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Kongl. Miijtto
Tro-Man och Bistop/ öfwer Ado Sticht/
Pro-Canceller Wld ÄOligl.Academien därstädes/

Samt,
Ledamot af Kongl. Swenlka Wettenssaps-

Academien,
Högtvördigste Herr DOCTOR

CARL
FREDRICH

MENNANDER.

liten afstildring af min Fosterbygd och de för*fSjft maner, hwarmed tTlaturen den samma beprydt
och försedt, warder härmed ödmjukast för Hög-

wördigste Herr Biskopen och Pro-Cancelleren nidlagd,
såsom et wedermäle af min djupaste wsrdnad, och fa*som en fölgd afHsgwördigste Herr Bistopens och Pro-
Cancellerens egne Högstvpocörtde Upmuntringar samt

lemnade



lemnade lysande Ksterdömen, at Nestrifwa Foster-lan-
det, undersöka om detz förmoner, och gransta detz Hus-
hållning.

Finland hafwer redan i flere tider ägt den lyckan,
at af Högwördigste Herr Biskopens och Pro-Cancelle-
rens Hogt-prtsvcärfca och ogemena Egenskaper, insamla
en wälftgnad stjörd: lärdom och tvettenstaper haf>
wa sätt "ljus, tilwäxt od) stadga: Dygd och Ära haf-
toa altid funnit i Högwördigste Herr Biskopen och Pro-
Canceileren sin ledare och Skydoare: nit för GUDs
Ära, oskrymtad wälmenmg för et tärt Foster-land,
hafix><: warit Högwördigste Herr Biskopens och Pro-
CancelJerens ömmaste och käraste plikter: Allmän Kär*
let, allmän wördnad i 2>andet, för Högwördigste HerrBistopens och Pro-Cancellerens angenäma person, de
äro tacksamme witnen til alt detta.

Den Högste uppehälle Högwördigste Herr Biskopen
och Pro-Cancclieren, i all Hög fällhet och wälmägo, i
mänga ar och tider; Det är bens ödmjukaste önskan,som til detz yttersta framhärdar

Högfoörtigste Herr Vissopens och Pro-
Cancdkrens

©ömftiFrtf?c titnAte,
EPNRAIKI cANLNI^S.



Prodsien och sfyr<fcgertfii i HwlttiS/
©en Höff-Ärewöroige och Hoglärde Herren,

Herr Mag. NILS ll).VlA!>l.

Regemems - Commiflarien ,
Ädel och Högaktad

Herr JACOB FÅRSKÅL
Handelsmannen

Ädel och
Herr OEORO

Hsg-Gunstlge Herrar/

tlfnjfcfp i en ratt Hus'häanins hat- i alla tider ägt sin
©r4ntfer dm samma dock kommit i störjta lyster.

««>» llpmarksatnhet, Det?- Karlek, Beröm och Högaktning,
wen altld afwen, bäde högt stattadt Oeconomiljf Witterhet,
de, til Publrci fömwn, gsordt MmHchettn Eder mycket för-
neji. Gunst och Wanssap, hwarmed I, Mine Herrar, ©9N-
städse Gynnat, förbinda mig, at m lata tekna pä dessa Pläd,
detta, säsom et litet Ward-tekn af min Vördsammaste Arkan-
til detta Arbete, för Dej? egit wärde, fast icke för min stickelig-
behöriga Utförande. Hysen, Mine Herrar, Gynnare och An-,som hartils: Jag har dä wunnit en kär önskan, och I öken
Eder, Mine Herrar, Gmnare och Anförwanter, med hatset,
ständig Wördmd och Högaktning,

Mine H&gttfwfa Herrars/ 285r«»
©ömtutV

E rNRAIKI



Kyrckoyerden wid Eura-åminne Församling/
Den v?ä!-Ärewordige och Höglckde Herren,

Herr Mag. MICHAÉL WRSELIUS.
Srono- Besättningsmannen /

Ädel och Högaktad

Hen* ANDERS LERENI)?' OAVD.
i Åbo Stad/
Högaktad
HAVEMAN
Gynnare och Anförwautcr.
stora nytta od) höga wärde; I wsr tid har, innom Swea
Denna Wettenstapen har nu mera ädragit sig Allmänhetens
3, Mine Herrar-, Mördade Gynnare och Anförwanter, haf-
fom ock, igenom ätiMlige egne nyttiga Inrättningars anläggan-
bunden; Dessa omständigheter, tillika med den Mördade Z)n-
nare och Anförvanter, Mig och Mina Kära Föräldrars Hus
ftm angå Min Fosterbygd, Edra Märda 9camn. Uptagen
fla, Tilgifwenhet och Högaktning för Eder. Hysen wälbehag
het, som röijer sig nog bristande, w>d detta Wärda Ämnets
förwanter, samma Armest och Mänjkap emot mig härefter,
dageligen min Förbindelse, min Wördnad. AllmaZten hugne
sällhet och all wälmögo, in til senaste åren! Framlcftver nied

tade Gynnares och Stoftoanfcr*
tiCtlßVt t
GAKENtL?3.



Enkje-Frn Probstmnan,
Rrcborna och Dygd^tdla

Fru CATHARINA
TACKOU,

Sedd MOR IN.
Min Högtärade Käraste Mor,Mor.

jag stal gifwa i dagsljuset min Första Academista gdro*
Cs£J spän, yppas mig et behag'ligit tilfälle, at DerwiD yttra
v*S*2> min hjerteliga tacksamhet för de otaliga wälgjärningar,

hroarmcD Min K. Mor-Mor ej allenast Mine Ä. Föräldrar^Hus,
utan äfwen mig, ömt och karligen hngnabt. Min Mördade
Hulda Mor-Mors ömma hjcrtelag för osi, har i sanning varit
långt större, an at Det af min oöfwade Fjäder kan afstildras;
Detz godhet större, an at den tacksammaste derföre tilfyllest stul-
le kunna tacka, Det, som af min innerliga ärkänflas ädaga-
lägganDe i sielfwa Märket fattas, taktes Min HulDaste K. Mor-
Mor anse, af en, med djupaste MörDnaD upfyld wilja, wara dr-
satt. Mmagten förläne K. Mor-Mor all siejf-önstelig mdlmd-
go od) sällhet, och late Henne i Sin Höga Ålder fa röna den
ena Glädjen ester Den andra, af ©MeKär-egne. Lät Mig, K.
Mor-Mor! fä wara innesluten uti Eder manliga HulDhet och
ömma Omwärdnad. Under denne MörDnaefulla Onstan, har
Jag den äran at framhärda til Mitt yttersta.

Min HöWrade Käraste Mor »Mors

Odmi'ub'asit tsenare,
EPHRAIM GAKENIOS.



Capellanen i Hlvittis/
Ärewördige och Högwällärde

Herr JACOB
OAKLN I V 8.

Min Huldaste Fader.
uprinncr den länge af mig önskade Dagen, pä hwilken m

\\m f''c ttlfällc, at offcntcligen afiägqa en Vördsam Tacksägelse, forHliH) en Huld Faders Omtanka och hjerteliga Kärlek, at gjöra mm
lcfnab ©dll och min Fortkomst iivckelig. Wid åtanken as den

stora ömhet, som Min K. Fader hyst för min Wälftrd, blöder mitt
Hjerta, och jag m.igtar ej med Ord uttrycka den Wirdnad, Kärlet och
Högaktning, som mitt inre hyser, och hwaraf Jag altid är beredwillig
at lemna de Wördsamste Klänningar. I spädare aren af min Lefnad/
har jag af Eder ssclf, Mm Huldaste Foder, blifwit ledd pa lärdoms»
wägen; I mognare ålder hafwen I för mig haft ock all möijelig
kostnad ofparb i det , jag merendeli ständigt fått btmtsta det Allmänna
lärdoms-fatet härsiädcs i flera är. Dä Jag lemnadt denna Afstildring
om min Foster -bygd för Allmänheten i dagsljuset, fjafroen I haft alt
beswär och all omkostnad osparde, at jämte mig hopsamla be undcrrät»
tclfev/ som däruti finnas. llpfag, Min Wärde K. Far, detta mitt För-
sta Snilles prof, som en liten Frugt af ben Telning I ssclf planteradt,
och få ömt wärdadt. Anse, Min K, Fader, dessa Rader, såsom et prof
af min djupa Slrfanfla, Tacksamhet och Barnsliga Wördnad, och ömma
mig med Eder wanliga Huldhet, få härefter som härtill

Sen Högste Försynen gjöre Min Warde K. Fars dagar sälla och
mänga til Min och alle K. Anhörigas förfwar och hugnad. Jag fram»
härdar med ouphörlig Barnslig Wördnad,

Min Huldaste Faders

Ödmjuk-lrdigsie Son,
EPHRAIM CARENIUS.



B. L.

tT Fädemes-landets Ränning och Bcskrifnmg
til dcfi Formoner, Naturalier ock -hushållning, är nödig,

»l oå) hot en dräpclig nytta, Oectil behdfwia ej »u mera
bcwis. -Huruwida igenom AcademifTa H.äro-säten, et jU
stoet och for Allmänheten gagneligit ändamål fart roin-

nas, Det torde fortfens et närmare utredande. Skal af en Yrts He-
skrifning hämtas det ljus, til -Hushällningens förbättring, som srva-
rar emot ändamålet; sa bör e, endast på en blott Hiftonff, ock pH
höft fattad Gcographiff underrättelse, den grunda sig. Uptecningar,

Yrtens jarfkilgte Naturalier: Bcskrifningar, om desi
ligheter eller ölägenheter til Närings-rörcljer: Anmärkningar öfrver
förhållandet af Cameral-Inrättningar, huru roida de «ro afpajfade ef-
ter Folkmängden, Naringarncs rörelse, ock bandet» belägenhet til nyt-
tia, Häfd ock Npodling, samt dylikt mer; de fortfen» stcrffa ock för-
nämsta ätankan. CDck, som all denne kunskap ej, »tan en wifi ock
pälitelig känning af en Grts fä färstilgte rymd, storlek, lägen, ock
annan skiljaktig beskaffenhet, kan utredas; synes hacttl ock fordras
fierc upgifter, än u?id K.äro-s-ten, en Studerande kan t)afroa tilfälle
tit blifroa underrättad om. igenom den lycfeligen påbörjade ban-
dets <2ec,nl.if>l»isie Afmätning, fan kunskap endast, om alt detta, åtckål*
las. Alt detta bör dock c, affkräcka, ifrån de mycket becomliga För-
sök, fom, roid Acadcmierne, med Fädcrnes-landets Bcskrifning redan
pro gjorde, ock än fullföljes: De tala öfroerljudt om sit wärde,
ock det livs igenom Dem äfwen blifroit uptändt, til roar Hllghäll-
nings förbättring; &e äro hedersamme Witncn til sine Uphofsmäns
nit ock »välmening, for et fart Foster-land; Upmuntrad af alt det-
ta, har ifrr-cn jag, bålöre vedxt rotja min ©förmögenhet rvid min
Foster-bygd,! Pliyfko-Oeconomifke Bcfkrifning, än «t brista emot den
gnutta, i min skyldighet at giora det.

.(Syitna, Ä. H,. mig ock detta Arbete, med Ditt bcroägna om-
dömme: tNin förbindelse ock ärfänsia däremot, ar ock förblifroer
upriftig ock oförändrad.

§. I.



§. 1.

Om Hwittis Sokns Rymd och Häf-
damärken.

'XDittis Sokn ar belägen i Björneborgs-£<frt,
och tvfre Sataeunda lTledreöels Härad, gran-
far ät Norr til Luma och Ulfs-by ©ofnar,
ett öster til M<iuhijärwi och lyrwis, ät Sö-
der til pungalaitio och L.oimijoti, fornt ät

Walter til Riuhlo och 64fy14, och ar Soknms inneha»
ungefärligen il. qwadrat mil

Latituden efter 1747. Ars Charta ösiver Swertgr ochFinland sinnes, at e.oim« by-tragten ät Öster och Master
af *£wittis Sukn säfom m,dt emellan Norra och Södra grän-sen Har samma Latitade, som Raumå Stad, hwilken, efter
berörde cn.»tt, ar utmärkt i det närmaste under 61 grad. och 18.
min.; men borde efter några nya 1754 giorde Aftronomiffa Ob-
fervationer, ej wara til deh"polhögd Högre Utfat än til 61°. B'.

(*) Depe Observationer äro gjorde af Machcmatum Docens och Aftro-
nomie Observatören ssfd Finsk» Ceographifjfe Comnuflion Hflr Mag, 101,.
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Om således belägenheten ntctf Lo;ma*oct) Hwittis §iar

wcre vä förenämnde Charta riqtiqt utförd ät hafs stranden,
fä jiräcker sig Hwtltiö SJoEns? nordliga bredd iftä 6o°. e'6. toto
Crdra gränsen af Soknen emellan Harna och N)iryan4jc»
hiM, til 61°. i'B. af des Norm grans emellan byarna Atzck
ech Rilpijoki, ftmt i fölgd huraf ar efter mer omrörde enar,
tas ntstikning denne ort utmerkt en siette dels grad högre up
ät Norr, än wederborde.

Longltuden hwad den samma angår, kan beröm ingen
närmare underrättelse erhållas, än den, förenämnde altart»
oh lämnar, hwarefter 2.oima bp, kommer at ligga wid paj?
s?, det är e. grad och 24 min. öster om Upfala Obferva*.
torium. Och emedan Åbo pä samma knarra stär mast \\
grad, det är 4°, g'6, fom gjor iBt tids min. öster om be-
malte Obfervatorium: ( fom dock efter nyligen gjorda Obler-
vatiorter borde wara en tids minut filer 15. grads min.
närmare til Upfaia) sä blifwer Longituden af loima by,
om Chartan i öfrigit Har sin rigtighet £ grad; eller 48 grads
minuter men 34 tids min. Öster om Åbo.

HroittsZ ©tfn har behällit fit Namn alt Wn äldre ti-
der, i gamla Handlingar finnes dock någon stilnad i strifwesdt-ttt,£voittis strifwes det i Lagman Henrich Claullons dom,
af Ar 14.SS. i Konungens repste dom af ben 2. Avg. fävek ide fldste äldre och nyare tiders Handlingar. %vitis i et
giftes bref af Ar »417. och i Lagman Jöns Knutsons domar
af Aren 1537. och 1543. Hwijttis i Lagman Jou. Olofsons
dombref af den 2. Mardi 1638. tyckes kun-
na anses dels for Sroenstt tagit af Hroit med tillagd Finst
dnbelfe, dels torde det ock kunna hanledas af Finska ordet

wita.
luftandet ftwilfsn an daaeligen gjör sig det allmänna mycket förbundsmed sin stickelighet och oföttruina flit i dehe gör»mal.
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Ivit», U)iiila,na, det är späd lös,son, bwaraf äswen den
masta matt därstädes, såsom jemn och ■lågland . bestar af.

Sokncns didrrPolitifle indelning.
Hurudan den warit derom har man ej tilräckeligit hus.

I in gammal Härads bom af den 16. Novenber 1664.
namnes Riks-marskalken och General Fält Herren Gref
GUSTAV HORN, Greswe til Biörneborgs Grefstap
och Hwictis Sokn,hwilket altsa igenom forläning han fynes
innehaft. I anscnde til Härads fördelningen har Hwittis
Cokit tilförene warit underlagt tTledre Satacunda Härad;
I fölgd af Kongl. Hämmat Coliepii bref af ben 29. No-
vember 1689. lyber ben nu unber (5fre Satacunda tTle-
dredels Härad, En Härads bom af Ar 2Q, angäenbe
raer emellan Siublo ocl) Cuma Soknar formaler, at Ha**
rads ting meb Ulfs-by, Cuma, Hwittis, sOvra, Riuh-
lo och Sätylä boer blifwit hållit i iLura Cokn ; betta
utwisar altsä at hela 6. Soknar bä lydt under detta tings-
lag, nu utgjör Hwittis Sokn mcb pnngalaitio Paftorac,som 1639. blifwit stilb ifrån denna Sokn et färffilt tingslag
för sig sielf.

Ecclefiaftike fornmäl,
Vden dä Hwittis Boerne bliftvit fil Christendomewemwänbe, tyckas kunna utsattas til Medium eller flutet af

det Kli. 3«culum dä Biskop S. Henrich bragte den Cfytifi*
na läran til Finland. Som be ormvändas antal ej ivar
talrikt i första Christendomens början, bet icke heller straxt be-
fans tilgäng pä tilräckeliga Lärare, hafwa Kyrkjorne t början
warit fäet, och be farorna äfwen utan ständiga och egna Prä-ster, fä at bäde flera Soknar träbt tilsamman uti en ock sam-
ma Kyrkja stiftewis, few eck har en Lärare upwagtadt ftere

A 2 Kyr-
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Kyrkior än en med Gndstienst. Denna mening bestyrkas af
den ibland Mnwgen ryktbara frifägn at M af mänga Sok-
nar i forbna ttber kommit hit e til Hwittis at hälla Oubstfenst.
En fordom nyttiaber ginwäg öhver ffogor och motzar emellan
Hwitt ;s och Riuhlo, kallas än i dag »irtotie, Äyifroä-
gen. Nf de äldsta tiders kn'n/,refande Lärare simes formove-
ligen äftvett ben Thomas Joannis marit om hwilken i et
gammalt Päsivifft M issale är benna anmärkning, D:nus ThO-
rrm Joannis , vaZus czvondam in l^vtcci», obitt 26, Oäobr;
A:o 63. oujuz animam Oominuz DEus oonlervÄl in per-
z)scuz pace.

Innan Ven mnvarande Stenkyrka blifwit upbygd haf-
roa Soknens inwanare hällit fin ©übstfenst i Rvrtjsr bygbe
af trä. Den äldsta af ben, har warit anlagd wib Rarhinie,
mi by pä m sandas, barest efter ben samma an npwifes fa*
fom lämning en fyrkantig grop af 30. alnars längd, och 2c,

alnars bredd. 38»b denne gamla Ryrta utwifö ock pä et
bärg Hidencallio kallabt en katta, ftm i forbna tider med ef*
yrande flitigt bliftvit besökt.

Denna Syrras obeaivama belägenhet, få 1 ansenbebärtil, at ben ej lag mit i Soknen, som ock, at största delen
af Främlingen mDc utstft äfwentyr tvid öfwerfarten af sto-
ra älfwen, innan dre kunde komina til Ryrtan och tadan,hae
sedermera gifwrt anledning at en annan trä Ryrta i bes stäl-
le bufrok upbygd i Sambu by pä I<»ckula Diusthälbd ägor,
hwilUen haft namn af Cape!!, fantt milos det stället ännu
Cappeli mit i. Wibsteppelfe och wontro haftva ansedt or-
ten dar denna lilla tra Bytfa stadt för helig, och dyrkat ben
Pfom et offerställe, fornt haftw no" gr* funnit offer penningar,
an i belja ar pä samma backe, be<iäenbe i fmätt koppar och
silftvermyilt, bock ej Hdre an mymat i Konung GUSTAV l.
£»na Kklcn XlV. och Kong JOHANS öbor, Till bestan,



f&7* aJrrten/-ÅMtsiSot? /£ spisen. eutftrt»

jU >zH, vjhj. /ypiwer*,**^

*** *&£/ ** ty '&£% <4£ -zj^ty
7*uJ A crfrif+ ,





5
digt bruk har sibstnamnbe Byrka ej blifwit bygd, Utan alle-
nast til bes ben nuwaronbe sten Byrka blifwit farbig. Så
bristande eftermttelfen om de forutnemde Byrkjors upbyggan-
be finnes, fä osäkert är ock, at utnemna aret bä den nuwa-
rande Sten Byrka bliftvit anlagd; uti en gammal wid Byt-
tan härstädes befintelig Päfwisk matzebok trykt med munke-
stol, ar denne skrift på första bladet Iftud missale emprutn
est pro Ecclefia Hviftenfi « M- XI. ps«c. D:na
D:no MagnO Epiicopo AboenN fvICDXIIX. Dm denna
Majbok warit bmkad i de förra trä Byrkor. eller blifwit
kjöpt at n,)itias sedan Slen-Bytkan bygges, är obekant.
Orten hwirest Stenkyrkan mi är anlagd har forbom blifwit
kallad Barfatti nu Byrtjoby, och av ben belägen mit i
Soknen, därifrån alla best f.fkallade fyra Predik kanter, pun,
naiaitio, wambula, Cauwaya och Belkiö wägarne motas
ät, hwamf stiebt at ©ofne boerne i mänga tider ej haft nä«
got Cape!!, utan i Moder Byrtan förrättabl Gudstjenst ochhär begmfwit sina lijk.

Att beffrisiva denna Byrkas Zirater och prydnader äe
utom mit ändamäl, fä wiba be hwarken innebära webermäle
af någon fynnerlig Antiquitere eller annars utmärka af
konst och siögb nägot mer än allmänt wärbe; nog af, at fä
i albre fom senare tider denna Församlings Åhörare ej under-
låtit, at af et gobt hjerta bibraga til bet, fom beprybt betta
HERrans tempel!, samt hafwa förutan andra en Henrich
och Paulus Cal/a PäfveJs foner, Tackuffe stagfen, och Herr
Negemänts Skriswaren Jacob k°o»s«,Zi. häruti hedrat stg med
Utmärkt ftikästighet. Dfwer nägra ändringar i Byrts Staten,
låret jag fä lof at wam nägot mera upmarkfam.

pungalaith har af ålder want nämd en trakt af Hwit-
tis Sokn, som stöter fil län, och är 24 mil
ifrån Modertyrckan belägit, famf har fedon i landet folkrik-heten tiltagit här tt färffilbt ellcjälo blifwit inrättabt,

A 3 hwilket
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hwilket medelst Herr Bissoms Mag. isac l rotövh fo-
redragande hos Herr General (;ouxlirrtl)lt7n och Riks-Nådet
Grefwe PER BRAHE blef igenom bref af den 3t. Jul. 1659.
til et särskilt Pafiorat sedermera assstlbt.

Ar 1590. hafwa fyra Bönder af wambula sierdnng
med egen kostnad opbygt sig et annat Capell; denne deras
kostnad har Kong JOHAN ben tredje igenom bref til 3iurxio
Persson af ben 19. Jun. 1592. förorbnat, at efter jämnkning
ersättas af alla bern, fom til samma Capell wille hasira be-
tas Kyrkjogång. I 60. år hafwa seban Wambula-Boerne
i betta deras Capcll af Prästerne w,b ?)!oderkyrkan blifwit
betjente med Gudstjenst. Men emedan bet famma war 2.
mil ifrän Moderkyrkan belägit, förordnade Herr Biskop 18AC
ROTOVIUS igenom utslag af d. ts. Febr. 1650. dä wamn-
be Adjuntfen i Hwittis Canutum JnANNiz til Cciplan i bet-
ia Wambula meb' antydan, at stadigt Bo bärstäbes; Herr
General Gouverneurrn och Niks-Näbet ©refwe PER BRA-
HE tillabe igenom Refolution af b. 30. lvlaji 1651. til Ca-
plane 80l härwib, et bä waranbe odes* Hemman, med» fri-
het för alla wifja och owitza utlagor samt pålade Capcll-Boer«
ne, at det famma stmxt opb>>gga och hälla wtd magt; Detta
Capell bestar nu förtiden af 45. Hemman, utom Caolans-
Bolet, fom gjöro tilfammon 29ii gamla och 29i förmedla-
be Mantal.

Sfr 1646. är Capcllet i Cauwaya opbygf, hwilkets in-
wigande dock ej ffjebt för än cmbra Söndagen i Advent är
,696. betta Capelgäld har sit namn af Cauwafta By. fom
är ben största t' denna sierbnng och består Capellnäldetaf 43.
Hemman, som utgöra 21. A oförmedlade och is. förmedlade
Mantal; och är belägit 2. mil ifrån Moberkyrkan. Cap.ll-
ctäldet betjenes nu af Pmsterne wid Moderkyrkan, efter pläg-
ftb, meb Gudstjenst, hwarannon Sönbag, jemte alla Högti-

der,
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ber,hwilket i Epilcopale Vllitations plOtocollet af b. I4.vec.
1731. är faststälbf.

Ar 1687. ar i Beikjo sierbung äfwen et Capell uptygf,hwaruti famma ar ben s. Maji , fom bä war Cbristihimmels-fnrbs bag , första Prebikan blifwit hällen af ,Probsten ochKyrkoherden Jo». RexoNius. Denna sierdung formenes haf-wa fit namn af en Holme belägen i Strömfallet under pati-
la Bi), Beitunsari kallad. Bl denna sierbung höra 47.Bönder, som utgzora 22. gamla och 17. förmedlade Mantal,och ar emellan ben och Moderkyrkan f mil. Detta Capell
betjenes äfwen af Prästerne wid Moderkyrkan med Gllds-
tjenst 2. gängor innom 7, wcckor enligit§. 7. i Epilcopale vilt-
tscions prococoik-t af b. 14. Dec. 1731. Capellboernes Lijk
begmfwes wid Moberkyrkan.

Utom desie Capellcr är än i denna Församling et pre.
difofWHe på en kant Suttila eller pungalaitio kallad, hwa-rest längsta byn är 14 mil ifrän Moderkyrkan, och hälles ådenna kant i. 2 2. gängor Predikan Höst och Währ, härmedhar början blifwit gjord för 20. a 30. är fedan, enligit det §.
7. i Epitcopals vifications protocollet af b. 14. Dec. 1731,härom stadgar och innehåller.

Lyftre Män och ©ofriens Lärare.
Dygd, Forfjenst och ära, femte bet be hedra sina äga-

re, ftagba be ock be orter hwarifrän flike landets Heders Män
bårstamma; Hwittis Sokn har händt famma formän. DenGrunblärba och Wibtberömba Biskopen famt Doaoren Damel
Jusl,sNtus, täljer sin och sine Förfäders härkomst ifrän 3ufe,la hemman och lTlanhia by i denna S)kn. En Ankar fomwarit Stamfar for denne Familie har af detta hemman ta-git sit namn. Den Tapre och i siofäeder kunnige Vice Ami-
ralen Mats von Raijamn, härstammar ifrån Raijala by

här-
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harst>'bes; Stamfäbren til Godenbieimame har warit en Kro-
no Befallnings-man Gods Här i Soknen, htrars föner fe-
dermera blifwit adlade.

Soknens bärare. Intil 1562. är efterrättelsen om dem
nog felande; i fall den jfanund fom ofwanfore förmäle» haf-
na fjöpt til Hwittis Församling Ar 1413. den PäfwisteMajboken, warit Byrkoberde härstädes, fä ar han den för-
sta fom kanMmn-gifwas, men hwilfa efter honom hela fram*
funne 140 Ar in fil 1562 warit Byrtobcrdar, wet man icke.
Ifrän nytznämbe rid kunna. n. endast namngifwas.

Johannes Clementis Pastor 1^62.
Mathias CANUTi Tackou, lefwat 1773. Denna hat

igenom en inrättad waltuledning eller grof öfwer en fank äng
emellan Bumä Alf och Cauwahä Aä, gjordf båfleden til
Cauwaha ifrån Moderkyrkjo länet ginare, och kallas denna
eanal, papinoja eller prästediket. Sedan famma watuled
blijwit til det masta igenfallen, blef den Ar 1750. formedelst
nu warande Probstens Mag. t>ill.s Io»,ANs föranstaltande a*
ter upgräfwen och brukbar gjord

Petrus 'lbom», har Ar 1593. fttifwit unber l^plal,
concilium.

Henricus bNcola, lefwat At l6ir.
'lblmocbeus lefwat At 1624.
Henricus CI.E«ENTiS Wemoénfis lefwat Ar J527 WNtit

ofwen tillika Probst.
MA7«iAS Thoma- Hiilvi, eller som han sedermera fal*

lade sig Ei.«, stamfader för ElZame, lefwat 1645.Mag. Andreas Kkkonius Probst od) Kyrkoherde, fil-
lrädt Pastoratet Ar 1660. den 1. May. död den 18. Avg, I^.

Johannes rvExoNios, den foregäenbes son; Probst ochKyrkoherde, tilträdt Pastoratet Hr 1676. död ben 27. April.
1719.

r<lco>
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HfC©i*u» vANiEi.IS IonAN, Prcbst och Kyrkoherde, it*
hållit Fullmagt på Pafloracec 1719; bod den 4, Junii 1750.

Mag. Nicolaus Idman, Probst ocb Kyrkoherde, tillrädt
Pastorarkc den 2f. Jim. 1749; och bekläder med.största hederoch beröm detta Ämbete, nu for tiden.

Dm denna Församling ifrån def) första inmtning,
haft jämte.Kyrkoherdar äfwen ständigt *c«fetianer, är obekant;
ben första af dem man kunnat få efterrättelse om, hor lef-
wat 1580 »vid pafj, och kunde sedan ben tiden a. namngif-
was, hwilko man här wi< förbigås

Sedan wambula sierbung Ar »650. blifwit et enstylt
sacel!an,e, hafwabär efter hwomnnan warit 7. Capelianer.

Hwad tid Adjun6lurec i denna Församling blifwit in-
rättade, är obekant: sedan Ar 1631. kunde 12. namngifwas,
hwilfaé upnämnande for wiblyftigheten man äftven undgår.

Minne af örlig och Krig.
Af någre märkelige händelfer i denna omständighet, kan

ej annat med säkerhet anföras, xm den siendtligo drabbning, fom
emellan Hwittis-boerne och några ivQ. Man Danskt Cav,l»
ler» förefallit, emellan Biwiniemi och 2c.afkala£yar, i Ko-
nung GUSTAV den Förstas tid.

Stället, där denna drabbning jkebf, heter än i dag J*«
,in-Aro eller JK".Barret. De Gewär fom Bonderne i
denna strid brutadt, hafwa iraritKlubbor, Spjut, Yxor och
Lijor. Utaf be allmänna oblida oden afKrig, fom förstörbt
Finland, har Hwittis Sokn, fä wiba bekant är i be fram-farna fiber, ej haft färbeles stora känningar; Hartil har, näst
ben Gubomeliga Försynens styrfel, fä wäl dc)s belägenhet fom
af Naturen tildelta förmåner, mycket bibragit. Då wib olyc-
keliga Krig, Swenfka Krigsmagten warit nöbfakab at wika
undan för fienden, och draga sig ät Clvenffa sidan, har den,samma altib ock tågat igenom ofte Svknarne af Biörneborgs

', B Lan
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Län til ibsiervotn. Denna wäg war äfwen fienden fvr>
anlnten at tåga, åren 1713. och 1742.

Stänka af Mmsn Landets Fägnad.
Derföre bör jäg billigt anmärka bet, at bå wår nu ma-

tande Illlernädigste Kolmng ADOLPH FREDRICH beho-
gade ?lt 1752. hugna Finland (

meb bes Högst frögbefulla
närwaro, weberfors Hwittis Förfamling ben nåb, af Han*Konglige Majestät ben is. Juli» famma år, fog Nattläger
på Pmstegårben här i Soknen. Häruppå, feban Högst-
bemälte Koiigl. Majestät Wernäbigst yttmbt Des Höga och
Nåbigste »välbehag, öfwer Församlingens och des Deputera-
de« underdånigste wörbnabs * och gläbje-befygelser, fortsattes
den i6> eller följande bagen, unber rHog Kongl. wälmäga.
Resan meb Des Höga Bvice til Osterbotn, och bärifrättNorr om til Stockholm.

§. 2.

Om Bärg, Jord-kullar, Sand-
åsar och Kärr.

U3)Ar i Soknen förekomma inga särdeles höga B<lrcf, u*
Qyl tan förena sig betz Kullar och Backar makeligen meb
«?£/ bes Slätter od) Fält, od) är ©öknens läge mast jämt

och horizoncelr, nnbantaganbes Beikiö och Wambula Ca»
peii-Gäld, som äro något högre belägne än den öfriga be-
len af ©öknen.

Nägm få Bär g äro bock tämmeligen widstrsckta, så-som 3,i!orangas i Cauwaya Capell, och några anbm i
Wamb.lla. Dvänne B<lrZ, Rirxi-wuori och p^öllön^

wuori
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wuori en förnämligast m.irkwärdiga för bet, at uti dem stal
finnas ncder i Närget, Grottor och Hålor, därest efter Ge-
mene Mans sägen, fordom Rcfar od) Hattar fcafi jllna til*
håll od) Boningar.

Inga Sarg kommer men bär öswer, som äro på alla
kanter hela, utan mastedels synes i dem Hålor, Grufter ochbranta Klippor; ja, ofta äro de lika som öfwerstDpte och höfg-
be af stora Stcnröstn.

Mast äro alla Bärgen harstades forstorde i Norr, e-
somoftast ock på fiere kanter, famf ligga de gemenligen utsträck-
te ifrån Norr til Söder.

De bestå af en allmän Grå-sten, Granite, sammansatt
af Skimmer, c)varls och Felespac, hlvarwib bock <)vart«n
mast är rådande, od) äro be mastedels öftverwurne med störreoch mindre Tall, samt til en liten del äfwen af' Löf-stog.

Af Varg är pvöllon-wuori märkwärbigt, berfore, at
Ecbo därifrån återhämtar och uprepar hela orbm, åtskilliga
gångor.

Jord-kullar, större od) smärre, som har nog många fin-nes ; de beslå gemenligen af Sanbmiylla, oro tätt öfwerwur-
ne meb Gran, Tall och.Löf-fmn, ssiftewis. Nar begå röd-
jas til Åker eller Ang, äro be nog börbiga.

Sand-äsar förekomma ganffa få, och äro be ej heller
vidlyftiga.

Barr od) Morasser utgiöm en stor del af denna Sokc,
och måst til z:del af Soknens etenda. Barren härstäbes,
de hafwa til största delen härd Lem i Botn, ofwatifil äro de
ofwerwurna med allmän Brun och Hwif Mässa, od) undep
den famma sinnes fil 2 a ii Alns mägtighet, en Mylla afförrutnade Kärrwäxter; Alla dessa kunde meb nog bmgelig mö-
ba gjoms Frugtbämnbe, i synneryet be, fom i Dälber och
wib höga Bärg äro nibfäntte, od) i hwilka, ifrån ofwanlig,

B 2 gande
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gande Högvee, Mat-jorden af 9rSgrt: och Wahrfiod bliftvtt
nidssölgber.. Igenom Nybyggen (fulle det lättast stje, annars är bet
fåfängt at wänta, bet en sidan myckenhet af Barr fom här
sinnes, af be förra Aboeme i Doknen blifwa upoblabe, hälst
be förut hafwa nog tilrackelig Åker od) Ang, fornt besufan äf-
nen nog Skog och Betesmark. Några Boklag, fom ej tyckt
sig haft tilmckligt Hö-bol, hafwa i bessa åren meb sin stot»
förmån och nytta, wist nog tybeliga prof af nwijeligheten, at
upobla besse Kärr. s

Af be största Barren äro märkwärbiga:

Karhinicnn * Sv»,
Nänkan-Slw,
MaijM-Suo,
Riwä-Suo,
Wihas-Suo,
3lrä-Suo,
Kähi-Slis,
Suwi-Suo,
Suitio, Suo,
Siwän-'Su»,
Kiettarm-Suo.

Wackila-Suo,
Palo-Suo,
Nauta-Suo,
Ilmio-Suo,
Tammiais-Su»,
Haka - Sno,
Mustas-Suo,
Långan -Suo,.
Kaita - Sno,
Rahkenmta,

.Af besse sinnes De störste ofta af u crvadrat Mils wibd
och utrymme; och äro be alle bets belogne \x>ib" stora Cums
Älfwen, dels hafwa be ock Wattubmg fil Ven famma.sn wåb-elb, som bessa åren upkom i et Barr wid Bar-
r/iniemi By, ger anledning at tro, bet bär lorer finnas nå-
gon art af Brän-tarf, hälst Elben, utan at färbeles utwibga
sig, bär uppebölts in emot hälft år; tiben torde gifwa lilfälletil nognre försök i denna faten.

§. J.
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§. 3.

Om Bärg och Bärg-arter, samt
Mineralier.

MUF. Stenrikets ämnen, som här i Soknen man kommitöUffi ofwer, od) hwilka dels nn stmxt kunna gjöm nytta, dels
framdeles föttjena närmare granskning och unbersökan-de, be aro i synnerhet följande:

Hurmu Vcgetnbilii uliginof*, marfialis, fins i Kärr och
Swartkällor. Denna nnttjas af Bönderne til Fargerie, pä
det sättet, at til denna Käll-mnlla inblandas Ahlbark, ört ko-

-Fas timmans, och därmed färgas allehanda We-wafnader,
ft>m ock stinn til swart Färg.

//»««, palufiris Spbazni, finnas i Mähwuxnc Kärr of-
ta, til 3 Alnars magtighet. Denne finljcnar (j
ct

t samlas til Gödning pä Akrarne, icke heller kunna sädatteKärr med fyrmän, til näaon bördia Mark upodlas.
Sdbuh ponderofus, coagm«ntatu«, laroellofo folidus,

Argillaceo Oibraceiu, lulvus. DkNNk marlNliste Mo-jl>ld fin/nes wid Uollala Hemman.
ArgiUa tenera, Maculans, Sabulofa pallide cinerea; Strå-

tit fufeentibus arenaceo Martialibut. Itxxmt fina &m tages
Ky i wambula CapdlifldliL

den mera, ock fastare än annan Le-
M<f

iflDnqr~mi>tfrt iitrt, tiff} fftrnnhrqy ej stort sin Mg. , DeH.
larlchaltiqe Gw, kan med aqaafort ti tilrackeliaen utrönas, u-
tan iaenom aqua regis , som nnaare extraherar det
ämnet t nffo pracipuerar sedan Leran helt bwit vä BotU. Ju
lydeliaare foar denne Lera wisar as Järn i (in blanning, deJ
lättare smatter hon til Sla.qq och G'.is.

fpatolo qvartzoja, ar en HM sin Cand, som sin,
B 3 nes
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nes på Stranderne af Säxjersrvi Infjo, brukas til Strö-
cd) Skur-fanb.

Ocbra terrez fulva, fucefcens > pulvereo glebola, Fe.
nacts.- - - - dilute lucelcenz, gleborum struKur, ca-
vernulola»

En fierbebels Mil ifrån Bärfwäsälä By i wambula
Capell-Gälb, finnes bägge beffe o' Ocber-arter. Af IVlagne-
ten bmges be foga, bock något litet. Allmogen brukar bäg-
ge slagen til Bölderfärg. Igenom stamning kunbe besse o'
yclnar ännu gjöras lämpeligare, til betta anbamål.

Ochra terrea glebola rubra, brages ymnigt af slagne»
fen, sinnes i Mil ifrån BärfwäfäU By. Med denna O-
cber-mylla färga Inwånarena sine Hus röda. Slammas ben
famma od) litet calcineras i Eld, gifwer ben en mångfalt hög*
rödare Färg, och efter onstoldt prof, kan t Oljemålningar nyt-
tjas fäfom Färge-stoft. I förstärk ©b -grad mistar den desi
röda Färg, od) mörknar.

Ocbrs topbacea granulaca, krustiz nicentibu» ptce'ls.- ..... strarola, labulola, arrofulca, ca-
verrml'is ocbraceiz ilaviz. Myrmalm.

Bäbe wib Bukonharja od) »gottgd Byar, finnes tit
myckenhet af benna Järnmalm; ben brages ej förr af Ma-
grälen, innom den blifwit calcmerad. Af benna Myrmalm
har ännu ej nigot blifwit anwänbt til nytta, ber bock fa hårsom annorstädes i Finland af stik< Myrmalmer, med mindre
kostnad och fil större aftastmng

(
kunde winnas Järn, än af

en hoper ring-haltiga andra hwilka amingen
med mycken möda brytes ur strängsmälte Bärg-arter, eller ock
med stora förlagor, hit til Finland öfwerffeppas. En J Mil
ifrån bet stället, bär besse Myrmalmer finnas, ar wtb Bu,
ronfcarja By et Wattu-fall, meb tilmckeligit Watn Höst och
Måhr, fom med beqwämlighet kunde briftva en Mas-ugn.

Wid
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Wtb Salmenäja och Sallila Byar äro ock åtskilliga anbra
stora Wattufall, til anbm lika tiöbiga Wärfs inrättande.

Fen* Gmnatifer* , finnes har ock där i Soknenkringströb,
be; mast har man dem an öfwerkommit i Gefchiebe; få i fast,
klyft eller 3orbfasta Hällar; (3ranacerr,e äro fmå od) fwarta, af
orebig figur; Brist på någon filgäng af dem har hinbmf,at
man än ej kunnat rätt utröna berns Halt och Gry.

Spdtum ahalinum opacum album, rbotnbis impclieiliz
nirencibuz.- . - - viride album rhonnbis vix perfeäis, pla-
nis majofibus, varia direftione difpofitis.

Af bägge dche alcalifc fpather brännes hariSok-
nen, och ar detta fert enda »alt-brått, fota lMils i hela
Björneborgs £dti blifwit uptikft, och är belagdt med arbete.
Spaf/gtingcn tyckes stryka ifwn Söder til Non, och fi'nn«J
innom Mils diftance deraf e3 särffilta kaniungar. W«d Ca-
finan By drytes den gwnjvräkliga spåren; denne ar allmänt
hcirdbrändare an den andra. Orsaken bestar daruti, at alt det
gröna som i denna Rall-sp»c finnes, ej «r någon »Kalist fpat
Utan fte«cile«; ty under försök mcd de starkasie menftrua »n»
da effervefetra, aldrig de gröna fiäckarne eller sirimmorne <
den sten, men wal alt öet öfriga. Wid Matrusjoki By är
det andra Ralkbrättet. Här brytes Ralt-stenen wid Strän-
derne cd) ur ffe(fnxi Matnet i Strömmen, samt ar denne hwit,
sri frän fteatites., 06) ar lätt brand.

dje känningen af denna 2U!t-fpat, har yppat sig lvid
Siwikala By.

Kalken som anses f"»Lgrtrförei Murbruk
den ej fiacke^^W^el'/

dem dr manligt HeMtasig om, at enbast fä n-yc-
ket Ra! k til affafH, utan asseende pä be£ godhet och halt.

s btvtni«riet här < Soknen har redan blifwit bör-
jat da Stenkyrkan harsiOes upbyZdes, §. 1. Ite framfar

ne
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ne ?ren, har afkasiningen bock ännu ej blifwit öfwer 40 a?
50 tunnor Balk om året. För ben Allmänna Balt-bri-
sten som är i Biörneborgs Lan, förtjenar Balr-bränneriet
härstäbes all upmuntran; men meb ben billiga erinbmn, at
det ej må blifwa en binäring, fora må lägga hinber för Åker-
bruk, Ang och Boskapsskötsel, hwaruti Inbyggarena härsta-
bes nu berömwärbt äro trefsamma.
'- Olläru rlmofus , fubpellucidul, pallido cereus, punflis
2lbi«; är en art lälg-ften, som i Kalckbråtfen iblanb här
sinnes; ben antager en wackcr politure, är lik meb ben som
brytes ofta äfwen wib Bablberg«-grnfworne, od) tyckes enbafi
wara en variation til ben Herr Doflor wallkrius ibesi Sy-
ileme pag. 136. K:o 2. upnämner för Ollaril colubrinuz
Mollior. Cd) i Herr Mag. Joh. Frid. Mullers visputa'
tion do Ollartbuz pag. 9, är anteknab. Samt hwilken af»
wen, i ben Lärbe od) Nönrike Anonvmi Försök fil Mineral-
Rikets upställnlnl, kallas Steatltes lucea, lolida particuliz
impalpabilibul.

dsbeftut Albiu Kriis parallell», coadurtatiz. Denne As-,
best -art kommer man äfwen iblanb öfwer i förenambe Kalck*
brått. Den VMgifwes ock Ofta tenui membrana lpatola, hwil-
ken för Asbest, ej utan irring kan anses.

§.4.
Om Sjöar, Strömmar, Wattudrag

och Källor.
(jgj? Hwittis Sokn äro allenast tre Insjöar, Särijärfwi,
Av purijärsivi och Bahijärfwi; de Nvänne förra äro be-ISiV lägne i Cauwatza kapell, och ben senare uti Mober-

kycho. Länet,, när ;in til Raijala By*
Säri-



1 o *fas A+Jkr fa* £rr*, ~f jhr*46/*, &Z* ,
k**j aJf Jt* *4 <me*Jr* ' tr*y «2 ■ v*" *+* ** tiv*****,

j**A**/U* far fifiyA*/. &t £*/cJZ»

yu *ryA v &Jy -#r 'ÅhlAfcc* /"f&1£^'i^f+A*i/d«J



ff~m l/LVfito Jl /7- j*W tn** /rtrr*- *J ef?* Kts -#■■

f*j ebflfC*" JllWA* a/ fru*, /ihrt frrb/kyii* fe) £<7L+iH4/ i <**J*t/>J*J

/ JcU £**{ £/jLfCfc /J /*>*fy*r/st 'Å^n/

foAfA,fa / Jt++* &f»4*r»f~/?"'
e> fn'*J' n*wm**AcJz mSJUr* A &f**f^<f ,6m,
YtJ]tyvtDt+ fai-fK~Åi«<fft fru**- £a^/J"^

%&* £ J» */<** ** *** /*f"A~i*r"'



17
Sckrijärfwi Insjön ar den största, han är i. Mil lång

och I Mil bred på bredaste stället. 'Denna 3nfj3 är tämme-
jigen Mrck, besiinles ganffa wäl belägen, od) förorsakar ange-
näm uchat p.i alla kanter, få i anseeitbe fil åtskilliga med alle
handa slags tös-trän beprydde Holmar, fom ock til de anbm
wackra vöfrika Parker, hwilka den samma innesluta.

Communieation har denne Insjö meb Måuhijarfwi
Solens Insjöar, genom twänne smala Aar, Rutajoti ocb
pilijoki kallade; stulledeste 3far npränsas, är icke twifwel, at
under påstående "säJåhrflob, Skogswirke och andra Produ&er
ifrån de tfve Soknarne, kunde härigenom neb åt Hällkanten
nebfiMos; ty Utloppet af benne Insjö .fränt garnet til
purijärfwf, och därifrån til stora Cuma Älswen, fotn ut-
tömer sig i Hafwet.purijärfrvi Insjön är i Mil lång od) bibels Mil
bred,

e
ganska grund: beftnnes ej på långt när få Fistrif som

ben förra Insfön, har commun!caci»n med stora Cuina Äls-
wen, som anmärkt blifwit, medelst en ftnal A, hwilken bock
På några ställen äger 20 Famnars bjup. Orsaken til benne
Insjös mindre Fiskrik(jet, anses billigt wara bes) hårda Ler-
botn, brist på Sjo-äfa och Gräsrika Inwiiar, hwaraf Fl-
iken dels kunbe föda sig, bete annars haftva trefsamma Lägen
och Boningar.

Bahijärfwi Insjön ar likaledes grunb som purijärf-
u?i, men Fiskrikare ; har alffog od)Eräsrik Botn: och kan, be-
synnerligen om WålZtiben, emedan denna Infjö ligger na*
m in ivid en Men af stora Curna SiljVoen, mycken Lek-sistdärnti upstigo. Iltaf Insjö ntödes masta Fisken år-
ligen, emedan alffor många, m„d åtffilla stags Bragder, här
ibka Fisterii.

Fyra wattu-drag förtfena i denna Sokn i synnerhet
atanka.

umo Cumå stora 2tlfweny hwilken har communieation
C med
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meb Tairtf-tanbs widlnftiga Insjöar, od) fiyt r best Watn
genom benna ©ofen ti! Haft, ungefärligen

f 6 Mil härifrån,
wid Björneborg. På omse sidor af denna Alf äro Byar be-
lägna, si, til masta delen af Beitto kapell, och en bcl af-
wen af Moberkyrfjo - Länet.

Emellan Beitio kapell, od) til bes 2.äjmijoki Hen for-
enar sig meb Cumå Älfwen, faller en i åsyn ef wibsträckt Fält,
af 2 a 3 czvadral Mils wibb, som utgför Soknens förnämsta
Amislanb; och tippa benna rymd fördelar sig Cuma Älfwen
i åtskilliga Grenar, fom indelar denne Angéstätt i mångfaldi-
ga Holmar och Parker. M' alt for ymniga od)
långsamma W ihrfioder liber benna Ängspark och hela benna
Sokn dock ofta, alt för mycken skada. Ifrån hela öste be-
len af Björneborgs Län, Hawaii'Land, od) en bel af Baxvo»
lax, sammanflyta i denna (Cuma Hlf alla Flober Olh Sfär,
och härigenom uttöma be sig i Hafwet, hwaraf ej annat kan
hända, an af wib Is-och Kål-Ilningen, Lanbef härstäbes
måste öfwerfwämmas. Ar 1755, nar et Rägn-år inföll, och
berpå ,756. en blid Winter, meb ständig nederbörd och häftigt
Nägn, i April och Maji Månads början wib Kål-boningen,
timabe hämf en f7i ymnig Währfiob, af Watnet steg fil s
Alnars perpendiculZir högb öfwer wanlighefen, od) öfwerfiöd-
de i 6 k 7 Weckors tid 200 Tnnnelanb fådb Åker, od) wib
pai) 2000 Amars Hö* (Tag.

Riksens Höglcfi. Stänber hasioa, af högst priswärd öm-
het och nitisk wårb om 2>at,dt-l uKliällningcns upbjelpanbe
i Finla tb/ bebiettadt ben olägenhet wib sibstförflutne Riks-
dag, och under ben af Manbotn och Wettenstaper wibtfrag-
babe General-Lieutenarttens, Ribbaren od) Commendeurens ,
Herr August Ehrenswäkds Infeenbe, fastställt Strömräns-
nincrame ocb wattudragens öpnanoe härstäbes. Nödia
granskning, försigtig omhngsnab hasioa gått ftrut, drift och
wärkstälbghet hafwa fölgdt bernppä, fä at nyttan af ben brå-

peliaa
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pelign stgärd, ej allenast i benna Sofn utan ock annorstäbes
i Landet, redan är anseenlig; och, fast än under en få nplyst
och om Landets wal nitisk Styresmans tilsyn, i sednare åren
detta Arbete ej kunnat fullföljas, hafwa twänne andre af Fin-
sta 3.anbt-'c'usr)a!lningen hogtförtiente Herrar od) Män,
Herr Ofwersten och Riddaren Gustav Adolph Hjäkne, ochHerr Majoren Ha.\s Henrich Boije, ej mindre igenom oför*
truten möda, drift och wärfställighets främiande, af Ström*
mnfningarnes fnllföljanbe och Wattudragens öpnande härstä*
bes, gjorbt sig od) sin åtanm nu ock hos en tacksam Efter-
werld wördabe od) älffade.

Farssar od) wattu-fall, som Cuma Älfwen unber sitt
igenomfiytanbe härstäbes i Hwittis förorsakar, äro til Ström-
fallens hogb:

Aln. Tum. , . Aln. Tum.
Atzä, - * 2.-2.Malwa, af i. * 12.

Pefwola, - 1. * 2i.
Det Andra wattudraget har sitt Watfn ifrån lam-

mela ©örns od) anbra Tawaft -Lanbs Sjöar, flyter igenom
täjmijoft Sokn til Hwittis, och förenar sig meb Cum<l
Älfwen et stycke nebanför Prästegårben. Kallas L.åjma Ä.
Til Åbo leder benna A icke sitt Watfn, utan ifrån Tawaft-
Lanb hit til Hwittis och Björneborg; kan altfå berigenom ej
heller til Stapelstaden Åbo , utan enbast hit och til Björne-
borg fmmbeles Båt-och Segel-fart inrättas.

Sallila Fart), Låjma F-åch,
Mättälä, Kårkiakåski,
Paffala, Mauriala,
Salmenäja,

åre be små Fårssar och Wattu*foll, t.a'jma 2i i denna Sokn
C a utgjör.
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utgiör. På ömse sibor af 3.äjma H, sinnes mast hela
lvambula cspeii-Gäld, och äfwen några Byar af Moder-
kyrkjan wara betagne.

pungalaitio Ii utgjör Tredje LVatwdraget; ifrån P«n-
galaitw ?atto?at och bej; Insjöar, samt alt ifrån Uroiala:
Sofn i Tawsrileftus Län hämtar bet sitt Watn. Omkring ben-
na A, är måst Suttila kanten af Hwittis och punctalaitio
Parftorat belägen. fantet Wattubtan här i Soknen ar mcm
föM lajttotjör bet arwmnfaftl Båt-od) ar*

af Mä?t^r^V7BMär7Sp^»rrar , och
caléhänba annM Skogs-wirke, "sinnes på ingen ört här t
Neigden ymmgare förråd, an up åt benne Sfogs-bygben.
Dej) Fårssar och £Battu*fall i Hwittis, äro:

Suttila Fårs),
Natula,
Rieffala,
Riesåla,
Hirfwilä,
Pöyriäla,

eeppakåsti Dfa och Ne-
dre Fårs),

Kännölä,
lfollåla,
Kifwiro-nda * och ,
Eärfimys-FåH. lik

Fjerbe Wattuoraget, utgjor' Smnbu H; Det leber
sitt Watn ifrån Sammaljoti ttdft i Tyrfwis Sotn. $*
genom be!) twränsning, funbe åtskilliga Kärr od) sumpiga Dal*
ber uptorkas, Fraftnäsien förekommers, och annan beqwämlig-
het i Lanbet främjas. Desi Wattu-fall äro:

Hakcckåski,
Refiåja,
Witza,
Naickä, z:ne sarlkilta

Fall.

Kaukalon- perfe,
Kipahte,
Pitkäkåski,
Iånckala ochRonhia Fårssar.

Värnet uti desse omnämnde stora Inf/oarne och i
Lum<i
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Cuma Hlfwen, är Hwit-grätt; Ibe mindre Insjoafne,
Brunt; od) befynnerligen i Rukajoki, helt Gyttjsgt och
Mörkbrunt. Stmrt wtb Rastala By är en liten Insjö,
mast med Jord öfwertäckter; berfore märkwärbig, at bär alle-
nast finnes et slogs F.st, fom är 2lbbårar. Allmänt märkes
afwen, bet Fisken uti stora Insjöarne och Cumå Älswen
ar Hwit, och til Spis angenäm: men uti be smä Äarne
swartattig, och wäl något fetare än i be form; men min-
bre smaklig.

Bällor finnes har åtffilliga med godt watn, befynner-
ligen be fom hämta sitt Watn ur Sanbbotn, fåfom Bachi-
niemi By. Som mast hela Moberkyrkio, Länet ligger lågt,
tå Ler-grunb. hysa Brunnarne här bock ej fynnerligit gCbt
Watn; det är måst Ler-grumligt od) ofta Saltigt, af bet be
inkastabt Muna, at utöda Iglar ur sine Brunnar. Qlf an-
siälde prof har man funnit, at Ström-och Zf-Watnef, Min,
ter- och Sommar-tlderne, är långt renare och bättre än deras
Bruno* Nagm Insjö-Watn har man märkt hysa
så rent och godt Watn, at föga det rögdt någon ändring med
Sacch. Lacurni; af Bpiritu lLlls arrmoniaci od) SolQtione fa-
lls Tartari, har bet aldeles intet ändmdf sig.

H7V»em/e.Bällor och Brunnar hor man ej kommit öf-wer några, fom förtjena synnerlig åfonm. De prof, fom ben
förforne och i Natnrklmnigheten upmärkftnime Medicine Do-
ctoren ed) ?rovir>ci3l-MedicuB Herr Johan Haartman an-
siälbt, meb några denne Sokns Mineral-XDatn, och hwilkaRön hon bewågit ef? mebbelt, åtaga wi os) friheten at här
antekna.

Hwittis Byrkbacke-IDatn ändras, af Oleo kartar,,
Bpirtt. fal. amrroniaei, l-igv. srobakor; Nelin. Lallal. eller
6al!'«. Blifwer Opal färgadt, Meb Boluc. Sacch. saturni.

Nlatnet ifrån Bnstua Hemman, blistrer of 'biqvor.
Probat. Violett- med Refina Gäll. litet Brunaffigf.

E 3 Andra-
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Anbmbesei of Solur. fal. "farraii, ej heller of GM5. Hwit-
nobe meb Soluc. Bacc!,. Bacurni.

watnet i Bautaprtrta-läbbc, emellan 2>auttakylä och
Baijala, änbros ej of Sol. fal. Tartari. Meb Refina Gal!.
bliftver bet litet Violett, efter några Minuter: cum Galltz,
något Röbbrunt; meb Liqvore Prubacoriu, litet Swort, fe,
bon något Grönaktigt. 2O<D:be Alnar ifrån sistnämnbe Källo,
in åt Skogen, blifwer Wotnet mer Grönaktigt of l-iqvore
Probatorio, och minbre Röbbrunt of Galliz, än nämnbo Rai-
jala watn; änbras ej af Bolut. 01. "lartzr», icke heller af
Solut. Mercur. Sublim.

§. 5.

Om Soknens Climate.
behörigt utrebonbe hämf, hor ingen härstäbes giorbt

påliteligo Rön od) Anmärkningar; bet or enbofl of en
allmän mång-årig ärfarenhet bekant. ot Rägn och Sniö

faller i benna Sokn fybeligen mycket minbre, än i nästgmn-
sonbe Soknar. Sä wtbo benne Ort ej är et, meb Backar
och Högbcr igenombrutit Lonb, tyckes bet bemf ock woro en
naturlig fölgb.

Sommar - od) tidiga Host-fräster, hafwa i forbna ti*
ber watit i benna Sokn nog allmänna. Sebon be iviblyftiga
Angsflätter härstäbes, på pmfe sidor

f
om Cum<i Älfwen, blif-

wit mindre fante od) Wottnsinka, an förr, som ock Åkerbru-
ket genom nödigt Dikande blifwit bättre häfdodf, än filförene,
oro be nu mera albeles sällsynte. De fwåm Mi§wäxter, fom
här infallit Aren 1695, 1696 och 1697; fornt 1725, 1726 och
1727; hafwa ock intet härröbt of Höst, eller Sommor-fråster,
utan of förnwcken Wäto od) stänbigt Nägn, fom hinbmbt bå-
be Utfode, Wärt och Mognab af all Sob.

Ma
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Asta och ljung,eld, hor ibland utöfwadt hor wåld,
sam wärkan. Ar 1758, i )ulii M.mod, ofbröt od) fonder-
bräckte bet Kyrfjo* tornet, fornt i Sambu By, wib samma
tid, dödade en Fä-drift of 40 st. kreatur; utan at det min,
sta Ben märktes wara kmssobt, eller, af de onnors utwärtts
fynligen befunnos stadde, blefwo allo dessa kreatur böbobe.

Asta och ljung,eld, ar i synnerhet allmän här i Sof-
nen wib lalonäja By, t" Cauwasia Ca pel l: od) infaller
knapt något år, då Askan här i Neigden icke lemnor kännin-
gar af wåldsam wärkon. < Bon är mdsankt i en Dälb, om-
gifwen med branta od) höga Bärg, undantagandes wtb en
tant, hwartil purijärswi Sjö ttljltter.

§. 6.

Om Wäxter och Planteringar.
(3555 wäxtcr, som man märkt wäm Willo härstäbes,ollj kunde se-O.de stycken of färffilgfe flög upnamnas: men

man Mbgår det för wtdlvftigheten. Några få, be
sällsammare Wäxter, ffola enb.st omförmalos: fom ock de,
hwilka för någon Hushålls nytta äro utmärkts.

Af sällsyntare AMcr/ Mo
Girca»» lutetiana.
Veronica maritima.

srimula farmofa.
Lyfimachia If^rltflora.
?o!tmor>ium Carrulaeum,
Campanula »lomeral».
Verbafcum nigrum.
Bolar,um DullcamarÄ.
Afclepias Vincetox.

» - - per?gr>na.
Arundo Epigejos.
Bcabiola arvenfis.
Plantago lanceolara.
Poczmogetnn peltinatnm.
dynoglullum officinale,
Pulmonari» olbcina!i«.

zlabra.
Allium Bc<^nopraf.

Anlberi»
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Antrtericnm ostllragum»
Daphne mexereum.
Pari» qvadrifolia.
Adoxa Mofcatellina.
Llatins allinastrum.
Andromeda Poliiulia.
Pyrola uniflora.
Baxifraga granulata.
<3yplopbila muralis.
Bedum Telephium.
Agrostermna Licbago.
Ancbemiz tir>6loria.
Centaurea pbrygia.
Orcbiz conoplea.
Utricularia.
Eycopuz Europxu».
Millium etfulum.
Gucubaluz dioica.
Eycbniz, flo« Gucult.
Eupborbia Helis-fcopia.
Bpirea b"tlipendu!a.
Pntencilla Norvegica.
Gbelidunium IVlajuz.
E>elpbinium conlolida.
Anemnne Pulfacilla.
Rancmculuz sscaria.

lceleratu?.
I>o!lius EuropXUS.
Galeopfis ladanum.
t!tac!iy« Palustri».
Melampyrum cristatum.
Autbirrinum linaria,
Cardamine Pracetifiz.
Turritis birluta.
Geranium liobercianum.
Eacbyruz lylveNri».
Ervum birfutum.
Astragaluz uratenf>«.
Trifolium hybrid

procumbenz.
Hypericum hvadrangulum.
l-lypocba:ri« maculaca.
Garduu» beteropbyffu».
Liden« cernua.
Aclulka Ptarmica.
Impacien».
Berapias Hellebor.
Humulus Eupulus.
Ozmunrla Blrulbiopt«iiz.
Bac,yril.'um repens.
Ba!'tx caprea.
blolcu» adoratuz.

Bplacnum ampuilaceum.

Wclxttr/ som antvanres til Oeconomi/lr. bchof.
Af bern brukas:

til Färg, på bet fättet: Af Barken
stolas om Wåhren bå dw är lös of Tmbet, od) lagges se-
bon på Tokct at torkas öfwer Sommaren; När ben bå är

holf-
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holftnten, sonberhugges ben wäf fint, kokas meb Watt en
liten tib, och på stntet sättes Garnet bernti; Kokas åter en
hals Timmas tib, da en wacker Nod Färg fäst sig på bet in-
satte Godset.

Liehn Pctrtiu, dnHartuz, Flor. Svec. 946. Kallas horpå Finsta, Riwen-lassuja; Härmed färgas Röb-brunt, så-lebes: Af jämte litet Alun kolos Garnet meb benna Mässa,
då bet får en slik Färg.

Gaiium boreaie, därmed fästes ännu en Hög-robare Färg
på Garn.

/o/,6 F.s«/<, med ben färgas Gult. Garnet Betes för-
ut meb Alun. En bel sarga ock Garnet först Nobt, meb före-nämnbe Gai.um, och febon meb Björk-löf, Gult; Färgen blif-wer bå bestänbigore och wockmre.

Trifoliwn Aqvaticum , nyttjas emot Lung-sot.
Dapbnet, Bär od) Bark beros, anwänbes utwärfes at

bota Qwesan od) Full - sår.
Chryfanthemum som ock Matricarid Qb^.

momiiid) upblandas meb osoltobt Smör, och brukas emot
Swulnaber samt Tårr-wårk.

Planteringar.
Rofwor, utsås of twänne siog, platta och långa; bru-.

tas til tämmelig myckenhet; nibfås Vltdsommortiben; upto-
ges Michaéli tib. Sebon Bloben of Mfworno blifwit af*
skurna„ bör man låta bern få ligga några bogar, til fugtighe-
tens ofbunstning, innon.be läggas i Oropor, om be skola
kunna hålla sig öfwer Wtnteren. I Gropar, gräfbe i Sand-
backar, förworos Nofworno bast.

Hufwubff4l od)R,al-rötter, brukas äfwen til tämme-
lig myckenhet of Allmogen härstäbes; be febnore fonvores påsamma sätt fom Rofwor.

Humla, Hampa od) kin, brukas ej mer än til Hus-D behof:
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tehof: Bfsef are några hwilkos Akror beftH af ©amY
mylla, som anwanba flit meb Lin-sabe, och hafwa berof unber
tiben god båtnad, i synnerhet, efter fom denna Wohm ej nån-
sin fälles af bern ftsom Rudimaterie, utan uparbetas til Garn
eller Wäfttaber.

trägårdar finnes här ej ännu, utan allenast fmå Krydd-
vippor bos Stånbs-personer. Herr Pwbsten lot«Hiv ha? i
dessa år låtit plantera åtskilliga flögs Frugt-träb, sifom Appeb»
träd, Grobars Arte-träb, Stickelbärs-buskar
och dolda, hwilka alla nog hosiva rögbt trefnab, od) wifa fp«
deligen det , at Orten ej warit stulben bertil, at e) fiem Frugt-
träd t förra tider har blifwit planterade.

§.7.

Om Skogar och Utmark.
d?*B?V2it ' Soknen förekomma inga A!lmännings<ffogar; ät-
SOj siilligo stora Byar hasivo endast sm famfälbto Skog.
*&oJ Samfälligheter i Stog od) Utmark, oro häl
i Soknen nog allmänna; Hela Seik:s capell-Gald är twe-
d,elt. i famjgllighet om Skogen, få at halfwa Capell-Öalbef,
Maler om Cumä illf, aga alla famsaldt Skog: och Öster;
«n Hlfwen, är åter for andra belen af kapellet, Skogen och
Utmarken i famfällighet. Rukorcharja och ealmcrvl jaHyac,
§imt Rutuna och R.srpela, hafiva enbvyl-enffyldt SkoK/ för-
utan några få anbm, hwilka hafwa llr-ftällar i andras faw-
fHlighet, fåsmn Prastegården, Cackula, 2.eppät<isti, med,
fero.

©?ogs*os Utmarks 'X&rne, arv af åtskillig beskaffen-
het. Dels äro härföre antettlade, Bärg-hällar, Stenrofen.,
Källor, rinnande Har, och ivaxanbe Träd med Tälfmcmna-
Mning; Dels anses för (like gamla Broar,

Skogs-
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Sksgs-waPr, Fårssar, Bara och Polar i Kärr. ©ost»
♦yftnyri, är en Sokneeßa emellan Hwittis, Ulfs-Ny och
Cuma ©ofnar, fom består endast of en somling of Bränne-f4J, Med hwilko en i Rörben nibfott Tm-tunna blifwit fylb.

Ofwer hela Soknen finnes ännu tilräckelig Skog, fast-M ben til största bden genom obetänksamhet, när in til Byar-
M ar möbd; til Timmer hafiva några nu redan ofta
H fierndels iväg.

Orsakerna til Stogsidningen, oro förnämligast här i
Goknen Skogseldar, hwilko i bcsso framflutna åren, föror-
sakat en owärberlig skodo. Härtil kommer åtskilliga mi§bruk
wib Skogens nyttjonbe, säsom bet olbrig för ofta lastobe Sweb*
jandet, förbärfweliqit Löf-hygge od) Nofwer-tägt, fornt en o-sporsom Husbygnob.

Desse olägenheter kunde förekomma* lättast genom Stor-
skifte; När hwor och en fått fin wissa Lätt, skulle han blifwamånnore om at febern stjöta ben famma. Kunde alla förmås
at inlösa sina Hemman til Skotte, skulle detta ock giöm dem
mera eftertänksamma för efterkommonberne, hwob Agornes for-
sigtigo häfd angår, än fom nu sker. Enhollighef tom (Skogens
befporning, emellan Skogs-beläganbe, kunbe äfwen gonffa
mycket bibmgo til Skogarnas förwomnde; fy om hwor och en
först lenmobe be nohnämnbe onöbigo Skogsöbningor, od) wille
sebon bruka til Bränsle allenast Qwistor, Skot-änbor, Wind-
fallen och bolikt, bå wore til Skogames vefparning rebon en
bråpelig anstalt gjorb.

willa toäranbe Träd aro har Tall, Gran, Furu,
Hägg, Alm, Lönn, lind, Rönn. Björk, Aft, pir?l,
Hassel, rvide, Rällardals, Iry, W, fLn, samt Koda
och Swarta winbckrs - bultar.

L.Kf-träd haftoa mästabelen sin Botting p5Scen-bockor
och Ler-forb; Huru e/dy iall i Sond-jord, samt Gran pH
wåta ställen eller i Kärr. D 2 Skogs»
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Skogs-wirke; af dessa, brukas ej til annat än egit be-
hos; En ansenlig bop of Furu blef förlebne Winter ock fio-
pab, til Måste-tron, ifrån bessa Skogar.

En myckenhet Tall-ssog förspilles, ej minbre här pH
Orten an annorstädes, til pärtor, hwilko allmänt brukas at
tyfa, öfwer heta ben tiben fom Ljus tarfwas. Skulle Inbyg-
garena winläggo sig, at famla Gran-och Toll-kåba, til uti
blonning mcb Talg, wore bet ej mera kåstfomt; men wäl långt
snyggare, och hälfosommare for Ögonen, än det form. Afofwannämnbe Kådor ktmde hor, äfwen fom i Karelen, som-
los til onfenlig mängb, och kokos Hortz.

lltaf Asp, giöres här allmänt Råst-Kor; utof Gran,
Tall och (Sn, ollehonbo Drickes-käril: dock allenast til egit
bchof.

Tjära brännes af ganska få, och bet af Furu-stubbar.
©Fogarna utgjöm här masta Marken, emot Åker, Mg,

Kärr och Sjöar; åtminstone hålla de jämnwigten.

§. 8.

Om Åker- och Ängs-skjötselen .
hor, sA i äldw fom närworonde tider, warit/IjjW Hwittis-boernes förnämsta Närings-fång; Detta»&** drifwa de med ben flit och kunnighet, at bern härutin-nan Jetnna$cföreträde for många anbm Landsorter. Akmrneligga rörö $-bräddar, mästebels-emot middags* fölen.

l.andtmonen är flat och jämn, hwarfire Säden fällan
i denna Ort lider ffada af Köld och Nottfråtter, ehuru Käre
och Massor mycket här sinnes; Bära och höga Skogar för-
hindra Här ej Dimbans fria strykande of och ann ; icke heller
sinnes Akmrne här Wottussnke, utan igenom fiitigt Dikande
hålles Ateren luckcr, lon och lös.

3or6*
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lordmonen or L.era, til största delen; Rlappur-jord,

M<lst-och Rärr-jord, ©and -och pös-jord, fornt åtskillig
blonning of allo dessa, består ben ock of; Swart-myllan, ar
ej heller mycket ror. Ingen By är, fom ej hor blonning offlera lorbmoner. Allo Akror oro , igenom tjenligt gjöbonbe
och flitigt bruk, blifwit bördige gjorbo, så of beros afkastning
od) äring bliftver, ifrån 6:te til ia:te Kornet.

2trerOorbmonerna, of dem aro här och annorstädes itonbet, 7 färffilgta slag bekante:
?acar» Bawi.
Lieto-^laa.
l-lieta-lVlaa.
lV<ur>u»lVluld«, Muldä-Sawi
l^liucka-^aa.
Såra- Ban't.
Såra- fvlulda.
Nalle-lVtaa, Cuorm-eller l

Urpa -BaWi. j

Hård Lem.
Sanbblondob Lera.
Sonbblonbob Mo-jord.
Ler -Mylla.
Sonbblonbod Mylla.
Kloppur-Lem.
Kloppur, Molin.
Gjäs-jorb, Pös* jord.

En myckenhet Jord ligger här oftngtbar, hälbst bär stora
By-log finnas, och hwilko hafwa sin Åker fomfälbt.

Krono-Tionben i benna ©ofen är 265 Tunnor, hwilken
uträknat», » 8 Kappor för hworje Tunnas Utfäbe, gjöt heta
Soknens stattlagde Utsäde fil 993 &belé Tunnor; men
ftm största delen får, fil det ringaste hälften mer, an han be-
talar Tionbe för, få bör Uffäbet beräknas långt Fögre; Man
wil allenast taga en half tilörning, dä Utsädet for hela &ol*
nen blifwer 1987 od) i Tunneland, hworof ärmgen årligen,
allenast efter 6:te Komet pä Tunnan, ufg)ör 11925 Tunnor
siorp Aäbs osiostmng.

Hteren lagges hwart annat är i Cräbe. Det fom är*
nas til Råg plöijes 3 gangor: Första gängen om Wåh>«n Walborgsrmisso, tiben, eller, få snart Sotben efter Källol)-

D 3 ningen
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Dlngen hunnit torros; härpå (Staddas Akeren, Maltas och
Horfwos, somt Sommar/ gwbningen utkjöres Od) utbredes.
Andra gängen Plöijes Akeren, Erid)smässo - ttden; Detta
Plöijandet kallas Snebo Hkeren; Credje sängen fortfores
med Plöjningen Olofsmosso-tiden. Utsädet förrättas wib

Man hor här Ock äeforit det, at Äker-jorden som ar
wäl ©jobb, kan hwart år bom Frugf; En del bar försökt, of
hwart är sä et och sommo stixre: ena året med Nig, andra
meb Korn: seban Kornet ar offfurit, Plöijes detta Aferfrycket,
och stier Rågsådden strävt härpå; Man hor funnit bå, at
Gjöbningen fom hwort annat år föres på bcsso Jordstycken, ej
or så kraftig första året som onbm, hivorföre bet skulle tyckas
löna mödan, at holbre så Akeren HWort år, öcl) tilmckeligen
Giöbo ben, än ot låta ben rätt bå ligga i Tmbe, nar ben
bast kunbe bära Frugt.

Dikningen stjer altib om Währen, få länge Marken ar
lös och däfwig, efter ningen.

Korn * landet Plöijes om Hösten u efter Arter, Rofwor
sch Lin. -landet likaledes; fom här Gjöbes om Hösten,
meb Sommar-giöbning.

Åkrama Gjsdes här allmänt wäl; både meb ben Gjöb-
ring som efter Creotur stiller, ftm ock meb ollehonbo ?)fl)llor
och Granris, fom sm Winteren brages til ansenlig myckenhet
i Labngårdarne.

Åtskilliga bruka, emellan l^licbaeli och All-Helgon redan,
i Skogen samla Granris och Massa i stora högar, som dar
lemnos at murkno, til bes bäras blifwer en förtröffclig &iob*
mng. Mullen fom fins wib Byarna brages äfwen ut pH A-
kmmo, som ock ollehonbo Mylligo bär be fin-nas. Utof masta belen of Söknens Åkerbrukare, Milos äfwen
Voffapen

t Notfetiberno om Sommaren på Akmrne, bworefter
Akeren waxer gansta frodigt, anmärkt ar, at den Gföbningsom







31
som ym Sommaren blifwit uffördf och stmxt nidplogder, gjoe
större nytta, än den som om Wmtertiden utsläpas, od) hwar-
af Wåhr-rägnet borlstöller all Musten.

Äker-redstapen fom här brukas,.är Plog, kollas på
Finsko Aura; Denne är lampeligare i Åkerbruket, än be an*
bre allmänt i Tawaft-ganfe och Osterbotn brukeliga Plogar,
finnas ock til ftrufture mycket ffilgd ifrån dem, hworföre man
af ben famma har wil lemna en liten Afritning och kärt Be-
ffrifning:

plogen brages of et por Oxar, eller en Häst. Hon
ftr/å ut, fom Fig. i. utwisor; Wb 6. är et hål och wib B.
twonne Trä-kilar, igenom hwilkas flyttning. Plogen kon ställas
at gå djupare eller lägre i Jorden, och därefter Oxarna hålla
sitt Hnfwnb högre.eller lägre, unber det be framdraga Plo-
gen, hwarwid be oro fäste wid 4. När Plogen på bena
taltet är stöld, %at ej Karlen feban wibore beswär, än of hon(bi: bet Plogen ej faller omkull: Omrne fora bmgo ben, wem
nog ga ratt fram, fornt går ben ena of bern oltib i ben näst-
förut törbo Åker- fåran. Eti Gåsse of 12 eller 13 års ålder,
kommer, nog filratta meb Plöiioudet, desynnerltgen wib Anbm
hch Tredje Plögningen. Då Förflo gången Ploges, äro all
Redskapen som uti lig. 1. ses, uppå Plogen, samt wänber
han bå Tårfwen helt omkull, utan at bryta ben samma, få
lÄngt som Akerstycket räcker,

Uti samma fick brukas denne Plog ofiven, dä Nytt Land
upodlas; Med Rist-Plogen, Fig. 4. som kollas witchka,
f/öres bock Marken förut. .Rist-Järnet eller Wiuhka, bru-
kos äfwen bå, när Jorden är olbeles hårb eller förmycket Gräs-
wuxen, wid Första Plögningen om Wåhren, eller om Höften,
då Att-och Korn sanden upkiöres. Wib Anbm Plögningen
tages Ruoti-Rattta, Rist-lärnet, r>z. 2. aldeles bott af
Plogen; äfwen så wib Tredje Plögningen.

Dit bk man mHka äfwen, at denna Ruoti-llauta or
lss.
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fös, så af ben tan wänbos oltid å ymse ftcor om Plogen när
Plögningen stjer, til hwilken ända uppå Plog-Billen, Fig. s.som härtkollas Xvannas, finnes Nvänne hål, dit ben spitsiga
ändan fästes eller lärn-änbon; den öfre änbon of Nist-larnet
ligger emot sselfwo Plog-ftten, wib G. F. C. och lutar ben
icke emot Plog-stoftet, som i Ritningen är orätt oftryckf. N:<»
3. i Figuren, utmärker Mull-fosan of plogen.

Hnrfwen or Afritab Fig. 6; äger Trob-pinnor, gjorda
utaf hårb torr Björk. Sladden od) Wältcn, äw lita med
bern, fom på anbm Orter allmänt brukas.

At endast med plog kunna Rygga Aker-tegen, får-
at ben ej behKfwcr Diken: Det är en kunskap i Åkerbruket,
fom Hwittis-boerne meb förmån i många fiber brutabt, och
hos bern warit beros egit Fynb i Agricuicuren. Meb Plög-
ningen börjas bå altib mibt uppå Aker-tegen, od) ställes Mull-
fosan så til, af lorb-tårfwen altib wonbes up åt Tegen, och
icke någon gång ut-åt eller åt bredden of ben samma. Här-
igenom famlas Mnllen unber Plögningen lätt mibt på Aker-
stycket, lita få wäl fom mcb en Mull-Plog; Afer-tegen blif-wer mofligen kullrig od)

t afhällonbe emot Konterne, få at;
hworken of förmycken Wäto eller Torka, Akeren särbeles fa-
ger ffoba. tFör öfrigit är filgången meb hela Åkerbruket här, lika
fom annorstädes, dock meb ben stillnab, ett Hwittis-boerne
mo nogare od) worsammore bärntinnan, än andre; De äro
llpmärksomme, at alt stjer ien god ordning och i rätton tib,
samt at ej åkerbrukets Ans och Sk/ötsel må foto sig på en
(lump od) blinb lycka.

Äter och Ang Gjardas allmänt, meb brukligt Gjärbsel
of Gran; De fom, kunna hafwa tilgång på En bruka ock En-störar, be bär äro mångbnbbelt womktigore.

Masta Utsädet gjöres stänbigt of Rag, hwilken lönar,svm anmärkt blifwit, ifrån 6:te til w.te Kornet; Bönberno
hafwa
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hafwa altib sitt Utsäde ifrån egen Hembygd; De så båbe meb
Gammal od) 9& Säd, utan åtskillnad på annat, än, huru
Bod, Strid och Mogen hwardem örets Sponmål warit. Nu
bärande HeiX Probsten lO.',i>.x, har låtit hämta sig 350t-råg
ifrån "FanZlr-Laiib, och temet i några år befådt fin Åker,
Tjwilfet nog rögdt all trefnab.

Rom, tradigt, bwilket kollas på Finsto: Gum-ricti;
4ftabiQt f N)esi-ähra: od) 6-radigt, §ämyf4; Af besse
Kornstag utfås här allmänt, och det til ityebel emot Någ-
säbet. På be »mfrpcken, därest året fornt ivuxit Arter, Rof-
wor od> Lin, fom ock på nys) nutagne Akerstycken och Gräs-
lindor, utfås häfbst Hafm och Korn.

Hwete utsis äfwen något litet, of största belen : beck ej
Winter-hwete få mycket fom Sommnr-hwete; Det förra ttif-
wes här gansto fallon.

Ärter brukas i detma Sokn mer, an allmänt i be Ofte
Orterna; Vönbertm,,hafwa mast af Grå, Bruno, od) under

riben äfwen Hwito Arter; Gröna Arter brukas allenast of
Stånds-personer. Bönor brukas äfwen of några få; be
trifwas ej uti annan lorb, än wol ©jobb Lem.

Sädens Bärgning stjer här, som allmänt på anbm
Orter, med Honb-stjäror; Den binbes i små Bonb: lagges,
alt berefter Säben är torr, i större och minbre Sobes-stylor,
och brages i Rijor alt efter hand, söm Folket hinna Trösta
den samma. Tröskningen stier of 4 Perfoner, hwilket går
nog fort: så at 8 å 9 Last Tröstas, högst innom 4 5 s Tim-
mars tid.

Swedjor brukas här ännu aswen, of några Londtmän,
hworwid största båtnaden ar enbost ymnig Bärgning of Ros-
wor. Som besse brännas forraste tiben på Sommaren, så
oro Skogs-elbor of dem nästan omdwifeligo fölgder, od) lära
denne ©ofens tressamma Inbyggare sielftve efter hand, insträn,
ta detta fasliga Skog-öbailde Närings-sö^f.
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SngS-Msclcn.
Angår, och tilfälle bertil, hafwa allo här gonsto ymnigt,

få, at Angs-stjötselen bärigenom wonhäfdos. Inbillningen Hos
bonden, ot få bet ena året fa mycket Hö fom bet onbro, of
Angome, gjör, at intet wårbor sig om bem. I
mata Somrar funno Ångorna wäm något, bock ej få fro-
digt, fem bå, när be rätt skulle emfas. I form (Somrar stårHö-wä>ten olbeles felf: til masta belen äro Angorne här äf-
wen ganska kringspridbo, så at bet mycket ock' förhinbror be-
ros wårdonde.

Angarne Bärgas på samma sätt som i öfre Orterne,
od) det meb Ltjor, både of Man - och Qwinkjön; Höet bäres
u i Lador of et por Personer, meb Bäror eller på Stänger
som bertil blifwit gjorde, och på Finska kollas Sapilat. Ar
Ängen sumpig, inbäret Höet med W>djor.

Masta belen as/ Ängarna i benne Sokn, oro Rärr-ochtVattu-Angar, förutan det, t dem sinnes isynnerhet Starr-
teorier, Utgjör här ock FbZlariz aruncltn-icea, I"rilo!ium p«-
lustrs, Blä-tatelen: Cynofurus, Hund-eringen: Alopecu-
rus, Äng-kaflen: och Arundo, Strand-rören, här et gobt
Bostaps<foder; och kunde besse allo, på be fiästo stallen förbät-
tros, genom stiligt od) tätt Dikonde.

Den 20-åra ofreben hor logdt första grund til Ängar*
nes wanhäfd härstades; Då blef Landet blottat* på Arbeta-
re, hworigenom Angorne fölgakteligen ock wanstjötfes; Nu
mera, sedan Folkstammen ökf sig, hafwa be bock onsenligen
blifwit fforbättrabe; od) är i stället för Kärr-Angår, Hård*
wolls-A'gar mycket blifwit uprögde.

r Ofwer hufwud at fägo,
sinnes här nu i Soknen, 40 a 50 Amar Hö-wärf på hwott
Mantal. I onfeende bertil, at Agorne äro wibt ifrån Byor-
ne ojNgsne , räcker Hö-bärgningen gemenligen 6 <Deckors tid.
Man kan på et Mantal iblanb tälja 30 å 42 Ängs-Lador,
hwitcet att ej ringa förbelor Landtmons Dogswärken härfläbes

wid
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wid Mgs-ffiötselen, och på wåro fårta Somrar lemnor ho--
nom ringa ttb öfrig, til nya Zfngs-upodlingor.

Som Hwittis Sokn består of 133 och 4:befs Mantal ,
och hwart Mantal kon äga

f
fo Amar Hö; bliftver alfså af-

fästningen af Hö#roäftr och Ängarnas- Bärgning i hela Sok-
nen, 6CBi och i;bels Am Hö.

§. 9.

Om Boskaps - skjötselen
sHHVs?aps-srjotfelen förmenes i forbna tider warit bättre

wårbab af Hwittis-boerne, än fom nu. ' Orsaken, ef-
ter Allmogens föregifwcmbe, stal wam Ångornas min-

dre ftugtsamhet, i besse tiber; Den byrhet, som i några år
warit på Slagt, hor förledt Allmogen at sälja sin Afwel, til
bet nogaste. Okunnoghet i Fonobs - Slukbomors igenkjännon-'
de och botonbe, samt allmän brist på såbone Gjämings-män,som wib besso omstänbigheter kunbe gjöm nöbig och nyttig,
honbräckning. En årlig, här mast gångbar Bostaps-sjuka,
jämte Rof-bjurens owonligo myckenhet, hor förorfokobf stor åt-
gång på ollehonbo slags Boston. Denne Boskaps -fjuko är
bestrifwen, iKongl. Swensto Wettenstaps-Academienz Hand-
lingar, för Ar i?fß, pag- 47/ och anses for et Species af
Letufa I«inr>lei, eller Sudore anglicana. Myrstacks *meb litet (Salt uti, har man funnit wara bet bästa ?rzrlerva-
tive härföre. Efter Allmogens berättelse, hor benna gångbom
Boskaps-sjuka först blifwit spord, förr Rosta infallet, 1713.'Då torra och warma Somrar äro, »visar ben sig mast: och.synes ej ringa denne Boskaps-fjum årligen understödas, ber-,
af, af på be flästo Mulbeten och Utmärker, antingen är brist,
på nödigt Watn, eller ej tilgång på annat, än bet, som i
Kärr och Myror finnes. Oftare infinner sig benne Bostap^

E 2 siuka
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Ma i de By-tag, där Mull-betet består afLer-fordmon, ocy
är Lågländt, än bär Bockar ed) Höglandta Orter oro. NOS
Wåhr-fioben ar långsam, på be här woronbe få follode Wot-
tu-Angör, hwilko pä ymse sidor om Cumä Älfwen betagne
äro, od) hwannedelst Hv-wärten blifiver med Afjo och alle-
handa Wottu-fräf, (fom efter Flod-wotnets oftopp bo och
förrutno,) öfwerdmgen: då är anmärkt, at Bostopen gemen-
ligen får, om den stillas meb fådont Hö, lltfot och andra
stvåra knmtpor, samt omsider oldeles tynar of.

käke-bot häremot, är bet, at de låta Bostopen simma
hwor dog, fornt gjom en Röra af Mast, tibsticko, Kmft-
och Äggskal, hwilket gifwes åt Bostopen twå gångor i Wee>
kon; detta föregifwes rögbt god wärkcm.

OmSommaren, hofwer här Boskapen tammeligen tit>
räckelig föda; Af Mall-Hjon Betes be bå i %BiHa Skogar,
ilepot, eller Bosraos Hwiloställen, uppå fma nprögbe A*
ker-täppor i WiUa Gkogarne, brnfas här äfwen allmänt.

Boskapen födes här heta 7 Månober inne: hwarförr
alla år, Fobret for Allmogen ej räcker til. Förutan Hö och
Halm, brnms äfiven 2.0ftil en stor myckenhet, al fpifa 80--
fiapen med: famt om Wåhren, då nöden få tränger, brukas
2lsp-bart for Ror, famt Gran-ris för Hästar, blandad
med £afra; daraf de må wol.

Af gästar härllädes, oro wtll få ösioer 9 Qwarter hov
ga: men bock stadiga Dmgore, samt fe wäl ut; På besse har
ej någon Farsot giordt htir brist.

Sedan tlljölre- koren Ralfwadt. ftVeS de ined Hs,
Agnar, Rof-blon och anbm tackade Woxter, hwilfa med Hett
Watn nötas; Detta stal styrka dem, och bidraga mycket til
Mjölkens ökning. Afrastningen efter en MMe-to, är
härstäbes ii kispib Smör; Gil tilwarkas ock något af Bön-
derna. Igenom bet, at ben förmycket Saltas, ar den dock
mast Mager och osmaklig.

Oxar
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(Drar har hwor Bonde, och brukas allmänt til K örssor,
både Mintet och Sommar; De förmögnare hafwa 4 if
por: mindre förmögna 3*4/ och oltid 2 por fil det minsta.
De draga por-tals, med Of: od) fan et por Oxar altid dra-
ga långt mera an en Häst; I fall be fämbes meb Ronfor el-
ler Sela, funbe en Oxe ensam gjom nästan lifa stött gagn I
Hem-fjorslor, som en Häst. (Vrår brukas hor, fram för an-
bra Orter, ock med större beqwämlighet, emedan här fällan
och aldrig faller få djup Sniö, fom onnorstäbes. fotat fö-
das meb Hd od) Hackelse, Kjörsle-tiderna: men andra fiber,
om Winteren, meb Halm; fällan meb litet Hö.

Ralfwar fodes Första Aret med Ho i Anbm Aret få de
nöija sig mast meb Halm, och få ganska fallon fe Hö; ©ef-
ta bidrager mycket bertil, ot beros Boffov blifwer så liten til
Wäxten.

Allmogen bruka en myckenhet af Här, hwilka oro nog
små; för Beb»n«rier äro be ännu ej särdeles hugade; Det
är en åtgjord, som kommer ann på Stände-personer, och hwil-
ka härstädes äjWen lemnodt Allmogen godt eftetdöme. Fa-
ren spisas nvd Hö, Hos, och under tiden med litet fKn-ris.
Ullen of Finska Far, omvändes of Qwinfolken fjelf til Woll-
mor, fornt Färgas på ålstilligt fått, och brukas til Kläder.

Gjettcr brukos allmänt, tämmeligen många, af hwor
och en Hushållare härstäbes; be äro

t
gonsto gobo at Mjölka,

Sommartiben, och blir of beros Mjölf godo ostar: fttmt ko»
fod, gifwer den ej efter Ko-mjölfen; Desse behöfwo minst Fö-
da: om be få Gar-tall, t3ne,ris, fann då och bå litet t.of
od) Hö, äro be nog trcfsamma.

Hästar äro i Soknen, 740 st. MMe-fer rc;f4. O-
rar i2f4- l.lng-nöt 1260. Ralfwar f6o. Far 6300. Gjet-
ter 2f20. Defst gjom tilhopa, 14588 (Treatur, hwilko mast i
7 Månaders tid, ofwer W>nt«rm, meb 6631 och ':dels AmS
Hö-wäxt (§.8.) fromföbos. E 3 Swin,
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Swin, brukas of hwort Hushåll; De äro öfwer alt fil

Mårten, små: Föbas mast meb Dras, Misine och lall-bart:'
och unberhålles nu i Soknen, 1890 st. of dessa kreatur.

Af Fjäder-fä, bruka Allmogen blott Höns. Ständs-'
perfonerne bruka allmänt GjG, Kalkoner och Ankor.

Afsättntngen of Bondens 2.adu-gärd, bestar i Bo-
skap, och til en del Gjödda (Drar, Smör, Lalg. Flåft
od) dolikt. Få Ra Hudar kon härifrån komma, til ofsoln
til Kjöp-stoden, emedan i Soknen är en feb öfwer alt, at
Manfolken, och i synnerhet Bonde-bmngorna skolo gå med
Stöftor. Kunbe någon fporsomhet häruti hafwa rum, förbe
wäl Gorfwerierne få tilökning i sin Kudimaterw; Men för
hänbo, faknaben af benne förmenta prybnab ock kunbe förmin-
sta hug, och betaga upmuntmn för mången roster Bonbe-
bräng, til flit och iboghet i Åkerbruk od) onbm bef) Sysior.

Om ben tilämnobe Navigation, igenom Cuma Älf til
Hofwet, ffnlle winno fin wärkställighet, kunbe ofkostningen ej
allenast af Åkerbruk blifwa långt större, utan ock äfwen tabu*
gårbs-wohror mera funbe offäftas, fom bock nu, för of-
fattningens beswärlighet och be bärmeb förenta hinber, stanna
hemma hos Bonben.

§. 10.

Om Djur, Foglar, Fistar, och
deras Fänge.

*fITP§3Ua och lama Djur, som i benno Sokn finnas,HMH kunde wäl 31. särifilgte ssag namngifwas ; widloftig,
t»?s£? heten demf påbjuder dock, af nu lemno sådant o-om-rörbt. Om et od) annat of bern, stol i kårthet allenast, nå-
gra omstänbigheter anmärkas:

Urfta
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w/«, ArUcs; Af benne räkna* har z-.ne stag, hMlka dock
siMs wara blotta Variationer, od) ej diftintSa speciez.

Slag-Björn, Swort fil färgen, är störst; fes och fångas
sällan. Ring Björn, of Grå färg, meb Hwit Rond, fom
näston går omkring hela Halfen; or den allmännaste. Myr-
Biörn, til färgen Brun; är minst. Desse twänne febnoregjom största stabon, och taga masta Nofwef.

Björn fnngas, ej på annat sätt, än igenom Sfjutonbe:
antingen på Ludder eller i Lya.

MufieU Md*m\ Maro, med Hwit eller Gul-brun Kjäf;
Källos har: Hapa-riätä. Asp-Mardcn; och hålles for et
särsttlgt (lag of den allmänna: är bock blott en Variation.

Mufteid Ermtxedy fängas iblanb meb Fällor; Swompor
eller Möi), är bet txisto til Agn för bern; lvlustela lirminea,som är Tota ntvea, absque caud« apice nigro, och hlvil-
fen äfwen är minbre än ben förre, fommer man någon gäng
astven öfwer; Djuret är här bekant, unber namn of Rirpa;
I brist af tilfälle, at få famla observationer om bet) rätta
utseenbe, kon man ej än wist yttra sig, om betto Djur är
et diflinH Species eller icke.

Mänf, Penn. luhkuri. Detta är et allmänt bekant
Djur i Björneborgs Län, nytt Species of bitter; fnapt af
någon Zoologe bock ännu febb eller beffrifwen. Som jag
höft tilfälle at fånga bet somma, upsättes nu bäröfwer, efter
de upgifter fom warit at tilgå, foljanbe fårta Bestrifning:

Lutm ore aibo, flantis palmatu hirjutit, digitu jubd»
tjvalibut.

Deftript. Hr>i»al est ampbibium.
Celor corporis talvo fufcus-
Nafus prommens.
Forma totius capitie :Lutram imulatur, Myxtxtej ta-

»nen ut m lele, corpore conco!ore«.
Amres lat«, lubrotund», bleve», tuz>tK oculos & fu-

periori maxill» propius lita:. MdxiUd
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MdxiUd foperior obtul», inferior <r,ag>s »'tbb».
Oe»/er fuperiores ineifores 6. parallell, plttv», obtula

Zemi.- - - 6»«/«/ 2. maximi spatio remoti.- - - Molaret fuperiores 3. sqvalirer afe distantes;
I:wus ordine minimus; ultimue maximus.

Intiforet inieriores 4. mmimi obtufl.- - - c-»,'»,' » - - 2. maximi cum inoilorii»
parallell.- - - MoUres - - - 4. primus perexiguus.
seinde duo magnitudme »czvales, culpidati; ultimus lerra»
tus maximus.

Lingvd Ion?a, l«vis, te6la papil!is acutis mollibus.
Vertex capitis, pilts fulcentibus, albis qvibusdam in-

termixtis, unde paulifper canetcit.
Crura brevia.
Pedes s. daflyli, anlerinorum inflar membranis interce-

<3entibus junsi; anteriores poflerioribus duplo breviores.
Digiti sub»czvales, pollice paulo breviore.
Ungvet cinereo albi, incurvi, concavi, acuminati, non

retraKabiles.
Cdlcaneum tuberculis tribus oblongis.
Venter flavo suceslcens.
Pili molles, omnes sulvo lulci, exoeptis ils czvi ll»

Hum oris, cV partem luperiorem gutturis ambiunt; kili
longiores nigri lunt, breviores tlavelcunt.

Cduda teres, paulatim in acumen lenuatur: vestita Pi-
lis fulvo nigris, longioribus qvam in religvo corpore.

Obferv. non libilar lutras instzr, led clamorem edit, ut
catellus, «zvo convenire videtur cum lutra Lrz,filie/>fi. Vi-
Hitac Filcibus, N.ani«, vytifcis & aliis InleKis aqvaticis.

Cervut Elapbiu, Hjort, Fenn. peura. At Finnomespeura ej or Ken, utan Hjort, har man här fått anmärka
af
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af Djurets Horn, hwilko ärv olbeles rmiba, tetetes, och ej'
palmatx; Desutom är berta Djur of 8 2 9 O.worters högb,
fil hwilken storlek Ren sällan hinner. Renar finnas ibland,
bock mycket fällan här i iSkogame; de Fallas på Finffo: pä*
ra. 2flg od) Hjort, berättas wara komne under förra Kri-
get, 1713 «d) 1721, til detta Land: dels ifrån HifAanb, dels
ock iftän Kland. -De hofwo alstrat od) ökt sig här onsenli-
gen, sä at för tv k ,2 år,-man kunde pä Mäsorne här i
Soknen räkna 20 K 30 Hjortar, i stocken; Af It»argars o*
wonligt tillagande myckenhet, s)or tnt mera, -bock sä Skog*
fom Tom-Bostopen, dogeligen blisivit förminikab.

•Af Glires, Gnagare, finnes här, Harar, Otornar och
Motz; Flygande Ikornar oro nog sällsynte.

Af Rof-bjnr,
t
gjör Björnen och tvargen oerhörd stä-

da. Igenom behörig unbersökning i Soknen , hor jag bliftvit
unberrättod, of förledif är, förenämnde Nef-bjnr hor i Sok-
nen fallit til Nof och byte, 30 Häftar, 15 Vrår, 27 Kor,
25 blng-not, 25 Ralfwar, 282 Far, 32? Gjetter, och 180
Su?in< I nägro är är förlusten ännu större.

Seglar.
Af dem finnes til myckenhet, i synnerhet Sjs-fogel«

Änder wistos här, fil ansenlige stockar, som meb sitt besök
fiabo Km'n-Akrorne. 98. st. särffilgte Species af lama och
N?illa Fåglar, Har man märkt hor finnos.

Anas Cygau*, kollas här 3a°Ufcen; Anat />?«,, Mättck-
hanhi; Mollijfma, Meri-sitorfa; Anas Fufca, tTlufta*
sitorsa; Allo besse wistas här, allenast nägro Veckor, Höst
och Währ.

Sermtor, Ivistos hela Sommaren öfwer.
Merganfer, ses enbost om Höjden, i stora stockar i In>

ssöorne; Mergus Minutus, kallos Härna-suorsa.
Columbia Af benne föwgifwes hor ock sinnes et

F annat
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annat slog, fora förnämt källor Uiku; dm har fått namn ef*
ter sitt läte. Ar ©ra' fil färgen: lika stor, fom ben förenämn-
be; Bygger Bo wib (äga Swanber, wärper 2:ne Agg. Sa>som onlebning,. At närmare unberfoka härom, warber detta en-
dast anmärkt.

Ardea Nigra, Fenn. Hattara, tTlälkäkurti. Den Lär-
da Probsten och Kyrkjoherben härstäbes, Herr Nils Idman,som i Natural-Hiftorien äger insigt, od) för benna Wetten-
ffopen fottobt mycket nöije, hon hor haft tilfälle, at en gäng
jä>w förö den Swarta iranan meb ben Besirifning. fom öf-
wer Ardea i Faun. Svec. bi:o ,35, finnes inforb: men
funnit benne fem här wistos, woro ifrän ben nägot olika.
De kjänne-märken hon i hast upfott, äro följande:

Hufwub, Hals, »ygg, rvingar od) Stjert, Swarto.
Bröstet och Buken, Hwit.
tTJäfwet od) Fötterne, Hög-röbo:
* - - Dubbelt längre och tjockare, än pä anbra tra-

nor: mm Sfjertm mycket kärtore, än pä bern:
I storlek är benne minbre, än Ardea Grut.
Denna Swarta Tranan wistas i Mosar, od) pä ben-

na Sokns flocka Angår; Föber sig of Grobor och Watfn-in-
jfeaer, bern hon i Ä^ottu-pussar och på Stränberne upföker,
famt springer efter; Ar mycket stygg. Wifor ben sig nar
in til Byarna, är bet tekn, fil snört m)tunbanbeo9uign. Afdessa Tranor ses sällan flera, än i, 223, om Aret. Wisa
fig flera pä en gäng, anses bet of Allmogen, för tekn til Milj-
lväxt of mycken Wäto, hworföre hon ock kollas riältckkurki.
0m Währen, i flutet of April Mänob, flyttet benne Fogel
fig hit, Söber-ifrån: od) wistas här, til Huguff i Mänob.
Af beros berättelse, fom warit Fängna i Liberier,, har man
hörbt, at f'done Swarte Tranor, fom besse äro, skola bär i
Orten mycket finnas.

?»«xF pugifaxy Fenn. Sari-tucko. Denne finnes här,
i tvlaji
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i Maji och Janii printer: men sedan intet. Hanarne haf,
n>a länga Häng-fjädrar, pä Halsen och Bwstct: t»e arv ock
af flera Färgor, Hwita, Gllla, Röda, några ock Mörk-bru-
na; Honorna .dro alla enfdrgabe, och ©ni Dä be hafwa
'sin pare-tid, samla de sig pä Strä>id?rne, til 50 » ic>OHe i
stocken; Hanarne yfwas med opsp.inde Fjädrar, som Tuppar:
samt M modigt.

Lbjmdrius Apricariut, Svet. Alwar-Zrim, Fena. XDHII/
lindll, finB har Mgt om Wäbren, sä snart Marken blifwit*bar: men allenast par Wcckor ;-Dftvcr Sommaren wistas den-
ne Fogel i Skjären, som Herr Praefes, under sina Stjär-
gåtts*resor, det anmärkt,

Thmq Hybrid*) Rackel-Hane, Fenn. Leri-Metts, at
Species af (Orr fånens paring med Tjäder-Honan;

!fts mycket fällan.
Emberiza Nivalis , Fenn. 2.umis-purwunen< Denneses allmänt sitta i Trän; och häller sig i Skogar, dä inga

ställen pä Marken än äro bara: eller, när det mycket Vrår,
och stora Sniö-fall äro.

FoZel fångas här, dels med Skjutande, dels> mod Sna-
ror och FäLor. lZädane Fogcl-katsor brukas otk, som, i Herr
Pr*fldis utgifne och Oeconom;iffc Besir>fnmg, om Sa-
tacunda Häraders Norra Del, 923- 69,.finnes Afritad.

Men/
Som har fångas, är af ätstilng Art odjtfqfctoP. 29. sär,

stilgte Species kunde häriftän upnämnas. Gjäddor finnes
ofta, til Wgt. Låtar, til -ifå- ,8 «W:fr. Gjos,
af i Lispid. Och 2(bl, af 9 2 10 Mckers Wgt.

- Salnto Lavaret-tu, fiimtS i stora Cuma 2ilttoen; fällan i
e>ajma H. Denna Fist har. i fordna nder, och än för 20 a
30 är tilbaka, blifwit i myckenhet sannad med Not, i denna

'Sokn: men nu mera fas nog litet, del) sällan. Siken wäger
gemeniigen. 3 » 4 M:kr.

F 2 Salmo



44

Salmo AlbuUj Fenr». Muiku, finnes i Särijärfwi In-
sjö, od) fes fallon i L.ajma $. Denna fångas ofta i Säxi-
järfwi, i J»l" Mänob, ymnigt: men anbra fiber intet.

salmo 'FbymalltH, Svet. Harr, Fenn. Har ju, Hämeen-fifta, fångas fällan i stora Hlfwen: ar af 2 til 3 Mkers
Wigf.

Cyprima Ajpitt*, k"enn. Scipi, finnes » stora 2llfwen
och B.äM<3 2)1: men fångas fällan.' Denna $ist har härin-
fils här warit okjänd, in til bes Herr Peobsten Idman, efter
Herr Arteoii Icbtbvoloziv, fått tilfälle at examinera bensamma.

5,/?,'»«- Grijlagine, Fenn. lurpa, Denne Fiff hor hori Landet, of en del, orätt blifwit kollad Rarp, Herr Pr«le«
har, för iär febon haft tilfälle ot examinera Fisken, och fun-
nit, of hon är Stäm; Den finnes i stora Hlfrven, ochHarne : mm fångas fällan. De störsto wäg0,829 M:ker.

Cypriwtsf Fenn. Varolainen. Denne Fist hor man
gjorbt sG hopp om, ot ben fulle wora nägst fornt ej bekant
Bpecie«. Til bes man far tilfälle, at examinera ftere mdivi»
dua bewf, utgifwer mon henne nu endast för en Variation oftvimba. Twänne st. man of besse l)ärtils höft tilfälle, at
examinera; uppä bern har man funnit foljanbe kjonne-märken:

Iriz oculorum tlava.
Cauda & pinna: rutelcente^
Oflioul. membr. dranebioKe?. * » j.
Pinna Dorlali» r»dii» - - 10,- - Pekoral. - - - 13 2 14.- - Ven». - « - g#

Ani - » « 24.Caudae - . » - 2s.

Herr Probsten Idman, som ofwen sätt tilfälle, of exa-
minera nägm st. af bessa Fistor: hon har i alt funnit ben li-

ko
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ka meb bet, som förommalt ar. Numerus radtorvim », Phi-
»u«, som af Ichthyoiogeme aro antagne, til bet förnämsta
kjänne-märke i berta genere, til at skilja Species, or, efter,
bes) npgift bock nägot olika: so förmenar han sig räknadt, i

Pinna Oorlali - - radios --ni 12.- - Peölorali - - - 16,1".- - Ventrali - » . - 9. -- - Ani - - » 22, 26.- - Catadat - « ■* 22.

Denne M fångas, få i Cumå Alfwen, som i In,
sjoarne od) Harne härstäbes. Den är til utwärfes ffopnod',
mera lik en liten Braxen-panka, än tvimba. liadii 40,
in Pinna Ani, som hos warolainen altib soknas, förbjuda
bock, ot hälla henne för en Cyprinus Balierus. (.'yprinu,
VjwrKn, eller Farenus, kon, i onseenbe til Numerum Radio-
rum ii> Pinnis, som ock onbro omständigheter, benna Fisk icke
heller wara; Emellan wimba och Cyprin&s Bräma, synes
ben woro en mellon-lort.

Cyprintu Apbya, Mudd; kollas häl* pä Finsto*. Palfo*
tala; Finnes, i stora Älfwen och ö.åjma 2l: bock ej fyn-
nerligen ymnigt.

An fångas, efter Herr Probsten Idmans berättelse, i
stora Alfwen, änffjönt nog fällan, med Drag od) Krok, en
gros FisT, nägot wäl lik Stäm od) Asp: men däruti olik, af
ben hor Maxilla» dentatas, säsom Abboren od) Gjöscn; stot
äfwen hofwo groft od) mycket glest liggonde Fjäll. Po män-
ga är, hor man här nu ef fångat benna Fisk: ben or fäll-
synt och ror.

Fisterij, tyckes hofwo worit et af de allmännaste Na-
rings-fong i betto Land, i älbre fiber; Af Hwittis-boer hor
Fiste blifwit idkodt, fä wäl » In-siöor, fom i Salt-siön od)
Hofwet, där be ock lemnot namn of benna Handtering, ät en

F 3 Fjärd,
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Fjärd, hwilken warit deras enstylto Fiske-wotn, och än käl-
los: Hwittis-bo Fjärd.

Efter en härstäbes ryktbar frasagen, förmenen, åt Hwit,
tis-boer haft fina Fiske-logM äfwen i skalis Sokn. Enli-
git. Logman Pleiviitc» Clausspns Dom af Ar t4ss, och, en
Härads-Dom of Ar 1477, hofwo be ock ngt rätt c.t Fisto i
pyhäjärswi och 2.olajörfwi Sjöar, belägne, den .förra t
Sätylä, od) ben febnare i Utmarken emelion Hwittis, Cu-
må od) illfsby ©öknar. Sä mycket Fifferiet fordom warit
ibkobt, fä mycket är nedlagdt od) försummat, dels, oforsak at Allmogen wid Åkerbruk och Boffops-fflötselen, fvom
säkrare lönande, funnit bäst sin räkning: dels ock, at Folkbri-
sten hinbrobt bern, ät fflöto pä en gäng desse särffilgte Närin-
gar, meb tilbörlig brift och förmo".

Cäuwao4 cape!! Boer hafwa, infil so är sibon, ibkobt
frägit Ftfferij i Säxijärfwi och purijärfwi I"'sjöar: men
unber fommo fib, hor äfwen altib brist pä Föbo warit hos"
bern allmän; Nu mera, febon be lemnot Fifferiet, od) mebtitt ffjött Åkerbruket, äro be wälmäenbe: betala fina Utffylber,
cd) hofwo tilräckelig Bröbföbo.

Sambu-och Reikiö-botrne hofwo tilförene, infil 20 a
30 är febon, meb bätnob Fissof Sik, i ben, bern nära förbi strö*
kanbe stora (Oimå Älftven. 'Sedan bemalte Fists upstigon-
be, förmedelst mänga od) lätigt ntbygbo Fiff-wärkM, i Ulfs b 5
och Tuinå Saknar, samt, igenom Wottnbrogens upgrundon-
be, wib Utfallet i Salt-sjön, blifwit hindrad, hafwa be bock,
til större belen, numera mblogbt betta Näringsfång: fäsom

*ej lönonbe möbo och fästnab.Reikis-boerne hofwo likwäl än tivänne Nötter i'gäng,rWtb ÄetzH 06) Hellilck Byar.
När ben omnämnbe upgrunbningen, wib Cumå 2llfs

Utfall til Hofwet, fordom flitigt blifwit upraifod of l)elo $10-
-mogen, fttn Me i Hwittis och de Ofte Eoknarne bodt, wid

ofwon-
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ofwonnämnbe Cumå 2llf, hor möbon wib Fiffonbef i bensommo, blifwit ärsott och runbeligore än nu; Skulle 80-fi-
ffen, under Leke-nben ej sä mycket fångas, bä Mänga
Ii >ner Llf berigenom wärbslöst uföbes, kunbe Fiffe-fänget, med
tiden, i denna Älf ock bliftva inbragtigore, än bmne tibm.

Allmännaste Fist-redfkapen härstäbes, äro Sif-Hoten,
Flöt-lTloten, som kollas pä Finffo, Selkå-vluotta; med
denna F.ffos pä Djupet. Spiller-riot brukas äfwen, of nä-
gro; wada, Strand-tTlot, hor hwor Bonbe: och, fom
benna brakas mycket fät, utöbes bärmeb masta Fisken. Ert
förfigtig Politie fordrar, at fäbone borde wara olbeles förbub-
ne: fä oro i Frankrike wid I>livernoiB, alt 3>justrande in-
stalt)t; La ligne dormante, 2.ång-Ref: L' Lpervier, Kast*
t7?ot: L' Echiqyier, Uf)aba: Trerriail composse de troie
rangs de m!,i!!e«, eller Viåt med tredubbla Soffor, Grim-
nät: <2licfvet, mcd Flöte, fom skrämer Fiffen; Desse äro
alle of denna förfigtigo Regering, ifrån Fist,redffapen utdömde/

Rötzjor, Cahor, Mjerdor, nåt, of fiere flög: Stånd-
krokar, Pål-trokaf, famt 2.ang-Ref, äro besutom här ock
Fiffe-rebffop.

Gjaddan, tager holst pä Drag, Slant, och Krokar/sommo ttb i Planan hon tett: och mästenbels altib efter läng-
worigt Rägn.

Broren, Leker blonb Tufwor, äfwen fä Iden; Desse
febnare äro ganska stygge, ©ma CTorfj, fom Stäpp-nälor,
fångas meb CTot i Cauwccha Capell-@dl&. Wib Reikio
Capei!, uti Hetzå Färg, är wib Stronben et häl, eller fä
kollob Jätte-gryta, pä Finska Påta, uti Bärget, fom afStrömmen öfwerflöboö: baruti fångas iblanb, blott meb en
liten Fiffe-häf, Faren, som här Finname kolla Dura. 1756,
wor fånget i nogro Weckors tib, fä onfmligit, at meb en
fiffe-häf, ntur denne Grop uppres, 4 Tunnor Fiff om bo-
gen.

§. 11.
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§. 11.

Om Inbyggarena; deras Mat,
Dryck, Diaet, Hemseder och

Sjukdomar.
(ZFtTlbyggarena, oro endast Fmsta Språket mäktige.
rtV. At Jättar och Refor här fordom haft Boningar: tilvyy? en sodan tanke, sones,§.2. wäl gifwo nägon onlebliing;
tittan anser billigt för wäglamt, at wilja sätta t twifwelsmäl,
det icke Finland, äfwen fordom ägt sina <3iZ2nte«: men, fä
tyckes bock en här bekant frasogen än gifwo större ffjäl til of
tro, of besse omförmälie Jättar och Resår fom bobt i pyöl-
lön-wuori, warit sannolikare Mitzdådare, än Resår. Til
at låta Mitzgjärningar och Bratt komma i glömska od) under
häfb, är sägen, at Folk, i Bärgs-klfftor och ©rättor, sig här
i Hkogorne dölgdt och uppehållit; Och, fom ware Äldste Lo-
gar, ej annorlunda an i Komerffa od) Baxiffo Logorne ofwen
finnes utnämnde, gifwo anledning at tro, det Misigjärningor
blifwit iblanb begrepne under Häsb, tyckes denna mening nog
wara sannolik.

Folkets 2.efnad i Mat och ©ryck, ar här i Soknen,
hworken osnngg, eller fattig. Maten bestar i godt Råg-
bröd, Rjött, salt Strömming, Sif, 2.ax, Mjölk,
<Pst, och Smör; färskt od) gammalt Rjött, anses för
en Delice: som bet bock nog är osunbt, förfjenor betto rät-
telse. Driekat, i hworbogs *Log,. är Mjöl - Spisol)!; Til
Högtiber, äro be försebbe meb (Dl)l: och mast öfwer hela
Sommaren, meb Swag-drieta.

wid Spisningen, är nägot Widlyffig; De oto,
5 gängor om dogen. Kloekon s, om Morgonen: kl. 9, kl. 12;
Kl. 4, och kl. 9, om Aftonen. Aro bittida uppe om Mornor-

ne:
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ne: mast kl. 3; Toaa Hwilo ti, 12 om Qwällen. Under Ar-
betet finnes de idoga odi trefne. •Inbyggarenas; Klädnad, hor i äldre tider endost be-
siädt i Hem-wäfnaqcr; Förnötningen i Heldogs-drägt, be-
star nu of Kläden, Cattuner, Siden, satin. Manfolken
bruka, til en del, färgade XX>aUmars-XX}ästar. I hwor-
dogs-Log, ntglör TJlc-wäf, Blaggarn, groft s.ärft och
Far-stinn, masta Kläderne. 1867 Dol. Koppmit, eller, 125
Dol. pä Person, fem ben Mittre, och i Oeconomiffo Wet-
tenffoper lystrc, Herr Direfleuren Ephr. Otto Ruivneberg,
delvist, efter nogoste Förtekning ätgä, för Et Mantal i (Dster*
botn och 2.aibe!a, kon altib äfwen til bet ringaste onsel', för
en Bondes egen Förtäring od) Förnötning, meb de§ Barn och
Husfolk, uppä et Helt Mantal i benne Soknen.

ed er i Soknen, äro här som annorstädes; i-mo Bran*
wrnets mitzbruf: hwilket ock ej ringa blifwit uudcrstödt, of
en fä kollad ärlig Bränwins-säd, of is a. 20 Koppor, som en
Bonde-dräng, of fin Husbonde här, tycker sig hofwo lika rät-
tighet of utpäcko, fom stelfwo Lönen. 2:do Gmätteligit
Badande: fä med fpäda Barn, som gammalt Folk. 3:tio
En allmän sed hos Allmogen, at pasta all Barn-Cbristning
i Kyrfjan, om Minter-kjölden wore huru sträng od) fforp,
fdm hälbst. Detta är wäl mycket enligit Kyrkjo-Logen: men,
meb all billig aktning och wörbnob för ben samma, unberstär
man bock anmärka, betto woro ffodeligit och äfwentyrligit, för
nyh-föddo fpäda Barn, od) deras Haffa. 4-co 3?ppigbet
i Gjästabod. Det som öker Gjästernos antal, pä Allmogens
Somqwäm ed) Gillen, är, at de räkna fin lagt läng-wägo;
Et Bröllop ofiöper fällan med mindre, än, af Bonden hof-
wer 60, 80, eller looide Personer Budno Gester, hwilko, i
4 å 5 dagar, meb all öfwerfiödighet fägnos: befynnerligen i
Dryck.

Wid Bröllop ar desutom, ben plägseb, at Bruden til-
G delar
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delar en od) hwar of Gjästerne, Brude-gäftvor: <De bestä,
i 4. a s Alnar Lärft od) et por Strumpor: hworemot ©jästen»
no hedra äter henne, med Genffjänker i Penningar; Bruben
kon wäl härigenom fä sig en »liten Hanbpenning, ehuru ©af-
worne fallon eller aldrig blifwo efter wnrdet betalte: men Bru-
dens Föräldrar, mäste wibkjänno beyföre bock'

e
nog brygo om-

fostningor: Bönberne kolla sina Döttrar bärföre ock gemenll,
Jen, Talon-bäwittäjclt: det ar, Hemmans-odare. Det-
ta kon, til nägon bel ägo grund: ty oberäknade, ben offoknod
Bonden hor i sitt Hemmansbruk . igenom Döttrarnas egna
-Soffor, hwilko, alt ifrän ic? åts Ålder, mast arbeta blott för
egen räkning, at förskaffa sig Brud-gäftvor : fa blifwer ock
<n Dotters bortgifte honom nog brygt, igenom benne
emeban bä ätgär ofta, fil bet minsta

Zso Alnar Lärft, a i Dol. - - 355.
70 por Strumpor, å I Dol. 16 Or. - iQs.

Kast för 70 Personer, til bet ringaste i 3 Dagar, 240.
Kopp:mt. Döl. 695.

När fälebes en Bonbe, blott of en minbre nöbig och nyt-
tig Plägseb, utom hwob i Glober od) Dottrens Hemfolgb, up-
gÄr, nödgas sätta til wib -hwor Dotters Bröllop, 6 » 7G«>:de
Dol. Kopp:mt: od) ofta långt öftver; fä kon ej annat hända,
6n at hon 'härof säkert, mera blifwer fattig än rik.

Sjukdomar, som mast förfpories här i Soknen, be aw,
1?M0 Febmr: mera Hetsiga än Kalla.

2-do inflammationer, meb od) utan Utslag; Allmogen
anser ofta besse, för en fmitta af Bostapb-past.

3.-tio Häll och Styng.
4:10 Swulnader, eller Catbexi* od) wattu-fat; pä

Finsko, Ajo-tauti.
s-co Mdlum Hypothonåridcum, eller Mjält- fjuta; af M-

mogen kallob ©ybämmen - eller Hiu-^taubi.
6:to fcun^
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«rhjt «HNg-sot; pä Finska, Sulku.
<7:m« Epilepfiei kenn. 4.angeu>ainen*tautrv eller Mene,

sselerväinen-tauti.
De 3 första, förbe förorfakos mast of Brämvin och o-

ivorfomt tätt Bodande, hos Allmogen. Swuinad och Watt
tu-fot, lärer hämta anlebningar til sin närmat-o berof, at be
flästa Byar ligga mycket Läglonbf i bemio Soken, och pä fug,
tiga ställen, fornt, of Inboggoreng foga sitt Watn mast afLer - od) Gyttje -botniga Sjöar, Aor 0d) Brunnar. Denna
Sjukbom förfpörjes halbst, hos Folk, fom ej äro i starkt och
stänbigt' Arbete.

Fallande Sotet», röijer sig oftare hos Barn, än full*
wurit Folk; kon hofwo hos be förra, ätffilligo och til en bel
an obekanta orfoker.- Ofta är rönt, of denna Sjukdom hos"
dem, förorsakas of Mossor: od) of besse äro bä hos be stoff*,
H.urubrici meta allmänna, än Afcarides.
§. 12.

Om Inbyggarenas Slögder, Hus-
bygnader och Handel.

fom öro nämnda uti §.8. «n Äter-MW bruket; Hke-doa, fa tit Winter-som Sommar-farf--3r<sJr wor; Husbonaden, Gärbs-redsrapen, Käril och
andra Wärffyg, som wid Hushall bchöfioes: besse gjöres ma-
stabelen, of Allmogen sielfwa.

Kalt brännes här, allenast af 2:ne By-log: men le»
gel stås af hwor Bonde, tif egit Hin&ehcf. Pä en kont i
Cauwaya Capell, gföres Båtar til offalu, for hela Sof-
nens behof. För 10 Kl 2är tilbaka, Slögbades här äfwen,
til qvantice, Ufaf be har i Finland so kollobe Bark-slädor.
De sälbes uppä allmänna Marknader, til x « 4 Dal. stycket;

© 2 Och,
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Och, som en få ringd betalning ej lönte mödan, l)<!fwo de nu
mera öfwergifwif stift Snickrande, och winlogbt sig om Åker-
bruk. Ang och Boffops-stjöffelen, fom bättre bär sig, och fö-
der sin Man.

Qwitmo-syflorne, Sommartiden, oro nästan lika med
Manfolket»; Gansso sällan brukas be bock til Aker-plögning:
utan, mera tilkommer Vem, säsem en Ensak, at gräfwo up
Diken uti Aker-gjärden. Wintertiben sitto be mast ständigt
i Hus, fornt Spinna och Wäfwo: hworuti de oro tämmeli-
gen snälla.

I Smor-tilredningen. äro Bonde-l^winfolken nog
kunnige: men, i Gst-tilwärrningen icke fä förforne. Fru
Prostinnan Tackou, en född Catharina Morin, förfjenor
et utmärkt hederligit Mimfe, för det, i synnerhet i ptmgalai-
tio, och äfwen til en del här i Soknen, hon införbt och fort-
plontobt knnffopen, om en rätt Ost-tilwärrning. 2llandZF
Öst, hor sitt godo wärde: och fastor ofta med mången Panne-
fan, om företrädet;

t
Efter Fru Probitinnons upgtft od) Be-

jkrifning, kon ben g/öros bock ännu bättre.
At of en liten mängd Mjölk, tilwärka är icke lam*

peligit eller ofta lyckeligit. Mjölk bör famlas, åtminstone til
is 2 18 Kannor: härof kan man sedan wara försäkrab, om en
gä 10 M:kers god ©fr,

Mjölken upwärmes, at ben bliftoer ljum-warm: och
derpä inlägges stroxt löpet.

löpe, som loges of Fiff-och Gjobb-Mogor, hor man
funnit wara fämre, än ben, fom loges of en wäl gjodd Kalf.
Ju mera Kolfwm blifwit född meb Mjölk, bes bättre är 2.0-
--fet; 2 Timmar innan Kolfwen slagfas, bör ben fä bricka
Mjölk: ben innehäller fedan des bättre och ymnigare Löpe, fonu
består Löpet endast, of en Ystad Mjölk i Kolf-mogen.

(Vst-löpet loges ifrän magen, fällcs i rent kallt
Watt?; Watnet ombytes ftere refor, til bes Löpet blifwer wäl

rent:







53
rent: det inlägges härpå, i en Hinna eller Bläfa; Litet Mjöls,
Salt och rifwen Ost, inblandas: och förworos fälebes, til fö-
refollonde behof.

Innon Löpet fättes i Mjölken, bör bet hälft Dygn för-
ut ställas uti rent Watn, til uplösning.

Kärillet, hworuti Mjölken kokas til Vstning, bör wara
vfwertockf.Sedan Mjölken första gängen Yftodt sig, hwifpos ben
fonder med en Hwisp : och harpa ställes fil ny Mning.

Osten öfeS harpa up i siclfwo Formen, eller i ef Säll,
och, med upwärmd Ost-woslo filmakos. Sidsta tilmokningen
si/et med kallt Wotn.

Salt läggcs ollid pä omse sibor om Osten: men olbrig
in-uti.

Osten bör fj torkas i Sol-ffjen, utan i Skugga: ju läng-
sommare, bes bättre.

Föran efter ef år, hafwer östen icke sin rätta angenä-
ma fmok. tHus-bygnaden är nog ofwerfiobig. Wid Gärden fin*
nes en Bok-stuga; bos en bel desntom, äswen en Främmonb-
stngo. Et Pörte, bäruti be sjelfwe bo; Desse oro nog ofnyg-

hälbst be än bruka Rök-ugnar i bem. En bel hafwa
bock, i besso åren börjat bruka, rätt artiga Kakelugnar i sina
Porten, fom äro inrättobe meb Kok-spis. De samma kunna
afwen nyttjas fil Bok-ngn och Bab-ngnor: fornt behålla bes-
utan långt längre tid Wärmon, än ondro Ugnar; Rök-ug-
nen är Wälsder in-ufi sielfwo Muren, och fylb oswonfil med
fmä Stenar: hwaraf Wärmon uti ben, längre bihehålles.
Desntom finnes of En Källare: En Bod-stuga: 6
Bodar, ofta meb Loft eller Ofwer-bygnob: En Brunn: 324
L.ber: Ef Stall: 2 2 3 Fä-hus: Ef Får-Hus: Et Swin-hus:
3 Fober-lobor: 2, 3 a 4 Rie-roder; samt Hö-lodor, 30, 40 2
jo stycken. a©3 Ti»
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Oil Handel, och landtsttanna-wadrorMZ afsätkniny,sr berme Sokn wfä belägen. När <z?.,m<i Hlf framdeles -nxir-
ber Navigabel, främjas bekvämligheten med beme Sokns
ProduöteL, affccku, ännu mängfoldt mera.

Ifrån Åbo Stopet-ftob, är Hwittis Sokn oflägen, s
k ro Mil; Mån Mö-städerne, Björneborg 6: Kaumo 7i;
och KMad, jo Mil.

I iauta-kylä eller Flokta-byn, är, för några fiber til-
baka, af Höga Weberböronbe, en Kjsping - eller Uppstad
föressogm; Ortens belägenhet tt)ckes nog Oytma en få Wärbig
Inrättning.

Lanbtmanna;Exporter, til Afsalu och Handel, äro hor
Htffillige. Af Skogen kon ingen ting färbeles ossättos: un-
dontoganbes, hwod of Moste-träd och B»elkor, något litet a-
blonb föroffras. Efterföljande Förtekning ufwisor, med hwil-ko Perseblor Bonben hufwtldsokeligen drifiver sin Handel, od)
huru mycket of hwart slog, ifrån Et Mantal eller Et Hel,
gärds-Hemman, årligen kan affättos:

Spanmäl.
Råg, 20 Tunnor: dels målen til Mjöl, » 18 Dal.

för Tunnan * * - 360.
Malt, 4 Tunnor, K i8Dol. - - 72.Hofre-gryn, en yolf Tunna - - 21.
Hofro, 2 Tunnor, å- n Dol. - * 24.
3lrter, en holf Tunna - - - 9.
Hwete, 5 Kappar - - - 6,

Boskap.
Öre, i st. a - * - 60.
2 Kor eller Ung-nöt, 230 Dol. * * 60.
Bockar eller Gjefter, 2 st. 2 8 Dal. * 16.
Får, 2 jk, a 4 Dal. - ' - * 8.

Viftua-
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Viftualier.
Smör, 4 Lis:pb, kl2Dol. - , 46.Fläsk, 6 Sidor, 2 12 Dol. - - 72,

Wäfnad och Spönnader.
Gom, 1 Lis:pV, 2 -s * * 40.2)lle-wäf, ro Aln. * - * 12.
Lärft, 2s Aln. * * * 2s.

Diverse Producler.
Såbone äro Ryor, fom ofta fäljes 2 36 Dol. si.

Aärgobe Sarfer, 2 2 Dol. 16 Or. Aln. Bloggarns-;Wäf och något litet Näsiver, fom föryttras til Staber*
ne, och här utföres endast, til - - * 70.

903.
Allo besse Perseblor, förföljes" bels i be förenämnbe Sfä-

'derne, bels ock uppä ben Morknob, fom årligen i Soknen hål-
.les ben 8. september, uti Karkiatalri 85.

§. 13.

Om Folkrikheten och Befolkningen.
iKWHcvlkrikheten i Soknen, därom kan man efter Kyrkjo-
jÄflg böckren, för 65 år tilboka, hafiva fämmelig kunskap;
*£37 Så or of bern of infe, of, ifrån Ar 1685, til och med
5750, hor här i ©öknen blifwit föbhe: Man-kön 2775 Personer,
lQwin-kön 2869; Afgången igenom Döben, unber samma tid
ipå Folk, bestiger sig til 2010 Personer Mon-kön, och 2488 Per-soner Qwin-kön; fölgokteligen hofwer tilwoxten of Folk worifdärstädes, under hela desse 6? åren endast, 765 Personer Man-son, och 38l O.win-kön; tilfommons, 1146 Männiffjor.

At Befolkningen under en få läng tid warit få ringa,
bertil
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dertil har warit ötffillige orsaker. 1710 Urs Pest, den har
har iSoknen, bäde efter det fräjo.gen och Häjda-handlingar
utmärka, ej förorsakad! nägon afgaua pä Folk; 1697 Ars
Hunger-är har mast utvdt Folket: dew derigenom, at det gif-
wit anledning til utflyttningar: dels c<k, at"Fo!kct af Hunger
blifwit döde. IKprkjo-boken ar npteknadt, at Hr 1697, mast
af Hunger dödt och försmäktadt, 666 Personer afEokncns egne
Inbyggare, och 174 Utsokne Männiffjor; tilsammans, 840 Per-soner. 2do De andra 3:ue Hunger-ärcn , (§.?.) hafwa »m(
ej warit sä bcdröfweliga; fem Inwänarena dock i anseende til
dem, äfwen marit föranlätne at gripa til onaturlig Ep>s, f.lfom
Mitzne, Stamp ocl) Bart, har det mycket gifwit anledning til
sjuklighet, och understödt afgängen pä Folk. yt\o Det
wariga Kriget, ifrån 1713 til 1721, har blottadt Coknen pä Folk.
1719 , har efter Anmärkning i Knrkjo-boken, ifrån denne Soken
bliftvlt med wäld bortförde, 90 Mans- och 12 Qwins-personer,
til Nyhland. 4:to I >g>ctftg och Rpdsot, har Aren
1740, 1742 och 1743/ mycket Folk dödt.

I sednare tider, har Folkets tillväxt nu mera warit
ansenligare, än förr. Närlagde Utdrag ut-
wisar detta.

Af

Sivtal. $éi>Z>e. Dodc. Befolkningen.
Manlöu.

47.
f».
48.
4s.
69.
68.

QwiMn. Mankön.
47.
26.
37.
22.
s6.
s2.;s.
24.

Qwintön.
38.
s?.
»s.
37.
25».
64.
62.ss.
43-
38.

Mantöu.
24.
f.

2». «
8.

47.
12.

Qwintön.
»2.1749.

I7fO.
1711.
»7s2.
I7f?.
I7s4.
i?ss-
l?s6.
I7f7.
»?l8.

fl.
ss.
60.
n.
?s-
ff.
Ti'
19.
l?.

°-30.
a?.
fV
il.

7;.
fy.
7O.

l 584. i

l. o.
10.
,6.
19.

»74.

37-
?s.

»28.60^. 3ff- 4s4«
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Af alt detta 'stönjes oltfå, at tippa be sebnare'io'ären,
har i Hwittis Sokn tiisommons blifwit Föbbe, 1193 Perso-
ner: och böbe unber samma tib, £09. Folkstammen hor fölg-
oktcligen unber besse 10 Ar, febon för 1750 od) 1755, 8 Perso-
ner blifwit ofbrogne, hwilko öfwer be Födbos antal, bet Aret
meb Döden ofiidit, blifmt ökt med 384 Männiff/or. Befyn,
nerligit och märkworbigt är bet, at unbcr fommo tid, 25 Per-soner Qwin-kön mera blifwit Födde, än Mon-kön: Dödlig*
heten hos de förra hor bock warit större, fä at, föst under 10

Ars tid of Qwin-kön mera blifwit Födde, hor Befolkningen
of Mon-kön, i anseende til Folkstammens tilwärt, icke des
zninbre efter »vanligheten dock bilflott större: och finnes ofMon-kön, til 54 Personer wara mera tilökt, än O.wm-kön.

Mtolet af 'hela Folkstammen är nu i Hwittis Sokn,
3295 Mänmffjor.

Af-wortel git Ljenste.folk, ob Allmogens Barn öwer rf
Ar, finnes i benne Sokn 859; Af G>r n as-tnän, K!'et°te-hu-
flritr, och STrbeföf&be Inhyses-hjon, 272 Peroncr: st at ben
Ärbetotlbe Folkhopens antal blifwer 1131' Hioit. Anta/ of
Ståndspersoner, Alderst'.g!ie, Bräcklige och Barn, utgiör et
antal af 1-8$ Människor; f!'lgokt.'!tgen hofwcr hivar Arbetsförd
person at Arbeta Bröd i Munnen, för näston mera än eu
Person som icke Arbetar.

Hwad Folkets Frugtfainbet angär, förhåller den sig ef-
ter de W-gdos antal, och deras Afwelfomhet. De Anmärk-
ningar man haft tilfälle at glöro i Hwittis, såsom en Upftkns
Tabell-Wvirf: och Rarpo Utsiiärs-sokn: samt tTlummis,
pargas och Rimitto, fäfom 3isöknars Tabell-Wärk,
finner nian, at i fall et medel-tal för besse ©öknar ontages, pH
Födde och Wigde ibe febnore 10 Avs tid, få förhålla stg

-6 I Pargas,
I Hwittis,
3 ttefOj

De Fädde,som 163.- 194.
t
t

til
til de &>igöe.

i 41.
t 42.
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Fölgokteligen synes, i anseenbe fil Aswelsomheten i Hwit,
tis, belöpa sig wib post 4 Barn på Hjone-loget, i 10 Ars
fib: samt i Rarpo nägot beröfwer; men i be öfriga Soknar-
ne, unber lika tib, enbast 3 Barn på Hjone-laget.

Förhållandet af Dödligheten, få härstäbes, som i an-
seende til förenämnde (gt nar, ben or, (om man antager
et medel-tol pä Folk-bwmrneren od) be Döbe, på sebnare 10
Ms tib i besse Orter,) på sätt som följer:

Hworof följer oW, af i Hwittis, pargas od) tTlum-
mis, bör wib pa§ innom 10 Ars fib hwor 4-be Männiffla,
eller ärligen bwor 4o:be Person. I Rorpo or Dödligheten
minst: och dör här ungefärligen innom 10 Ar, hwor 6:te, eller
Ärligen hwor 6o:de Männiffja. 30

&'mitto Sotn besinnes
Dödligheten störst: sa at innom 10 Ar här med Döden osgå,
hwor onnon, eller årligen hwor 2o:be Männiffja; fölgokteligen
hor i benner 3nffläré-fofn Döbeligheten mast warit. uppå be
sebnore 10 Aren, ifrån 1749, til och meb 1758, större, än i
de största Staber, få hos o§ fom på Utrikes Orter. Märk-
wärbigt är bet, at i Rårpo Sokn, fom ligger längst ut i
Hofwef, ufstälb for Blast, Stormar, och Hofwets Immor,
ar båbe Frugfborheten störst, och Döbeligheten äfwen ben min-
sta; Men Rimitto, fom är en Inffjars-fokn, upfyld med

Grun-

I Pargas,
I Nummis,
I Rimilto,

0
t
t

129.
96.
59-

t
f

0

■ 0

** *5
3?.
26.
»7.

Hwittis,

Pargas,
Nummis,
Vumitto,

3

t
t

0
0

Döve,
96.
62.
84.
3?.
63,

0

*f
*

til F

*t
t
t

JolE/NummereH,
38r.
373.
3".
172.
1O0.







59

Grunda, Uplandade, Gyttjoge Inwikar, och hwarest igenom
Ärlig Hwah-ffjärning til Boffops-fober, en myckenhet vege-
t2bilier til Putrefatfion ftömjes, samt, hwarest Hojs * och
Lonbs-luften träffa möte, or Döbeligheten. störst; Orten ar
Mlig och ofunb for dej? Inbyggare.

§. 14.

Politiske Inrättningar.
bel af besse äro reban omnämnbe uti föregåenbe 5.1,

§. 4. och ir. De fom ännu här komma of omförmä-
los, äro följonbe:

Varna-underwifnlngen förrättes, til en bel of Klocka-
ren, bels ock of onnot Folk, fom kunna wäl läsa i Bok.

Sokne-fattige-Inrättningen är ben, at Soknen or
indeldt i wisso Rotar, mast 4 Mantal om en Fattig-rota.
Ifrån Kyrkjan utlemnas årligen af Foftig-pengor, fil gemen-sam utbelning åt be Fattige, 300.be Dol. Kopp:mf. Af be
fattigas Bewarnings-medel finnes desntom i Kyrkjan, iooo:de
Dol. Kopp:mt, fifom en orubbad rond, fom emot lnterells
utlemnas, och tilgripes härof icke något, föran wib swåra
Mi§wäxf-år, od) när byr fib infaller i Lonbet, bå jämte be
omnämnbe manlige Fattige-penningar of benne rond, (got*
nens Fattige hugnas meb nöbigf och runbeligit unberstöb. (£-
-mellan 50 2 60 Fattige och Uslingar, unberhålles på betfa
sattet nu heberligen och wäl, i benne Soknen.

Meb Ijenite-folr är här wäl fom onnorstäbes, ben stad-
ga, som Logen innehåller; En minbre worfom upfigt hos we-
berböranbe, ofwer 3nhysningor, öker bock förutan annat mycket,
bristen på nöbigf Tjenste-folk. Efter Herr Probsten Idmans
upgift finnes nu i Soknen, friffo Arbetsföre Inhysningor, 22
Man-kön och 68 Qwin-kön: famt, 38 Man -och 136 Owin*

H 2 kon.
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foff> ef hwilko största delen än kunde Arbeta för Föda' 'och Kläder.
Detta tyckes framdeles fört/ena få mycket mera alfwarsam up-
figt, fom of §.13. är at infe, at i heta benna ©ofnen ej finnes,
mera af Allmogens Barn och werkeligit Tjenste-folk, öftver is
Slr, än 859 Personer. Och, som Soknen består af 132 od)
4:dels Mantal, belöper fig af dessa på hwart Mantal, 6> 7
Arbetsföre Perfoner. Ju större antal Bonden äger of Arbets-
före Barn, på des fastare grunder fotar fig bes? wälmågo.

Cjenste-soltet är mycket dyrlegdt; AilmocDn är, i an-
seende til Folkbristen, dock of ursäkta, om ben i Arbetsfolks
belöning öfwér Log rvijet någon ftikosiighet. En wäl Ar-
betsför Dräng gifwes mast efter plägfeb i årlig Städsel, 1
Riksdoler eller 2 fpecie Dubbla Ogryliner: I st. Wollmors-
Råck, eller deremot fwaronbe annan Klädes-pcrscbel ; 2 por
Skor, r por Pjervr, 5 Alnar Lärft, 6 Alnar Bloggorns-
Wäf; 2 M:ker Ull: is K 20 Koppor fä kollad Bränwins-
Säd: Korn-och Linland, til 6 K 8 Koppars Utsäde: 24 Dol.
Kopp:Mt i Lön; feta Crono-utstylder: samt 3 k 4 Weefors-
Venste-frjhet om Aret, och Mot unber sommo tid: so at en
fullwuxen Drängs Städsel och Lön hos en Bonde årligen, tis
det ringaste bestiger sig til ioo:be Dol. Kopp.mt.

3 hela Soknen finnes 2; Rusthåld, som hworje ufgjörch
en Ryttare; 97 ochz:dels Mantal äro Inroterabe, at Utrusta
zt ©iilbater; Hwor w.be af Mankönet är altfå iKrigstjenst,
eller, hwar 9:be Person of Monbore Karlar. De LeZos af
sina Notor, ester bet be bfifwa Väckte; Den inrättning som
ar uti Osterbotn, hworefter Legon utgjöres af Äldsta Rötan ,
tyckes woro långt naturligare, beawämligore od) linbrigore, än
denne. By-ordningen or här ännu icke allmänt webertogen.

Brandeden orl.!gges efter Mantal; Den bestiger sig
ofta fil 80 Dol. Kopp:mt på Mantalet. Orfoken til be ma-
sta Elbswådor, är, näst Tjenste-folkets wårbslösa umgåenbe
med Eld, illa-bygde Rije-ugnar.

Salt-
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Saltpetter-fjuderie-Indelning, är i denne Sokn ärt-

nu ej inrättad; I detta år skal det bock stje äfwen här, fäset»
härmed i några anbra ©öknar af Björneborgs Län, redan
blifwit of Herr ?r«le«, til ?obllci förmon gjord en beröm-
lig bör jon, efter Höglofl. Kongl. Krigs-Collezii Författning
och Förordnande. I Rutonharja och Rarhiniemi Byar,
har för någon tib fedon sijedt prof-Sjudningar, fom worif
nog indrägtige. Svknens Låglänbto loge på Ler-grunb, tyckes
dock ej låfwo alt för mänga tilfällen til Saltpetter-fjudning,
i benna Sokn.

Den, of Regementskommissarien Herr Jacob Fårs-
kål, här inrättade Saltpetter- ladan, består of 80 Alnars
längd Sch 16 Alnars brebd; fornt lorer innan kärt, bäruti an-
stallos prof-Sjudningar.

Af rsrliga KlecKaniska Wärk, aro hor i Soknen en
ttiang-Bladig Säg-(l>war»l, för nägro år fedon anlagd,
af nu woronde Probsten Herr t<il.z lonH«; Bräderna här-
utof förstas nid til Björneborg, od) fedog widore til Stapel-
stoderne. Ä!>en fommo går , öfwer hela Aret.

Ul)attu-(l>warnar eller Sqwaltor sinnes, 53 fil antalet
i Soknen; en del gä öfwer hela Aret: en bel, blott Höst od>
Wåhr; De bästa of bern, Mala 627 Tunnor om Dygnet.

Af Wäder-cQwarnar sinnes en enda, anlagd wid Lk»-
tenanten» Boställe i Rarhiniemi, fil Husbehvf, af capita>
nen Herr Johan Odert Gripenbkrg.

Tilfälle för pappets fom ock cvljo-Stamp, wo-
re här gmisto fördelaktigt uti Äetzä Farst; Den hyser mycket
rem och klart Wotn: är belägen in wid stora Lanbswägen:
och enbast oiiägen ifrån lyrfwis Marknads-plats, pawi-
la, 1 Mil: och, ifrån denna ©öknens Morknods-plats-, Rår-
tiatasti, 1 och Mil; hwilko Uphonblings-Orter wore
nog beqwämliga, at förfe besse förenonmbe Wärk med Kudi'
lnaterie.

H 3 Fyrkanti-
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Fyrtanflga Rappar bruka Allmogen, at Mäta med:
sim» ock bete, mång-åriga Trä-betzmån; dels ock of be Nyare
»ed långa Skaft, som gemenligm forbtge od) krönte kiöpes i-
ftån Åbo, til Vicklualie-och andra l'rodu<3ers Wägning.

Ef Sotne-Magazin eller Förråds, Hus, blcf här 1726uprättabt, efter en Kongl. Oommillionz påyrkonbe. Denne
anstalt har sebermera wunnit mi§troenbe hos Allmogen, od),
genom weberboronbes efterlätmhet förfallit, bet Allmänna fil
största stöda. Inrättningen härof, or bock så mocket mera nö-
dig, föm af §.13. or at inse, bet igenom Migwärt och me-
delst brist på Föda, Befolkningen härstäbes lagges största hin-der i wägen. & sådant Forrads-bus, borde til det minsta
wara fä "rymligt, kunbe uploggos, i:mo Utsäbet för
Soknen til holfwo Akeren, of 993 och s:bels Tunnor Säd.
e:do 1 od) ? Tunna pä hwar Person son fins i Soknen, til
Föbo, 4942 och * Tunna: tilsommons, 5936 och Tun-
na Säd, som et slikt Sokne-lvlagaiin borbe bestä af.

Hwob wägarne angår, få äro be nog gobo. D»e är»
delte emellan Allmogen, efter Mantalen: od) wib mogt hållasärligen, of Et Mantal, til bet minsta 120 Famnar Lonbswäg.
ll.andswägen fom går. ifrån cvsterbotn, som ock ifrån sielf-roa Rytzland, genom Ofte Delen af Finlonb til Åbo, det»
löper mibt igenom ©öknen,. där rinnande Sfär , strömmande
Fårssor, wackra Åkrar och Angår, gifwa en Refonbe globa
utsigter.

Ifrån l.autakylä By, går ifrån stora L.andZwckgen en
Af-wäg til Björneborgs Stod , od) en annan fil pungalat*
tio od) Tawaftehus Län. Sokne-wägarne äro mycket få,
emebon Bjarne oro betagne, mast olle, uf-meb bcsse förenämn-
de Lonbswägor. De oro ej allenast Rib-wägor, utan lott
man ock färbas på bern meb Kjärro, mast fil hwor Bp, 3?st. Broar finnes i Soknen, fom filsammans utgjöro 58l od) 4
Famns längd. Af bessa äro be största, Flotta-bron i s.aut-_ takyl^
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takylck Vy, af 54 Famnars längd: od) Rärkiarasti öron,
af 56 Famnar. Denne sednare or bygd på 6 Kistor: under-
hålles of fiere Soknar; är fjdst Wärberob til 3ooo:be Dal.
Kopp:mt. Flotta-bron unberhålles of Soknen sself, od) bet
nu beriftån afffilgbe pungalaitio Paflorar. Bogges hwart
7:be Ar altib Ny, och bå fastor ben efter en öfwerenskom-
melfe, 80 Tunnor Säd: famt en

( Stack of hworf Hemman,som fil bet ringaste, 2 i Dol. för hwor Timmer-ståck, gjör
361 Doler; od) för 80 Tunnor Säb, » 13 Dol. Tunnan,
1440 Doler; tisommons, 1801 Dol. Koppnnf, som benne
Bro, hwar 7 be Ar, fastar benne Sokn.

postgången blef först 1758, här, i November Mänob,
inrättob; Hela ©öknen hor beraf få mycket större beqwämlig-
het, fem Lonbstvogen stryker mibt igenom Soknen, långs efterbch längsta sträckning.

Sokne-Mattnaden hålles årligen, ben 8. september,
på E4rti«Wffi Gjästgifware-gard; Den hor filförene siådt
på Kyrk,o-b.'cken, men blef, på fromlcdne Herr Prrbsten lo-
mans begjäron och anföronde, fä wäl för Kyrkigns säkerhet of
Cldswäbo, som anbra ölägenheter, bärifrm, Ar 1738 fiyttab,
fil 2.aultakylH By. 1747, stiebbe med benne Marknab wi-
dore fit)ttning, et litet stycke längre fram, til Rärkiatåsti.
På benna Morknoben /oljes of Allmogen, mast Boffap och
Hästar: samt litet Smör, och andre fltfe Viiluziier.

Sokne-Betjeningen består of en Länsman, en Sokne-
ffrifwore, en Bro-od) en Skall-

Denne (ibste Sokne-Betjent, gjör mycket ringa nytta:
§. io.be utmärker betto tybeligen; få ser mon bär, at af Hä-
stor i ©öknen , mast årligen faller Rof-bjuren til byte, 24 och
4:belor: of Kör, 72 od) 7V:&clar: of Oxar, 83 od) 4:belor: of
"Ung-nöt, so och 4:belor: of Kolfwor, 22 od) 4:belor: of Får,
«2 od) i bel: of Gjelter, 7 ocb 44:delor: of Swin, 10 och i
del; At an närmare blifwa ofwertygod om ben stora stodo,

benne
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denne Sokn of Rof-djur, od) i brist of kunnig och sstckelig
IlMrie-Betjening, måste årligen widkännos, ivorder här ne-
doiiföre, i Penningar det utmärkt. Efter det i§. ro:de förutbewtst blijwit, falla Rof-djuren fil 9\&f, mast ärligen i dmne
Sokn:

Til desse 8460 Doler, som för kreaturen, efter ef utsatt
nog ringa pris, sig belöper, bor än tilläggas, den Soknen til
last woronde, onyttige lägerie-Beflenfsis Lön, of 10 Tunnor
Sponmål om Aret, fom beräknobf, allenast efter 18 Dol. för
Tunnan, ufgjör 130 Doler; fölgakfeligen är årliga förlusten i
benne Sokn, för en mindre lompelig Po!itie« åtgjärb med
Rof-bjurs utöbonbe, 8640 Dol. Kopp:mf.

Sokne-Handtwärkare äro: 6 Smedar, 4 Skomaka-
re, 4 Skräbbare; i Linwäfwore.

§. 15.

Cameral-Inrättningar.
KA A nyttig uplysning til Cammar-Märkets förbättring
AA wore at förmoda, om en rebig och pälitelig l-Morie af(3m3 kameral-Inrättningarne, ifrån beros urfprung och för-
ändringar, skulle wara af tilgå, så beklageligit ar det, at nö-

dig

Hastar, - 30. st.Kör, - 27.Oxar, - 15.Ung-nöt, - ss.
Kalfwar, - 25.Fär, - 280.
Gjetter, - 32?,
SwlN, - 180.

5

0

å 60, Dal. st. -30, f 0
48,. " *20, * .*

S. * *<i> * *< 6. , *6* ' *•Summa

iSoo,
.8rQ»
720.
500,
200,

1400,
I9s<?.

""8460.
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dtg ftmstäp beröm, näston allmänt saknas. Saknoden härof,,
ben är mera betybonbe, an en mindre upmärffom eftertänkaförbe wid första påseendet fitma bet.

äldsta tidernas Cameral-Förfoffnmgor, be hofwo grun-
dodt sig endast på Bewillningar och påtogne taxeringar.

Accifen, som of kamera!ilierne bewisos fvoro ben all-
männaste Utskylben, hos alla Nationer: ben hor härstäbes ock
warit of Landets Äldsta ©ärter. För all Säb som blifwit
Upmolen, hor få of Frälsen fom onbre Hemman, cv.warn-
tull blifwit ärlogb. Igenom Beslut, of Ar 1625 och 1626,
hor benne Ränta nu mera blifwit förwonblob, til be fä kolla-
be Mantals-penningar, fom of hwar Tjenstför Perfon bes
talas.

Jord-Räntan hor i Äldre tider, efter färffilgbte grun-
der bliftvif påfört. Om Akeren äfwen här i bör jon, såsom i
Cwerige, wgrit förbeldf i wisso Punb-lonb, hworefter 4Tnnne-lonbMer-jorb beräknobes pä Punbet, od) berfore ut-
gjorbes 23 Or. Silfw:nrt I^d-Ränta, är obekant; Det
wet mon endost, of efter Skott-ören lord-Nänton blifwit ut*
raknod: od) hor hwart Skott-öre bliftvif onsebt innehålla 24
Alnars brebb, i Aker-tegen. Johan Ottesons Reftiing hor
öfwergäbt hela Björneborgs Län och denne (gotn, sä wäl som
andre Orter i Fintant): hworigenom Nya Mantal od) Ny
Skott upkommit. Tilgängen meb benne Skattläggning hor
beftädt deruti, at i hwor Sokn, denne Man ihopkollobt,, sig
fil biträbe, några wisso wolfrägbabe, od) om Sortiens Ägor
och annan beskaffenhet kunnige Män, efter hwilkos upgifter
och bessos, fornt hons gemensomma gobtyckjo sebermera, hwartHemman blifwit pälogbt Nya Mantal och Ni) Skott. Den
Äldsta Jorde-boken, fom i r Höfbingebömetö Commorwärks-
Honblingor förworcs, är of Ar w. Säfom ingen allmän
Lonbtmätare-Nefning hor i benne Sokn eller Björneborgs
Lån stjebt, sä hoswa Hemmanen därstädes icke heller öfwer

I alt



66

alt på lika sätt, eller i proportion af sina Ägor, få aloeleF
noga kunnat Skattläggas; ©ock finnes be wara Sfaftlagbe-
efter ben metbod, fom weberbörande, efter omstänbigheterna,
pröfwot mata ffjäligost. Men i fynnerhet finnes, uppå re.
ducerade Kungs-gärbor, och en hoper igenom reduKion Kro-
nan tilfollne femman, be fä follobe tvtetbodiske Sfottlägg-
ningor woro förrättade; Och, enär bet kommer bertil, at ben
nu uti Finfonb woronbe Qeoorapbiffo (?ommifllon hinner til
benno Ortens nogoste Afmätning, fä stol tiben utwifo, om
denna Methodiffa Skattläggning i siclfwa Märket fwarar e-
mot sitt wälklingonde Namn, eller icke.

2.andttåugs - Räntan ; Denne på-labes af Konung
GUSTAV ADOLPH, och Bewiljabes af Stänberne, ben i

Jui ii, 1618. Förutan annat, består ben i Perfeblor of Oxe,
Får, &ås, Höns, Talg, Agg och Holm, hwilko uträfnobe
efter Krono-wärbiet, od) fommonlagbe til lorbe-boks-R.in-
tan, utgsöm Et Helt Hemmans Ränta.

Boskaps-penningar ; Desse hofwo upkommit unbee
Drottning MARGARETHAS tib. Förmebelst 1620 Ars
Rtfsbogs-Beflut, blef faststälbt, at Prästen, Länsman, och
Kyrfiones (german i hwor (gotn, skulle uptekno, allo berossom i Soknen bobbe, Utsäbe, Hästar, Boskap och onbre Creo-
tur; I grunb hwcirof febon ärligen, hwor Skotte eller Kro-
no-Bonbe fornt Torpare betalte,

Stlsw:mt.

För

or hwar Hast, -Stod, -gala ösiver 3 Ar,
Oxe, -Bur, >
Qwiga, <
Bock, -

i - 8 Pr.
4 Pr.
2 pr.
8 Or.
6 hr.
2 Or.
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För hwart Tunne-londs Hker eller Swebje-lands
Utsäde, , - 2 Or. Silftv:mf.

ffjebbe efter Stänbernas öftoerenskommelfe, at, i
stället for benne upnämnbe Bostops-stoffen, stulle, i onseende
til des beswärligo Uptekning, och bet unberstef benvib förclåpp,
årligen utglöras 2 Dol. Silfw:mf. 1650, befinnes försköning
wara bewlljob för Bostops - skottens ärläggonbe, fil ben berpä
solionde Riksdagen, då den åter blef införd. 1655, stjebbe
Förordnande, ot l Dol. S»lfw:mt of Frälfen, oftven i Bo-
stops-penningar stulle ärläggos. Wib benne författning, har
til närworanbe fib bet förblifwit.

Heminan, med dryga och oproportionerliga Rän-
tor; Af bern sinnes, få här fom annorstädes i Landet, nog
många wedermälen. Iblond de förnämsta orsakerna härtil,
lärer mon få onfe, i:mo den omförmäldte, på gissning ochhöft foffode, Johan Ottesons Nefning och oriktiga Skatt-
läggning. 2-do Den tiden Utlogorne på-lodes, ej efter Hem-manens wärkeligo godhet, utan efter et påfört wärde, of Heloch Holf Bondes Jord, hofwo Bönderne fjelfwe, of wara
säkre for Utstrifningor. i Krigs-tider, åtagit sig högre Skott,
an emot Hemmanens Ägor od) tilhörigheter fworo kon. z:cio
En hoper of Abelens Gods od) Frälfen, fom of dem warit
betungode med alt för dryga och oproportionerliga Räntor,
redan förut, innan de igenom reduKion tilfollif Kronan, af
dem hafwa en del än behållit famma Ränta, fom bå. 4:1:0
Allo Hemman, fem fordom worif underslogne Kong JOHAN
Den lll:djes Stall- Stat wib Björneborg, be äro ännu be-
lungobe med alt för brygo Hö-Räntor; Det finnes härstäbes
Hemman, of knopt Ef Montol, hwilfa årligen utgiöro mast

H Amars Hö-Ränto. At rätta olikheferne i Skott, genom
något närmare Räntomes jämnkanbe efter Hemmanens wär-
keliga godhet, hafwg hartils förmedlingor enbast bliftvit före-

I 2 slagne,
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slagne, och brukobe såsom botemedel. De hafwa uträttade
ywod be kunnot; Wiblyftigo och fostsomme omgånger, innan
be samma kunna winnos, hofwo bock mycket förringat beros
nytta. Igenom en ordentelig Metbodijf Resning och Skatt-
läggning, funna besse ölägenheter endast rättas och linbros.
Wår MlMe tib tärer bå ock finna, af lorbbruf pch ssike
Nonngor, minst böra betungas med Skott. På Perfonli-

lära. Ggmer^l-Författnjngarne
lnmMles, mediMre IgmSaMimi Od^stH., meb imderligganbe
GZprller, som innehåller 44 Skotte, 82 och H:bels Krono,
od) s och -4's Frälse: be hofwo i ordinarie llssylber besti-
gif,.Ar 1756, tilsommans, til 4390 Dol. 15 Or. Silfw-mt:
filmt i Sponmål, til 282 Tunnor och 25 Kappor. ,

Af-kortmncten, An-ordningen och Rrono-behallningen
härof, or fem följer;

Nfkorladl.
Et af Ode nptagil Hemman, fem nsufer Frihet någon tid,

hwarfore Räntan offöres med - 9 Dol. 18 Or. Silftms.
Under Odesmål offortos - - 5 od) i Kopp,

An-ordnadt/
Til Möning för Kongl. Mojtts Lif-DrgZo-

ne - famt Åbo- od) Björneborgs Läns Inlån»
terie-Regementerne, i Hemmans--Räntor, 3193 Dal. IF Or".

Lands-Staten i Hofbmgebomet, famma-
lebes, - - - * 622 Dal. 7 Or.

(71eric'iet8 Friheter, beståenbe uti et Nyff
Capellans-Bohf, - - - 13 Dal. 24 Or.

2:ne st. Gjästgifware, njuta af Skjuls-
färds-och Dogswärks-penningor, - 12 Dol. -2:11? Lxtraordinatie Påft-Böllber hoftva
äfwen njutit 28 Dal. 18 Or. hwilka Medel,

til







69
fil ben nyligen bewiljobe ordinarie Postgån-gens Inrättning, häbonefter, tils wibore kom-ma at anwänbos, - - , 28 Dal. 13 Or.

3884 Dal. »* Or.

Anwrvnadt af Spanmäl/
Kyrkjoherbens Tertiai, - - 88T:nor i3Kapp.
Kychors Win- fåd, * - 2s Tm. 7 Kopp.
Barnhusets Fyrotijonbe Tunnor, efterIndelning, i - t 42 Tm. 2 Kopp.
Probste -Tunnan, , - - , 1 Tunna. -Abo och Björneborgs L.mers Infanterle'Negementer åtnjuta, - - , 90Tat. 29Kopp.

t Rusthålls-Stommarnes Qworn-full, af-fores äfwen meb - * , 4T:n. 12;Kopp.
2sQ Tunnor Kopp.

Kronan behållit/
I Penningar, - - - 4390 Dal. is Or.
?(f©panmälr - . - 32 Tunn. is| Kapp.

Extraoriindrie Utlagome of denna Sokn, hofwo sam-
ma år, efter Mantals-od) Taxerings - Längder bltfwit antef-
node ed) utbetalte, til en lumma of 1529Dol. 3t Or. Smt;
fölgofteligen bestiger sig wib potz hela Soknens årliga Ulstyl-
ber, til 5602 Dol. och 14 Or. Sifw:mt, i Penningar: fornt
i Sponmål, 282 Tunnor och 25 Koppar.

I Utgifter for Ht Helt Mantal, åtgår härstäbes:. i:mo Til Kronan, i reele od) Personlige
Afgifter, meb Tionben uträknobt: meb Förhög- Kopp-mt.
ning efter Ortens Marcke-gång, - - 332 Dal.

I 3 2-0-° Til
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a:do Til andre: såsom i^leric tet, Lagman*
ed) Härobchöfbinge-Koppar, colleKer, Bronb-
fiob: Solbåten, Sokne-strifworen, Bro-och
(prall-fogbe: Djefne-penningar, frovinci»!-
-"l_)o<Ioren, le. - - * 108 Dal.

och, som desse Utgifter höra det Allmän-
na til: altså ufgjor Bonden til Allmänna Be-
hof, ----- 440 Dal.

z:tio Til enstylbte behof, betalat Bonden
ärligen åt andra: såsom tit Borgaren i Sta-
ben, för 1 Tunna Salt - - 24 Dol.

1 Tunna Strömming, * - 30 Dol.
i Tunna SI, - - 36 Dol.
i Lisp:b Tobak, * - 16 Dol.
a Lisp.b Järn, - - 10 Dol.
kabriyue.lVahror, för - - 50 Dol. ■

166 Dol.
3 Lege-hjons Stabfel och Lön, 2 62 Dol.

utföres , - - 180 Dol.
t

346 Dol.
Folgafteligen blifwer hela Summan af <£t

Mantals ärliga Utgifter, pä denne Orten, - 786 Dal.
Ärliga förhållandet, af Inkomster och Utgifter i

penningar, pä titt Mantal, igensinnes härstäbes, när man
efterfinnor, of Wärbet för Lonbtmonno-Handels#Exporter
bestiger fig til 923 Dol. Koppant, (§.12.); Utgiftcrne för
&i Hr, oro i Penningar åter, 786 Dol. Kopp:mt; Fölgok-
teligen blifwer Bondens årliga behållning, of Et Helt Mön-
tals^-Hemman, 117 Dol. Kopv:mt. At Bonden eligen
e) or i Under-b2l»»<:e med sin Hushållning härstäbes, bet ut,

märker
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»iarker nog Allmogens allmänna stjäligo wälmågo, i hela den-
ne (gotn. I fall icke Hemmanen l,bo be§ större obotelig sto-
bo, af wåbebga Elbswåbor och obonbe Bostops-sjukor, fornt
onbre siike olyckor, bär sig altib här Bonbens wälmågo: t)ch
kon hon of besse olycks - hänbelser upräfta sig, samt icke betz
mindre ock beto lo sin Skott och (Skuld.

Hrliga XVåt bet af Et Helt Mantals Aftasining, t
persedlar och penningar, fornt, huru mycket berof tilfal-
ler Rronan, Allmänna Behofwen, Städerne od) an-
dre: borom wil mon, efter ben metnod Herr U>ire<sleuren
Runnebekg upgifwit, til efferfyn wib Sckne-besirifningor/
gjöro följande uträkning:

När, fil 786 ©al. Kopp:mt, fom är Et Helt Manfolk
årliga Utgifter i Penningar, tillagges bet, fom Bonben på &
éx meb sitt Hushåll sieif Förtär, 1867 ©al. Koppimt, (§. n.)
upkommer beraf Summan, på årliga Afkostningen och Indrag/
ten of E"t Mantal, fom oltså härstäbes blifwer, 2653 ©of.
Koppant.

_
__ _ _ __....

Om denne Atkastnings-Summan, 2653 ©ni. delas med
332 ©01. (N:o I.), så befinnes, af Bonben, på Et Mantal
här i Hwittis, Skottar til Kronan, wib patz 8 belen af
all sin Inkomst.

Om 2653 ©al. belas meb 442 ©al. (dl:o 2.), röijee
bet sig, at han til Allmänna Behof betar meb sig, något mer
on 6:te Parten.

Om 2653 ©al. belas meb 786 ©al. (K:o 3.), som ut-
märker be§ årliga Utgift, tilsnmmans åt anbra, blifwer man
ofwertygob, at något mer än 3:&je belen, of Et Helt Mantals-
Hemmans årliga Inkomster, åtgår til anbra.

lämnföres 903 ©al. (§. t«.), (som är Märbet af Ef
Mantals årliga Honbels-exporter,) meb 2653 Dol. finner
man, at in-emot 3.b,e belen af Mantalefs Inkomster, fostertil
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fil Sfäderne, som är en nog onseenlig rond til Rörelsen al>
lenast Lanbet wore mera Folkrikt än bet är.

Af Ät Mantal därstädes, tan fccf? Rrono-wärde,
Allmänna XVåtbe, /'o/Zr/ske XVåtbe, od) Pratium Camemle,
i fölgd häraf, på foljanbe fatt ock finnas: Man antager 332
©al. fom or Summan of årliga Utgifterne til Kronan, fåfom
en Ranta, 2 6 ?ro-cent; fölgokteligen stiger Et Mantal i
Rrono-wärde härstäbes, til et Capital, af litet mer an
5532 Dal. Kopp:mt.

Om, på famma fatt 440 Dol. (bl.-o 2.), anses, warber
Et Mantals Allmänna Wärbe, 7332 Dol. Kopp:mt.

Om åter, 786 Dol. (N:o 3.) anses, såsom et årligif in»
teresse, upkommer härof. Ef Mantals Politiske Wärbe i Hwit-
tis Sokn, til et spiral, of litet mera än 13100 Dol.Kopp:mt.

Om 2653 Dol. (fom är Hela Mantalets årliga Affast-ning,) antaget, upwäxer hela Wärbet eller ptlelium Caraera-
le, på Ef Helt Manfat, til 44216 Dol. 21 Or. Kopp:mt.

Hwittis Sokn
e består of 132 Mantal, (§§. 8, och 14.),

bestiger sig altfå, i fölgb af besse anförbe llpgtfter, hela Hwit-
tis Sokns Rrono-eller regale XVärde, til 732224 Dol,
Kopp:mt.

Des) Allmänna Wärbe, fil 967824 Dol. Pol i tisie Mor-
det, til i,7292c>Q:be Dol. Och Soknens hela Wärbe, eller

?r«tium Camerale, til 5,836512 Dol. Kopp.Mt.
AH2>£*

A. G. Ä.



Til Herr AUCTOREN.

FÄ 2fr" som Din Foster-bygb, MinBror ©ti härBestrifwer,
(E< Til munin fäanod jag uti mitt inre rör's:
& AfWett och ©ygb bermeb, ef allmänt prof ©u gifwer,

Uopå ParnZslen ren, ©itt låf-orb härom hör's.
Din Hem-bygb hebror Du, betz Hushålls* wifor;
Din Nit, om Lonbefs Wäl, man oltso billigt pnfor.

AEf olfft nögb och fäll, fil Dina Wänners fägnod:
Instiörbo umnig Frugt, of niblagb möbo, flit;

Din ©ogb of Himlens Nåb,
f stabs age stubb od) hägnad:

Dig Lyckan folie stabs, för Din Wälmening, Nit;
Din Nngboms-blomma må, ©fa mogna Frugfer bära,
Meb ymnigt Nöijen Dig, på Alberbomen näraT

S. A. SALOVIUS.

Til Herr AUCTOREN.
Min Herre!

ÄTSUshåns-Wettenstapen förnöijer och gagnar sine Ibkore,
hIM på mångfolbt fått; ty hon lemnor en behogelig Anleb-
vp**J ning, at infe en Allwis Skapares bråpeligo inrättning
i Noturen: od) ur hennes gjömmor hämtas Minen, fil tim-
melig wälmågo od) beqwämlighet.

K Såfom



Såsom detto, utan gensogu, of hworje förnuftig medgif-
wes; sa länder det Wettenstopen ock til, et märkeligit beröm.

Men at o'i.vinda knnffop i Hushållningen, til befrämjon-
be of Allmänt bästa, bet är en åtgjärd. fom hebror sin Up-
hofsmon, och gjör honom wärbig allas rMlek ed) tack.

Mår Nåbigste Ofwerhet är mon om Fäberneslonbets
tfpFomst, od) förfummor icke be Mebel, fom lebo til et få
prisivorbt Anbomål. Den onfer Allmänhetens Wälgång för
<Nu egen. Den. åstunbor at kjänno Lonbet til Rytnb od)
Lynne: til Brister och Förbelor, båbe i Noturen och Konsten.
Den wil utrota be fel, fom på hworje Ort begås: och giöra
nyttiga Fynber allmänna. Den wil bringa roar Hushållning
til all moijelig högb och fullkomlighet.

©en är oltfå ock en Wärbig Meb-lem i Samhället, fom
efter fina omstänbigheter, gjöt biträbe, wid besso hälsosamma
affigter.

Tillåt, Min Herre, otjog ossenteligen räknar Eder blond
dessas antal Jog är Eder Wän; men fruktar ej, at ber-
före skyllas för mindre owäldnghet.

~, Närwaranbe wockro Arbete, ät tt prof of Ebort funba
Tanke-sätt, od) en fölgb of Eber at tseno Fäberneslon-
bet. Jog äger en kjänbor fägnod. öfwer ©>« wunbno för-
koftan i Bok-wett: och onssor en WNbig belöning, for Eder
Dygd och Eder Lärdom. Lef wäl!

ISRAEL GRUNDSTRÖM.
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