
M. O. H.
Undersökning,

Om

Nyland och Tavastehus Län,
I anseende til dess,

Läge, Vidd, Climat, Våhr-Floder, Sjöar och Vatu
leder, Naturs förmåner och brister, Näringar,
folkrikhet, Politie och CameralFörsattningar.

Tredje Delen,
Med

Philofophijke Facuketens Bifall,
Under

Chemie Profejforen, Plantage-Direfileuren i Fintand, Riddaren afKgl,
Wafa Orden, Ledamoten af KongU Sven/ka Vetenfkaps-Academien

Kejferligs Oeconomifke Societeten i Pettersburg, Lårdoms - 3oeiett'
term i Upfala, Lund, Gåtheborg bi, m.

Herr Pehr Adrian Gadds
Injeende,

Utgifven ocb F6rfvar*i
For Lagerkrantfen

Af
Carl Bergman

Nylenninge , Kongl. Stip,

Tryckt i Frenckellska. Boktryckeriet.
I Abo Acad. Ofre Ldrofal jårr mid. den 2% %-unii 178$.



Kongl. Maj:ts Tro-Man
Lagman och Borgmästare i Stapelstaden Åbo,

samt Ledamot i Kongl. Maj:ts Högsta Domstol,
Högädle och VidtLagfarne

Herr CARL ULNER,
Min Högtörade K. Morbror,

yJm tankan af de Sgnablick,
Dä uppåfnillets férjia bana
Den röft ner til ert åra gick,
Som magtig var er Jjäl at dana
Til ädla tankefatt, och dygd,
Som GUSTAFS nåd ec/j bifall vunnit,
Och gjort er älfkad i den bygJ,
Som utaf nit för GUSTAF hunnitj
Om minnet blott af dejfa dagar ,
Och lärda etiquettens lagar ,
Hos eder ännu åfrig är y
Jag af det hopp mig fmickrad finner
At ät det offer jag er bär,
Sota tackfambetens kävjla när ,
Och »taf vördnads lägor brinner ,
Den blick , er ynmft ock förär ,
Som nu Mineryas Son begär
sff den, byars brofl har hunnit lära,
dt lifvets valluft, lifvets väl,
Och menfkans höghet och defs ära,
Slott fins i dygd och odlad jjäl.

Min Hogtårade K. Morbrors
idmjukajie tjenart

CARL BERGMAN.



Regements-Skrifvaren
Vid

Kongl. Åbo Läns Regements
Ädel och Högaktad

Herr ADAM ULNER,
Min Högtärade K. Morbror,

*it offenteiigenförklara den oinjkrånkta vårdnad &ch
tackfamhet , hvartil min K. Morbrcts emot mig altid be*
vijfe godhet gjordt mig hhgft förbunden; dertit gifiies
mig nu et högft angenämt då detta mit andra
Jcademijka lårdoms-profutgifiies. Eder hmhet och god-
het har for mig varit beftåndig; hlgftbilligt tilägnas alt-
få defja blan min lUgtårade K. Morbror, jämtetilfaijkan
af'beftändigfällhet y fafom et ringa vedermäle afden hbg~
sktning och vårdnad, livarmed jagframhärdar intilmitt
ytterftai

Min Hågtärade K, Morhers

idmjukajfe tjenare
CARL BERGMAN



Viro Plurimum Reverendo atque Praeclarissimo

D:no Mag. CAROLO BERGMAN,
Ad Leg. Pedeft. Abofinf. Conc. Ext. nec non Sacellano

Ccetys Divini, qui in Ingo floret meritiflimo,

Parenti Optima ,

J- antafuerunt , Tua erga me benevokntice caritatisqm
Specimina, utfatisadmirari nonpojftm curcepaternce ma-
gnitudinem, guamfalutis mccc gejfifti. Quod enim vivam,
quod in virtutis & eruditionisfladioprogredi mihi liceat,
poji Dium 0. M. Tibi Parens Indulgentiffime, accepta
refero omnia. Accipias itaquerogo, haspagellas benevo-
le, quas Tibifupplex offero. Mearumfemperpartium erity
ab imo peföore, calidijjima, fundere fufpiria, velit Sum-
mum Numen ita Tibi adejfe, utperenni Jalute ac incolumi-
tatefloreas longa armorum ferie vi&urus. Ad cineres us-
que permanfurus

Optimi Panntis

Filius obedientijjitnus
CAROLUS BERGMAN



§.14.Bergsnäringen i detta Landshöfdingedöme.

I Finland finnes ingen Landsort, dar redan ifrån ål-
dre tider tilbaka få raånga lembruk blifvit anlag-

de, famt hvareft anledningar til grufvor få mycket fig
yppat, fom i Nyland, åfven fom ock til en del, uti
Tavaftland fpridde malmfält och fördelaktige kalk,
fkiffer och tålgftens brått finnes (a). Nyland anfes
derföre med flkål för den fakrafte och förnåmfta ort
af Ertzgeburge uti Stor-Furftend6met Finland; men
af tilfållige orfaker och händelfer, år denna Lands-
orts oryffiographie, dock ånnu minft utredd och upda-
gad. Herr Baron, Bergsrådet och Landshöfdingen
D. Tilas, hade intet rådrum eller tid under des fin-

H (ka

(a) Inledning til Tavaftlarsds mineral Hiftoria. Den fena-
re delen §. 6. tryckt i Åbo 1789utgifven af Herrar/;.
Lilius under Herr Profef. och Riddaren />, A. Gadds
inieende.
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(ka. Bergsrefory at fe eller granfka befkaffenheten af
Nyland; min Herr Fraefes- har icke eller varit få lyck-
lig, at han fådt i behörigt fammanhang anftålla un-
derfökningar, om h varje Sockns fårfkilte hållearter,
och deras famt Landtmons omväxlingar med hvaran-
dra, ån mindre ågt tilfålle,. At med behörig upmårk-
famhet följa de många ITags malmgångar på fp åren,
hvilka i detta land på ftere (tallen träffas.. At dock
tiena dem, fom hafva luft:, håg, och ågaförmögenhet,
at idka och upbringa Bergsnåringen i detta Lands-
Höfdingedöme, fkal jag til något ljus om anlednin-
gar dårtil, hår i korthet anföra något, om de fållfyn-
tare, ftenarter, mineralier och malmer,, hvilka min
Herr Praefes, ifrån denna Landsort, nu i des talri-
ka och här i landet fålifynte mineral famling åger.
Så må hår anmårckas förft af fållfyntare och de
måft förmånliga;

Stenarfer,
Takfkiffer bråttet i Calvo-

la Sokn, och annorftådes i
Tavaflland.

Tdlgftens bråttet i Tam-
melå Sokn ; OUaris Grytftens
arterne vid Orijerjvi Kop-
par grufva i Kifko Sokn.

Bergkalks bråtren uti T(t-
vajiland (b) famt i fynner-

het uti Lojo, Caris
Lojo famt Caris Soknar uti
Nyland.

Gips anlednmgen i Ori-
jårvi grufva, hvareft kalken,
emellan några fmä Lamel-
ler af pyrites kjefen, bli£
vit farui»rad af vidtril fyra.

Bv/ta y fmå runda Zeoltt
cryftaller , jemte Zeolitfkor-

P*
(b) Senare delen,af Inledningen, til Tavaftlands Mineral Hill. §. 5.
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pa y hvarmed kopparkjefen
uti Karrgrufvan vid orij&rf-
vi ibland träffas vara öfver
dragen»

Fluor, åfvcn ta-
gen ifrån famma jftålle:men
ännu ganfka rar.

ylsbeftarter ifrån den fto
ra Berg kalksgängen uti Caris
Sokn vid Svarta Järnbruk i
Nyland.

Marmor Irätt af grönfpråk-
lig marmor, med hvit och
ljus fojjd aller :botn; myc-
ket vakrare och af (torre
lyfter , ån Svenfka käUmårds
marmoren; finnes pä före-
jwmde flålle.

Mineralier.
Pyrites fulpburis , Svafvel-

kies, af hvilken både fcvaf-
ve], grön jern vi&ril, fona
ock den röda fårgen , hvil-
ken til bygnaders fårgning
plår nyttjas, kan beredas;
af denne finnes i fynnerhec
til ymnoghet vid TiUsvuo~
ri i Tavaftlandj fom ock
vid Lappila by, och vid o-
rijervi grufva (amt ilereftå-
d&s i Nyland.

H

Pyrites ferri vitriolatus
Fattjcens\ jftramentfteinri n»
vid Tilasvuorz; kan nyttjas tU

affiudning.
Pyrites Cupri vitrioh Cyct*

meo obdußus ; Koppar kjes,
.öfver dragen med blå Kop-
par viSlril\ träffas ibland u-
ti kårrgrufvan vid Orijärvi
.koppar yårk.

Vitrioluttty Cu-
preum, Salt-Sburger viftrilj
blågron til färgen, fins p5famma Ilålle.

PZitrioium, Zinco ferre-
um\ Järn blandad Zink vi-
ffrilj kan fäs af Zink blån-
det, hvilket £afom en gång-
ften följer kopparmalmen
i Kifko Sokn, allenaft ige-
nom tilblandning af Svafvel
Jcies, den gores rikare på
vi&ril Syra, hvilket afHerr
Pra:fes år forfokt.

Half metallers malmer*
ZincutH caljiforme, ferr»

fulphurato mixtum, Zink-
blände; både af den grofva
fom ock finfjålliga arten,
finnes i å vid origärvi gruf■

a va.
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va fom armorftådes i Kifka
Sokn af Nyland,

PyrHes arfeniccdis Ferro
Sulplnirato mixtus Ides
med järn blanning; afj den-
na fins I fynnerhet uti Ai-
jala fiifver malmgången,
fom ock vid Lnppila i Ki~
fko Sokn, farm äfven i Cry-
ftalljjk form pti flere ftallen,
fa i Tavaftland fom i Ny-
land; de hålla ofta 40 Pro-
cent Arfcnik.

Cohaltum ferro fulpburato
mincralifatum, Jern blandad
Cobolt malm\ tråfFas både
flaggtåt, fom ock grofkor-
nig, vid aijala Silfvermalms
brått, dar ock glänts Cobolt,
fådan fom den vid Tuna-
lerg förekommer, åfven fin-
nes.

Mangonefiuvi , Brunften ; af
denna half metal, fins up-
på denna orten, vifla flags
kalkfpater ibland vara fmicta-
de och hviika brände i eld, al-
tid (vartna ; at ej fortiga det
en hop Blyarfner Plv.mbagi-
nes åfven ofta vifa I'pår af
Brunfien.

Hel metallers malmer.
Argsnium ferro Julpburato

mineratifatum , Silver baltig
kies. Uti mellan grufvan vid
orijarvi kopparvårk, tråffas
denne ej fållan : men i fprid-
de gängar; Ifrån Tilns vuo-
ri uti Tamniela Sokn har
man ock fådt prof derpå.

Argentum ferro & arfeni-
co fulpburato mineralifatum ,
Silfverhaltig ffeisert-%, år
något fålifynt: men är fun-
nen i Silfvermalms fkårp-
ningen vid Aijala, farm åt»
följes den allmånnafl af en
blyhaltig grön fkorlfpat der-
flådes. Vid Erlanclsbåle \ Per-
no Sokn har år 1781 Herr
ConduEteiiren Burman ock up-
tåkc en dylik arfenik blan-
dad Silfver malm.

Argentjtm plumbo fulpbwn-
to mixtums Silfverbaltig
blyglänts , fmå fjållig och
imä tårnigi tråfFas den, li-
tet itycke ofver om ojala
by i KifkoSoknj håller Såf-
rad, 16 Procent bly och 3lod Silfver på Centneren,
I Helfinge Sokn och påD<r~
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gerbys sgor af en dylik Silf-
yer malms gång for några
Sr fedan upfunnen af Herr
Bergmåftaren B. B. Qvijl ,
hvareft gången ån år vid-
ftiåkrare och mäktigare ån
uti aijala.

PlumbuviSulphuratum, Tes-
Julis majoribus \ Bly malm%
i Bly glänts; förutan det at
håraf finnes på alla de (tal-
len, fom om Silfverhaltige
Blyglantfer anfordt blifvit,
få träffas deraf dock allmen-
naft, i en fkårpning up i
åkeren fom vetter emot fjön,
Vid aijala by.

Plumbum fulphuratum fer'
ro mixtum, Jcrnbaitig bly-
glänts träffas en och annan
gång vid Tilas vuori, famt
uti Dreylicbs fkårpning, vid
Ilijårvi 4 mil ifrån orijarvt
Kopparvårk.

Plumbum , argento , Zinco
calciformi £? ferro fulpbura-
to coadwiatum; denne fin-
tårnige, litet med Silfver
ocb Zinkhlande upblandade ,
jernbaltigeblymalm . har blif-
vit tagen ur et kaikbrott e-
mot Sjön, airanpeldo kallat,

nedan for Härtnala by, upv
på Stor Lo jo Öon.

Cupruta calciforme, viride
£? Caruleum ; Koppar ikalk-

form. Berggront och Berg-
blått, finnes ibland utvitrad
på de rikare kopparmalmer
uti kärrgrufve fkårpningen
vid Orijdrfvi.

Minera cupri Pyritacea,
flavo viridefeens. Gtilgråfi
koppar malm, denne år den
allmenne vid Orijärjvi gruf-
va.

Pyrites Cupri, Flavusfo-;-
lidus textura Calybea. År i-
från Kytejerfvi, xLoppisSokn;

Pyrites Cupri viridifiavus
fra&uris fuhvitreis , fijjuris
Planis nitidis\ ifrån Ti/as
vuori.

Pyrites cupri , aureo fla-
vus , Jqvamis angulatis , flo~ribus ametbyftimis diverfis.
fås uti Tilas vuori.

Cupmm frattu-
ris recentibus calybeis, an-
tiqiorilus violaceis. Kop~
p-r La%ur. Hårat'finnes prof
ibland vid kärrgrufvan uti

Ori~
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Örijarfvi\ mera fålfynt är
den vid Tilas vuori.

Pyrites cupri, viridi fla-
vus, fraSturis .in&qualibus,
eomite pyritepallido , excefo*
Ifrån Nurmijärfvi Sokn,

Cuprum, ferro %f arfeaico
fulphurato mineralijatum,kop-
par Weis<rt% } träffas vid Ai-
jala.

Minera ferri calciformis
OcbraceaKfriabilis. larn myr-
malm, håraf finnes nog ut-
gång pä flerc ftållen i Ta-
vaftland.

Minera jerri calciformis
jfranatiferm. Iårnhaltigt Gra-
natberg, fom med förmon
kunde nyttjas på lemmasu-
gnar; finnes allmånnaft vid
CoJkomäki jernmalms ikårp-
uing.

Minera ferri atra fulphu-
re Saturata y Svart lärn-
malm; dragés af magneten,
och rifven -gifver «tt fvart
pulfver. Fins vid Silbåle uti
Helfinge Sokn; uti Colkomd-
hi i Ktfko Sokn; åjamo i
Lojo Sokn , och vid Tavaft-
by i Helfinge Sokn,for nå
jra år fedan belagd med

arbete: alla defle fingryni-
ge torftens jernmalmer hål-
la 50 Procent lem och der-
utofver.

Minerfi ferri fulpburata ci-
nereo micacea; ljusgrå fmå-
fjallig järnmalm; prof på
en fådan rik larnsnalm, fin-
nes af Herr Öfverften Fre/eupdagad vid Standvik i Hel-
fingfors Skåren; har har ock
någon ikårpning fkedc på
lemmalm, hvilken formel-
lankommande hinder dock
ej blifvie fullfölgd. Vid la-
vaflby jårngrurva, brytes
ock ibland denne flags järn-
malm, fom och vid Faftar-by i Tenala Sokn, ehuru
den råtta gången dåraf ån-
aiv icke år påfunnen.

Minera ferri, fulphure £f*
Arfenico mineralifata , gra'milis majoribus. Grofgrynit
och kaUbråkt träf-
fas vid Curkela i Kifko Sokn,
likaledes vid vuols i Lojo
Sokn Tom ock vid munknas
i Helfinge Sokn; defle mal-
mer, ehuru, dels ikorl, dels
hornbergs blandade, hålla
dock ifrån 37 til 43 Procent
järn.

Gruf-
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Grufvor

rmo Degerby Silfvergruf-
va, hvilken nu drifves med
et intereiléntftsap af HerrDi-
recteuren och öergmåftaren
B. B. Qt:i/l\u\ Heljivge Sokn
och Nyland,

2:0 Tiha i koppar
Grufva i Tatnmeli Sokn och
Tavaftland, Början med defs
upbrytning har fkedt 1738,
och beftar nu af4rra Skärp-
ningar. 1:0? Sundels Skärp-
ning, få nkr i Berget til 7famnars djup; malm gången
forer lefverfårgad kbppar-
kies, fom har don'ägigr (try
kände ifrån S. V. til N, O.
med 10 a 12 gradlers ftup
ning ifrån lodlinieo. I lig
gande vågg tfåtfas ofra grön
fehfpat, toa> ook*ibland råxt
vakra felrfpats-CryfWer. 2:0
Skärpningen , har tråffas k ir>
par malmen gcinfea vacker;
men fpridd i en Qvar t z
gång hvilken ftryker ifån
V. til Q. Qvarrz och Feic
{pat forådli Jårnnalmen,
och, den giå graniren för-

frycer den. 3:0
år endaftdrifven til 3 \ famns
djup. Tåc groftårnig eller
drufig Svafvel och arfenik
kjes följer hår mycket kop-
par malmen. 4:0 Skärpnin-
gen; på folan i grufbotn
forer gången god och dårb
kopparmalm. Förutan detta
fins i denna Sokn på 9 får-
fkilte »ållen fpår af fprid
kopparmalm (d).

3:0 Orijarvi koppar Gruf-
va, uptagen år 1760; den-
ne år hårtils måfl upbruten
och gifver mycken anled-
ning pa tilråkeligt malm-
fång Arberet har blifvit drif-
vit i 4ra Skärpningar. 1:0
ÄKEa Skärpningen, eller Stor-
gairvan, rorri den nu kallas,
den var i-gt fånkt til 16?
famns djup: längden ifrån
korgften til Stöden ,13 fam-
nar, orh til den öftra 3
famnar; öder om korgllan
v f~Vnn3r bred, i våffer 3
famnar. Vid fodra vaggen
ifrån 6f>er til v<>(rer träffas
den båda kopparmalm. 2:o'

Mel-
(d) Senare dden al inlediiingen til i\.i.ieraL

Hiil, pag. ~d.
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MeUangrufvaa, upbruten til
io famnars både djup och
Jångd; Ifrån korgftan til O,
dar man drifvit for ort, har
den rikafte malmen vift fig;
I en hvit, rodaktig och åf-
ven mörkblå Qvartz, träf-
fas hår ailmånnaft, en vac-
ker, ehuru något fpridd
kopparmalm, och hvilken i
den blå Qvartzen måft flår
famlad. Ifrån florgrufvan var
då 13 famnar drifvit for
ort til V. St denne mellan
grufva, at derigenom efter
hand bereda en ftollgång e-
mellan bägge defle grufor-
<er. 30 Skärpningen, år en
forfbknings fkårpning 334
iamnar från den nylsnåmn-
de; år drifven blott til 3 i
famns djup; har hyftkoppar
malmforft i en Qvartzgång,
och fedan i en hornbergs
art: men har blifvit fortrykt
af ofverliggande Bergshogd,
hvilket gitvit anledning ati-
genfoka gången, igenom en
4-.de Skärpning 5 a 6 fam-
nar nedanföre, fom nukal-
las Kärr eller Nygrufyan ,
hvareft den ock blitvit igen-
funnen, fami år hår iånkc

på 7 famnars djup och til
6 famnars bredd; hår fins
kopparmalmen måfl: helfkåf-
ta, och rikaft vid detta
Kopparvårk.

4:0 Tavaftby lärngrufva i
Helfinge Sokn, år endafl
några år bruten; lemnai?
ganfka godt hopp om myc-
ken »Igång på malm.

5:0 Åjamo lårngrufva. i
Lojo Sokn; härifrån har i
åldre"tider, god järnmalm,
fom hållit 53 a 55 Procent,
blifvit upbruten, til Svarta
jernbruks masugn: men fe-
dan har grufbrytningen blif-
vit inflåld, af farhåga, at i-
från den nåra intil belågne
Lojo Sjön, den torde blif-
va vattufjuk: men hvartil
dock, efterdenbefiktning min
HerrPracfes i7B2derofveran-
ftålt, intet tyckes vara fa«
ker eller pålitelig anledning;
fkulle framdeles dock fpåF
dertil réga fig, finnes det
et litet flycke. i- O. ifrån a-
jamo gård, endafl 300 al-
nar, ifrån torre gamla Skarp»
ningen, dock afven prof
och känning af denne Iårn-
malms gång.
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6'o S.Ubole Hrttgrufva\'\r
1744 år denna grufva öp-
nad med arbete, af Herr
Bergmåftaren Magnus Lin
der\ malmen år ganfka rik
ocn god artad, ifrån defs
förfta brytande ti! ock med
1762 har malmfångrten der-
af räknade 28 Lisp. på Skep-
pundet , varit 475*766 Skep-
pund lammalm. Förutan nå-
gre faiå rorfoknings fleårp-
ningar, har malmbrytnin-
gen hårhufvudfäkeligenikedt
med 2:ne länkningar, 1:0
Stor - Grufvan eiierBergm å-
ftare bkårpningen; denne år
bruten något oval, til 10
famnars längd och 13 fam-
nars djup, med en Pelare
til underftod for grufeaket.
Mitt på denna grufva, de-
clinerar eller ftupar malm-
gängen under oftra våggen;
hvarefter den ock aftagit
famt blifvit forminfkad til
2:ne alnars vidd; at hår å-
ter kunna få igen den flor-
re malmgången, dertil tyks
den ftorfta apparencen vara,
at man antingen, ifrånBotn,
går for ort til Norden eller
ock at malmbrytningen drif-

ves på djup, fa långe af
nåi'l tilgrånfånde Sjö, intet
år at befara, det giufvan
blifver vatufjukj a* ej för-
tiga det i Öflra floslen af
denna Grufva, åfven åran-
ledning til malmfång. 2 o

'Stubb -Grufvan\ denne ligger
par famnar lågre ner an den
förenämde. Arberet år hår
drifvit måft på länkning vid
Nord 6fira Stoften, få at den
dar år 9 fomnar djup; Bred-
den på Sohlan %\ famn,
och längden famn; I. S.
V. afcager malmgången nå-
got i bredden. Kalkfpaten
förädlar järnmalmen altid
hår i SiUbåle: men af Felt-
fpat och SkorI fortryckes
och uttvingas den.

7:0 VidKolkomåki ochKur-
kela Iårngrufvor, har malm
knapt et fult år, ånnu blif-
vit upbruten, och det med
en (kårpning i hvardera gruf-
van; for par år (edan för-
des härifrån til masugn vid
Fredriksfers lerabruk i Björ-
neborgs Lån, något ofver
iooo:de Skepp. lemmalm,

S.o
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8:VO Munknås larngrufva,
år belägen pä munknasRull-
hålds ägor i Helfinge
Sokn. Malmgangei har hår
defs ftry ifrån N. V. til S.
O. var bruten upp i
dagen til ij famnars långd,.
5 alnar bred och til 8 alnars
djup. I gångens Norra vågg
fitter ånnu mycken malm,
dar järnmalmen år dels fin-
gniftrig och afmörkblå fårg,
an ock grofkörnig, med
mörkgrå färg, fårat in-
fprångd af Skorl, hvaraf
i nytt brått, den faller fkyg-
gande. Håller 40 a 43 Pro-
cent larn.

Större och mindre forfök-
nings fkdrpmngarpå malmer.

Ibland defle må anmärkas:
1:0 En järnmalms flcårp-

ning vid Cajala och LiU-
Orijarvi uti Kijko Sokn.

ro Vid Beinutfuoy och
Skoghåle i Kifko Sokn, har
ock fkedt fkårpningar efter
jårn.

3:0 Åfver. på jårn, vid
Vuols i Lojo Sokn.

4:0 Likaledes vid Faftar-hy i Tenala Sokn.
5:0 En järnmalms fkärp-

niftgy på Degerå Säteris I-
gor och vid torpet Stånd-
vik. Malmgangens rätta ftry,
år ifrån V. til O. ehuru den
malm fom hår blifvit bru-
ten, år fprangd ifrån N. til
S. långs efter en låsna eller
klyft af berget»

Malmsn årarmors rik
ock god artad. Flere min-
dre (lags malmfkårpningar
fbm har i landet blifvit an-
ftålte, nodgas jag denna
gången, med ftillatigande
förbigå.

§. 15.
Bruken och Städerne i detta Höfdingedöme.

Svarta lembruk; detta år det ålfta i Finland, har
redan i Konung Carl d. IX tid varit i gång, och då
haft defs egen masugn, grundad på järnmalm ifråa

Jja-
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Ajcrnio Grnfva i Lojo Sokn. Bruket år anlagt i Caris
Sökn af våflra Rafeborgs hårad, uppå Knappby a:ne
Skatte Ruftkålds ågor. Det har privilegier påenftång-
jårns hammare och a:ne hårdar, förutan knipham-
marn; Bagge upbygde ånyo med gradens murar år
1781. Smidet grundar fig nu på tackjern ifrån Grang e
Norr och Söderberke, Nora och Lindes famt nya kop-
parbergs tackjern forter, tilfammans 400 Skepp. Vid
flångjårns hammaren nyttjas gemenligen 3:ne delar
Gråfigresemot 1 del Nora tackjern; de andra tackjerns
arterne åro en fmidde. Sedan Sjöledes ifrån Sveri-
ge tackjernet blifvit öfverfördt, uplaftas det i Pojo
Sokn, 2, mil ifrån Bruket, dit det med Pråmar upfö-
re Caris åå, hvilken förra Bruks Patron Kreij med
en dryg koflnad af 60,000 daler kopparmynt låtit
uprenfa, vidare framflyttas til Svarta Bruk. På kohl
fång är vid detta Bruk, båfta tilgång, emedan af eg-
ne Skogar ånnu något åfven kan tilvårkas, fom ock
at det grånfar til en vidftråkt Skogsbygd, hvarifrån
med köpkohl det kan fårfes.

Fagerviks Järnbruk; uti Ingo Sokn och våftra
Rafeborgs hårad, finnes detta lembruk anlagt, en fier-
dedels mil ifrån hafvet, på s:ne Skatte Rufthålds
Skog och mark; år 1646 har förft hår endaft 1 mas-
ugn varit Priviligerad; nu mera finnes hår 1 ftångs
jårns hammare med 3:ne härdar, famt en black och
lem Plåts hammare; at ej förtiga det 1 förtennare

I 3 vårk,
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vårk, 1 knip och fpik hammare med A:ra eldar vid
detta Bruk åfven nu åro inrättade. lernmaimer, fom
hår nyttjas, de tages mhll ifrån Utbh grufva, fom ock
något af Tunabergs, Herrångs och Lapp grufve mal-
mer, hvilka en åttondels mil ifrån Bruket uplaftas, och
om vinteren fedan dit framköres. Kohlfong dertil är
ånnu fikålig tilgång, i anfeende til förfiktig och god
hushålningmed BruketsSkogar,fom ock at HerrBergs-
Rådet och Riddaren af Kongl. Wafa Orden £fohan
Hifinger, hvilken få godt, fom af nyo inråttadt och
upbygt detta Iårnbruk, har få dårtill, fom defs andra
Bruks egendomar under defs tid, tilképt flere Säte-
rier famt en myckenhet Frålfe, Skatte och 1 Krono
hemman, få at under bruket, nu lyda ia Säterier, 10
och et hälft Beruftad Såterie, T9enfierdedels Frål-
fe hemman, 29 et hälft Skattehemman och 1 Krono
hemman, famt år detta järnbruk nu både i anfeende
til alla nödiga Bruks inrättningar, fom ock flere Sto-
ra ock koftfamma ftenbus bygnader, et af de båft an-
}agde järnbruk i Finland.

B ilinas järnbruk år belågit äfven i Vaftra Rafe-
borgs hårad och Pojo Sokn; det ligger nu vid en ftor
allmän Landsvåg, fom ftryker igenom Nyland, och
finnes anlagt på ömfe iidor af den ftröm, Pojo åen
hår utgör. Bruket har 4:ra härdar til de 2:ne ftång-
jerns hamrar, hvartil det år privilegieradt, och nyttjar
tackjern dels ifrån Fagervik, dels ock ifrån Skogby
masugnar. Intet järnbruk i Finland, har för defs nå-
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fltoglös fkårgård, fa flor brift på kohl, fom Billnås
järnbruk. Så långe det nu innehafves afenochfam-
ma ägare, fom innehafver Fagerviks järnbruk, och
defie Brukens Plogar famfålt nyttjas til kohlning,kan
det ån bara fvg: men i annat fall blifver det högft nö-
digt, at kohlnings Diftrifterne emellan bagge desfe
lårnbruk, närmare jåmkas.

Fifchers järnbruk finnes Kfven i Pojo Sokn, och
år anlagt på et Beruftadt Såteries ågor. Sedan Va-
lonfmidet, for i hammare och a:ne hårdar, blifvit vid

og nidlagdt, har det blifvit tlyttat, år 1780 hit
til Fifchers Bruk och Ählvik, hvareft nu åro inråtta-
de 2:ne ftångjårns hamrar med 4:ra hårdar, vid hvil-
ka igenom fmide, ilångiårn tilvårkas. Masugn har
detta Bruk y altid ifrån defs förfta inrättning ägt. I
förra Seculo hade det åfven fjelf, en ganflka godartad
järnmalm derti!, ifrån Leikis bys grufva iochenfier-
dedels mil härifrån: men fom den igenom oförfigtig
malmbrytning blef vattufjuk, har i flere tider den
intet kunnat nyttjas, utan har Utbb , Herrångs och nå-
gof åfven af Tunabergs järnmalmer vid detta lemb-
ruk blifvit nyttiade efter den tiden.

Förutan detta äger detta Bruk ock rättighet, at
til Stångjärns hamrarne, förfe lig med något tilkjopt
tackjärn ifrån Nora, Lindesberg, och Grange, emedan
Kojkis jårnbruk, til en del åfven fkal forfes med t»ek-

I 3 jårn
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jårn ifrån detta Bruks masugn. Koklfåtig; åertM har
detta Bruk, ånnu en tid, fltåligen godt underftöd af
egne ftogar. Stångjärns fmidet borde hår varo år-
ligen 2500 Skeppund: men fållan fmides hår dock
ofver 1800a aooo Skeppund Stångjärn.

Anjkog; hår var förut 1 hammare med s:ne här-
dar, fom redan anmärkt blifvit, nu år hår inrättade
dels et Bok-och vaskvårk for kopparmalmen ifrån
Orijärfvi, dels ock et gårvärk, for den Råkoppar,
fom derifrån fås och vinnes.

För Svarta och Billnas kan aldrig inträffa brift
på vatn til järnbrukens drift. Vid Fagervik och Fi-
Jchers järnbruk år väl mindre tilgång derpå: men i-
genom förfigtig och god hushållning dermed, år det
dock tilråckeligt för alla nödiga vatu vårk. At ifrån
de Svenfka jårngrufvorna en ganfka illa fåfrad malm,
hit til finfka järnbruken öfverfåndes, detta förorfakar
en ganfka ftor olågenhet för järnbruks ågare hårftå-
des; ty förutan det, at i fynnerhet Utbö järnmalmen,
både vid Laftage Platfen på nytt måfte fåfras, föran
det lönar koftnaden af defs Transport, til hyttan, år
man äfven ej fållan föranlåten, at ånnu fåfra den en
gång, föran den kan nyttjas på masugn; ofta finnes
ock Utbb Malmen ej allenaft vara af ganflca olika
halt och art, utan åfven ifrån nya förföknings brott,
famt ifrån aldeles oriktigt upgifne fkärpningar, hvar-
af iker, at när malmer af mycket olika art komma
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på en gång at låggas på Råftugnen, blifva de gan-
fka ojemt radade, ån för mycket, ån for litet, hvilket
fel, vid hela den öfrige jårn Proceflen fedan låg-
ger ganflka många och Hora hinder, for til—
vårkningen, af et godt och dugeligt jårn. Vid deffe
omnämnde järnbruk, tilvärkas förutan ftångjårn, åf-
ven vid kniphamrarne, allahanda fådane fmiden, fom ån
vid landtbruket, Architefture, ån ock til en del vid
Skepsbyggerier finnes nödige: men vid alla de 13 järn-
bruk, hvilka åro uti Finland och fbm tilfammans år-
ligen tilverka 11,767 Skepp. 10 Lisp. ftångjern, år
ånnu intet en enda ftålugn inrättad, åfven fom Gryt
Gjuteriet icke eller år ftort vidftråktare, ån at det råc-
ker til at upfylla landets egit behof. I anfeende til
koftfammare malmfang nu ån i åldre tider, kohlprifets
ilegring, för mifsvårdade fkogars aftagande; mycket
drygare arbets löner vid ftångjårns fmidet ån förut,
få tyckes det blifva högft nödigt, at Bruksägare i
Finland framdeles, lika berömvårdt, fbm redan i Sve-
rige fkedt, åfven må blifva omtånkte, at årligen i nå-
gon mån minflka ftångjårns fmidet, och i det ftället,
vid ftångjårns hamrarne fmida grofva manufakturer,
och manufa&ure åmnem, fåfom Järnftörar Kofötter,
knofter och Släggor, Smedjeftåd, grofva dörr och
portjern, järngaller, grofa jårnkådjor, ankar ftånger,
flyn och ringar, hvar för fig, famt at låta under knip
och djuphamrar,famt PlåtochPlanerkamrar, tilreda äm-
nefmiden, til allehanda Kjöks kårill; faibin pannor,

(ko-
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fkopor, Caftrouller m. m. de dår behöfva ikaft och
fötter, planering och klippning, uppå hvilket alt ut-
rikes vore, fä mycket fåkrare aflattning, loin utlånd-
fka Smeder altid kunde förtiena mera derpå, fedan
fiike åmne fmtden, genom vatuvårk hos ofs blifvit
tilvärkade, ån om de fjelf fltulle tilreda fadant med
fine egna armar.

Glasbruk; af demfinnes a:ne här i lånet. Det e-
na inrättat vid Avik i Somero Sokn och Tavaftland af
Herr Dire&euren £f. R. De Pont, och det andra an-
lagt i Nyland af Herr Handelsman £fohan Seder-
kolmvid myrkrog i Sibbo Sokn, 2 en fierdedels mil
ifrån Hetfingfors. Skada år, at för fkogens befparing,
Bruksägarena intet, almogen til efterfyn, hårftådes
anlagt, något ordenteligit aftbrånneri och någon Po-
taflke tilvårkning; hvartilifrån hafsftrånderne,afkan af
fucus eller tången, fåfom åfven innehållande et atcali
minerale, Kunde långt förmånligare nyttjas vid glas-
bruKen, än då nu hufvudfaKeligen til dem brun-
nes onådigt af frifka trån och ofta af allahanda flags
grofre löfikog.

Pip Bruk; år 1775 har et iadant blifvit Privilige-
radt och anlagt i Helfingfors Stad; men hvar-
vid arbetet intet blifvit fortfatt med någon fynnerlig
drift; Ty år 1785 ans dervid endaft 4 a 5 arbetare,
kvil&a det året tilvärnat 673 grofs TobaKSpipor.



Åf Stader finnes i detta Landshofdingedöme 3:116
ftyeKen, fom beftå af en Stapeiliad, en Sjöftad och
en Upltad.

Hclfingfors år Stapeljladen, belägen i Nyland',
21 en fierdedels mil ifrån slbo, har blifvit anlagd af
Konung Gujiaf d. l:fta. Staden år måft omfluten af
vatn, åger en maKalös god hamn; denna ftad har un-
dergådt många fvåra öden, få af eld och brand, fom
ock af fientliga inKråittningar: men år nu mera ci
til en ringa del befall, fedan Sveaborgs Fcftningsvårk
här blifvit anlagt, och hvarigenom Staden Afven myc-
Ket vunnit til defs upKomft och i defs näringar, och
haft framfor alla andra Stader i Finland tilfålle, til
den ilörfta fortjenft, famt borde ock vara af de för-
mögnafte Stader i landet. For denne ftads vidftråk-
te Buidans Fabriqver och Tobaks Plantering år den
måft ryKtbar och Kand i Finland. Efter Tull
Specialemes innehåll följes härifrån årligen anfenli-
ge mycKet TobaKsblan åfven til Åbo TobaKS Fabri-
que, famt var afiåtningen endaft hit ifrån år 1770 til år
178-» innom 12 års -tid 128,568 fl<olp. Tobaksblan;
at ci fortiga hvad af desfe Planteringar vid ftadens
egen Tobaks Fabrique, och til andra orter blifvit til
falu utfört; fedan denne tiden har denna plantering
än mångfalt mera tiltagit. Helfingfors Stad, drifver
desfutom, en betydlig utrikes handel med bråder och
järnbruks exporter.

Eke-
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• Ekenäs en Sjoftad, belägen på en torr, litet af-
jhållig och rått vacker landrudde i Saltfjon vid Ny-
lands Skargården afPojo Sokn; har åfven af Konung
Guftaf d. I:fta fådt de fbrfta Stads Privilegier den 15
Decembr. 1546; dels afftånd ifrån Åbo år 14 mil; i-
från Helfingfors 11, famt ifrån ftora landsvägen, fom
framftryker ifrån Åbo til Helfingfors 1 trefierdedels
mil. Stadens förnåmfta nåring beftår i humle plan-
teringar, Fifkerier, och hvad de igenom fragter kun-
na fortjena med fin feglation. År 1760 ågde denne
Stad 19 ftycken ftörre och mindre fartyg, och år
17g£ hade deras antal ökc fig ti1.35 ftycken; med des-
fe Fartyg fer,!as rnåff på Stockholm, dels ock nyttjas
ds for fragt, af Ternbruken och andra Stader. Den-
ne Stadens fordelaktiga låge och nära belägenhet in.
till Bitlnås, Fifchers, Svarta och Fagerviks jernbruk
utmårka tydeligen, at den borde vara en Bergsftad,
upfyld med jårn manufäéturs idkare; år 1781 var
det endaft 1 a 3 Klenfmeder, fom arbetade i jårn.

Tavaftehus år en Upftad anlagd redan år 1250 af
af Riksföreftåndaren Birger £farl\ denna Stad har
haft många hinder för defs upkomfi; fedan den om-
fider 1778 blifvit flyttad, fordefs nåra belägenhet intill
Tavaftehus Slott, på längre afftånd, och fådt et mera
limpeligt utrymme; famt efter del Landshöfdinge fa-
tet för Nyland och Tavaftehus Lån åfven hit blifvit
förlagt, och Finfina Armens exercerings möten och
Campeniente ockfå hår nåra intill nu. år inrättad t, har

den-
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denna Stad på en ganfka kort tid, anfénligen repat
fig, både med vakra och ordenteligabygnader fom och all
flags upodling, (a at Tavaftehus Stad, nu mera, kan och
bör anfes ibland de, måft ordenteligen upbygde upftå-
der i Finland. Un-derfl-ådd af manufaclure Contoi-
ret, hade Krigsrådet, federmera HerrLandshöfdingen
Ernli Otto Boije ock gjordt år 1762 en beromlig
inrättning med linne manufa&urer i denne Staden, få
at år 1765 den redan drefs med 12 våfftolar och 1769
upgafs antalet af dem til 20 fl. utom fpinneri-fcholan
och vid hvilka linne-våfftåder allahanda fina lårfter
dräller, parcum, bomulstyger famt åtfldllige flags fa-
coneradt Linne förfärdigades: men hvilka alla federme-
ra både i anfende til Stadens flytning, och for andra
omftåndigheter förfallit. Som denna upflad år belå-
gen uti en landsbygd, där linne fådet i finland mail
idkas, år det högeligen at önfka, at linne flögder, til
främjande för affåttning af almogens fpånader, åter
måtte uphjelpas och komma i gång hår i fladen.

För norra delen af Tavaftland fak nas ånnu en
Upftad, emedan om Våren och Sommaren,landtman
hår ofta faknar mycken brift af en hop handelsvahror,
hvilkas transport ifrån 20 a 30 mils aflågsne Sjöflä-
der, des högfl angelägna arbets tid, då hindrar honom
at afhåmta. Det låmpeligafle flålle dertil vore vid
Barmas by, i Padasjoki Sokn uppå den lilla landthög-
den emellan flora Päjåne Sjön, och Sjön Lumenen;
och hvarom i förfla delen §.2. pag. 13.finnes förmak;

K 2 ty
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ty ito vidtager på ena fidan denna landåfen, en navi-
gations led til Tauaftehus, och på den andra grånfar en
ftor invik afPåjåne Sjön, få at alla de många och vid-
loftiga Soknarne ikrlng denna ftora Sjö, hvilken lik-
nar mäft et litet haf up i landet, kunde hafva oafbruten
båtled til denne kjöping: 3:0 ganfka vidlyftig ftogoch
mark finnes hår ock til en upflads inrättning; utan at
niHarmesbys jordågor, något annat dårtil behöfde ut-
brytas, ån endaft det, fora til plan och utrymmet för
enflik kjöpings gårds tomter, torg och gator kunde be-
höfvas. 3:0 I Padasjoki Sokn och nåra hårintil uti Cuh-

is, idkas nu allmånnait de båfta Hampe-planterin-
gar i Finland, hvilket til Buldnns-Fabriquérs inrättning
på detta ftållet gifver en otvungen anledning, famt år
icke at tvifla, at förutan andra Sjöftåder i Finland; ö-
lterbotniHve Ståderne i fynnerhet, hvilka nu ifrån af-
lågfne orter förfe fig med Buldan til Skeps utredning,
fikulte med n6je blifva förläggare for Buldaris och Lin-
ne • Manufaclurers anläggande hårilådes.
§ 16.
Om Folkrikheten i detta Landshöfdingedöme, samt af

hvad orsaker den hindras ellerfrämjas.
At ifrån tlere år tilbaka, intil närvarande tid, kun-

na utreda folkftockens til eller aftagande hår i Lands-
höfdinge dömet, det har jag önftat mig kunnat göra:
men fom for mig icke yppats tilfålle, at dårtil få nödi-.
ga uplyfningar af Tabellvårkefe, varder hår, til ljus i

den-
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denna angelägna omftåndighet anfört det,!jfom min
Herr Praefes för 30 år, nemligen ifrån 175ctil år 1781haft tilfålle at anmärka om folkrikheten i Nyland och
Tavaftehus Lan;

Och Tom fedan denna tiden, inga ovanligen fvåra
farfoter inträffat hår«uti Landet; detta Lån ock, ige-
nom den nya fordelningen af Landshöfdingedömen i
Fintamf, mera vunnit, ån förlorat i folkrikhet, år det
fåkert, at Folknumern hårftådes nu år mycket ftörre,
än den varåri7Br. I allmänhet torde man dock hålla
for ganfka fannolikt, at når af detta Lånets folknum-
mer afdrages, den del af manbart folk, fem åro iKrigs-
tjenft hår i Höfdingedömet, famt åfven Stånds-perfo-
ner, barn under 15 år, bråklige, ålderftegne och nödi-
ge arbetare uppå 6579 Mantal, få inträffar hår äfven
fom i Åbo Län det, at afmankön emellan 18 och 50 års
ålder, år hvar s:te, 6:te och 7:de karl Soldat. I Öfre
Säxmåki, Satakunda, Nedre Hållola och Nylåndjke Fög-
derierne finnes folket (kåligen refliga och långa til våx-
ten: men i Nedre Såxmåki och Öfre Hållola Härader,
åfven forn i Birkala och Vefilax Soknar afBjörneborgs
Lån, träffas fållan karlar öfver 11 qvarter och 1 tums
längd. Hvad orfaken til folkftockens tiltagande hårpå
orten angår, bör man billigt 1:0 deribland anmärka

K 3 Lan-

1 folgd hvaraf Folk-Numeren hår varit:
Manfolk. Qvinfolk. Summa.

År 1751 — SIj44° —- 5 6>i29 — 107,569.— — 1773 — 70,312 — 72,726 — 143,038.— — 1781 — 74>393 — 75>i67 — 149,560.
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Landet* funda och goda Climat; ty af de upgifter, fom
til Kongl. Tabell -Commiffion blifvit infånde, har Se-
creteraren och Riddaren af Kongl. Nordftjerne Orden
Herr Pehr Wargentln anmärkt, at näft
Lån, Våfterbotn och Öfterbotn, få finnes ftörfta myc-
kenheten af ålderftegne i proportion til folkmängden
uti Tavaftehus Lån, få at når i IVeftmmtland träffas i af
90 års ålder ibland 4056, och i Chriftiansftads Lån 1 fådan
bland 3834; finnes det i Tavaftehus Lån altid 1 af 90 års
ålder ibland 1329 perfoner.

Uti de Södra Europeifke orterne, kan intet räk-
nas mera lin högft 4 barn på hjonelaget: men uti Ofter-
botn, der det afvelfammafte folket villas i Sveriges Ri-
ke, finnes det, efter Tabell-verkets upgift, at 100 hjo-
nelag, under deras åktenflkap afla 659 barn, i Kymme-
negårds Lån 572, och i Tavaflehus Lån 492: men uti
XJpfala Lån intet flere ån 354, och i Södermanland en-
daft 342 barn, af ioo:de hjonelag. Då efter Hr Bry-
doms påftående, uti Tyfkland ibland 60 til 80 barnafö-
derfkor, altid en dör i barnfång, dor hos ofs uti Finland
efter Tabell-vårkets intygan uti öfterbotn endaft en
uti barnfäng af 156Barnföderfkor, uti Savotax 1 af129;
men i Tavaftehus Lån, beklagligen måfl altid, laf83
ufei barnfång, hvilket utmärker, at hår på orten, en
examinerad Jordgumma vore ganflia nådig för hvar
Sokn. 2:0 Bidrager ock ej ringa til folkftockens ökan-
de hårftådes, almogens torftiga och okonlllade fpis,
fom mäft beftår ibröd, rofvor, kål, rotfaker och arter;
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vatn utgör måfta drycken; önfkeligit vore at de båttre 1
kunde brygga och tilreda det dricka och det fpisöl, fom
åfven nyttjas. 3:0 Har Storfluftet mycket påfkyndat
folkrikheten i Landet, igenom flere hjonelags nya bo-
faten, vid Hemmans-klyfningar, Nybyggen ochTorp-
inråttningar. 4:0 Den berömvärda vård, Provincial-
Mzäici åfven i denna landsort ådagalagt, til farfoters
hämmande ibland allmogen, fom ock Laxarets-inrätt-
ningen, hafva ock råddat mångas iif, fom annors f-
bland folkets antal foulle faknas. Ibland orfaker, fom
hindra folkökningen hår i landet, bör anmärkas 1:0
fvåra mifsvå-xt år, då under hunger och fvält, allmo-
gen nödgas gripa til onaturlig och ofund föda; at ej,
förtiga, at detta åfven mycket lägger hinder för nya"
hjonetags byggande. 2:0 Smittofamma farfoter, då
de icke i tid dampas och förekommes. 3:0 Almogens
obekymmerfamhet, at förfe fig med godt och fundfc
Brunsvatn til mat och dryck, der Källor och Sjöar in-
tet lämna därpå nödig tilgång. 4:0 Ofnyghet hos en
del allmoge i deras vanliga Boningsrum, och oförfik-
tighet, at nåra intii dem göra famlingar, afrötaktiga
ämnen. 5:0 Skadelig ovana, at nåftan endaft lita på
fådesbingen, til föda, dar dock igenom en mera utvid-
gad och förbättrad ångfkötfel i landet, allmogen kun-
de författas i ftånd, at underhålla en ftörre och båttre
fkjött ladugård ån hårtils, famt deraf igenom ymniga-
re tilgång på mjölk, fmör, oft och kött, hafva en me-
ra muftig och fvindsre föda, ån fom den år, hvilken nu
af almogen ailmåDnail nyttjas. §. 17,.,
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17. §.

Landshöfdingedömets Politiska indelning, och hvad
dertil hörer.
Under detta Landshöfdingedömet hörer tvånne

fårfkilte landfkap, Nyland och Tavaft/and; faffit lyder,
detta Lån, i anfeende til ffuftitie mål under Åbo Hof-
Rått och år Nyland och Tavafllands Lagfogan helt cch
hållit belågne hår i Lånet, åfven fora ock en del foknar,
afÖfre och Nedre Hållola Härader, med någcn del af
Borgo Sokn, inbegripes afKymmcnegårds Lagfagan.

Domfagor finnes i LandshofdingeHomet:
1:0 Öflra och Wäflra Rafi-

borgt.
2:0 En del af Borgo Dom-

fiiga.
3 o Öfre och Nedre Säxmi-

ki Bomfagan,

4:0 Öfre Hällola Domfsi-
gan.

5:0 En del af Ne<,'re Häl-
/o/a ocb

6:0 En del af öfre
da Öfredels Härads Dom-

fagan.
För Ceconomie och Politie måls handhafvande, år

detta Landshöfdingedömet indelt i 8 fårftike Härader,
och defle åro:
1:0 Borgo Härad.
2:0 Öftra Rafeborgs Hårad.
3:0 Väftra Rafeborgs Härad.
4:0 Nedre Saxmaki Härad.
j;o Öfre Säxmäki Härad*
6:0 Nedre HaIhla Härad.
7:9 Öfre tHllola Härad.

8;obfreSatacundaHcmd\ det-
ta hat Ttivuftländb\y(v\iun-
derlagt, efterdennya Fi.n-
fka LandshofdingeiJometS
delning, och innefattar
Lempele, Mejfiéy, Canga-
fala, OribvefiTamt en del af
Ruovefi ochßirkalaSoblar.

Eccle-
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Ecclefiajliqw-Staten lyder hufvndfakeligen under

Åbo Stift, hvilken är fördelt i 5 Probftcrier.
Under Borgo Stift lyda af detta Landshöfdinge-

dåme alla Soknar afBorgo Hårad ock &iÖfre Säxmåki
Hårad, £femfe Sokn, famt åfven hela Öfre och ISfedre
Hållola Härader, utom Loppis och IVana
Soknar, fom höra til Åbo Bifltopsdömet.

Publique Scholor, af dem finnes hår. i landet en vac-
ker Trivial-Schola inrättad i Helfingfors Stad, och en
annan i Tavaftehus, förutan det, at i-Ekenås Stad och
Lojo Sokn åfven Paedagogier åro anlagde och afKro-
nan underhålles. Vid Tavaftehus Schola åroLårarena
för få; hvilken med alt fkål tyckes fordra tilökningaf
en Conreffior.

Lazarettet i dettaLån, var förft inråttadt i Helfing-
fors: men har nu mera blifvit flyttadt til Tavaftehus
Stad, hvareft Hofpitalet, nu ock därmed år famman-
fogat, och finnes i brukbart tilftånd.

Sokne-Magaziner, af dem finnes berömligen i en
och annan Soknredan någre anlagde, famt beftod den
för några år fedan i Lojo Sokn, af 200 Tunnor Span-
måi årligt uplag.

Nya Landsvågar; til fråmjande af en vigare varv
Transport och ginare Communication emellan Ståderne
och Landsorterne hår i Landet, af dem bör anmärkas:

1:0 En ny väg ifrån JMenfek Sokn vid Borgo til
Hausjårfui i Sokn och Tavaftehus Stad, hvil-
ken nu mera låter vara fårdig.
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n-.o Ifrån Lojo och Fichtis Soknar uti NtjlarJ,

hvareft igenom Pufula Capel och Krono Skogs urfjM-
lenKårkekmaa, til Tavaftehus och Åbo kan beredas fle-
re mils kortare Tag, äfven fem ock

3:0 En ny våg ifrån Åbo Låns Sbdra del; få fora
JBjerno, Kimitto och UJkela Soknar ånnu faknas til Ta-
vaftehus.

4:0 Den Landsvåg, fom ifrån Björneborg Låns
Södra del, igenom Pungalaitio och Urdiala Soknar blif-
vit beredd til Tavaftehus Stad, fordrar ock ånnu myc-
ken förbåtring.

Til Hemmantal var landet i Nyland och+TavaftehusLån år 1784få fördelt, at det beftod af 65791 mantal:
Ibland hyilka yoro Allodial Säterier — $%\ mantal

Beruftade Säterier — 14Q
Indelte Sätesgårdar — 25
Skattehemman — 2801 J
Kronohemman — 2830 J
Frålfehemman — 683*

Sedan den tiden 'kar hemmantalet mycket blifvit ökt
hår i Lånet, ån i anledning afKongl. Storflriftes För-
ordningen af 1775, fom ock i ftöd af Kongl. Majrts Nå-
digfte Författning och Bref af den 22Febr. 1757, hvil-
ken banat en lått och okonftlad våg til Hemmans-kiyf-
ningar, Nybyggen och Torp-inrättningar, emedan
allmogenblifvit förfåkrad omoqvald ågo och befittning
af dem. Emellan åren 1760 och 1761, harVa 230 ft. hem-
man i detta Landshöfdingedömet blifvit klufne och
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1764 voro redan 393 ft. nya torp Sfven uptagné, hvil-
kas antal efter hand mångfalt finnes fördublad. Hålft
trona urfjålden Kårkålåmaa med flere nybyggen åfven
blifvit förfedd.

Den hufvudfakeligafte omftåndigbet, hvilken dock
ännu mycket hindrar landets upodling igenom Hem-
mans-klyfningar och folkftockens forökning, famt ny-
byggen och torp-inråttningar år det, at få fnart et hem-
man blifvit klufvit, eller en nybyggare fåtter fpadan i
jorden til markens upodling., betungas han ftraxt för
et få kalladt fårfluldt röktal, med en hop nya gårder,
fåfom ftjutsning, Domare-och Lagmans -kappor ,
Tingsgåftnings-Kappor, Rättare, Jagt- och Brofogde-
kappor, m. m. af hvilket alt almogen i Sverige har in-
gen laft eller tunga; fållan får torparen och nybygga-
ren här löfa fig ifrån en få tidig Spanmålsgärd, med
penningar efter Markegången, utan efter högfta torg-
pris. Skäligt tyckes altfå vara, at i denna omftåndig-
het, Jordägare i Finland, intet måtte med högre utgif-
ter belaftas, ån fom det, i de öfrige Svea Rikes Lands-
orter fker, eller at åtminftone efter årlig IVlarkegångs-
Taxa, defs flere flagsSpanmålsgårder, måtte få betalas.

Storjkiftet hkr i Lånet; deraf har lsndet haft myc-
ken förmån och nytta. Förutan Nurmjårvi Sokn, [fom
til ftörfta delen förut var Storfkiftat, få har til 1780 års
flut i detta Höfdingedöme, under de då förflutne 26
års tid blifvit Storfkiftade.
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TH Åker - - - iéoj Mantal.— Ang - - - 1251 —— Skog - - - 815 —

Återftod aiclå då ånnu af ofldftade Mantal i LSnst»
Til Åker - - - 4974 —— Äng - - • 5328 —— Skog - - 5764 •).

I anfeende til de förändringar, hvilka fedan denna
tiden fkedt i StorfMftes forfattningarne, och de medel,
fom federmera blifvit vidtagne til lättande af desfkynd-
famma fortfåttning, få torde denne högft angelägne för-
rättning, nu fnart vara fulländad i dettaLån.

§. 18.
Cameral-inrättningarna i dettaLandshöfdingedöme.

AfRegale värk har i detta Landshöfdingedöme en-
daft varit Regale Saltpetter-Sjuderiet och Krono-Brän-
neriet.

Sattpetter'Sjuderiet; defs tilvårkning har varit
fom följer:
År 1760 487 Lp. 5 m;kr År 1763 549 Lp. 5 m:kr

1761 566 9 1764 461 11

1762 55* 19 1765 600
1766 544. 19 och år 1768 517 9
1767 486 3 hvilket tilfammans for 8 Sr giordt

4765 17 Saltpecter.
Denne för Rikets Defenfions vårk, få hogfrnödige

Regale inrättning, år af de ålfta uti Riket : men ock, e-

' huru

(*) Landtmåterie Öfver-Diredleuren i Finland Herr Pelr
uilfving har gunftigt behagat meddela ofs denna upgift.
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huru igenom indelnings -vårk allmogens laft och tungs
deraf, i möjeligafte måtto blifvit jemkad, finnes den
docK ånnn vara Jordägare til mycken olågenhet, få i
anfeende til anfvaret af Saltpetter-jordens förvarande
under Ut- och Ladugårdshufen, fom ock for jordäga-
renas infikränkte frihet, at nyttja en flik jord til åker-
brukets förbättring, hvårföre det år at önfka, at efter
den befkrifning, min Herr Prcefes, redan d. 31 Martti
år 1757 til Högloflige Kongl. Krigs -CoIlegium ingifvit
om Saltpetter-jordens beredning i jordgrafvar med öf-.
verbygde lador ("), hvilket nu mera åfven flere år med
mycken nytta af allmogen i Öflerbotn blifvit efterfölgt
och vidtagit, en allmån uaderråttelfe fa deromfom livad
federmera utrönt blifvit om denne inråttnig, måtte ige-

L 3 nom

(*) Recueil de Memoires %f cfolfervatiom, fur la Forma,
tions e fur la Fabrication du Salpetre. Par le comtnis-
J"aires nommes pas PAcademie de Paris: pag. 432, M.
ProfefTeur Gadd a etc le Premier en Svede, qui, a es-
faije de former ccmmodement une bonne Terre a Sal-
pecre dans des fosfes; & par les effäis qu'il a faits, il
eft demontre que meme dans notre Climat, il eft pos-
f;ble de preferver du froid & de k gelée des foffes a
Salpetre garnes de tuyaux a air, & que par le cnoyen
d'une prompte putrefaiHion: pag. 451. La theorie du
Salpetre par La quelle on demontre fon origine des
animautf & vegetaux putrefies, merite dautahc plus de
préférence, que la nature & I'art peuvent des cette
maniere, le plus promtement & le plus abondemenc
produire cc fel.
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Bom trycket vara kungjord, hälft igenom defle Saltpet-
ter-lador fakraft ej mindre Kronans förmon, ån jord-
brukares egen fördel och nytta kan förenas.

Krono-Brånvim-Brånnerier hafva 2:ne hår i Lå
net varit inrättade, 1:0nti Hdfingfvrfs Stad vid pafs för
888° tunnor Spanmåls årlig afbrånning; men hvareft
for,brånvins-tilverkningen dock ej blifvit nyttjad me-
ra ån omkring 6500 tunnor Spanmål. Arrendatorerm
betalte tilKronan 5 Riksdaler fpecie får hvarSpanmåls
tunnas afbrånning, famt var Kronans vinlt år 17,80,fe-
dan alle omkoftningar blifvit afdragne, 11088Riksdal.
21 (s 8 rft. fpecie (<-).

I Tavaftehus Stad har ock et annat dylikt Bran-
nerie blifvit anlagt, hvilket åfven redan var i gång: men
fedan Hans Kongl. Maj:t bortarrenderat åt jord-och
hemmans - brukare, famt Borgerfkapet i Ståderne,
husbehofs - och falu - brånvins bränningen, har all
Brånvins-tilvårkning vid deffea:ne Regale Brannerier
hår i Landshöfdingedomet afftadnat.

Hammitrjluitten hår i Lånet, fom erlägges af Järn*
bruken, år 31 fkepp., hvilken åfven fom tionde-järnet,
dels ofverfores til Stockholm, dels ock bort - auclione-
ras det ibland hår i Landet.

Skattlagde Såg-qvarnar finnes i detta Lån 16 fl:.;
Mjol-qvanmme åro öfver 100, af hvilka en del ånnu
icke biifvit ordenteligen fkattlagde.

All-
(*) Denne underråttelfe ar ofs benågit lemnad af Herr

AfTeiTören P, Im. Ekman,
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Allmogens Krono-utfkylder; defTe beftå, ån i årlig

PerfonligSkatt, eller de fa kallade mantals-penningar,än
i Bevillningarr e\\er ock uti färtkilte Hemmantals och
deboks råntor. Efter detta Höfdingedömets Krono-
Räkenfkaper, har emellan år 1769 och 1781» Mantals-
penningarne, innom delte 11 åren ökt fig for Kroaan til
3251 Riksdaler 34 flrill. fpecie. Tionde-fattningen hut
(kedt hår iLånet år 1735.

Hemmantals och £fordeboks-räntor, utgöres och be-
talas hår iLänet efter fiere flags grunder och undervis-
ningar, famt inträffar hårafinnom en och famma Sokn
ofta mycken olikhet i Skatt för Hemmanen; och hvil-
ket alt, ej mindre,' i anfeende til Landtogs - gården,
Saltpetter - hjelpen, Skjutsfårds-penningar och Dags-
verks-penningar m. m. (*), fom ock, för de många oli-
ka perfedlar, hvilka ingå uti hemmanens
ränta, förorfakar ej allenaft et ganfka vidlyftigt arbete
vid Krono-Råkenfliapernas författande, utan ock for-
fåtter allmogen igenom få många olika flags uträknin-
gar i flor ovifshet om det, hvaruti deras råtta ranta och
lagliga Utlagor beilå. Til bevis hårpå, må anteknas
något af Tammela Sokns Jordeboks Perfedlar, hvilka
uti få många och vidlyftiga brutna tal där finnas fördel-
te til Hemmans-råntor, fåfom för hemmanet

Por-
G*) Enligt Kongl. Cammar-Callegie bref af den 20'jlDec

1729, få horer til hemmantals-räntan, Landtogsgarden\
Bygnings-bje\pen, Skjuts
färds och dagsverks-penningar.
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Fottni luola Vl-hr dels oxe itt faf ,| agg.';
Jervenpd oxe T4^T får gås hons.
Kattj drfix -|T - - .- -
Mufliala Ölv. Lieut. BbftålL'l oxe, 5 ft. i|| far.

Ku mera fkall, efter Kongl. Maj:ts allernådigfte Befall-
ning och Kongl. Camnicir-Cottegii fårfattning en ny Jor-
debok, fom innehåller endaft några få Jordeboks per-
fedlar, för detta Lån vara författad.

Alla Perfonetle utfkylder förmår allmogen hår i
Lånet, når icke alt for många mifsväxt år på hvaran-
nan infalla innom årets fint betala; men hemmans ock
jordeboks räntan, den kan hos ganflta få utgå, föran
allmogen, ifrån deras vidt afiågsne hemvifter, om vin-
tern uti Febr. Martti och April månader, kunnat åga
tilfålle at göra % a 3 Spanmäls föror til Järnbruken
eller Staderna.
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