarne uti Päijånne beftå af myckenhet fkarpa berg-
högder år förut anfördt, famt förekomma i Luhango Ca-
pell mycket högre och fkarpare berg med tvårdjupa
dalar, ån uti den öfriga delen af Sockn.

Af de mårckvårdigafte och högfta berg i Sockn bör
jag icke undgå at nämna Påijåsfalo och Kammiovuori:
det förra år af de hogfte här å orten, och ligger på en
holme i Päijånne (jon, fom tilhör Rapala Skatte Ruft-
hålls ägor. Den tjenar för fjöfarande i ftora Päijånne
fjön fom en båk, famt kan ifrån defs högfta fpits och
kulle vid en klar dag tydeligen fynas 5 a 7 d. Kyrckor
fåfom Afickala 3 mil därifrån, Padasjoki 2 mil, Kuhmois
2 mil, Luhango 3 mil, Korpilax vid pals 5 mil, Gtiflaj

Adolphs
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Adolphs 3'mil, famt Syspta- Mod^rkyncka l mil därifrån
aflågne. öfverft på berget har fiere tider varit en källa
med ganfka klart och fmaktigt vattn; för -,■ a 6 år Se-
dan har den dock uftorck.it.

Det fednare höga berget år belågit i Luhango Ca-
pell nära Päijånne fjöftrand, i mil ifrån Capell kyrckan,
hvilket i anfeende til dels, ur bergshålorne utgående be-
fynneiliga ftändiga underjordifka värma, framdeles i §. 7.
fkal närmare be'krifvas,

Af flere ftora och vidftråkta kårr och måsfar, hviic-
ka i Sysmä Sockn finnas, bör i fynnerhet nämnas Ra-
vioskorpi kärret, belågit på Nuoramois Byfs ågor och hvil-
ket anfes vara af i mils långd och -' mils bredd, hvaru-
ti, fedan denna myra blifvit utdikad, nu redan nyttjas
150 tunneland til upodlad åker, utom deri del, fom til-
hörKalekis by af Afickala Capell och Hollola Sockn. Jord-
mon i detta kårr är ganfka bördig, hvarföre ock utom
den del fom blifvit uptagen til åkermark, det nu til ma-
fia delen åfven år uprögt til en myckenhet frodvåxta
ångar. Detta vidlyftiga kärr förorfakade förut, Nuoramois
by mycken olycka genom dåndiga årliga nattfrofter. Herr
Hofqvartermådaren Arvid H. Bokmans, fom hår ågde 2 ne
Rudhåil, högt prisvärda upmårckiamhet, möda och om-
forg,har allmänheten på denna orten at tacka, at genom
nödige utfalls diken detta vidlyftiga kårrs öfverfiödiga
vattn afieddes til LJäij'dnne fjön, uttorckades och (edan
blifvit förvandladt, i dådet för et fkadligt fråftnåde famt
tilhåll för björnar och andra rofdjur, til et nyttigt hö-
bohl och ganfka fördelaktigt åkerfält,

§* c4 *Förutan det Päijånne (jons drånder, i längden om-
gifva Sysmä Sockn , inbryta afPäijånne åfven i denne Sockn
5 ft. fifkrika famt med fjöfoder bevåxta ftora invikar.

Ven
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Den r. fta af åesC-iPäijänne f jonsinvikar årMajuve inviken,

af -3- mils. bredd, och ofta dåröfver, med fiere (trodde vac-
kra

4 fruktbärande holmar, fåfom Saaris bebodde ö och.
fiere. Ytterft af denna invik år Sysmä Moderkyrcka belä-
gen,' Utom 14 Rufthåli hafva fiere frålfe, Skatte och
Krono hemman et fördelaktigt läge vid denna flora Påiz
Janne- inviken*

2*.do Särkilax viken af -*- mils långd och - mihls
bredd, hvilcken ut emot Päijånne,. i början har en gan-
fka fmal öpning: men utvidgar fig fedan fom en fårfkild
infjö, med en hop holmar inåt Socknen. Vid defs ftrån-
der åro 3:11 eftora byar, Soinjemi, Särkilax och Palvala.
belågne.

3:tio Taipala Päijånne fjo-inviken - mil lång och
måft lika bred, åfven upfyld med fmårre (kår och fkog-
våxta gråsrika holmar. Vid defs ftrånder ligga 2;ne fto-
ra byar Likola. och Taipale.

4'.to Förekommer ock en Påijånne invik ifrån Sysmå
Moderkyrckjo och ät Luhango Capeli gråntfen, af något me-
ra, ån | mils längd och ■£ mils bredd, likaledes upfyld
med frugtbara fkär och fkogrika holmar; vid defs fe.än-
der ligger icke något fårfkilde byalag, men jåmte et för-
delaktigt f__ke> famlas hår ock en myckenhet fjöfoder och
hö,af defs invid {bränderna belägna gråsrika ångsmarcker,

j;to Luhango viken, fom ifrån P-åijåniie inftryker i
detta Capelij år af i \ mils längd; har den ftôrfta öpp-
ning emot Påijånne af -_.- mils bredd, hvilcken fmånin-
gom och efter hand aftager in åt landet. Denna flora
invik är ock upfyld med en myckenhet fkog ock grås-
rifee holmar fà m t jfadinfalobebodde o, af i mils längd och
"| rails bred ek hvarpå nu finnes upodladt i Krona hem-

man
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man, (om år delt emellan tvånne Åboer, famt 5 torp
utom t Soidate torp.

förutan detta, genomfkåres denna Sockn af et ftort
vattudrag, forn flyter ifrån ftora F'ulaveji (jon genom
Guflaf Adolphs Förfamling och denne Sockn, ner til Ma-
juve inviken.

Under det, detta vattudrag uttömmer Hg t\\ Päijånne,
gör den i denne Sockn 3;ne märckelige forsfar och
ftrömfall.

rmo Kirveskofki , hvareft af forsfen drifves 2:11emjöl
qvarnar. 2:do Maatiais , hvareft af ftrömfallet jämt
2:11 e qvarnar med 4 par (tenar, underhållas i rö-
relfe. 3_tio Tainio forsfallet, hår hafva gine mjöl qvar-
nar med nytta åfven kunnat inrättas. I ftrömmen åro'
2'ne (må holmar belågne, vid hvilcka, förutan-förenämn-
de qvarnar, vore beqvåmligt tilfålle til fiere rörlige vat-
tuvercks inrättning.

Stationes fluminum, eller desfa ftrömfalls tvära afftan-
nande, under flarck köld om vintern på några dagar, in-
träffa och hår ibland. Detta 'ftromftannande infaller i.mo
aldrig hår om fommaren, utan om vinteren. 2;do Be-
gynner (larmandet ej, dår vattet (akteliga rinnnr, utan i-
bland berghållarne öfverft vid fallet i defs trångfel. 3:tio År
märkt, at då måft infalla dels kalla nordblåfter med (hö-
fall; dels ock annat ftarckt vader, fom blåfer emot ftröm-
men. 4:10 Såges ock at ftrömmen då ibland på några Häl-
len tillfryfer ifrån botten åt ytan. s;to Beråttes, at vid
flik t ftromftannande, (kali uprefk fig vid öfverfta fallet,
likfbm en vägg af is, hvilcken förhindrar det ötra vatt-
nets nedflytände, och förorfakar, at man torrfkodd kan
gå ötver ftrömmen. Af detta tyckes altfå följa, at kölden
bufvudfakeligen verkar detta ftromftannande; ty fåfom det

B alle-
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allenaft infaller om vintern och då en kall fnöblandad
blåft verckaremot ftrömfallet, få förhindras deraf ej allenaft
vattnets vanliga flytande, utan ock igenom fnöns inblan-
ning befordras defs häftiga fàmmanfrysning ; och blir alt-
få nog begripligt, at vid öfverfte ftrömfalien i trångfeln
bland ftenröfen, en fådan isvägg kan upkomma, fom det-
ta ftromftannande förorfakar.

§" Î-

At ftora Päijånne fjön genom öfverfvåmningar vid
defs ftrånder,förutan i andra orter,åfven förorfakar i Sysmä
Socknen flor och vidftråckt (kåda famt olågenhet, dartil
år mycken tilråckelig orfak.

I Savctfax , Ofterbottn och Tavaflehus Lån förekom-
ma ganfka många och ftora fjöar, ifrån hviicka alla en
myckenhet vattn nedflyter i Päijånne fjön, men til hvil-
kas afledande -Päijånne icke åger fiere ån et enda utlopp
genom Kalekis forfs, i Afickala Capell och Hållola Sockn.

Genom 5 fårfkildta ftora vattudrag nödgas Päijånne
emöttaga vattn ifrån nyfs nämnde landsorters mångfall-
diga fjöar.

i:mo Inträffar den flörfta vattuleden af dem i Lauc-
kas Sockn genom Harbala {from, hvareft Kålima, Kon-
muveji, Pjelavefl, Keruvefi och fiere flora ljöars vattn
nedfaller i Påijånne {jön.

2:do Förekommer et annat ifrån Jåtnfä och RovefiSocknars {jöar genom Kuivasmåki Capell och J-åmfå ån,
hvilcka bagge åfven nedflyta i Påijänne.

3 tio Är åfven et vattudrag ifrån Fefijako i Tavaft-land genom Arakofki til Päijånne, uti inviken i Padas-
joki Sockn.

4: to
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4to Uttömmer ock ftora Feftjärvi fjön i Hollola

Sockn, fit öfverfiödiga vattn genom Anjanpeldo ftröm til
Päijånne.

s_to Inträffar det ?:te vattudraget til Päijånne genom
Sysmä Sockn fåmt Kåfkipd och Tainio ftrömfall, hvarom
i föregående §. omftändeligare anfördt blifvit.

Det enda utlopp Päijånne flora fjön äger at, til Kel-
tis ftröm afléda både dels eget öfverfiödiga vattn, forn
ock det, fom genom desfe 5 andra vattufallen ifrån öf-
verliggande ftora fjöar dit inflyter, det förekommer en-
daft vid Kalekis forfs och ftröm; och fom icke allenaft
landet ikring alla Päijånne fjöns invikar i Sysmä Sockn,
utan ock i andra vid Päijånne fjöns ftrånder belägna
Socknar år lågt och flackländigt, kan håraf icke annat
hända, ån at, på alla desfa orter, årligen måfte fke fto-
ra våidfamma öfverfvåmningar, ångsmarcker och åker-
bruk til ftörfta olägenhet och fkada. At afböija denna
olycka och at framdeles förekomma de våidfamma för-
ftöringar, fom af Päijånne fjöns årliga öfverfvåmningar
här up i landet,.åro oundvikliga fölgder och.verckningar,
famt hvilka genom enfkilte hemmans brukares åtgärd icke
kunna förekoinmas, fkedde uppå Kongl. Maj:ts Allernå-
digfle Befallning, kart för fidfta kriget, både en laggran
afvägning om Kalekis forfs ftrömfall, fom ock en noga
underfökning, på hvad fått detta enda Päijånne ftora
fjöns utlopp, låmpeligaft kunde utvidgas och genom up-
ränsning, göras djupare til vattnets ymnigare afforande
ifrån Päijånne fjön. Vid denna underfökning blefutredr,
at, både genom fprängning och uprånsning af Kalekis
forfs, vattu coJumn i Päijånne fjön, ehuru med någon
dryg koftnad, kunde fållas och fånckas 2^ aln lägre, un
defs nuvarande vattuyta år om fbmmaren.

B 2 lan-
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I anfeende til det ftraxt härpå infallne kriget, bärin-

gen -verckftållighet håraf kunnat (ke, til vinnande af den-
na högft nödiga ochhögftprisvårda an (tait. Skal! framdeles
denna affikt vinnas tyckes der bhfva nödigt. i:mo At
alla hemmans brukare, fom ikring Päijånne fjön, haf-
va förmon och nytta, af denna fjöns fkadliga öf-
verfvamningars undanrödjande, i några år utgöra frivilli-
ga dagsvercken at lätta Kronans koftnad, vid Kalekis
forfs uprånsningoch utvidgande. 2:doAt de egendoms inne-
hafvare, hviickahafvaftörfta nyttan afdenna ftröm rensning,
och derigenom vinna ny upodlingsmark, åfven framdeles
efter hand åtaga fig atårfåttaden förlagskoftnad, hvilcken til
verckftållighet håraf,Kronan icke kunnatundgå atdärtii för-
fkjuta. 3:tio Synes ockförfiktigheten fordra, at, för ån detta
Päijånne fjöns utlopp något märckeligen fördjupas och
utvidgas, må anda ifrån Keltis (hörns utlopp i hafvet,
uti Keltis ftröm fmårre ftrömrensningar förut (ke,
på det, vid vattu calumns fållande i Päijånne fjön och
vattnets ymnigare afledande därifrån, de emellan Kalekis
forfs och Abhorfors belågne Socknar och orter, fåfom
underbyggare, af Keltis ftröms ötverfvåmning icke må
lida någon (kåda eller våldfam för flor ing.

§- 6.
At i åldre tider jordytan med landthögder och berg-

ftråckningar ej mindre i Sverige än Fin/and undergått nå-
gon häftig och våldfam forändring af vattnets fordrta
baltiga utflyttning någongång här i därpå finnes
allmänt flere fpår och känningar. Pytbeas, fom för 300år, för Cbrifii Fodelfe , varit i Norden, anför Thule och
Balihea hafva endafl beftått at 2;ne öjar. Ptolomcus fa-
ger Scandien i defs tid utgjort 4 iärfkiica öjar och Ano-

ny-
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nyni ds Ravennates talar åfven om Scantza eller Sverige ;å-
--fbrn en ö i gamla Scyta-land\ I fölgd hvaraf det i y nes,
at mäfta delen at Finland i de åkifta tiderna ficåtc änder
vattn, utom detta lands högfta bert.!; och landthô;;der
famt Lippmarckens höga bergftråckningar, lam, år
icke mycket otroligt, at, då (fil erfjun af en våldfara
utbrytning genom det nu få kallade Danfka Sundet,
gjort fig en ny öppning til IVäflcrbafvet, har detta
vårt Nordifka baf i haft funckit mcd defs vattn horizont,
öfvergifv-t defs fordna ftrånder, och har landet då förfl
blifvit blottade til det jordläge, det nu äger.

Får man antaga, at denna jordytans och jordlåges
omväxling och förändring i Finland, ägerbehörig grund,
tyckes, fom vedennålen dåraf åfven kunna anfes den o-
taliga mängd af (torre och mindre infjöar, hviicka i vårt
land få val å Landthögderna fom annorftådes förekom-
ma, och hviicka icke annorlunda kunna anfes, ån fom
qvarlämnade vattugölar efter vårt. Nordifka bafs fordna
häftiga fånkning och utflyttning.

I negderne omkring Päijånne fjön finnes åfven gan-
fka många teckn och fpår, at fordomtima denne landsort,
åfven fom många andra, (lått under vattn och dåraf va-
rit öf/erhölgd, och ef er bvilckets häftiga fånckning de
månge infjöar tillkommit, fom hår til ladan myckenhet
träffas, få at Päijånne fjöns invikar med fjöar och åar
utgöra -v af Sysmä Sockns vidd och rymd. På Nuora-
mois byaågor trålfas, efter Landtmåtare retning, 100 in-
fjöar, uti hviicka alla finnes fifk, få når, (om'på 27 På
Z^W.-goKyrcklanderjfom, med et nås eller en udde af i-i
mils längd, gör dels ftråckning ut i Päijånne, finnes .o
inföar. "judinfalo bebodde ö innefluter 12 infjöar, af
hviicka en år belägen pä en ganfka hög backe och jord-

B 3, kull,
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kulle, til en ftor del omgifven af et ftoft berg flaukivua-
ri kallade. Med fakerhet kan annars upgifvas, at i Sys-
mä Sockn finnes minft 280 infjöar , förutan 17 af (torre
(laget, hvicka ej fållan åro af ~ och 4 mils längd och
utgöra i bredden, fom Nuoramois, Unaja, Joutzijärvi
och fiere infjöar ~ til | mils bredd. Mårckeligt år, at
oaktadt en fådan myckenhet infjöar, icke i någon af dem
finnes kräftor»

I förenämnde (torre infjöar träffas ig vackra iöf-
rika holmar, ac ej förtiga, det i fmårre infjöar åfven i-
bland , fkogvuxne fmårre holmar och fkår förekomma. Af
Sysnia Sockns Geographifka matning är redan utredt, at
i denne Sockn finnes 242 bebodde och obebodde hol-
mar, hviicka dels uti Päijånne, dels ock i förnenåmnde
infjöar, hafva deras låge. Af deftörfta bebodde o'jarne åro
i:mo jfudinfalo i Capellet, hvarom i §,4redan blifvitanfördt.

_>:do Ongifalo, i Påijånne, fom åfven ligger i Cnpel-
let, mycket Ytor men upfyld af berg och dalar, hvarfö-
re ej flere ån i torpare, lydande under Luhango Krono
Rufthåll, dar nu hafver fin bergning och uckomft, I
Moderkyrckan belägne,

3 tio Tojdenfnh år den betydligafle och bör under
Woipata Såterie och Rapala Rufthåll famt bebos af 4 torpare.

4!to Vebkafalo bebos af 1 torpare, fom lyder under
Sojnjemi och Ltjkola Byar.

5".t0 Kähåri, fom har 2:ne torp, lydande nnder __$_*/-
enmåki Rufthåll.

6 to Sottkettama håfdas alienaft af en torpare och
tillhör Storhy Krono Rufthåli.

?:mo
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7imo ffureis holme har en torpare, fom hörer un-

der Toivola By. Å denne holme tråffas en inf jö, med
en fifk fort, fom ej finnes i andre Socknens fjöar, futare
eller Lindare kallad, Cyprinus Tinca. Linn.

g:vo Saaris holme, belägen i Majuve invik ~ mil nåra
Kyrckan, hvarå ftommarne af 3;ne Rufthåli och i. Kro-
no hemman åro belagne, år fkåligen flacklåndig.

§. 7.

Tecken till malmvittringar finnes i denne Sockn på
(lère ftållen- Ingen anledning af den år dock til annat,
ån jårn. Myrmalmer finnes derföre hår nåftan i alla kårr;
at dömma af erhållne profftenar, finnes deraf i fiynner-
het till myckenhet och af en rikhaltig art i Finnois bys
myran eller maffian, icke långt ifrån torpet Lepifiénoja, up-
på LGirilanmaa bys ågor famt uppå Nuoramois och Ongi-
niemi ägorna. Ej mindre i fornåldern hafva flere bönder,
än ock i (enare tider har Flerr FlofQiiartermåftaren Ar-
vid Fl. Bok/nan till husbehof uti fmedje åfljor af denne
myrmalmen tilverkat godt järn. Vid Kalho och Pohjola
byar i Guft. Ad. Fôrfamling .fins ock tilgång derpå.

Humus martialis rujfa, röd järnhaltig mylla , träffas i
Ravioskorpi kärret uppå Nuoramois bys ågor. Når i tor-
ra fomrar Bönderne gå och fårdas i detta kärr, blifva de
rödfärgade om fötterne af denne kärrmylla, hvilket gif-
vit dem anledning, ät igenom bränning deraf och af en
jårn och leraktig jord, fom finnes både vid Strangärds
Rufthåli fom ock annorftådes, bereda et ganfka tjeniigt
åmne, till hus och gårdars rödfårgning.

jj-emmaJm i fafta Berg, dertil röjes fp år i en fvartgrå,
ùx, trapp och hornbergs blandad bergart uti Berget Rau~

C tavuori
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tavucri kalladt; detta berg år l mil aflåget ifrån Nicka-
rois by på Rapala Skatte-JUiftbåils ågor. Vid Linduvuori
och Tervamåki bergen märkes ock prof på jårn, men i en
helt annan bergart eller gångften Defle berg beftå afc
en fkörl rådande ftenart, fom litet med en hornbergsart
och ån mera med en grå och fvartaktig (kimmer år up-
blandad.

Svafvelkjes eller Pyrites fulpbureus, fpridd uti fmå
gryn och gniftor.

En Lapis cotaceo-arenaceus,particulis parvis [parfis, mi-
caceis alhis år defs allmånnafte gångften, för de många
malmvittringar, i denne Sockn finnes. De mårkvårdi-
gafte ftållen håraf träffas vid Pybätvuori, Linduvuori ochKammiovuori famt vid Palvala by, en mil ifrån Sockne
Kyrkan i norden, dar hela gärdet år fult af förvittrade
roftige berghallar. Vid Storby eller Suurikylä ftraxt in-
vid Sysmä Kyrcka fom ock vid Seppelä Rufthåli i mil i
S. S. V. derifrån, har Herr Bergsßådet och LandsHöfdingen
Daniel Filas granfkat och befett dylika malmvittringar,
och hafva de icke härrört af annat, ån af en myckenhet
fpridde (vafvel kjes gniftor och gryn i denna löfa berg-
art, åfven (om blyartsaktig (kimmer deruti något befun-
nits inblandad.

Kammiovuori berget, hvarom §. 3 pag. 7 förut år
omnåmdt och hvilket år märkvärdigt både för defs mån-
ga bergshålor, fom ock för den belynnerliga underjordi-
fka värma, ifrån detta berg (tåndigt mårckes, om defs
befkaffenhet kan jag nu upgifva endaft följande omdån-
digheter;

i:mo Hålorna i detta berg åro många, de ftörre 3t-
minftone vid pafs 12 fl. Det måickvårdigafte träffas på
norra fidan, der berget upifrån dagen tyckes vara kluf-

vit
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vit et flycke ned til bottn; hålan år il aln bred med 3famnar- bråditörtning , hvarefter af upfylda denar djupet
icke mera få noga kan mårckas. Då uti en eller annan
af de andre hålorne eh den inkadas, hörs den likfom i-
från fiere bottnar eller trappfteg nerrulla, innan den hin-
ner bottn.

a;do I någre af dede hålor finnes vattn på bottn; e-
medan om iommaren , vid klart väder, fuktiga ångor i-
bland mårckes af dem upltiga.

3;tio Om blankt och poleradt filfver lågges till et
dygn uti någon af hålorne, fkönjes det derefter mårcke-
ligen, af en mörckare färg och mifter defs glans.

4:to På nordvådra fidan af detta Kau/miovuori berg, år
en myckenhet löfa, rodiga och murknade ftenar, afvenfom
i berget ock fkönjes dylika brånader, af h vilka under
-rågn och vårtider "roft och ocheraktigt vattn nedflyter.
Då nyfsnåmnde löfa' denar lågges på eld, gifva de en
'tydelig fvafvellukt ifrån fig.

$:to jorden omkring och på berget år rödbrun med
inblandade fmå kjesakrige (ten bitar och (kårtvor, hvilka
till en lådan jord föndervittrat.

'ë:to.. Omkring och vid defta hålor upfmålter all rim-
fröft.och (no häftigt, (àmt finnes i den fträngade köld
"(non alrid 'vid defie ftållen af berget bortlmålt af den var-
ma ånga, fom af bergshålorne upgår.

7.m0 Icke allenad om höden, utan ock v'ntertiden
mårckes ofta i detta berg lys eldar ignes fatui, (om ock
nå'.~,on gång fmått. blixtrande, hvilket de uti IVinturi by
viftande åboer päfiå fig icke fållan märkt.

C 2 &VC
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g:vo At Jordfkalf eller jordbåfningar i forntiden hår

inträfiat, har man hvarken af fråfågnar eller andra bevis
anledning at tro; men år 1786 i Febr. mSnad hade hela
Sysmä Sockn och Gttfl. Ad. Fôffamling famt Pohjola by
af nylsnämde Sockn, en känning dåraf. Framtida rön
och anmärkningar må framdeles uply(a och beftyrcka, om
den kjes blandade löfa hälle arten, fom med fa mycken
malmvittring röjer fig i denna orten, har varit orfaken
hårtill; eller ock något annat.

§■ 8.

Af Soknens låge vid och i Päijånne (jo (kulle tyc-
kas, at defs åboer medelft fifkerier kunde förfkafta fig
brödfödan och hafva fin bergning: men i anfeende till
Soknens ftora folkmängd förflår fifk af eget fånge, (ållan
och nåftan aldrig til husbehof, ån mindre til lalu. In-
byggarne nyttja fördenfkull åkerbruk och bofkapsfkôtfel
till fitt förnämfta näringsfång, och hafva oaktadt många
naturens hinder deruti, medelft omtancka och drift bragt
bägge två til en tåmmelig högd, få at åfven vid medel-
måttig årsväxt,åboerne kunna hafva fin utkomft, i ftåliet
de i fordna tider, då Sokaen beftod af mycket färre in-
byggare, nödgats igenom arbete, under fommar tiderne
i Nyland och annorftådes förfkafta fig och fina hushåll bröd-
födan. Till åkerbrukets upkomft härdades har afiedne
Probften M. Hewtzius i fynnerhet varit ftarek en driffjåder;
emedan han larde Sokne boerne både at rått dika och
göda de åkrar, hvilka för hans ankomft til Soknen bu-
rit nåftan idel fvingel.

Til at ån vidare befordra Landthushållningens irp-
komft i denna Sockn, fordras dertil at hofvudfakeligeii
fegra öfver det ftörfta naturens binder, fom hår inträffar.,
'

-y. dst
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cîet år Päijäne fjöns öfverfvåmningar, hvilka, fom i §. «r.
pag. ro, ii förmåldt år, förorfaka nåftan allmän förödel-
fe på åkrar och ångar, fåfom detta ock fkedde 1780, 81,
82, då vatnet fteg 3^ aln öfver fin vanliga högd. Hvad
anfenlig och nåftan obotelig (kåda dylika öfver(våmningar
kunna hafva, lämnas till dens (kårfkådande, fom känner
Soknens läge vid Päijäne fjon och defs långlånta åkrar och
ångar. Om någon uttappning af Päijånne blir at förmo-
da, kan nyttan och vinften af vattnets minfkning åfven
ibland annat dåraf aftagas, at af 100 infjöar, fom finnas
på Nuoramois bys ägor §. 6 pag, 13. några få endaft (kul-
le blifva qvar, om vattnet i Päijånne (jö til 2i aln fålles.
Samma verckan kunde vattnets uttappning åfven hafva
på de flåfte andra Soknens fjöar, om de fkulle dels ut-
torkas eller förminfkas till fin nu innehafvande vidd. U-
tom denna vatuminfkning, kan landtbruket i denne Sokn
föga eller alsintet utvidgas; emedan nåftan alla brukbara
falt emellan berg och jordhögder åro uptagne och up-
odlade famt-.ladugården defsutom, i_ brift på tilråckeligc
bofkaps foder icke garna kan ökas; fä vida, fom (agt ar,
Soknens. ångar ligga mycket lågt vid (jö-jftrånderna och
nåftan årligen öfverlkoljas af Päijånne i jons flödvatn, fom
affqvalpar och medtager all muft af dem, få at Jandtman
Eå flera år, måft utom den närvarande foder - briften vid-

ånnas om icke en allmän mifsväxt, dock altid en anfèn-
lig afkortning på det, hvaraf (å åkerns fom ladugårdens
Vid makthållande hufvudfakeligen beror.

I denna Sokn cultivetas Råg, Korn, Arter, Bönor,
PotatSs, Humla och ganfka litet Bohvete. Råg fadd
brukas af de flåfte i 2 delar, af ganfka få i trefkifce. Ut-
fådets myckenhet år olika, alt efter jordmonens bördighet
och åkrarnes vidd, fom i allmänhet år nog liten, i an-
feende til de många fjöar, berg och backar, fom ligga Î

C 3 den-
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denne Sockn, famt defsutom åro hår ftenbundne åkrar, få at
de ftörda Rufthåli icke åga mer, ån 10 tunnors råg " ut-
fäde, utom några tunneland til korn, årt-och hafre -ut-
lade Håraf är lätt at (luta, huru mycket på de fmårre
hemman då kan (ås och ån mindre på torp-åkrarne. Ra-
sen fås vanligtvis i medlet af Augr och kornet i medlet
af Maji månad; (anings tiden beror eljeft mycket på vå-
rens tidigare eller fednare ankomft och väderlekens be-
(kaffenhet. De öfriga fådesflagen utfås på olika tider ef-
ter iårfkilt befkaffenhet.

Emedan nu åkerjorden här år nog liten fom förut
åromtak, hafva innevånarena måft afhjelpa denna britten
igenom fvedjeland och kärr-bruk, hvilka fednare hår
hafva ganfka tidigt blifvit ryktade (amt efter hand ännu
npodlas.

Säden bårgas hår på det fättet, at Rågen bindes i
band och 20 band lågges til en (kyle, hvarefter med (lå-
dor den hemflåpas och för (torre beqvämiighets (kull
lågges en del (kylar, åfven i (torre och mindre runda
flackar, på finfka, Aumat kallade, för at ledan om vin-
tern efter hand och behof aftröfkas, uti vanliga rior med
de lå kallade varflat eller (lagar. Endaft en ordentelig
rie- byggnad med loge år i denna Sokn på Rapala Gård
upförd af Majoren Välborne Herr Gabriel Tandefeldt.

Medel afkadningeh af åkem ar emellan 8 och 10
kornet, då icke milsvåxt infaller, men af fveder fås än-
da till 30 kornet och dérutöfver, fom dock ganfka fäl-
lan händer.

P/at/teringarne ho h'àr i nog flått ftånd; emedan jord-
jmonen måft be flår af lera, hvari de fämma fållan trif-
vas och löna mödan.

Lin
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lin och Hampa fås näppeligen til husbehof.
Humlegårdarne åro i ganfka godt (land.

PotatSs hafva Inbyggarne åfven i fednare tider med
mera drift, ån förut, begynt at bruka, famt år hvar en
Rufthålls eller Hemmans innehafvare, fom afLandshöfdinge
Embetet vil hafva im-hniflion, ålagd at plantera potatSs.

Toback plantera bönderne något litet, men hafva
fällan til eget behof deraf.

Frukt-tråd fianas i åtfkilliga trädgårdar, men i fyn-
nerhet i Rapala trådgård, fom år den båfta i Sokn. Vil-
la äpplen och fvarta vinbår våxa åfven på fiere ftållen i
Sokn.

Angarne beftå, fom i det föregående år gifvit vid
handen, måft af flarr, kårr och borftgrås, men til gan-
fka ringa del af hårdvall. Mullbetet år i allmänhet nog
(vagt, befynnerligen i de nära til Kyrckan belågne byar,
ifrån hvilka bofkapen måfte drifvas jr mil, föran de få
något i mun. Til åker och ängs hågnader nyttjas på den-
na orten gärdesgårdar af tråd til flor fkada för fkogen.
På Skinnarila Rufthålls ågor år endaft ftockgårdes gård i
hela Soknen; på de flåfte ftållen vore dock nog tilfålle
til (len " gärdesgårdar. Hushållningen med fkogen ar flått,
få at fkogens oundvikeliga undergång år at befara, der-
eft Storfkihe icke i tid nfi går för fig; fiere byar af de
vid Kyrkan narbelågne, faknar redan timmer och brånfle
af egen (kog, hvad då i framtiden?

Bofkapen år af vanligt Finfkt .lag; den {kötes efter
fom åhgarnss afkaftning, jemte der nå;:.on tikång på af-
pelöf och andra för boikapen tjenlige ämnen det kan til-
låta, dock kunde, kan {ke_, hushållningen med fodret va-
ra afpaflad på et fparfammare fatt.

Får
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Får af Finflct ras, utom Tyfka får hos Ståndsperfo-

nerne, underhållas hår öfver alt och födas af dem, fom
batya knapt höbol, med afpe-barck, hvaraf de dock få-
eas fålla ullen.

Bockars och Getters föda år hål' måft tall bark, (am t
fvinens kokta rofvor, målk och andra afikråden»

Ffåftame åro af (mått, men ftarkt (lag och fordras
måftendels med backelfe ochförpa,på finfka Silppu-kallad.

Bofkaps- Sjukdomar, fom här på orten mycket befvå-
ra och åfven til myckenhet döda kreatur, åro: utom
fkott, rödfot, fvulnader, ormbett och raferi. Storroten
Cicuta på finfka Ifo yrti, fom nåftan i alla ftarr ångar uti
Soknen finnes til myckenhet, den dödar fom oftaft får
och andra kreatur; af defs rot blifva de flormgalne,
fpringa af och an och anfäkta fig, famt bortfigna (luteli-
gen med fragga i mun.

Foglar finnas hår af vanliga (lag, dock icke ti! den
mångd, (om fordomdags, då (kogarne voro mindre
medtagne. Ibland dem mårckas i fynnerhet Rapphöns,
fom för 12 år tilbaka förft begynt at vifa fig och tros
allmänt hafva kommit ifrån Ryfsland, där Kcjfa.tinnan \-
från Petersburg låtit flåppa ut 200 par, hvilka i anfeende.
til fin ftarka fortplantnings drift innåftlat fig i hela Tavaft-
land. Beträffande Fijtflagen i Soknen, få finnes i Päi-
jånne fiön, Mört, Abbor , Gädda, Gös, Girs, Ål, Lake,
Löija, Siklöija, (Muicka) Nors , Braxn, Braxnpanka och
Wimba, något Neyonögon och Lax fångas åfven i forflar-
ne» Rudor finnas i några infjöar på Rapala och Nuora-
mois bys ågor. len infjö på en i Päijånne belägen hol-
me jlureis benämnd, finnes et Fifkflag Sutare eller Cy-
prinus Tinca kallad, fom åfvanföre i §. 6 pag. 15 för-
måidt är. Skålar {.Pböca Marina) finnas icke i Päijånne

fora
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fom Tunelä påftår i fin Géographie pag. 35 s :te uplagan
"). Förmodeligen lårer anledningen til detta mifstag up-
kommit. deraf, at deftà Sjödjur verkeligen finnas i Sjön
Sajvien uti Savolax , där jag åfven fjelf fedt de famma.

Fifk fångas af förberörde (lag, men i (ynnerhet en
tåmmeligen god Braxen och god Sijk, med nät och litet
Lax med lanor. Vanliga Fifkredfkapen åro mjerdor, ryftior,
katfior, nåt, grimnåt, krokar och nötter; at ej förtiga,
det med ljuftrande åfven fångas mycken Fifk. Sijklöijor
eller Mujckor fångas hår om höften med nötter, til fkå-
ligen ftor myckenhet.

Sluteligen år at anmärka: det Fifkare ifrån långt af-
lågfne Tavaftländfka Soknar med orått idkat fifkerier i
denne Soknens fifkvatn, men efter fiere flagsmål och i-
bland åfven föröfvade mord, hafva de åndteligen up-
hört at göra Sysmä boerne håruti vidare förfång.

Djurfângflen år nog knapp och infkrankt i denne
Sokn, hvilket år en fölgd af {kogarnes utödande, dock
fångas ånnu några Råfvar, Vargar och Björnar årligen,
âfvenfom Harar til anfenlig mångd {kjuts härftådes.

Renar och Elgar hafva på flere år icke blifvit fedde,
mycket mindre fångade,

Tjårubrå?merie , brukas af fomliga til husbehof, men
fållan at deraf aflåta något åt fina grannar.

Hjulqvamar och Sqvaltor finnes i denne Sokn til
det antal, at åfven nåftgrånfande Soknar betjena fig af
de famma, men endaft 2;ne illa inrättade Fåderqvarnar
träffas i Sojniemi by.

D Ibland
*") Lika ogruudad tancke hyfer Herr Chrijl' Limnell i fit Scliediastna

Hifloricum de Tavaflia Praf, H. Hajjell cap. poft. pag. 43, där
orden lyda: Phocas in Päijånne inveniri,plena orecontendunt accola.
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Ibland karlame få väl i Moderkyrko (om .Capell-

Förfamlingen åro en (tor del inkomné i Slågder och
Haudtverk, få at få byar åro,hvilka fäkna Snickare; Svarf-
vare, Skräddare, Skomakare och Buntmakare eller Kots-
"närer, åfven finnes en Garfvare i denne Sokn. Qvinfol-
ken finnas öfvade i fpånad och våfnad, oaktadt det fål-
lan händer, at Garn och Lårfter förfäljas,

Soknens Handels ämne beftår i Spannemål ochßofkàp;
ganfka litet torra Gäddor föryttras ifrån -Ldhango Capell.
Bofkap, en dcl Smör och Talg förfäljas ipå'Syshtä mark-
nad den 8 Sept, men återftoden af Smör och Talg åf-
ven fom Spannemålen fördas til närmade Stappel Städer,
fom åro Lovifa 15 mil, Lielfingfors 18 och Abo * 27i mil
ifrån Sysmä Moderkyrka aflägne. . ■" ;

v, sr -, ' - ' -rå) yt:rd
i.! 9-— . ".-'.'- .--k v il *:-.d

Allmogens fmhéîagT denne 'Sokn' år ehfåfdi^t,. af-
lïgt och ftåndaktigt'famt gifmiidt r allmänhet och niera
fogligt, ån Allmogens i' Gnft.Adolphs Forrfantling och
Capellet, *>: '"■ ' *'"■'"' v ''*

Sokneboerne hafva hittils något nåra bibehållit fina
Förfaders klådedrågt, men börja nu-imåningom gå ifrån
den famma; emedan Karlame kläda fig i KlådeSvådar,
Stads låders Stöflar, Hattar med Sidentygsband åfven fom
Qvinfolken utfmycka fig med fidemygs Möilor, filkes
Halsdukar, Vaxperlor, fattins Tröijor uch Kjortlar, fid.en-
tygs Band m. m. få at ofta endafte ftyfvern mäfte gå för
gränlå., hvaraf fes huru långt"den fordna anftåndigheten
förlorat fig och nu gått til yppighet och (lösaktighet.

Allmogens feder åro hår mycket hyffade, i jåmnfö-
relfe med Guft, Ad. Förfamling, hyiiken fannolikt år en

wtflyt-
*
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ntflytning ifrån Sysmätil en mera vild ödemark och hvar
folket icke?, haft få godt tilfålle at blifva poleradt, fom
Allmogen i Mbderkyrko Förfamlingen, der Herrfkaper
ifrån urminnes tider varit boende och med fine exempel
mildrat Allmogens grofva (eder.

Beträffande dieten, åro de nog tarfvelige i hvar-
dagslag, men i gåftabud och fammankomfter öfverflödas
både i mat och dricka, befynnerligen med brånvin, hvars
mifsbruk redan kommit til (tor högd.

Til Sokneboernes beröm bör billigt föras, at hår i
allmänhet bryggs hålfofammare dricka och fmakligare öl,
ån vanligt- år i Tavaftland, hvartil deras bryggnings (ätt,
famt at drickat förvaras i hvålfda (ten-och iskållrar, myc-
ket bidraga; icke fällan händer det, at man i denne Sokn
får dricka fiere års gammalt öl, fom fmakar förtråffeliga-
ré ån Fränfkt Vin; famt hvilket bekommer kroppen
mycket båttre.

I fordna tider har val Förfamlingens Allmoge varit
vid/keppelig, men nu fynas knapt fpår dertil.

Pefien, har icke någonfin varit i Soknen, icke en
gång. 17.10, .då .hon i nåftgränfande Soknar Hollola och
Afickala vilade fin förödande verkan. Dock bör icke för-
tigas, det famma år en folködande rödfot i denne Sokn
varit:i.få, grufveligen gångfe,at den endaft i. Joutzijärvt,
fom hår är nåft Nuoramois, den ftörda by i Sokn, jämt af
dödat 100 perfoner, och hvilket då utgjorde halfva folk-
nhmmern i byn, at jag icke må nämna andre byar, där
denne farfot likalades mycket dödade, få at liken (luteli-
gen utan kiftor måft begrafvas i Kyrkogården.

, Ibland gångbara Sjukdomar i Sokn böra nämnas: Flufs-
febrar, Froflor., af hvilka den fednare 1781 var mycket

D 2 gäng*
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gångfe och åfven dödade en hop Mennitkor; Röt - och
Hetflgfebrar, Koppor, Mesfling, Kikhofta, Gikt och Vat-
tufot; Tandverk och Lunglot trådas hår icke heller fållan.

§. iö.

1749 års general Tabell, (om år den ålfte af alla hår
vid Kyrkan befintelige Tabeller, utvifar, at Folknummern
då varit endaft 1286 mankön och 1396 qvinkön, tilfam-
mans 2682 per(oner i Moderkyrkan och Capellet; men
nu uti innevarande år och Martii månad, var Folkmäng-
den vid Moderkyrkan 4850 perfoner, af hvilka 2396 vo-
ro mankön och 24 <*4 qvinkön, famt i Capellet mankön
518 och 530 qvinkön, tihammans 1048, och fåledes har
på en tid af 43 år folkftocken hår fått en tilökning af
3216 perfoner famt år folknummern nu 5898 perfoner
vid Moderkyrko och Capell Förfamlingarne tillammans
tagne. I Capellet har i fynnerhet denne folkökning måft
röjt fig; ty då Capell Kyrkan 1766 anlades, befteg fig
folknummern derftådes endaft til 413 perfoner med un-
ga och gamla. 177$ var folknummern redan — 690.

1780, 863.
178?, 966.

och 1790, 1048.
Orfaken til denna flarka förökningen lår förmodeiigen
ligga i Soknens funda climate, Allmogens tidiga gifter-
mål i denne orten, famt de många viditråktaTorp-inrått-
ningarne hårflådes.

Denne Sokn med Capellet utgör af fm folkftock nu
27 Soldader under Tavaflehus Låns Infanterie Regemente
och Sysmä Compagnie: famt 24 Dragoner under Nylands
och Tavaftebns Låns Cavallerie Regemente och öfre Hol-
lola Compagnie, hvilka nu mera efter HansKongl. Maj:ts
Allernådigfte Förordnande, åro förvandlade til Fotjågare.

§- ii»
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§. ir

Igenom denne Sokn löper val ingen Stråtvåg eller
allmän landsväg, men _«:ne vägar åro dock för Soknens
beqvämlighets fkuld anlagde. Den åldfta af defta går i-
från Förfamlingens Moderkyrka i S. til Pulckila fûnd och
framåt Afickala, där den förenas med Savolaxfka vågen;
den andra, framftryker ifrån Kyrkan i Ö. til Guft. Adolphs
Förfamling och åro de redan på 17 hundrade talet af
Herr Major jfoban Tandefeldt vordne anlagde jemte de
långa broarne, vid Nickarois och Supittu ,. fom igenom
defs driftiga, åtgärd och Sokneboernes biträde åtven blif-
vJLt upförde. Ifrån denna vågens anläggnings tid har en
Fårje karl vid Pulckila fùnd med en kappa Spannemål af
h.vart hemman i Sysmä och Guft* Adolphs Förfamling hår-
tils varit lönt. At göra denna våg ån mera brukbar för
Soknen, har federmera Vålbemåke Herr Majors Son, Ca-
pîtain Fïerr Adam Tandefeldt i flutet af 20 talet låtit för-
bättra den (amma, få at vågen nu mera framgår ginare
igenom Vallittula by dire&e til Guft. Adolphs Förfamling,
i ftållet för det den andra krokvågen gick förut förbi
Koivifto och fElémäis byar.

" Fidlôftige Bro -byggnader, fom åro flrakta öfver en
myckenhet Sund, Forflar, Strömmar och Backar, hvilka
hår inträffa, befvåra mycket denne Sokn och kan näppe-
ligen någon Sokn i Finland håruti jämföras med Sysma
Sokn' emedan bår finnas minft 10 (k Broar, af hvilka
2:ne aro (lagne öfver Fortfar, 2*.ne öfver djupt vatn til:
3 a 400 alnars längd med 15. a 20 brokiftor, de öfrige
at förtiga, fom bafva deras flråkning öfver Åar och
Sund. Förutan alt detta har, fedan LandsHöfdinge Setet
blef flyttadt til Jyrdngô, åtven blifvit nödigt för denne
Sokn at dit uprödja ny våg, famt har igenom HerrHof-

D 3 Qvar-
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Qvartermåflaren Arvid Henric Boknians bemödande och
Sokneboernes driftiga arbetfambet denna väg blifvit 1780
anlagd famt år denne Landsvåg til Heinola 179 1 fatt i
jämlikt ftånd med de bäfta Landsvågar i orten.

Af Gåftgifvaregårdar finnes i Sysmä Sokn 8 ft- an-
lagde, af hvilka 6 ligga i Moderkyrko Lånet och de a:ne
ötrige i Capellet, ifrån hvilka få til Öfterhottn fom til
Tavaftland och Ryfka Grånfen retande framfkjutfas; at ej
förtiga, det förutan alt detta en del af Sysmä och Lu-
hango boerne måfte fara ända til Cuortis och Lufi i Heinola
Capell, för at utgöra hållfkjuts, hvilket länder dem ril (å
mycket (torre tunga, (om at de längd aflågne Capell bo-
erne hafva 9 mil til Cuortis Gåftgifvaregården. 1757bief i denne Sokn et litet Sokne Magazin anlagdt på en
nära Kyrkan belägen holme Aittofaari kallad, (om 1785
ån rymligen upfördes: men för mellankomne ftölder och
andre orfaker, har hela denna nyttiga inrättningen nu
mera förfallit.

Vid Karilanmaa by 1 | mil ifrån Sysmä Kyrka år en
Soldate munderings boda upbygd. Sysmä Compagnie har
vid denna by un vanliga famlings plats och fina Com-
pagnie möten.

Fattig-roteringen, hvarigenom de fattige hafva fin
fullkomliga bergning, (kedde i denne Sokn 1783 til he-
der för rcienfkligheten och orten.

1758 hölls den förda marknad i denne Sokn och
hålles årligen den 7 eller 8 September fiere dagar mark.
nad på Skinnarila Rudhålls ågor * mil ifrån Moderkyrkan.

Lovi[a , Borgå och Helfingfors boer hafva enfkilt pri-
vilegium på den famma, på denna marknad har Allmo-
gen etönfkadt tilfåile at föryttra fina vidlualier och bofkap,
wtan at behöfva förja för deras förflande til Ståderne:

§" 12.
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§. 12

Sysmä Moderkyrka är anlagd vid en Päijånne m-
"Viks ftrand, nära tii Suurikylä by, hvilken år den åldfta
byn i hela Sokn; emedan folket hår för defs båttre be-
qvåmlighets fkuld förd lätt fig ner nåra vid Kyrkan.
Kyrkan ligger ii mil ifrån Tavaflehusj 18 ifrån Helftng-
fors; 15 ifrån Borgå och Lovifa; 27»* ifrån Abo famt $£
mil ifrån LandsHöfdinge Sätet i Jyrängö, och år upförd
af grof grå (ten, 1

41 alnar lång och 18 alnar bred innan-
til famt 33 \ alnar hög och är denne Kyrka den fidfta
Skenkyrka åt Savolaxfka fidan. Kyrkans ålder kan val ic-
ke noga ut(åttas,men athon år ganfka gammal och blif-
vit i Catholfka tiden upbygd, utmärker en i Kyrkan ånnu
befinteljg tryckt Mefsbok med handfkrefneröda initial bok-
ftäfver . famt' en hop procédions lyktor på långa (tän-
ger,, åfven fom detta kan finnas, af et Konung Chrifto-
pbers Frihetsßref af år 1442 f) för Wahvajärvi nybygge,
nu Wahvafelkä kalladt och hvilket nu år beläget uti Guft,
Adolphs Förfamling 6 mil iffårt Sysmä Moderkyrka, at
denne Sysmä Kyrka då redan varit til.

..'Sysmä Kyrkas grofvä och Göthifka byggnads (att,
utan hvålfdt muradt mellantak, defs utrymme och låge
vid ftora Päijånne fjön, tyckes för öfrigt ock beftyrka,
at den år af de åldfta. hår i landet, famt år en allmån få-
fen, at Saarijärvi, iViitafaari och Lauckas Soknar, (hvil-

a i fornålderrt endaft varit bebodde af Fifkare ifrån Ta-
vaftland, fom hår Sommar, Vår och Höft ågt Fifke-lä-
gen en. lång tid, efter Sysmä .-Kyrkas upbyggande), där

be-

j) Detta Konung- Chrijfophers Frihetsßref for IFahvajcrjfvi Gärd
finnes tfter Originalet aftryckt i Abo Tidningar for 1785 13'te år-
gången, pag, 57 &, 58-
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biviftat deras Gudstjenft; at ej förtiga, det efter den un-
derråttelfe Herr Magiftern och Kyrkoherden i Lauckas ,
jfoh, Bergftedt ofs gunftigt meddelt, hafva förenämnde
Soknar i forntiden haft en fammel- plats vid Riftinlax vi-
ken vid Södra andan af Kuhnamaa alf uti Lauckas Sokn,
dar Pråfterfkapet ifrån Sysmä en gång om året bitrådt
dem med Gudstjenft på detta ftållet, dit med båtled i-
frän fiere orter de kunnat framkomma. Hvad åter be-
träffar Rautalambi Sokneboerne, hafva de för en närma-
re belägenhet til St. Michels Kyrka i Savolax, dar huf-
vudfakeligen utöfvat Gudstjenften

I denna Kyrka förvaras ånnu en hop Catholfka Träd'
bilder, ibland hvilka i (ynnerhet märkas en, (om (lår på
Altare-bordet, och föreftåller en gammal vördig Man,
med (kagg och peruque, fittande på en dol med en bok
i vandra hand, hvaruti han bläddrar med den högra.
Bilden år förgyld och väl gjord famt fkall efter allmån
fågen, denne bild föreftålla Kyrkans Patron, fom heter
Olof, och var honom til heder och minne St. Olai
dag, årligen förut firad med en Högtid af Allmogen.
Frälfaren på korftet, af nåftan naturlig florlek, tämmeli-
gen val gjord, finnes ock i denne Kyrka, åfven fom St
JåranSi Jungfru Maria bilder, och några fiere.

6 Ohvålfde murade Grafvar finnas i denne Kyrka,
af hvilka 2:ne tilhöra Tandefeldtfka Famillen, fom af
ålder bodt i denne Sokn; til de 4 andra åro de öfrige
Soknens Herrfkaper ågare.

Af Tandefeldtfka Famillens Vapen förvaras hår _>:ne,
i jårn harnefk, i jårn hatt och i jårn vårja med genom-
brutit ftål fåfte, mycket bred, lång och tunn klinga jämte
fmårre värjor, hvilka endaft utgöra denne Kyrkas for-
nåmfta prydnader.
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Infcription på det mindre Vapnet år olåfligt, undan-

tagande defla ord: Johan Tandefeldt aflbmnade 1638. På
det (torre gamla Vapnet, finnes åter anteknadt: Fordom
Kongl. Maj:ts TroTjenare och Capitain under Högådle
och Wälborne Ötverfte Georg Anton von Bracbel, infan-
teries Regemente, den Ådle och Wälborne Lurs Tande-
feldt Herre til pToipala &c. föddes den 13 Augufti 16) 1
aflbmnade i Herranom den 21 Septembris 1704 begrofs
i Sysmä Moderkyrka den 19 Martii 17c-*. Sitt lefvernes
lopp dragit uti 53 år.

Ibland Sysmå Sokns Lärare och Kyrkoherdar anmärkas:
Sigfridus Petri, fom underfkrifvit Urfala Mötes beflut.
Jacob Gååsman har ifrån 1670 til 1700 varie Paftor. Han

efterträddes af en
Burtz, fom il 5år hår varit Paftor, dog 1715 och ha-

de til efterträdare en
Hoppenfläng , hvilken Ryften tilfatte, och fom fiedermera un-

der. Ryfka väldet blef Paftor i Rautalambi, famt hade
i Sysmå til efterträdare en

Gejîrin , fom ock af Ryfïen blifvit tilfatt, men förut varit
Paftor i Kuhmois, dit han var tvungen at flytta, då en

Carleqvifl, med Kongl. Svenlk Fullmakt efrer Krigsbull-
ret 1721 tilträdde Paftoratet, denne Carleqvifi dog
1729 famt efterträddes af

Michaïl Heintzius, född 1700 den 20 Jun hade förut varit
RegementsPaft. och Capelian i JValkiala: men blef 1732befordrad til Sysmå Pa/lorat; dog iom Proft 1782 den
23 Junii i en hög åider, fedan han igenom fin
Landthushållning, anlenligen ökt fin förmögenhet och
åfven dermed gagnat Soknen.
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Jacob PVallgren, född 1733. Bief vice Notarie vid Bor-

ga Conliftorium den 26 Febr. 1755, vice Paftor i
Lapptråfk 1760 och Capellan därfammaftådes den
22 Maji 1773, Kyrkoherde i Sysmä den 23. Mardi
178";, befordrad til Proft den 11 Junii 1788 famt
dog, den 9 Mardi 1790:: var bördig ifrån Wallittula
by i denne Sokn.

Carl Streng, ordinerad den 31 Jan. 1774 t.3 Adjuncfl i
Padasjoki, den xi Sept. 1777 Extra Ord. Bataillons
Predikant vid Tavaflehus Infanterie Regementet, den
22 Julii 1779 Ord. Bataillons i red. den 17 Maji 1782
Regements Paftor vid (amma Regemente, 1788 Ca-
pellan i Guft. Adolphs Förfamling, den 13 Nov. 1790
befordrad til Kyrkoherde i Sysmä fàrùt den 1 _ Mardi
innevarande år inftallerad i Ämbetet, det Han med
Förfamlingens nöje föreftår.

Minnet af Capellanerne vid Moderkyrkan går något
längre tilbaka och hafva varit:

Martinus, om hvilken man. ej vet annat, ån at han un-
derfkrifvit Uffala Mötes bedut 1593, derefter fåges en

Hamlelman , varit Capellan , om hvilkens tjenfte ocb
döds år man ej vet något med vifshet, Han efter-
träddes af en

McJJenhts, fom varit Capellan mot flutet af fidrta århun-
drade talet omkring 1689 då Gååsman hår var Kyr-
koherde: och finnas bägges namn teknade pä ftora
Kyrkklockan med nämnde åratal.

Ffor inus, {kal varit fedan Capellan åfven i Gäåsmans tid,
och lefvat för ftora ofieden. Han efterträddes af
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Olof Sojlander, hemma ifrån Sojniemi by i denne Sokn;

var Capellan under hela ofreden , under hvilken tid
han mycket led och blef förfölgd, f.mt fluteligen få-
fom mifscånkt för otrohet emot RylTarne, fångfligen
förd til Tavaflebus Slott och där illa handterad famt
dömd at pinas til döds: men igenom en P.yfk vakt
Soldats tilhjslp undkom han dock ftraflfet orh ankom
barfota til Soknen ciibaka igenom fkogar, öfver berg
och hnoflar; hår uppehöll han fig fedan fördold en
lång tid, ti! defs hans perlon hos defs fiender kom-
mit i förgåtenhet, hvarefter han åter föreftod Capel-
lans Sysflan och dog 1739.

Johan lï'redfors, blef Capellan 1740 och dog 1752.
har Wallenius, blef Capellan 1753. och dog 1763 famC

fick til eftrådare
Tobias Ticcander, född dew 17 Apr, 1718, ordinerad til Pråfl

den 19 Apr. 1753 , blef befordrad til Sacellaniet i Sysmå
den 7 Nov. 1764, hvilket Han 1765 i April tilträd-
de. 178 t befordrad til vice Paftor och under afledne
Proften M. Heintzii ålderdoms fiuklighet til curam
gerens, famt föreftod Paftors Sysflan under vacance
tiden, anda til 1786 och lefver ännu.

Capellanerne i Luhango CapelU
Thomas Neovius , var den förfte och blef inftallerad 1767famt dog 178 1. Han efterträddes af fin Son
Thomas Neovius, född 1757, ordinerad til Pråft 1781,' befor-

drad til Capellan 1783, och derefter til Sacellaniet i
jpoutza af Guft. Adolphs Förfamling 1788.

Johan Leander, född 1733 blef Capellan 1789 och inftal'
lertes 1790 famt lefver ännu,

Ae
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At Lappat fordomdags bodt i denne Sysmå Sokn,

dertil år åtven mycken anledning; emedan flere orter,
eker dem bära namn ånnu , låfom til exempel Lapinkal-
Uo berget, på Saaris bebodde holme f mil ifrån Sysmå
Moderkyrka betagen. Af (ällfynte myntforter hafva i Sysmå
Sokia blifvit fundne, i en näraKyrkan belägen backe, Qrimäki
ka.'ad, för i_ågra och 20 år ledan, 2:ne fmå fiifver mynt,
hviika i Riks föreftåndarena Starens tid blifvit präglade
och dä varit gångbara, famt äges defta nu af Confiftorii
Notarien i Borgå Herr job. H\illennis, Ibland de mårtvår-
digafle Krigs båndelfcr, fom i denne Sokn timat, bör an-
märkas en (kårmytsling, fom förfallit på ilen nära invid
Sysmå Kyrka, emellan 200 man Ryflar och 50 a 100 man
Svenfkar, til de feclnares förmon. Ryflame hafva at de
Svenfke i Padasjoki Sokn förft blifvit flagne, och fedan
flydt til Sysmå, men dar gjordt å nyo motfånd, då de
likaledes blefvo drefne på flykten åt Linvois by. Ryflàr-
nes förhållande under förra ftora kriget, har varit ganika
våldlamt och omennifkligt, dock vet man icke at någon i
derme Sokn af dem blifvit ihjålflagen.

S. D. G.

Tryck-Fel.
Pag. 3 lin. 12 ftår Savolax medledels Härad, {kal va-

ra Savolax Ofredels Härad, pag, 4 lin. 21 ftår 3:ne til
Präfteboftållen,bör vara 2 til Pråfleboft. pag. 6 lin 27 ftår
tilhör Rapala Skatte Rufthåll, fkal vara tihör Woipala By.
pag 8 lin- 2 ftår bredd, men (kal vara längd Pag. 9 lin.
10 ilar 2 qvarnar,lås en mjöiqvarn, lin. 12 lås 3:11e qvar-
nar i (tället för 2;ne, pag. 10 lin. 21 ftår Konniuvefi, las
Konnevefi, lin. 22 ftår Keruvefi men (liai vara Kjuruvefi.

Öfrige Fel behagade Gunftige Låfaren benågit urfågta.
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