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W>>lärewtrd!gi och Hogtätfie
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Mm Huldaste $&&.

V^zsn ömhet och kjärl^k min Hnlbiste Fader stan-LzZs/ digt för mig hyst, ar mångfult Mre, an min*^z> staplanse tunga, och darra ftuder dem kun-
na« uttrycka. Uptag darfore, n:.a H-.loaste Fader,
säsom Ett prof af min ttpnrfrio^;ic lmrvssige-rkansta
och djupaste wordnad de^ja få blad, som handla om
min födelseort Sornero Igorot, och jamwa! pa den
dagen och aret kommer at undergH allm m granskning,som i synnerhet påminner mig min första framkomst
hit til werlden.

Mit: högsta bemödande och största nöje stallwara, at städse anhälla hos den milda Guden, det
han tacktes til mine tjära Systons stora hugnad och
fördel upvehälla mitt Hitfdaste Fader och tjuraste M)«
der wid beständig HKlsa, samt gjora deras dagar sä
wal sälla som mänga. Jag föMfwer med djupa-
ste wordnad til min sidsta andcdragt

Mitt #trt&a(f Fadcrs
Ödmjuk-lydigsie Son.

CARL P. ÖORJENIUS,



§. I.

Somero Sockn ligger pä grantsen af Åbo och Tavafte-
/^ hus (ä|n, emellan den 60 och 61 Norra latituds gra-
X^ den uti O. N. O. från Åbo. (En del lyder til SåxmS-
Ki och en del til Haliko Hnrat). Af Köp-Städerna är H.do
närmast belägen nämligen 7 Mil; 06) til Tavaftehus rdefnas
9. M.ll. Norr ut gränsar denna Sockn med Tammela, %*
mot Öster tilstöter I^ojo, emot Söder Kikala och Ufkela, och
emot <iftsåfiex btxkbe Ufkela, jämte Nyby eller Sand: Mår-
tens (äpckn. Emellan de längst afiagsne Byarne uti Öster
Waster aro 4 Mil, men uti Norr och Söder icke mer än 2.
Til Åbo Jihn höra bägge de trackter, som gräntfa ät Ufke-
\a och Kikala. Nar lahne^ranfserna först blifwit gjorde, wet
man ej; men dst är wist, at detza redan förr lydt under So-
mero, an Jåhnerna blifwit ätffllde. Af Åbo lähn äro un-
der Somero 40 Hemman, eller 24 oförmedlade Mantal, och
af Tavaftehus lähn aro har 120 Hemman eller 60 Mantal,
förutan arbetarens nybyggen wid Glasbruket, Soldat, Dra-
gone - och andra GärdstorM(a). Säterier äro i denna Sockn
10 til antalet, ,'ämligen 8 änckla, där aUenafi en Dragon ut-
rider för hwardera NuMllet, och 2 dubla berustade ©afertcn

A näm.

(a) Af bet, at en del af Socknen hörer til äbo. en annan del ster
tit Helfingfors och Tavattehus Lands-Höfdinge £>Smen, stjer, at ofta
bägge Hands - Höfdingarnas rudlic»tionor astunnas pä en och samms
©&nOflo här i Moder? Kyrckan,
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nämligen ttlrzjarvi och Palikais, af §wi\£a hwardera utgjör twa
Dragoner. D'§a b.''gge, sä wöl fom alle vndr^ H^rreaardar
Har l S'ckn ber/ttaZ haswa uti Drottning CHRISTINAS té

ftwit sönder; men wid dcn allmä'na Kecluciion titt
XVlorwördigste Åminnelse Konut?g O^KI. XlneZ Regerings tid
miste de alla sina in och utom Scckn betagne Frälse.-Hem-
mcui, i synnerhet i I^ojo, som til största delen legade under So-
mero Gärdar) och blefwo til berustade &'åttii*-fkuffr
h ld förbytte, under hwilka allenast nödige Auguments-£s6n#
der lamnaöeg at understödja de bagge anstagne Dragon Rust-
ningarna. fihr 1749 da Tabellwsrcken först mrö"^ b woro
i hela Socknen 2058 personer, men utom Capellet -577 fyttp
mera har folckhopen sa cket förökat sig. at uti Koder Ky!ck-
lo församlingen allenast, Ufinmt redan wara ett antal af 2321Själar, och i Capellet 671 (7).

§ 2.

Sawäl denna, som ock den emot Norr nast grantsande Sock<-
nen Tammela har i fordna tider utgiordt en och (amma
Sockn, dä Tammela warit Annexa under Somero, och
bagge tiffammané haft namn af Portas, tywilUt af lordaboc-
erna kan inhämtas. Detta uhraldriga namn k^W med alt ffiåisagas hänleöné af ortené låc^e, som dä war nog kärackeigt, sä

at Inbyggarena, til at kunna komma til Kyrckian, woro, in-
nan den allm-nna Landswägen blef inr'ttad. nödsakade at gjo-
ra wagarne brufbam medelst en myckenhet kafwelbroar, och en
fädan Bro ar bet som va finffa heter Portas. Nar denna
Portas Sockn blifwit klufwen och hwardera fakn fädt sitt egit
namn, därom äges ingen säker berättelse. Hwad det nu wa-

rande

(n) InnenMande ar dog en Enka iftän Kafltifto den 16 Fébmarli
ftm enligt det hon blifwit upgifwen wid Kyrckjobokens inrättande upfylt
Joo fä, »ten efter hetmeö egen och folckets enhälliga berättelse Ml hon
warit 115 är gammal.
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rande Socknens namn Somero angär, fä ar fat t.og sannolifi
at samma namn Somero, eller Mm det förr hette Sommars
ä (a) har upfommit redan dä, nar Finland kom under Swenst
lydnad. Nägre Finnar kalla wäl grus od) klappersten Some-
ro; men fem sådant sinnes nästan ingenstädes i Socknen (b),
sä är icke troligt at det har kunnat gifwa anledning til fatta
namn. Säkrast tyckes kunna pästas at de Smenfke wefaf läm-
pa namnet eftex ortens belägenhet, od) i sädant affende har näp-
peligen nägou ting kunnat finnas tjänligare an £§ommaråd,
ty en $, som pH mänga st.illen är mycket smal, pa andra äter
lttg ör någorlunda breda, siöar, löper igenom hela Sockn, hwa-
dan fan sedan tager fin wäg genom 3anA Mårtens Sockn,
och sä roibave, tlls den dnbtelfgen uti Pemar ©ockn saller u,
ti en wik, hwarisrän den sedan flyter ut i hafwet. Deha sioar
med de dartil hörande smalare roatubrag gifwa denna Some-
ro Sockn en

t
behagelig tttsigt, samt bidraga icke ringa til deff

förmon, fat ar d rföre icke underligit at icke allenast en stor del
af allmogen, utan od) alla de förnämsta al- Socknens inbygga*
re hafwa satt sig neder at bo wid slöstränderna. Ännu ett an-
nat Socknens fordna namn, ar Murila. Qlf Jord böckerna
fan inhämtas at en stor del af 3omero Sockn, af älder blif-
wit fä kallad, förutan fat at de nast gvdntfänbe Socknarna
IMela od) Kikala ngt samma namn; Och dnnu äro uti So-
mero, 4 Byar eller 18 2 20 femman, som grdntsar tll Kika-
la Sockn, hwilka hafwa namn af Murila lähn (c). De gam-

51 2 la

(a) De i Moder-Kyrckan befmtcliga gamla Skrifter utrcifäflt Sockn
strr blifwit kalladt Sowntaräa, men som det faller lättare at nämna So-
»ero, få har ock den ändring uti skrifwande blifwit gjord.

(b) Ehuru man reser Somero igenom, få finner man dock ej pa nä*
got ställe Grus etter Klappersten, utan aflettojl wid en backa. Söder om
Palikaissbron; ty lär altsa deras mening ej kunna gillas fom mena at
\)tla Öockne» af en sä ringa plan sitt namn fädt:

(c) Det menes at dcha Äboer warit Frälst-Bönder under en'Herre-
gärd t Uikcla, som haft namn af Murila (där nu en Vondeby allenastrittes) och därstre blifwit salmtda fallada
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la säga: (men om fat är mer eller mindre grunbat wst iag
icke), at en betydande Man som bodt i Ufkela, har uti Päf-wedömmets tid blifwit fwungen at bygga fre Kyrckor, til ai
därigenom försona 'ett gansta grott brått. Twänne as detza
Kyrckor hafwa bU\wit upsatte uti Uikela, nämligen Salo ochSanfl: Lertelz Capell och den trcdie finnes uti Haliko. Har-
af är nu lätt at finna orsaken dartil, at fiera Socknar eller
åtminstone en-bel-af dem bekcmmit ett och samma namn. Ty
ingen ling är sannolikare an det, at alla Gärdar od) Hemman,som lilhördt benna Herren, tilsamman tagne utgjorde lifa säsom
ett särstildt lähn, i)Wilfet har sitt egit namn.

§. 3-

När den första KjMja blifwit funderad 1 Somero fan
ej med nägon wishet sägas. I fordna tider bå Tammela wa-
tit Annex eller Capelgjdlb under Somero (a) har Kyrckian
stätt i Portas by, hwilcket gamla Rudera stola intyga. Lika
vwist di* ock det, nar denKyrckjan, fom warit i Someroför den
nu warande blifwit upbygd. Denna Kors-Kyrcka, som här nu
stär, dr af Trä upbygd är 1665 rä samma ställe som den för-
ra. Sacrestian fom bestar af Sten är uhrgammal (b). Klock-
stapeln är bygd är 1687, i den gamlas ställe, fom war fyr-
kantig med litet Torn, od) blef nedtagen redan den 6 Aprill
dr 1763; Kläckorna äro dfwen uhrgamla ty af Bistop MarJ

tini

(a) Detta kan af Bistop Martini LKyttez Refolution af ar 1544 d.'
II Deccmb» aftagas; hwaraf en copia af Probsten och Kyrckjo - Herden
Hammgrmgn, finnes i Somero Kyrcka. Demtö Refolution säger flt när
Walbemaste Bistop, war pä sitt Vifitation i Somero, hafwa 3 Bönder
af Lerw!2-By sökt at äterfä en Hng Munitu fattad, som ligger mnom
Tammela Sockn, förebärandes det denna Ang daredan kommit under 5<,->
mero , dä Tammela warit säsom Annexa , eller Capcllegjäld under Bomero.

(b) Nar denna Bgcrestian är upmurad kan man icke fa voeta, fcotf
ä» det voift at den är äldre än ben nn warande Kyrckan, hwilfet nfdechders Kyrcko Rakningar fo» flytas.
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tini belyg af den kl Decemb. 1544 kan inhämtas, at dä en
af befja. Kläckor efter Konungens befallning fif dlifett gjälds be-
talning (kulle tagas bott, hafwa samteliga Sockne-Mdnnerna
ben inlöst för CXXX. mr. Penningar. Eljest står denna Kyrckjan
ratt mitt i Sockn; cd) ehuruwal utom Kyrckiogärden dr idel
lerjord så sinnes dock innom Kyrckjogärden intet annat än fand.otd.

§ 4-
Den Kyrckjan som ar i Capellet, har ifrdn första början

blifwit Sommarnaas, j mwdl uti Kongl. Refolution af
be:: Zl AuZuM 1688. Detta namn har dm ej allenast sidt af
fat wackra nåds, pä hw lk^t den wid en wik pä Östra sidan
af Painio Sjöstranden står, utan ock af en Herregärd, som
ligger i Waster om samma Sjöstrand, od) har redan sör ån
denna Kyrckian blef upjatt, hatt namn af {gommarndds^gårb,
(e) Ar attsä troligast at <2Balb. Herr Ofwersten And. IVlttnelcsom warit Herre fil denna Gärd, od) as Hane Kongl. Maj:t
utwärckad . tilständ otfa en Capell-Kyrcka, som för dch lifa
nojsamma situation fäbt namn aféommarnäaS éapellfenni-
ce SomerniemenCappeli. Emedan hela denna trackten af äl-
der äfwen haft det namnet Yliftaro; sd har denna Kyrckja ock
fädt namn.joJF Vllttaro Capell. ännu hafwer denna Kyrckja
uti det Högwordiga Dom-Capitlet focdom bliftofc beftmt, un*
der namn Naara Capell, hwilket måste hafwa fyåxftammat
af det tämmeligen stora moraset Naaran fuo, som ej dr ldngt
ifrdn Kyrckjan (d).

A 3 Den ■

(c) Detta ses så wäl af de gamla Kvrcko-Böcker som ock af då wa*
rande samma Gårdsägare, Herr Ofwerste Muncks SfbeKga SBaptt, där
Wälbemålte Herre, kallas Herre til Sommarnäs te. Denna Gård har
af ålder warit en ©smbeto),- och titt burit namn af kaliK-aiz fåfom t>cn
ock ännu i gemen -.få kallas.

(d) Set namnet Naaran fno hålles före bäraf hafwa kommit, at en
Barnamördersta blifwit i detta Kärr nedgrafwen, och fåsom detFinsta or-
det Naara betyder en lös Qwinsperson, så hafwa ock Capell-boarna meb
mycket misinöje hördt deras Kyrckja med detta leda namn nantnas.
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§. 5

Denna Capels,Kyrckjan stall wara funderad är 1632,
säsom gamla Man wib Capeflet det wcta faga, od) detz utom
finnes detta ärtal i Sacrestie wäggens yttre 'ftt>a djupt inrissadt;
I förstone war den ej ansedd för nägon ordentelig Kyrckja, e-
medan den utan wederbörlig Kongligit tilstänb war upsatt (e).
Ar 1731 blef Denna Tra-Kyrckan fom dr fyrkantig bygd, ned-
tagen och ä nyo reparerad. In til dr 1745 war här allenast
en enda Kläcka od) den mycket liten (f), men är 1746 blef
benna Kläcka med ndgot mer ån 8 Lisp. tiifatt Omgmen och
detz utom köpte famfeliga Församlingens Ledamöter en annanKloc-
ka samma tib af 13 Lisp. migt. Uppd Hogmälborne Herr Of^
wersten od) Vice Lands^ Höfdingen Carplans befalll'iua, blef
til deha bå§at Kläckor är 1749 en ny och fullkomlig K.äcksta-
Pel upbpgber 30 a 40 alnar ifrän Kyrckjogdrden.

§. 6.
(Bå mycket man af Kyrckans Handlingar kunnat inhämta,

hafwa följande har warit Kyrcho- Herdar, ©enförste Kyrckzo-
Herdens namn man finner uptecknad, dr Herr Greger, fom
uti ett unberfoFningä Bref af den n Decemb. dr 1544 ndm-nes for Kprckjo. Herde; men huru läng tid Han förut blifwit

Pa-

(e) Hwilket år Herr öfwer^ke Munek utwärckat ÄomtngenS tiljlånb,
kan man ej meb wishet säga. wc 1683 bar det ej än haft betta privile-
gium, som lan ses af Sal. Do<ä. och Biffopens Johan Gezelii strifwel-fe af ben Zl JÄ samma år til då waraudeKyrckjo - Herde Sigfride*
Paulinus, därest han berättar, det bemalte Paftor kttnde u.oer tiden fik
låta at gammalt Folck fittge begå i Capellet sina Saligbets Medel, tils
widare författning därom kttnde blifwa gjorbt; x>å) tillägger sig wara för-anlåtett at bewilja detta på Pi*likais Fruns och €flpelt-B&uterttrté träg-
na begäran.

(k) Xn ben har fordom warit brukad på Palikais Herre-gård at rin-
ga tilsammané Folcket wib måltiberna, men sedan bliftvit af Herr £>f-wersten Munck stänckt til benna Capels,Kyrckja.
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Paftor, kan ej med wighet sägas. Efter honom hafwa fölfan-
de lörwaltadt fatta Embete: Bärtholomasus Johannis tilträd-
de Paftoratet är 1*67, hwilken jjnm>u( är ,59; underffrifwit
Concilium Upfalienfe. Hans ör 1595. Thomas Marci är

.1610., , Simon Satar är 1624. Nicolaus.Magni. Hammar-
mannus Praépöfitus L<i Paftor 1642. Hendrich Procopceus
1665. ' Sigfridus Laurinus a, 1680. Probsten ock Mrckjo-
Herden Abraham Juflenius är 1695. Jacob Ritz Probst
ock Kyrckjo- Herde är 1706; under den fprra lälHwariga d\i)*
ska ofreden, förde han i å:ta års tid, här i Åbo Prasfidium
uti <^onsifliorio Ecclefiaftico, Wigde Präster, hö!t Präst-
Möte, ock förrättade pä wist fatt en B-ffops gjoremäl, höf-
wandes til SBiftftiare några af Pr.sterstapet, få i Åbo Stad
fbm från Landet bhnSji omkring. Han ätnjot under sin tid,
utom Somero Paftorat, afwen Kikala Sockn fil Annexe.
Hendrich Deutfk dr 1741. (3abr. Welin 1744 : Nuwarande
Herr Probsten ock .Kurckjo - Herben <2arl ÄdbXcK är 1752.
Paftoratet dr Regalt.

Om Capellanerne i Församlingen finnes har Mande efter,
raffelfe; Ar 1620 wib pag (^!emenB Raicoi. Hr 1636kric.
Ér 1646 wibe lag Philippus Marci Raumftadius. Ar 1667
Sigfridus. Ar 1689 Tragman. Denne Tragman fyav före-
stddt Systan alternatim meö Herr N.Procopseus. Tragman
blef fedan år 1710 ungefär aftatt frän Man, dä Simon Äefa*
renius kom i Hans ställe. Hr 1748 min kjare Fader Eric
Borenius, nu wamnde Kyrckjo-Herde i Mafko. Hr 1765
Jacob Sahlften. Hr 1769 Aaron Aftre«n fom nu förwaltar
den fosian/ Sockne Adjuncierne fom alfib bodt wib Som-
marndas CapelJ, aro dega: Simon Achrenius dr 1695. E*
ric Limnelius 1711. AnderB Nummelin 1731. Min kjd-
ra Fad^r oftvanndmde Eric Borenius 1734. Jacob Sahlften
1749. Georg Domander 5r 1765. An box man märckia,
dt etau 'Cabenanmie.droboeribe wid Moder-Kyrckjan ock Ad-
junckerne w.b Capellet, bära be dockbägge upp fine rättigheter

bf*
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oswer hela Socknen, som de ock bägge stifta med at Predika
nu wib Moder Kyrckjan, nu wid Capellet.

§"7-

Om benna Somero Sockns Inwänares näringsfaiig i
gamla tider, berätta de äldste Män enhdlleligeu, at jJoKfet, dd
här nästan öfwer alt warit nog fattigt, hmifFet, förutan be all*
mdnne Lanöspldcjor, fynes ock ddraf hdrfiutit, at de i ford-
na tider blifwit mera tryckte, dä de warit Frälse-Bönder un-
der Satterierne, fd ock den ringa betalning de för sine Landt-
produder ftngo, famt at de i gemen icke warit sä flitiga ar-
betaxe som nu, ock dndteligen emedan de welat idka dtffilliga
fdbana näringsmedel, fdjbrnjafanfce, jagande, siredjande, hwar-
igenom en rätt Åker- ock Angstjötsel, kommit at mycket åsido
fattat, Sdledes f)cx Moder-Kyrcks Församlingens närings
pag förnämligast warit Åker- ock Kyttlandsbruk. och det fet)-
nare långt ifrigare drfwit dn det förra, hwilket stjönjes af de
wida ock fiacka utmagrade bortkyltade falt, som wid hwarje ty
finnes. Pu i stdnare tider hafwa de nö.got mera började wdr-
da sina Åkrar och Angiar. At en fal ock kunnat hafwa af
det l)åx inrattade Glasbruket ndgon fördel, stall uti sidsta §.
omordcls. Capell-boarne hafwa \ äldre tider iro beflitat sig om
fijkan&e, hwartil^ utom Sjön wid Capels?Kyrckjan, fan stora
myckenhet af större od) minöre Trajk, som sinnes i Cape s-
Församlingen , gäftvo dem anledning; men med nog ringa för-
del (a); Ty i anseende t l de sist ö:a siöar här finnes, (elvuru
de lckwäl aro något rikare pd Fist dn nedre i Socknen) bief-
wo de angelägnare näringsmedel derigenom försummade, 2:0 haf-wa en bel winlagt sig om Fogel ock SBtäbjurs fångande/ men

det

, (a) 25c fiags.Fistar här ftttttes äro förnämligast Braren, Gjabdor,
nSgot Alar, förtar, Hbborar, 9lors, Rudor, Girs, Lak.tr, Äarp, Lö-
jor. Desintom ftnttes i Capellet ett fiags besynnerliga Fiffar hwilka til
utseenbe mycket likna Sfbborar, me« aro aldeles fiallösa.
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bet will ej heller bäta mycket, utom det, at Åkrarna fommo däri-
genom at wanwårdas. 3:0 Hafwa de anlagt ndgon flit wib
kyltzandet, fywilfet nägot bältce lönat deras möda. dn dc tnä
först nämde ndringsmcdlen. iifwen hafwa de i fordna tider nd-
gorlun&a lagt handen wib Zm> Hampe. famt Humle handte-
ringen. Hwad Aker-stjötlelen anbelangar, ;å måste ben for-
bom warit nog lam, to fafom de haft litet Ungar, kunde de ej
heller hafwa mycket bostap, ock för deras and a näringsmedel
hade de liten tid at staffa andra materialier i fnia Ladugårdar
ti at föröka gödselen, förutan hwilken en sandjo.d, fä&au som
deras mast öfwer alt cr, ej loswar nagof bröd i hufef. At de
<!froen idkadt något Ticrutrdnneri , derom mitna be pd et ock
atmat st >Ue fceft dteliga t;arubalar. Men feban de ien lycklig
stund i d^sie sednare rider lamnadt de har mmbre lönande ftdo-
krokar, ock låtit sin förnämsta omsorg wara, at bringa sine An-
ger ock Aklx r i godt stdnd, få fä de nu årligen inbärga wae-
lert as Räg, Lin, Rofwor nägot Korn ock andra ckerens as-
kastlnngar; (jroarfore m.^sta delen af Capel!, boerna nu dro uti
tsmmej}gcn förmög?t tilständ; mångens egor eller i godt siållb
fattt Åker ock Äng aro redan 2 a 3 dubbelt ftkxe ån de förr
warit. -Kyrckjoboarne haswa ock mera an förr, bonadt
beflifu sig om ett vått äterbruk, dock bl.fwit ej en så flifige, wa
ej heller lg?men få wäl som Capels,boerne, ehuru jordmon i
deras Äkrar ock Ängar öfmer alt mast b står af Ler ock Lermyl-
la, som r tt stjödt altid ochtas för mångfalf och mera
richtande dn sandiord, ef hwilken sidstm'mde Åkrarna i ss pel-
lånet förnämligast bcflå. Med Linstiötselen aro Capel,
dfwen ganssa flu^ga, få et de ofta däraf funna wackert föryt-
tra; Linet sd de beit i ©toibielatsb, dels på Éfererr*

§.8.
Denna Socknens åboer, wäl som de osrige Inwärare här

i Landet, haswa lått ibland k^nas w.dde olugenhcrcr, som dyr
tib, fiufbomat:, fng, fiendens infall, flora dutchmarcher, Hut-

B ser
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ser och pålagor, med mera, fora meö sig; man willnämna nå-
gra; Wid de gansta fmåra 3 hungers dr, som infötto 1695,
F696 och 1697, bärgade Innewänarena i denna Sockn sig nå-
gorlunoa be troanne första åren; f» år i6gs dogo hals endast
35 personer, år 1696 afgingo meb döden 67 personer; men det
sidsta året, eller 1697 hade alt lifs uppehälle sd för mdnga blif-
wit alt, od) hungern sä taait öswerhand, at den det axet ge-
nom en uffel död bortryckte 350 personer, nämligen 191 af Man-
könet och 159 af Qwinkönet; följande år 1698 dogo hdr åter
flera, ån 35 mennistjor, som man alt af Kyrchoböckerne inhäm-
tar. Aren 1716, 1640 och 1742, haswa ock warit ibland de
mera fiufliaa ; fy pd fat första ajgingo här med döden 68 per-
söner, på det medlersta 90, od) på fat sidsta 61. Då då*
ren undantagas, besinnes, at de föddas nntal nästan altid an-
fenligen öswerstiger de dödas, och på StjFiliiga år är antalet af
de födda dubbelt större, dn de dödas, ja en od) annan gång
nägot mer dn dubbelt större; så, til exempel blefwo dr 1731hqr födda 60 och döda endast 38, dr 1734 födde 41 och döde
19, år 1751 födda 72 od) döda 34. Sfr 1727 war sä stor mig*
wäxt, at mdnga blifwit nödfakade, at med tiggande söka sinföda uti andra Socknar, od) stola äfwen åfffilliga af hunger
omkommit. Är 1710 ndr Sjant Excellence Grefwe Nieroth
med Krigsfolket tdgade igenom denna Sockn, bos först iKåckå
dch egen betjent i pesten; tocf spordes denna farliga gäst där ti
wibate. @eöan de hdr ifrdn kommit til Kuldela-bi> i sam-
ma Sockn, och bär nstadf, afied af dem en Ryttare ofwan-
nämde smittosamlna fiufa, i hwilken ftufa 7 personer sederme-
ra satte lifwet til vd Wachuris hemman, och 3 på Lauri;
men igenom alla möjeliga och forsigtiga anstalter blef, forme-
belst Den Högstas uddiga hjeip, det förekommit, at samma
farliga gäst, ej fick widare inromme, hwarcken uti de andra
Hemman dör i 53yn, eller annorstädes i Sockn. Under förra
Rysta öfwerwdldet år 1716 eller 17 hafwer hdr i Sockn en far*
lig B^staps-pest graferat, hwarigenom ndstan all hornbostap

stor-
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störtat, förutan några Kchwar och gansta fd dldrs £xtatut.
Genom fwåra st^utser hafwa jdmwdl uzzder famma osreds tid
alla Hästar hör i Sockn omkommit, några odogeliga Fdlor
undantagMdes. Uti fatta usta filståfit» blefwo 3nt>i;gaörena pd-
lasfa at förffassa en Pasthäst för hwart Mantal, och oansedt
8 Hemman blefwo då på ett Mantal räcknade, hafwa de ftä-
ste likwal med största möda kunnat förfamla sig sä mrcket pen-
gar, som til samme dyra Dragareé inlösande fordrades. När
ock defia Hastar blifwit utkörde, och omkommit, blef hwar och en
man, som hälst mar nägorlunba dugelig, commenderad*
at sielf bära Spannemäl od) andra vidlualie Persedlar e-
mellan Tavaftehus od) Åbo. QQib åkerbrtket mäste ede ock
pelfma draga plogen, såsom ock wib Hö- och Sades-bärgnin-
gen med burande fis framhjeloa , fom ddr d orten icke eljest dr
brukeligit. Under benMe befiioftoelfga tid, war jdmwdl
en sd stor brist på Salt, at fat stedtal allenast blifwit försdldt.
Detza fwåra plågor hade en troinganbe hungers nöd met» sig i
följe; ty sedan de för ofmannamde ordsakers ffuQ hwarcken hun-
no eller kunde fin Åker tilbörligen stjöta, mdste deras redbara
egendom, Kldder och annan husgeräd for det kära Brödet ut-
gå; Dd) ndr fatta blef alt, hade fatta usta Folket ej annat til
fitt lifsuppehdlle, ån allenast Barck och Mäfiia. Under en sä
högst bedröfwelig tib, har jdmwal ben bästa och hurftigaste
Man i hwart Mantal med wäld blifwit ufstrefwen, och bun-
ben til Nytzland afförder. Äf detta manffap stola de fiaste dödt
i Pettersburg och de öfriga uti Siberien. Sedan den Hög-
ste fdgnade hela Landet med den hugneliga freden, od) Sweri-ges underfåfare fingo begifwa sig tilbaka til sitt Länt», hafwati flera dn 4 Man af bemalte manffap hif fil Socknen åter-
kommit. Unbe* sidsta Nysta öfmerwålöef som påstod ifrån Hö-sten af dr 1742 til Hösten af är 1743 , war Somero dfer u-
ti ett ynckanswdrdt tilständ. To förutan de plägor som fiendte-ligit infall med sig sirer, strajftde den Högste få hela Lan-
bet igenom som aswen benna Sockn med en fwåx hunger.

B 2 Om
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Om året näst förut, fäfom ock det nygndmbe woro Somrarnamycket kalla och förta; hwaraf stedde, at srdsten på mänga
stallen förtog årswäxlen, och Rågcn, fom ej hänt tilr -cfdgen
mogna til fdningstiben, måste dock fil utsäde anwänbas, eme-
dan ingen annan utwäg war af tilgå; denna Masen stöt wål
något up om Hösten uti Brådd men h^de dock ei jlyrcka at
uthärda öfwer Wintren; hwarföre man om Wåren med be-
dröfwelse måfie se Mrarna helt swarta och Hkermäln^erna gd helt
sorgs^ Dä war ej anrmn mwog dn TauoaMn od)^Mds-
jan tilat uppe! alla det usta Itfmet. Penningen och egendomen
antwarbates gjdrna i Rysta händer för det kdra Rågmjölet,som dä i Helsingfors war til salo,^ 30 Daler Ko, parmynt
gafs då för en matta upfyld med Mjöl, som inneh ut en chul
eller efier Swenst räkning 40 Kappar. Är 17*2 störtade här
en hop Bosiav, Fär, Swin, Hastar, i bostaps - pastm , rom
i samma drs Tabell oblerverat blifwit. Man wct ej bwar-
af famma bostaps^päst hdrrörbe; det är wist, at iomlMddshär i ©oefnea wäxer på sumpiga stallen wib Sjö - od) Ästrdn-
b r den gansta förgiftiga örten Cicuta virosa, lom af Inne-
wånarena fall dels jaloyrti, dels jalo juuri, ifoyrti od) df-
wen katko, och hwaraf afwen har ibland bostapen störta, dd
denna af hunger twungen kommit at äta båxaf; men fom den-
na finnes har i lika myckenhet fat ena året fom def andra, sä
fa^ ordsaken til förnamde bostaps död ej just så filstrifwas den-
na stadeliga wäxt. Eljest åxo fiera, eller fiärre af boffapen,
mdst hw r Sommar hur underkastade Rodfoten, od) stjer, at
dfwen Creafur ibland storm derigenom; rätta ordsaken här til,
har man ej dnnu kunnat utröna. Mulbetet är dock här i Sockn
nästan öfwer alt godt, och zå frijft få fall- fom fiowattm
dr h-r god tilgång. Man har här byar, på hwilfas utmark
finnes öfwer 6(Z springkällor. Här i Somero Moder,Kyrcka
förwaras jämwU ett af Silfwer gjord Kornar., som stdrpå ett
Silfwerstrd, något mera dn ett halst qwarter långt, hwarom
dro twanne berättelser: somliga sdga at det blifwit af famteliga

For-
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Förfamlingens lemmar fil Kyrckdn fopf, och dar uphängt tit
åminnelfe däraf at den Högst.' efter en fwär hungers nod mål*
fisnat Socknen med ymnig årswaxt af Korn, fom då oftoer
alt warit utsätf, emeban en del ej haft stort Råg at om Hö-
sten uffå, eller ock af Rag'bräd?en om Wimeren blifwu ajbe*
les förderfwat, sä at de om Wåren mäste å po bcså sina Äf-
rar med Korn. Somliga åter föregifwa fw.lrt emof, at fatta
Kornar af Silfwer blifwit til Kyrckan köpt til åminnelse af ett
swått år, bå 'blifwit iå fult af tolyU eller sot ax at Landf-
mannen af sin Mer imet fått, dock hålles den förra me^ngm
för sannolikare.

Denna Sockn har haft den fägnad och äfnjutft den heder,
fom gansta få Socknar uti Jinnelanb funna berömma sig af:
ben har giswit natfherbarge åt imänne ©toertgcé StoraKonun-
gar Alla gamla här i Socknen bemta enhälligt, at när Glor-
wördigst i åminnelse Konung O^KI. IX. wib sin återresa från
Wiborg f -rbabeé genom denna Sockn, har H4Ö warit öfwer
natten pä Seppås Hemman uti Oinasjårvi Gård; men årta-
let lch t de:- kunna de icke ndmna. Or 1752 hade åter denna
Sockns A newånare den ob^ffrifweliga glädje of hans Högst
Saliga tO?aj:r, Konung ADOLPH rt(ri)M<2N lög öfwer
natten, fom war emeu'an den 9 od)io'JuUi, uti Pitkåjårvi Gärd
i denna Socfn; ly feban Hans Kongl. Majtt med Sin höga
Svite den 8 >lu!ii om aftonen afrest ifrån Tavaftehus, anlände
Han den 9 w.b Colenes upgång fil Pajula by, hwardst Prd-
sterstapet och dGlliga Ståndspersoner, samt en myckenhet Bon-
ber woro Hans Km'gl Maj t fil mötes wid en Öhreport, fomn>ib Hemalte by war upsalt: hwarisrdn HansKongl. Maj:t förf-
fatte Relän fil Pitkåjärvi-^y; här gjorde HansKongl. Maj:t
sig underrättade om def h -r i Landet wanliga plögningsdftet meboxar utan lommor, och om den twågreniga Plogen, fom här
brukas. Om aftonen förlustade Hans Kongl. Maj:t sig med
jagande, och dagen barpa, ller den 10 Julii, feban afKongf.

V 3 bf*
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öftver Predikanten Lytkeman Morgonbön blifwit häl-
len, afteste Hans Kongl. Maj.fKlåckan emellan 10 od) n fil Abo.

§. 3.
H.viks Glasbruk, fom dr bet endaste i Finland, anlades

med Hans Kongl. Majtts Nåoigste privilegium utan publi-
que understöd, är 1748 of Dire&euren Herr Jacob Rein-
hok OeponZ d Sillanpåå-^ps dgor, bestående of 6 Hemman.
De förste (Biasbläfare woro ej fiera dn 2 od) bagge Cathotö-
Ker, as hwilcka den ena blef död od) ben andra fick för sin hö-ga ålderdoms stu'd dimilTion. Eftcr bege hafwa andra tiifom*
mit, twanne of Tysta Föräldrar födde och siu af Landets egna
barn, fom arbeta i 2:ne hyttor, bestående af 12 ttitcffW:er. Afbege ofwanndmde 9 Mästare blåsa sex taffd od) fönsterglas, 2:ne
dricks- od) Winglas, och en Boutiller od) Apothecare-gtaS.
Af alla dcha stagen dr fynitt glas ellcr hälft Cryftal, hwarafdricks- od) winglas gores, det förnämsta od) fostbaraste; men
fönsterglas, fom til flere hundrade »stor hdr förfärdigas, de sig
mast betalande. Interesfenterna wib Gasbrufet dro bemalte
Herr Diredeur DeponZ och Handelsmannen i <Kbo Hen Ja-
cob Bremer, Intereslenstapet tilhöra i^Rusthåld, 4 Frälfe-
och 8 Skattehemman, ftere Torp od) nybyggen utom ett Tegel-
bruk, ftm i deha fenare år blifwit anlagt, och en Såg fom dr 1761
blef $\)ttabt ifrdn Somero (il Xä/Kiz Capel i Sand: Mårtens
Sockn. Det fdrbiga glaset försäljes öfwer hela Rifet och en liten
del exporteras til högland, antalet affolcket, stm nu finneswid
fatta (Blaébtufef, bestiger sig ungefär til 100 personer.

För arbctarenas stull, hwaraf enbel dro Swenffa/ endel
Jinfftt, hålla och löna Interesfenterna färstilt Präst. Den nu
härwaranbe Brufs-Prebikanten drHerr Mag.Lars Leiman^ fom
sedan dr 1761förwaltadt den fyflan.

Wib betta Glasbruk hafwa denna Sockens Innewånare til*
fälle , atföryttra Wed , Af!a och andra gandtmanna * waror, famt
Hfwen m meb forsior och dagswdrcken fört/ena fig penningar.



Wln kjarasic SJrober.
<AAan fwifwel finner du dig sielf gmtffa nogd med det om-
*^h ne, Du lyckeligen walot til anttföra, stsom ett Acade-
*&åp mil!<t fnilleprof, men tl-llat af ock jag, få godt lag fan,
uppenbarligen betyg r den innerliga ft-gnad, som jaghnröfwet? u-
ti nutt h erta hyftr. Somero ar wår gemensamma födelseort,
at dersöre fc den omstandcligen bc(!tx[wen, det fan ej annat än
förö-dftka en gemensam fnguad. sud läte ben altid wdl ga 5
Jatila ock Jnrfvala af l)wilka den ena ar wår födelfe och den
andra watt uosostrinasstcfle Har du antingen icke höft, eller
jöcf icke pifi tiWle at nänna ockupteckna, dock fortycker jagdef icke,
de äro d^ntom, samt förblifwa hos otz altid, uti ett fart minne.

Du fäfom Aucior til denna wackra bestrisning, har wäl
här ensam fat ifpje dig föibehåilit, som den altid fär sig tilup-
muntran ocf be'öning fmafa, hwilken ej undandrager sig wö?a
ock ett oförtrofit arbete; Mm jag har likwal cfwen wid detta
tiWe, förutan det som jag redan omtalt, fåfom gemensamt,
en synnerlig orsak at fngna mig, af den anledning, at du hdr-
medelst icke ollenafi ådaga lägger prof af ett upodladtfnillr, u-
tan ocf, bereder dig wäg, fil at lyckeligen flifwa up på rindi
jj&gb, dig sielf til en wål förtjent belöning för fUfockbpgb, ock
hulda Föräldrar \'mt fjdra Syston til hugnat) ock förnöjelse.
Den kMcksrike Guden late alt ditt företagande lända til sitt
namns äro, få warder det wifferligen med walsignelse dekrönf densa nme store Guden, efter hwars nådige förfyn, wi äro stilde isran
zvär första hemort, Han lärc otz ock dageligen betrackfa af wi hdr
icke hafwe ndZon wamcheig hemwist, utan äro gäster ocffrämlingar
på det at wi aUib mage smka ester wårf hemman frnn af Himm^len
cr ock l uigta af wi därmed m?ga öfwerklädde warda 2. Cor. 5' t),
s. Dä winner hcs dig ock mig sinrätta fullbordan den önstan af
fai&et Ijwaxmeb, genom den Högstas bistånd infil dödenfranchärdar

Min fjareste Brors
Trogne Bror

KENRt GUST, Lol^^M3.



Följande rättelser behagade den benägne Läsaren
gunftigt anmärcka:

I Dedication Rad. 13 stärdagm ock året: tor heta bagen af äret.
Rab. 8- B ckles mina, bör heta: tycktes fil min ock mina.
Si&. I.9tab. 2. bör heta Tavafteiius Lan, famt Nyland.
Rab. f. Ids: är Åbo ock Tavaftehus> Moder-Kyrckan i Some-

ro lifa nära belägna, ndm!igen: 8^ MiL
Sid. 2. Rad. w.stdrbägge, bör heta: alla.
Rad. 24. Ldses myckenhetKafwelbroar ock ©pangat
Rad. 2?. stör Bro, läs: (Spång.
©ib. 3. Rab» io står A, (Afe* Ad.
Rad. 21. til orden Somero Sockn, ldgges nämligen: hela ben

I'raHen fom lyder til Åbo Un.
Rab 25. til orden Kikala Sockn ldgges, ock lifo mdnga fom

grämfa til Ufkela.
©it>. 4. På orden 3. Kyrckor, bör följa, af sten, fynliga ifrdk

bej? gärd Murila.
©ib. 6. Rab. 2. står Carplans, ldfes Carppelans.
RaÖ. 27. Pulikais, ldfes Palikais.
©iö 8 Ral>. 30. til orden i Capellet, ldgges uti en Insio l

Meuramåki etter Mettömies Skogen.
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