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_^nfif. Mas.ts
Äro-Mdö och Krigs *mt>, samt Riddare

af Kongl. Swärds<o,6«.n,
Wälborne

Herr OTTO ERNST
BOUE»

V^R. oriktig wordnad och et tacksamt hj.rla söka altib tilfåUt,
HH at kunna yppa deras åliggande. Tilläten då, Wälbor-
«3' ne Herr Krigs-Rad! At jag i samma upsåt hat wågar
tekna Edert Warda Namn. Billigt stulle jag statta mig lycklig,
om jag wid detta tilfalle, halst pä något sätt _unt>e ådagalag-
za den synnerliga wordnad och Högaktning, som des; mördade
ynnest och de oräkneliga walgämingar, meö fywifta jag af Herr
Krigs-Rådet, helt e

ofortjeut blifwit hugnad, hos mig åstadkom-
mit: Men en otilrackelig förmåga föranlåter mig at tystlåten uti
et worduadsfullt hjerta beprija, hwad eu ot.änb städer ej för-mår afstildra. Min ödmjukaste anhållan blifwer, at få erfara
et nytt wu, af Herr Krigs/Rådets gunst och warda dewågen-
het, då narwaraude arbete til et ringa prof af min ouphörliga
wordnad Honom fyåtmeb tilagnas. "■ Allmagten uppehålle Herr
Krigs-Nådet n.iö all sallhet! Fiarran ware oc. den Dag, då min
Fosterdygd, måste sakna en så wardig, f.r.ient, och om det
Allmännas frefnab niftf. Man! Framlefwer meb oföränderlig
wöruad Mlborne Herr Krigs«RädttS

och Riddarens
6bmjuraste tjenare

LARS PA__A^Dl_k..



Kongl. Ma.-.s
Tro-Tjenare och Capitaine wld Tawastehus Lilns

Regemente til Fot,
XVdlborne

Herr LO/^.
(JfäanUfyaipåMna.tn i Finland, har nu mera uti desie se-
SSU nat*c tider råkatet lyckligare tidehwarf, an fordom tima.

Del. wårb blifwer ock ännu framdeles angelagen, )fc\
länge ben adla fanfan af lysande efterdomen får witéotb, at
btn gör flgi af bet allmänna altid pä et utmärkt sätt fortjent,
som, utom andra gagnande hushålls idrotter i synnerhet ar an,
gelagen om Äker- 06) ängjkotfelenö rätta rykt. Det är ej min
lott at berömma Herr Capitamens nit om en förbättrad Oe-
conom.e i Landet. Den som känner Herr Capitamens wär«
da tankesätt, ar nogsamt öfwertygad därom. Jag anhåller fast
mera, at Herr Capitaine g.insiigt t&tfet anse denna teknade
Bef.rifningen öfwer min födssobygd, fåfom et tinga prof af en
w..dnadsfull erkänsla , emot den stora gunst och de många \v>åU
gärningar, med hwilka Herr Capitaine mig alt ifrån mina
späda år behagat gynna. Näst tilönssan af all sällhet och
walmågo, lefwer jag med fullkomlig högaktning

Walborne Herr CAPITAINENS

ldmiiife tjenare
LARS PALANDER



Fält-BokhallaVen
Ädel och Högaktad

$mr ERIC IDNA>f ANDERS!N,
Vice Sandé-Secreteraren och Crono-Befallmngsmcm iei.

Ädel och éogattad

Herr GUSTAF LEWANDER.

f^^et ar en ej mindre öm an angelägen omständighet, at up-
%Js3 på unbfångne^ wälgarningar , tacksamhet bor wara en

otroungen påfölgd. Då til mitt första Acackmiffa ar,
bete iag umx.lt ndtroaranbe ämne, hwaruti jag tcknat några
anmärkningar, rörande hushållningen i min Fosterbygd, få wo,
« jag aldeles kansiolös af min plikt, om jag ej tillika nyttjabe
detta tilfälle, nt betyga den oföränderliga erkansta, som mit tack,
samma sinne åtföljer, för de mer än många walgarniigar, med
hiv-il.a 3, Mine ©utistige Herrar! behagat lid efter annan
mig omfatta. Mine Herrar! I alffen hu.hållé witteilck^ Ianseeu for et oskyldigt nöje, at pä alt uptankeligit fått kunna
förmå den lönande jorden at frambringa sina frukter. Urtagen
därföre benägit betta mitt yrke, oansett det ej, som wederbordt, af
mig i alt kunnat utforas. Med beständig högaktning forblifwer

Mine ©unlifflc Herrars.

fwrs.mste .resor.{.orftmtffe .jcsarc

I.AI^S PAl_Al>!D_.l..



§. r.

fl^ulftala Församling, är belägen i $MtiMf!tQa* tån,>M_(^ .fre (gäimä. Härad, och lyder mbtt HattulaSokn,___^.18 s^unt finnes efter Tl.-o!c>Z>. Du_..r.n och ProfelTo-
& len Herr JACOB GÄDOLINS pä Hattula Pra-

siegärd, gjorde obfervation, ligga under 6l grad. 4 minuter»
Pole-h.flt>. ®« anmärkningar, som Pfiyfices Pr<....7_r.r_
Herr ÄNDERS PLANMAN, mig bewägif meddelt, utreda
äfwen, ati, w>d Rahkoila by, harstädes, som ligger mid pcch
4 mil, norr om Hattula och i mil åt sud-ost frän Knlsiala
Kyrka, han funnit Pnls-högden wara 61 grad. f£ min. tvtb
paf.. B.f en enda JupUers första Mänes emerfion, öen han
höft tilfälle, at i Rahkoila ob__rvera, har han ock märkt me-
ridian ff.lnadei. wara, emellan Stockholm och Nahkoila 2s
min. c> i... i tid, hwaraf följer at Rahkoila ligger 6 grad, 17
min, wid pa^' öster om Stockholms meridian.

Denna Församling dr l^ mil aflägen ifrån Tawastehus
©lat», Gränsar at söder och fub/ost til Hattula Moderkyrkor

A let*
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länet, ät waster til Cafroola, åt nord,wdst til Säxmäki, ät
norden (il Pdlkdne, åt nord-ost och öster til Hauho Sokn.

At denne Forsamling i äldre tider utgjord, en sarssild
<So!n, ar fd mpcfet mera froligit, som bdde uti ätsiilliga <$)toU*
ning CHRISTINAS, Uthdndigade Dnnationz Bref pä några
egendomar hdrstddes til Nidderstapet och .fdelen, som ock i fie-
ve gamla Hdrads Handlingar, den tydeligen kallas en sdrstild
Sokn. Men hn>cib f

tid den blifwit underlagd Haffula och fått
namn af Tyrwendo Capell, såsom den i lenare tibet blifwitallmänt fållad , det kan man ej utreda. (Skulle Gemene mans
jagen aga grund, som påstår, at hdrstddes stedt början med
byggnad af en Stenkyrka samma tid, som Tawastehus Slott
och SD._.crfi)i'_an i Hatfula blifwit upbygde, sä har redan är
_2sQ denne ort ufgjordt en sdrffild Forsamling , famt dr det sä
mycket sannolikare, at (JhristfnöDinen hdrstddes, redan få tibigt
blifwit införd och stadgat sig, som at denne ort ligger nära
wtd Tawastehus Stad; hdrstddes afn.cn dnnu finnes en af
mälder med gråstens byggnad upfori. Bacrillie. Denne Kyr-

■ka, såsom beldgen inom det<sstora Frälse, Godset L.ppis, ml
mera Sfjernsunds äkrar, har ock warif af de ryktbaraste Offer-
fyvfor i Landet. I senare tider har har endast watit en Trä-
kyrka. Och dr den nu tvaranbe, oansedt for 40 är sedan up-
fatt, nog bristfällig. I denne Kyrka ofwas och förrättas nu
Gudstjenst.n på fiimla; ibland dfwen pä Swenffa. (Sä
voiba har inga gamla Kyrko-handlingar dro at tifgå, sä
har man intet widare at förmäla om Ecciefia_.ike-fon.maJ
hdrstddes.

§. 2.

I anseende til denna Församlings P.lit.sse indelning, sä
uptages roäl af Allessur TUNELD uti dch Swenssa Geo-, Kulsiala ibland Nedre (Säjrmäfi Hätöbö ©öknar.

Men
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Men haruti har stelt et mitztag; ty oansett med Moderkor..*länet Hattula, sålebes föreroetfer. så har dock Kulsiala För-
samling, som nu kallas Tyrroenbö Capell, både nu och afålder hört under öfte Säxmäki Hirab.

Efter en, år 1725 uti Lands-^on. i Helsingforj. Br*
fattab Summarist Fortekning uppå de i Nylands och Taroaste-hus Län befintelige Hemman och Mamal, så finnes Kulsiala
Sokn, uptagit til 13 Skatte, 74 Crono, Frälsehemman,
tilsammans 634 Mantal, hroaraf 2sii Mantal ronrit Cronan
behållne, Z7V uptagne och V^Mantal öde. Men emedan häraf
en stor del dr t>elé PXlkäne, dels Sarmaki P-ftorater under-
lagt, så består allenast det utrymme, som til denna B>,'ffrif'
lung hörer, efter .684 och 163. årens provifionela afffattning
of 3.3^ Mantal. Och när Suontaka byn, som lyder under
nedre Saxmdki Härad, för des nära belägenhet , dn hdrtil bt*
räknas, med bet. .2^ Mantal, få utgör denne Församling nu
för tiden 43J1 Waml.

Denna Församling, längd är ifrån noröroäst til syd,ost
2 mil och 1000 alnar, uti en ratt linea, Dej. bredd ifrån
notd-ost til syd,wdst emellan iz och 14000 alnar.

Efter den Geograpbif* afmätning som Herr Ingenieuren
HANS LÖFVENDAHL år I7sl öfroer denna ort förrättat,
ech hroilken Herr Coramiffions Landtmätaren PEHR KiELL-
MAN mig benägit niebbelt, så sinnes denna Församlings Area,
med alla sme troiste platser, (som utgöra 613 tunnclanW Jord,)
bestå af 22320 tunnelands wibb ; hroaraf, ftdan för S!.öar,
Bäckar 0* Wdgar, 785? tunneland afbwge_, således behåll*
ningen bfifroer af hela detta Capellgälds

> 3ord och Mark,
14457 tunneUinb. W«d denne uträkiung bör ,ag dock anmär-
ka, at Su.ntaka b» med de^ txtes och utmark, såsom en out,
redde, ci ar inbegripen. Och som betta Cape!!, utom Euon-
taka bestar af 314 V Mantal, och wibbm af Församlingen.

A2 Jord
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Jord och Mark är tunnclanb, få b^öper sig i denne
Hrt, på hroart helt Mantal af bättre och sämre Mark med
Åker och äng .'.beräknade wld patz 465 tmneUtabt utrymme.

§" 3-
Af Siöar, dro har endast mäifroarbige, förutan troänn.

fm träff, WÄnajanwcsi stora siö, som stöter nästan til broar
by i denna Församling. Denna ©ron dr til längd och bredd
af 1 mils sträckning, förr än ©äxmä/i ©okn wid 3cfafa ta-
ger emot, Då denne ©jö roibare sträcker sig ända til Cfßaffe*fost"i, men meb en bredd, som på några ställen är knaot af
I mil. 3ftån 3anacka!a ©ofn, och dej). orferé roattudrag,
har denne ©jo et inlopp, genom en ©tröm, som filter roäster
om ©.jernsimds Sätesgård och Kulsiala Kyrka, samt leder dertsamma fitt matten förbi Txiroastehus ©Md, n^d i Wanajan-
wcsi. 3 Denna ©tiöm, ar få stridt roattubrag, at i ben
starkaste winter, ben knapt f?nn<s,-4 dagar tflfruferr. ©tröm,
mens bredd är ungefär i? famnar, til 629 alnars djuplek.

Utfallet för WanajanwesiV med Säxmdki ©öarne, och
alt det roattcn, fom ifrån Mallasroefi och andra Pälkäne
©okns ©öar fatet md igenom Walkekosti Förf), det blifrocr
vtÅb KnolX.la ©tröm och For,; i Lcmpdlä Sokn; och har helcf
denna sträckningen och wldden af stora Siöar af 7 mil. längd
ifrån Taroastebus tilÄuofala, endast et gemensamt mlopp där-
städes, broarföre ock mästadelen af Taroastland, fulle efter
hand blifroit dränkt och önversroämmat af matten, i fall icke
efter SKiffen* Höflofi. Ständers högstprisrodrda Författning,
genom nödig ©trömrens^ing, utfallet genom Kiwkala Forsi blif,,
wit ufroidaat. Ar 17^7 aiordeS harmed börian, få roat un<
der Herr Landshöfdingens och Riddarens «AN3 HENRIC
BOiJES, fom ock Herr KrigsNådets och Riddarens OTTO
ERNST ZV,^ES ständiga .ilsyn. Och gjorde Allmogen hdt-

mb
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w,d N mncktt mera friroilligt Dagtroerfen, som nyttan as d.rmel
drapeliga åtgärd roar ögonstenlig, och de bdttil af befe Hög.*
wäldemälte Herrar på et Utmärkt r.iufjrt, fogligt ocl) öfroctty.
gande f-iti u,muntrades.

3 benna Manaianroesi ©ro, f/nnes gaifssa många grds-
tiPa och frist, bärande Holmar, och hora äfroen af bern 20 styc-
ken under KnisiVla F.rsairolVg. Ibland Öe§a,fan Rdtulci
£&.meri för sin storlek anses mdst för en sdrstilb 6. Den ut-
gör i omkrets, übda.ne emellan. 9000 alnar och efter Wckar-
nes böjning 12000 alnar, ©ennä O, fy»HM afdelas 06) ge-»
nomff^rcs af eu liten Mo§e uti''2me torra platser, är b.bodd
af 2 Rustbåll och 1 Augmenrs Hemman, med deras unders
liggande Åkrar, ocb innehafroes nu den samma af H^rr Krigs-
Commiffarien CARL fOHAN SAXBECK. gammagflri Hol-
men or märkroärdig för sin stöna och stora watt af Lindar,
samt finnes så har, som på Netula och annorstädes i Försam-
lingen, någon wdrt af Alm, l.roil.et träsiag, allmänt amwrsX
På gnista kallas 3alav.a, men här fot R^nnepä.

Ulf Fistar, iVm i denna stora ©jön dw mera sällsynte och
mätfroärbigc, så bör jag sörst nämna 6,7»^, glanis, Mahl*
sisi.n, och hroilken förut här roarit tekant unber namn af c«-
bitis tenis. länglöfc; Men i förleden Wmter , då Herr
ProfefToren KALM, mebfölgde Bistops- vification, så ar af
honom Denne Fiff befunnen roam Den ratta, på ©roensta fål-
lade Madlfisscn, Af alla insiö-nffar dr den störst, och omförmä-
les af Herr Arcbiar. och R bbaren Voi. I.INN. i dej. ©kån-
sta Resa pag, 62, säsom mycket sällsynt fii. i ©roerige. S)en
han sitt, har endast wd.gtfi| Llsip. men fås här ibla, fil et
©k^pbs roigt, så at stere förfpart or.ar fordras til at braaa up
den samma. Fisten är ©roätg'f.st'<>* sch kan frodiga i sig De
största Brar^r. Lar fås 'ecfr.n och annan gång, famt
en god art 33raven i fininerljef, Den fom fångas wib Tyköld,

3i3 uti
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uti entoil af Mall.isroefi fiön, hwilken ar ej sämre an Den^fä
allmänt ryktbara Hollola Staten. För öfrigt dr Denna För-
famltng en god Fist-ort. Små N.rs fångas har, strart efter
islo^ningen om ro>åren til en myckenhet, äfroen af anbra ©ök-
nars 3uroånare; God stor Gös fångas Då äfroen, fornt stal
den följa meb Nochen, och som anmärkt blifroit, med mycken
begärlighet nyttja den til sin föba.

®f o/lm-l-ale-Källor få har ProfetToren, Herr PR^BLB,
under dej. refa i Taroafflanb år 1763 igenom anstalt, förfö.
funnit Källan wiD ©ulfio Torp roara en Atiduta Martiait,
Vitmlo fugaä. eller at watnet innehåller en fiygfig 3ärn*Vi-
i.r.ll, samt har den seDermera meD förmo» af stere "©ofiienö
Hettstaper blifroit nyttiaD til (Surbrun. SeDermera har jag
ock anställt prof på watnet i Korpue ech SfÖeräjän n»tty Källor
wid Luff, af hmtlfa i fpnnerhef Den förra ar af samma att,
fem den föregäenDe; men har starkare wattusprång. Parosar-
kain Idhbe wiö Mälkis 06) Hannulahyöri wib Mänala by,
äro bägge meta 3drnhaltige, ellet /^«.».__ ua<tiates ftmpnets,
Pä en under Retula lybanDe éng, fiune. en Källa, hroilfenHerr Medicine Do_.oren BR.4_.v_ unDersökt, och tyckes äf-wen kunna nyttjas fåfom Surbrunns tvätten.

§. 4.

Af Betgattet och Mineralier, fom förtjena någon synner-
lig upmärkfamhet , hat härstäbes dunu icke stett några nptdk-
tit. Af Bärg äro be hö^i.a 'SBermasn. uori och Än.glswuori,
samt påstås at på bet första, fom ligger vä gra! fen emellan
Hauho och denna förfamling, man stal funna hafroa i åsyn
hela siv Kyrkogälfr. q

Bdrg-^bllttailer, G]&*flalti qvartzop, D" finnas af en
tämmelig klarhet: men intet mycket stora , wid cfunDa Bar-

get.
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p.tt. I et Batg foiö Lust by, f>at ock rojdt sig anledning pK
Bli.^fö, f»m til fin halt, frambelc. närmare ffal unbcrföfas,
Femiwt* Aqjilla min^jalifatata*, minera intrinfece, colore fer-
reo, vel nigro c^ulefcente, Mörkbrun mytmalm hdraf
tyckes til någon myckenhet wara tilgång i Nautaldhti Ang,
hwilken lybet unbet Suotala bp.

§- 5-
Oansett inga påliteliga rön härstäbes, angåenbe Ol.matet,

i anseenbe til warma och köld, blifroit austälbte, har bock dr-
farenheteu roifaf, at wärter, som tälja sin hembygb iffån wibt
afidgsne orter, fä wdnt si^ toib betta luftstreck, at be här
rögbt all lresnad, och jdmroal hunnit til fullkomlig mognab.

Kölb och nattfroster, hafroa härstäbes alt feban förra
Nysta rodlbet, ej giort någon indrfefig staba. Uti hela For-
fanstingen borbe Lahbentaka, mdst wara utfått för nattfråstcr,
emeban benne Fastigheten nästan alt omkring dr omgiswen af
kärr: men ben dr nu ock därför, albeles befriad, feban betze
kärr och sumpiga ställen genom 3unehafn»awné, Herr Krigs-
Nåbets och Nibbarens 01"ro ERNST BOIJES, priswdr-
da förforg blifvöit bragte, dels til hårbwalls Angår, bcls ock
til åker. ' At benna Församling a ena siban dr omgifmen afffon Wanajanwess , och å ben anbra af Bärg och Backar, bet
tycke, ock naturligt wis förhinbra fölbens wåldsamheter.

§. 6.
Wilbt warände frdbarfer, fom utgöra ©fogen härstäbes,

de dro i allmänhet: Tan, Gran, £n, Furu, Björk, Al, Asp,
JKönn, Hdgg , Linb , Wibe , Brakweb och Try. £önn finnes
äfwen på flera ställen. Hassel, Corylus, ddrpä dr ock tam*
melig tilgang i görfamlinget.; men an meta, ati nastgransan,

de
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be Pälkäne -©okn, hroarest Allmogen ttftxfta Drifroet någon
(janbel meb Hasselnötter.

<2£illa Apleträn påstås af' några -d.fro.en finnas l'Denna
Förfamling. Meb siiferhet fan man anse be.n for en lemning
af forbna tiders planteringar.

2l\i Fraxinus, Fen. Sami. Af denna trädart finnes
ccf i ffogen wib Suontaka; men än til större ytnnigfjet i doat*
tula by i Mobcrfyckolänet, hroarest äfroen igenom inrättad de-
itillatio per dtfcc-nfum, Allmog'» bäraf rebet et nyttigt lä'
kemebel, ellet betat, si kallade Sawen tcrroa. Mogna Ast-
kärnor, fönderstötta och lagde på Win, hat man hätstädes
funnit meddela Wiuet, en alt för angenäm Aromacist fmaf.

Alm, uimus, sinnes, fom fört fagt blifroit, ej allenasthär i Kulfiala Förfamling til tammelig myckenhet, tt>ib strän-
derne af siön Wanaianroefi, utan ä« til större mockenhet, roiö
Moberfi.rfoJänet i fjattutä. Och fom detta tradssag är ibland
Nordens roacft ste och förträsseligaste trädarter; De^ nytta i
stögder, jämroäl, ej mindre än 2istens, är stor och dråpelig, fä
wore det en högstnödig och nyttig publik anstalt, i fall på det),
orter i Taroastlanb, hroareft bet sielfmant rotfat så mycken tref-
nab, Planterings Lunbar af 3!lm och Vist stulle anläggas.
Imeblertib, förrän betta kan ställas i roerfställighef, få torde
dessa träbarter, wib plikt af mångfalt större witen än Skogs-
erbniugarne innehålla, freDas för wålDsam medfart.

För dem af mina Landsmän, hroilka äro fjugate at in*
rätta Planterings hagar af bej.a åbla träb, arter, wil jag i
korthet anföra be upgstter, fom Herr PR^ESES mig mebbelf,
til at med minsta kostnab upbringa dem til frodig roäxt; och
kan detta ste antingen igenom frofaumg, telningar, eller ock
af aftckggningar.

Alm frsn mogna här i Finlanb i m-c.io Juli. månab,
til frSfaning, och likna De samma til någon del frön pä
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Syra, samt kunna De Då famla-? i torrt wader och nibfäs
W. Hösten i flutet af Septemder månab, en tum bjupt i jo.*
dcix, hdlst i Sandmylla. De ligga 4.^månaber i jorden,
innan De iipgro, hroarföre Det ej dr någon förmon at utså Dem
om roåren. Så wida Dcha frön af wäder lätt kringspridas,
så bör man noga passa på, ndr De äro taft mogna. Dess-
utom frnfla. De ock ofta maststungne 06) ffabade, sä at af en
hel fierdedels tunna frö , ibland ej meta dn några hundrade
plantor upgro, hroarföre Det är säkrast at tilteba Planterings-
sängar, fjroa.ufi De sås uti _■ twär hanDs djupa föror, och Del
få tätt, at frön ligga på broarannan, Dock 1 qroarfer emellan
hroar fora , hroarpå mullen sedan krattas löst igen , bock fä, at
ej fororna med fröen rubbas, samt (luteligen flatas sängen ined
klappträdet. Planterings sången öfroerhöl.es ock glest med små
Enris, eller ock örnchunFegras, hroiifa ej allenast gi.froa ffygd
ät De upgående späda plantwne, utan ock främja den 6e<|roänt-
ligheten at man med roighet kan roatna Planterings sängarne,
utan at jorden skölics bort. Sedan planform. et år upronrit,
utplanteras de största i ordentlig S.rdö-flrolfl, i aln emellan
fjroatbera, och g qroarter emellan raderna, så at man med
gångitV.ffel kan gå däremellan. Widare putsas ttåbet til m*
dig högstatumighet , och är ymnig roafnii.g nödig ifrån bör-
jan til iiuu

Igenom Alm t..i.mgx.r kan detta tväb fortplantas,
sm man upsöket dem i Skoaarne, därest de af Almfrön up,
grott, och inflyttar dem i Planterings-stolan. meb as-
läggningar kunna ock Almträn okas, i fall på något gam^
malt krokigt ocl) roanro.tyt Almtrd, man aflrogger rötterna en-
dast på ena sidan af Sömmen, så at trädet mast fauer ikuil
och lutar til jorden, hroarpå Kronan bredes vt, och fästes dess
qroistar med träkrokar i marken, samt kastas sidan på dem
sandblandab froait mylla sä tnycf.f, at spitsarne af hroarje qroist,
endast titta up utut jorden, Då efttx par års fotlopp, rötter

B fin-
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sinnes wid hroarje i mullen nidbögd groist , hroilken Dä lossas
från Stammen , ocb planteras ut som anDra ttåb. De Skottsom gamla trän utftiuta ifrån (orbea, äro på Detta sätt äfroen
mycket låmpeiige fil afläggiiiiigar. All annan slags aflaggning
med Alm, roil föga eller intet lyckas. Stammen af Almen,som på Detta sättet fälles til affåggningar, bör ej lemueiö qronr
på marken, man seban affäggninganie rotat sig, bör Den fam*
ma med alla dess grosre rötter utur jorden noga uptagas., e-
meDan på^hela Almen, i fynnethet desse senare, lemna det Drå-
peligaste ämnet söt siögDer och til inläggning for Skatull-
makare.

Fr.M pa 2(i? äro Mogna i September månads sills.
De uffas i Oaober månad i sandblandad Lera, och ligga
Affefröu ibland öfroei* Iår i jorden innan t>e gro. Som Asten roiö
roten upfFuita* en ymnoghet telningar, få kan den igenom dem
äfroen mycket lått fortplantas.

I fall man ej roil göra sig möda med orbentel a Plante-
rings Skola, meb desse bagge träbarter, få kan man icke detz
mindre främja deras fortplantning pä det fäftet, at sidan man
tttroalt sig et frodigt, roilroutif Ast- eller Almträ, få omgär-
das bet i rundel e..er fyrkant, til 324 famnars diftance i-
från fjeifroa (Stammen, hroarpå man med en fpade inom den-
m hägnat», gräfroer up jorden til en 4 tums djuplek, eller ock
därstäb.s endast roänder om torfroen rundt ikring fräbef, dä
dess mogna frön årligen få sig fjclf i den uproäuba jorben,
hroilka, feban be krattas nid i inullen, upgro Däraf fil ymnighet
små trän, hroilka efter behag, sidan på andra ställen kunna
utsättas. I fall Almen således sie!f fått utså sina frön , sä
bör bet stället, hroarest de i mullen blifroit nibkrattade, någr.t
gångor roatnas, då be beforbras til dess fäkrare grodd. ech
frodigare rodxt.

Af
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Af Frutices sinnes h<.r_Sroarfa och röda Vinbär. Dt

förra roära allmänt wib Har och bäckar, och de/enare äf-roen på några ställen, i synnerhet wib ©tjernfunds Angår och
Skogsbackar.

§. 7.
Scban man uti §. a, wisat betta Capellgjdlbs omkrets

och innehåll, dr nu nödigt at anmärka, huru många tunne'
lanb bördig Åker och Ang öfroer hulroub här sinnes och i
hroab mon upoblingar ffebt i besse fenare Aren. De mätnin-
gar, som efter Riksens Höglofiige _ Ständers Författning af
Geographiffe Commiffions LanDtmdtaren härstuDes roerkst^l-
les, äro ej Geometrice ännu få siuteligen fulliölgtie, at man
i bet nogaste fen roetn antalet af Den mark, »om härstgdes är
uptagen til Åker. Igenom simtlaD unDerrättelse af Aboerne

§_Dattjc By i benna Församling, har jag Dock inhemtat at
Akren af bättre ocf) sämre jor.mon , som af 3-nroånarena
nu l)äfbat ocl) brukas utgör tilsammans 9.8 tunnelanb, hwur-
iblanb jämroäl De nya upoblingar, som inom it 2 10 åt olif-
wit uptagne ocl) utgjöra 1.8 tunnelanb, dro inräknade. Ocl)
som hela Församlingen består af 43.J1 mantal, så soljer håras
at hroart Mantal i benna Församling nu roib pass äger något
öfroer 20 tunnelanb åker. Men förman det at ägorne för hroärje
by fatff.lt äro mycket ffchaktige til storleken* alla icke eller roarit
lika fiitige ocl) arbetsamme meb nya upobiingar, så upkrmmet
hataf Dock någon olikhet i sär föt* Mantals firoarje åkermark.
Af Dem som med synnerlig utmärkt

(
heder gjorbt sig af denna

orten fvttjent, igenom lysanDe efterDömen i en gob och förbät-
frab Lanthushållning, samt en myckenhet ur odlingar af AFer
och Ang, så bör framför alla meb fynnerlic.it (oforb nämnas
Herr Krigs-Rådet och Riddaren OTTO ERNST BOiJE,
famt Hett Capitaine ANDERS BOIJE, af hroilka den för-
ra innehafroer Lahdentaka Gods, bestående af troännc berusta-B 2de
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be Säterier, fåmtt et Skattehemman, hwarwid han i senarsaren uptagtt 21 Tunnelanb ny åker, samt för nya Torpställen
upoblat 2^B Tunneland; tilsamman 49 Tunnelanb, ny Åker-
jord. Herr Vice £anb^Secreteraren och Crono-Befailnings-
man GUSTAF EEW/^NIDER. . har likaledes, feban år 1764
Slorssifts delningen för sig gått, i tufi by, jämte Herrfrigs-
Råbet uptagit 16 tunnors land ny A.erjorb. Och roore i Den-
na Församling, på be masta ställen icke sämre, om ej bättre
anledningar til ny åket up.bling, allenast flere wille niDlägga
lika Drifsoch ftit roib åkerbrukets uphjefpauDe, fom af desse For-
samlingens wdrda Herrar Ledamöter ffjebf.

Leriord ät den mast rådands åkerjord i Denna Församlings
med åtskilliga blanningar. Wid 2_usi och på några andra stäl-
len sinnes' Sand, och MoblanDaD mylla. Åkrama hafroa ma-
staDels sitt läge emot fölen, och ligga roib sjön wanajanwesi,
som geilom sina inroifar stöter mast til hroar by i Denna För-
samling; samt är åkem, så här som allmänt i Landet förbelt
t trodnne delar, af hroilka den ena liZger i trdde, då Den an*
bra roäter. Oanf.tt mastadelen af åkrarne utaf naturen hafroa
it fulrigt och stuttande läge, så dro de i allmänhet dock mindrz
dikade an rocDcrborDf, hroartil i synnerhet warit orsaken tegstis-
fet, hro.irigenom åkrarne härstäbes, fom mdst. lyda under stora
53i)ar, blifroit i få små tegar fördelte, at Aboerne ansett fö.
stor förlust at genom behörigt dikande göra sina fmå tegar min.,
dre än De förut roarif. ©enen. SforfTifte blifro.r Denna old^
genhet nu mera utur rodgen rögd. På Lahdentaka dro åkrar-
ne wal dikade, och alla biten gå uti en rät linea öfroer hela
åkem famt ligga de 2f alnar ifräu hroarandra. Förutan det
Akren härjlddes mdst gjvdes med Det som samlas i ladugård?!.,
så nyttias äfroen Ddrtil mycket sönderhuggit Granris. Men se,
dan Skogen båbe genom SwedjanbV och amott blifroit mycket
medtagen, så hafroct trefne Aboer äfroen med förmon, bkjat
nyilja famlflb dy och färrjorD, til göbfel på Aftavne. I all-

man<
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mänhet ufföres gödselen i små lass på åkren om wintren, hroar-
af, igenom roårroafnef i synnerhet på siuttanbe åkrar, ben ma-
sta must borlfföljes. På Zafybentata utfores masta göDselen om
Sommaren, ocb då dfroen straxt niDplögeé. Sker det ock nå-
gon gång om roiufren, så Idgges gjödseln i stora högar på å*
kerstycken, hroilka meb halm eller granris til roåren öfroerffylas.
Herr Krigs-Rådet har dfroen på Lahbentaka ben artiga inrätt-
ningen, at uti Ladugarden finnes en gjöt och grop, hroaruti alt
gödselroatten nidftföl. Denna folies med spånor, mull, förf,
och allahanda afffrdden, som ifrån köket och gården hela året
öfroer kunna samlas, samt strös något kalk ech aska däribland,
at så mycket battté frätnia förrutnelsen; Haraf blisroer en drå-
pelig göbfel på Akren , och uptogs äfroen i förledit år utur den-
na gjöl 4.0 lass' gjötmmg. Akewlögningen ffer har^ mastadels
endast troänne gångor, men på Lahbentaka plöges Åkem altid
trenne refot. Första gången ffer det om roåren, förr än korn
utsädet ster; 14 dagar därpå staddas åkem och plöges andra
gången. Om Hösten staddas åkren, ifall därpå Råg Fal fås,
sedan harfroas, ont åkren sådant farfroar, och sist plöges den
tredje gången. Alla roanfiga Sädesslag fä. här på Or-
ten, och finnes åkramas af.affning på få ställen gå öfroer 9
kornet. På Lahbentaka har man fått til 13 214 kornet effe.
Råg utsäde.

§. 8.
Af Planteringar, få dro Humlegårdar af de äldsta hdr-

ffäbeé. samt har icke allenast hroar by til egit htisbehof, utan
ock något til cfffulu: samt är Humlan af den bättre forten i
Taroastland. kin och Hampa utfåt och brukas endast til htis-behof; Bohroete Cultivefas ock något af en Del StånDspers.-
ner. Tobak planterar hroar BonDe måst til egit behof. Ifrån
LahDemaka har ock något blifroit fålDt. Uti De trägårDar som
härstäbes finnas på StjernsunD och Lahbentaka, tvisa Kjers-

B 3 båxtk
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bdrstran, Piron, Plommon och Aopeltran, famt Stickelbars-
bustar, med Ijwita, röda och sroarta Winbät, en god fram-
gång och trefnad. Potatoes och Lins med en hop föféroärtet,|afroa i synnerhet, förutan andra Stånds-personer, Herr Ktigs-
Rådet och Riddaren LOl^E, samt Herr vice Lanöé-Secret.ra-
ren LEWAiMDER til en mockenhet upförf. Alla Bönder haf-roa sina Kålgårdar, och Rofroor utfås, jämte Rotragen i
Sroedjor.

§. 9'
Angatne bestå hdrstddes mdst af Håtbroall. £n bel fatt

«ch flpmossor nyttjas dfroen til hösiag. (gom Georoetriffe af-mätningen öfroer benna Församling icke ännu tillfullo for sig
gått, få kan man icke eller få noga utfåtta tunnetanbet af Den
mark, fom härstäbes brukas til Äng och Mullbete för kreaturen.
Igenom täntm.ligen pålltefig nnbetratfelfe, är mig dock kunnigt,
at ängarues afkastning efter mebelmåttig höroäxt, i benna För-
samling til Det minsta bestiger sig til 132gAhmar^ Hö. Ochsom Denna Församling består af 43 V' mantal, så belöper sig
häraf något öfroer za llmaté Höroäxt på hroart mantal. Mensom efter Hemmanens sarstilta häfb och npffjo--rättighefer', stilitt
fib efter annan ffedbe upoblingar, Antalet af ängsmark för
hroatie Hemman i fät, dock är mycket olika, så har håras bänt».,
at i benna Församling sinne, hemman, hroilka innehafroa öfroer-
fiöbig Ang, såsom: Kartano Rusthåll . Mänala, broilret til
det minsta äger 60 Ähmars äng til årligt böstag^ Då Däremot
fiere andre Rusthåll härstäbes knapt aga hälften däremot. För
Öftigit^som et tnnnelends ängsmark härstädes fananfesroiD pass
af t Ahms hö afkastning, ocl) man, af de anlednrogar, som
rögdt. sig wib Storskiften , funnit Denna Församlingens ängs-

mark
*_s?e- Ähm förstas f)åt i!mjef«r!fgctt2®mfeilai./ som tilsamman iimchäl^

la 6c> .t'j.puni> Hö.
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mars utgöra 2130 tunnelanb; fä finner man äfroen hdraf, at
nåt s tunnelanb dng,

c
roeberborfigen beräknas emot 1 tunneland

äket, det i brist af nödige ängs tipoblingar, ännu saknas 261c.
tunnelanb ängsmark, fördn emellan åker och äng, efter* en
toälgrunbat» hushållning, blifroer et behörigt förhållande. Md-
sta delen af mina Landsmän bör jag ciltsi. råDa, at hdlDre haf-
roa i afsigt, at igenom nya tipoDlingar, öka ängen dit åkren.
De få ängs upodlingar, fom här nu förekomma, dro måst
skedde wid fådane hemman, hroilka innehafroaé af Stånds-personer. I synnerhet har Herr Krias-Rådet och Riddaren
BOIJE, Herr Fändricken GABRIEL JOHAN GARDIEMEU
BTEK, cchHertKrigs-CommifTarien CARL JOHAN SAX-
LEt^I. föregått andra häruti med lysande efterdömen. Mart
wil endast til rocbemtale därpå nämna at Herr Krig^RåDet
låtit trotaga Rapo kärr båDe til 10 tunneland åker, som ock til
ang af ia åhmars afkastning, ehururoul Denne craK ej längese-
dan roarit få af matten öfrocrhölgdet*, at man därstädes på de
flästa ställen kunnat ro meb båt."

t
Watnet hdraf, har mdst i-

genom biken blifroit aflebf; samt ar äfroen Herr Krigs-Rådet
härstäbes ben första, som meb rothuggning så roid betta, fom
Alasiio kärr, roib Lusi, jämte Herr vice Lands- Be.recera.e__
LEWANDER, börjat dngsröbning. De försök han anstaltmed
ängar. plögning^och gödning, hafroa dfroen ci mindre, än som
de tippa Haga äng inrättade troänne roattubammar, hroarige-
nom Wårroatnct hålles qroat på dngatne til roib pass meclw
Maji, tybeligen åbagalagt en bråpelig nytta.

§. io.
Wid denna ortens Q3o|?apé stoffel, hav jag intet mdrk-

wdrdigt at anföra, utan fast mera måste bekänna, at i denna
hushalls -gren brister f)ot en stor del af mina Landsman en
mycket nödig funflfap* I denna Forsamling och hdriftän wiba-
xe åt Abo Ldn, nyttjas allmänt Oxar til körstor; Men i be

an-
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M>tå nasigtdnsande Soknar, anfes det fot ssam och ttefa, at
titifroet en oxe. Faten dro små och grofullige, af den allmän*
na Finska arten. Herr Kcigs-Nådet BOIJE , undethålier Dock
på Lahdentaka et Schäferi af i<.o Får , dels Spanska och En-
gelska, belt bUinninqat af bagge. Förutan roanligit sieke, fo*
bat de med Hö, Al- ocb Asplöf, samt litet Häftet. Långhalm
b.ukas h>tt äfroen aldtig for Bossapen, utan ständigt söndet-
huggen, hroilken påspädd, l^ggcs i krubbor, til nyttjande. Pä
några BonDehemman i Suontaka, finnes ock Spanska och'-tpfta Får, samt afti.cn annorstädes hos några Ståndsperso-
ner. Getter brukar allmogen til myckenhet; men på Lahben-
taka finnes inga, utan endast några af Ar^aliffa slaget.

Bossaps siukbomar och Hdst'sterfiiingar, infalla här ge-
menligen ont Sommaren, efter mycken stark heta och torrka.
£>rfafen, hroarföre de ofta roiXt utbreda sig, är fäfrast den, at
flite döde Creatur ci så djupt nibgrafroeé i jorden, fom roeder,
borde. Herr PR£SES har und^r sina resor, såsom Plantags
Direfleur i Landet, funnit, at år 17Q2 då Boskapen mycket
störte^roib Ilmola by här i gwnssapet, så hade på den förgis,
tiga örten Cicuta, igenom det at roatnct ifrån siöjtrVndcrne
oroanligett uttorrfat, dess rötter blifwii försatte til förruttnelse,
l)wilfa förorfafitbc på watnet en blåaktig fet hinna, ej oli. densom plägat iblanD finnat öfroer Maniaiiste Surbrunnar. Om
man taget frissa röttet af Cicuta, och stat Daraf några bitar,
famt kastar Dem i watnet så kan man ock tyDeligen se huru
btn sitfteu, som flyter ut pur., på Denne rodxtens röttet, straxt
ötroerbmger roattubrun med en sådan blå hinna. Denna ört
låtit altfå kunna anfet, at dfroen ibland fn\i;ta fjelfroa watnet
med sit förgift.

§. ir.
I anseenbe til denna Församlings wackra belägenhet, ;få

har framför anbra orter ej ringa del HerrlTapa- härstäbes för-stassat
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Ikassat sig Fastigheter och utroalf denne ort til sit hemwist, fä
at i delta lilla Capellgdld*, nu finnes et antal af 55 (g.tånbt*
persoiicr. Efter förlcbit års Tabellroer., så befants hdrstddes
1129 personer, «f kön f och ålder' tiernligen: &itt folk, Mankön

-198, Q.roustön 198- Änklingar 8, Ankor sz. Ogifte öfroer r?
är, Mankön 1:2, Qroinkön 128. Barn under is år. Mankön
228, öromföti 204. Enär desse neg perfoner delas emellan
4zZ? mantal, så finner man at härstädes äro roib pass 2s personer
på hroart mantal. e Enär man åter af dessa 1129 afbrager för
Ståndspersoner, Ålderstigne, Bräcklige och Barn 516 perso-
ner, så blifroer den arbetande folksstyrkau härstädes 14 perso-
ner* på ijroart mantal.

At folfnummem , hdrstddes i desse senare åren ansenligen
förökat sig, kan af följande ärené Summarisk Tabell tybeli-
gen inhämtas.

Årtal.
1750
1751
1754
1757
1760
1763
1766

Mankon.
397
4i3
453
4l l
450
5l?
546

£in.tnf.n.
450
464
530
483
52?
5?3
58;

Summa.
849
582
PS?
894
973

1 046'
11 29

Fölgakteligen hat Fotf - numm-rn hdrstddes inom 16
tiiöiiiing af 232 Personer.

åt fått en

C Föl.
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Följande Tabell utmärker huru stor mo.talit?ten cif MaMvch Qwinkön warit hroctrje ät i Denna Förfamling. uppå [ket

nämnde 16 ått tid.

1750
1751
1752
1755
1754
«755
i7sö
1757
1758
1759
1760
1761
1762
176)
1764
1765
1766

Födde.
Mankön. Otwnféii.

15 16
8 16

19 »6
11 15
13 20
17 20
il 13
13 il
18 20
»5 18
12 2)
26 17
18 18
17 20
23 20
16 23
18 18

280 304

Döde.
Matifon. Qwin.on.

il 7
8 12

II 10
I? 10
6 5
8 14

20 26
I) 18
10 9
6 9
6 9

23 19
6 14
II 17
7 »3
6 15

15 13
180 225

Attal.

Mdr.wdrdigt at, at iftän ät 1754 til ät 57.7 antalet af
folfnumtnern härstädes på 87 personer warit mindre, fäfom dm
första Tabellen utwisar, och at efter den senares innehåll år

1756,
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vf> , sa ver<oner mera blifroit döde än föbfce. Ingen annan
«rsak dr har på orten bekant, du at forcuämbe år benna or-
ten befroärabes mycket af ragn ocl) roäfa, fom hindrabe båbe
utsäde, wdxt och mognad af Råg ock annan fdd, och l.roilket
sidan förorsakade, en allmän missrodxf och brist på föda i den-
na Förfamling, samt gas inbrggarena anledning at nyttja v-
roanlig och otienl'g fpi. til föba, eller ock en ornad ocl) för-
stäm, fäb, fom af Croncin från Taroastehus Magazin fil de
rödl-banbe utlåntes. Detta alt meb ficra omständigheter, wi-sar tt)bcligen, huru atMldgit åkerbrukets rätta hdfb är for Ta-
w.tstlands Inwånare/ famt beror härstäbes Menige mans ma-
sta ttefiiad och fältet uppå bess bestånb och upkomst.

§. 12.
Af Pabßfe- Policifka inrättningar, få bör jag ssuteliaetl

nämna Inrdttnm.ien af Sokne-l^'l.^^'net h,'rstddes,
härmed inroå"arena g orbe början för trenne åt; feban, och
består nu det famma af 32 a 40 tunnor Säds samling och
insättning.

Likaledes har igenom Nikfens Höalofliae ständers författ-
ning, Herr <£rias<Råbef ocb Riddaren ' OTTO FRN^T
BOiJE, samt H<>rt Capitaine ANDERS sio'fL, här i För-
samlingen inrättat (^ptmtett-fTofor , af inöfroa Zanbett Inroåna-
re t ben finare L'*m. #fpänat>efi oc!) inne-pTnnferint. ocb un,
derhålles hdr nu å''!,a.n roid rit. 20 perfo»'!"' i s dan stögdeöfV
ning, broilka, S^d n de lått fig di-ruti be'örigt l'anba'aa, fä
kringsprida^ de i gande., at b ironi rråttci avbta ortens °tn*
boggare. Crffcr den .md^-ttelfen, f,"" Hl>rr CARL Zittng,
|tt>tfl?en gör bitttbe ' stytVeln, roib foinn^f^^l^n, mia bebaaat
meddela, få l'ar iag funnit, at "<.< rerfp^rr r&an sinnes, utom
Spinneri, Cchofan, fom åtagit ft<j at z^v " fpinn^> ctarn til
jo, 12 a 16 strängars fuilck , och i»l i.wilka Spinråckar och

Hafp-
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Hasplar ifrån Lahbentaka blifwit Icmnabe. Herr Krigsßåbets
goda anstalter och ontt.ötteliga drift härroib, fo-tande "på Lmne-
Man_.fa-.urerr.es upkomst i Taroastehus, fom efter de§ anlägg?
ning och inrättning redan bestå af 24 fJßäfstolar, utmärka til
allmänt nöje, at han roärdigt npftjöet den afsigt, som af Rik-
fens Hoglofiige Ständer mcd derma prioroärba inrättning til
landets förmon dr påsi)ftat>.

* Detta €apcH,fomnu falla. a.-m»än&_ , har ti! namnet sit ursprung
af Finska otdcn Curu och rDanöo, bet -v: en trötter .uat .llcr
Inwlt af en S,ö ; och som Xvsn pä Göthista utmärtcr wat»
tett , sa lärcr nian har fa igen tMon lifhet ctncliatt dctze bägge
Spralen.

<5. A. 2t.
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