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Kongl. SRoipf*
Tro-Man och *&fxcp éfivtr Åbo gfiff/

Denna Kongl. Academiens Högtanstnliga Pro-
Cancellaire, samt Ledamot af Kongl. @tyfft-

sta Wettcnstaps Academien,
Dcn Högwördigste Herren/

Wcrr o°^ JOHAN
LKOV^I.IWB.

Min Höggunsiigste Vcfordrare.

O!NT jag, som fnapt mer ckn filnamnet, har den for/s«i män at wara Hogw^röigjte Herr Biffopen strutH^D' befa.nt, wagat mig uti diupasie obmiuilyct upoffra
%bg\x>stbigfle Herr Biskopen denna med swaga och mat-
ta färger af en oos^aö hand osstildrade bestrtfntnZ os^

wej*-



wer den <vrt, som en tid bortåt, hast den Ircfun, at uti
de smaste saker, som angä den sälla i3wighetens ärna,
ende, fa säcna sig af Högwördigste Herr Biskopens syn-
nerliga upseende, (jag menar min födelse ort <gagu sochn)
tyckes wara en större dierfhet, än min staplande tun-
oa och darrande fiäder kan enfkylla. Doch har den hö-
ga ynnest, hwar med Högwördigste Herr Biskopen altid
omfattat 6cm, som idkat wettenstaper, warit den, som
styrckt mig härril, och tillika gifwit mig den säkrasteförtröstan, at Högwördigste Herr Biskopen ei med ogunst
uptager detta omogna wärck och mm drsstighee. "Mitt
högsta nöije stal wara, at städse anhålla hos den milda
Guden, det han täcktes i mer än långliga tider uppe-
hålla Högwördiclste Herr Biskopen i all fielfonskelig säl-
het, til (Bubs dyrt kiopta Forsamlings stod, Fädernes-
landets srcmma, des fönäma Families fägnad, denna
Nongl. Academiens hägn och lyster, wettenfkapers be-
fordran, famt til alla deras hielp, som oaflateligen
wörda Högwördigste Herr Bistopens högt förnäma
lTlamn; bland hwilfa sidstnämdas antahl utbeder mig

allerödmiulast fa wara innesluten, fafotn den hwil-
ken räknar för en särdeles förmån, at til

mitt yttersta fa wara

Högwördigste Herr Bistopens och
ProCanccllairens

Allcrödlmnraste D'enare
c«KiB^iAi>l CAVANDER,



Kongl. Maij.-ts
Tro-Man och Håfrätts Råd wid Kongl. Håfrätten i Abo,

Den Välborne Herren,

Herr SIMON
LINDHEIM,

Min Högtbew^gne Gynnare.

KMTZllat, Malborne Herr Håfrätts Räd, den diershet,Ywarmed jag understött mm, at til denna cn c-
>sc? gna bestrifninci låna gläntsaf^3dert wittra t^lamn.
N)älborne Herr Håfrätts Rådets diupa insicht i de nyttiga-
ste wettenfkaper, och des makalösa tancke-fätt wid de
mäst inweflade fafers utredande, famt mcncaa cch stora
sörtienster emot Fäderneslandet, haswa långt för detta
förorsakat anten hogachtning, eller en med förundran
Kemännt wördnad hos alla, som hört nämnas wälborne
Herr Håfrätts Rådets widtberömda tTlamn. Mig har
hänt den synnerliga forman, at ei allenast hafwa mitt
första urqwäde, och ständiga wistande pa den <Ört, hwa-
rest Nlälborne Herr Hastats Rådet föresatt sig, at uti
Guda noije tilbringa ftna öfriga dagar; utan ock, uti Väl-
borrte Herr Håfrätts Rädets förnäma hus, muta de ws-
dermälen af gunst, jag i förstone ei wagat önsta, än min-
dre begära. Uptag derföre, Välborne Herre, detta tim
ga arbete, som ett profafmin tacksamhet och wördnad för
mängfaldt mig bewist hög gunst. For öfrigit, räknar alt
tid for en fynnerlig förman, a! under beständiga böner
til Allmachten om Välborne Herr Häfrätts Rädeis oför-
änderliga wälmago, uti dwp wördnad, cch anhållan om
ytterligare bewagenhet, städie fa nämnas

Wälborne Herr Håfrätts Rådets
jC^nrnF^c T''cv<xvc

CHRISTIAN CAVANDER.



FbRETAL.

N infödd böijclse för wettoch lim\lapf under-stöddas
nyfikenhet, samt upmuntrad -af en enstylt Mr al«
nien nyrta; hafwa wmi twifwel warir de drif-fte-
drar, hwilka bragt många wittra Mön at ofta
nicd håljas, ja ock lifs förlust beståda de widtbe-

lågnaste orter i werlden. Lystra Man hafroa i wåra tider, drift
ne i synnerhet af det sidsta änbamåhl, ti för bcswarligk achtat,
Kt i ögna sichtet taga de flåsta landffap på watt jordklot. Man
har eftergranstat hwad Försynen til mennistliga flechtets nytta
och beqwemlighet uti hwart och ett af dem nedersatt. Men be-
synnerligen har man på bet lwgasto giort sig underrättat om,
hroaö närwarande tiders stögde-stammer, siö-fart, 06) bok-wett,
i anseende tit fordna dagars wapne-brak, wikings-fan, och
muncke-grål i wårt 'Eeropa förnkått mcåtta. Wi förundra
vtz billigt öftver tldernes omstiften, men wörda derjemte Skapa-
rens frorjeu*. Mitt Hndamahl tillåter icke, at denna gången gå
widare, och wifa, huru man i wår ålder warit angelägen om
at noga bestrifwa hwart rike i synnerhet uti denna wcrldenes
del-; dct är nog, at man redan nästan öfwer hwart,landskap,
ja ock många sochnar i Swcrige hafwer bcj?rifnin#ar, hwllka
billigt böra upmmura ost, ar något flitigare ån hår til stebt,
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undersöka wårt fosterland: och det så mycket mera, som wittre
män nu en tiD bort åt uti sina stnftcr nog flitigt yrkar hår up-
på; sant derjämte ocn förmåhn år gansta kånbnr, som man i
almdnheten hafwer af en noga unberrättellé om sitt Fddernes
Lands iMe , och titståno. Denna fördel har jamwål warit
Höga Ofwerhetens mifa syftemåhl, wld de många til detta ån-
damåhls ernående giorda försiag och omkostningar. Wi fdgna
otz derföre billigt, at denna (åken redan börjar temmeligen gå
för fig; samt hoppas derjämte, at des widare fortsättning lå-
rer med tiden öfwertyga hwar och en, om des owedersageliga
nytta. Upmuntrad af dessa och flera stiäl, har jag uti närwa-
rande blad' lämnat Dig G. L. en enfaldig bestrifning öfwer
min födelse ort Sagu fochn. Jag hafwer här wid fbkt at wa-
ra fort, emedan mina wilkor förbiiröa mig annat: och des u-
tan en mindre behagelig roibtoftighet, föder mera ledsna, än nyt-
ta och nöije af fig. Men hoppas doch ei heller hafwa något
bort lemnat, fom hnfwndfakeligen til denna bestrifning fordras.
Jag har har wid betient mig af den orönina som står forestrif-
wen uti Kongl. Swensta Wettenstaps Acacl: Handling, för
ar 1741. pag 1. och följande; och oen jemwal Herr Probsten
Näfman efterfölgt uti samma 2öet. Acad. Handl. för år 1747.
pag. 126.

Om Anriqviteter och Sochnens Rymd ic.

il^Agu Sochn, i gamla tider Sawo kallat, är belägen
TO i Åbo £ål)tt och Pikie Hårad 3' mihl söder om Abo, på
V^ en halfö, grånsandes åt öster till fasta landet och Hali-
ko sochn, år sud-ost och söder ril Kimito, år wåster och norö-
wast ril Pargas, åt norden och nord-ost til Pikie och Pemar
fochnar. Hwar af Sagu sochn fått sitt namn, kan man ei
.mist saga; och ehuruwal ett och annat kunde anföras, så stadno-
de det åndoch alt uti blotta gisnmgar. Sochncn år nästan rnnd
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och 2 mihl ungefär i diametern: genom Kastlax sundet, Sagu
wittn och ån belas den uti twenne måst lika stora grenar. Hår
förekomma 4 bebobda oljar; och hafwer hela fodjnen t gamla
tider bestått af 246 Jpemmantahl, men nu förtiden äro hdr efterlordboken 236, och efter stycketchl 228, hwilka doch genom
halfwering, åro forökra ril 248. famr innebegripa 194^ gam,
la-eller 1482- nya mantahl. Hwad Anri^vireter och gamla
minnes marken miökommer, få år här en wacker Moder-Kyrkia,
bygd tll största delen af fast grå-sten, doch utan torn, liggande
på ett behagcligit stelle brede wid landswågen, är 5-4 aln: lång
och 30 1- aln: breb inom knutarna; uti henne finnes ännu
mycket, fom utstakar bes ålber til Påfwiffa tider : Såsom några
Mätze-oocker på larin in foljo, hwilka genom tidsens wåldsmn-
hetter och omstiften åro få illa meofarne, at man ei mera kanse af hwad ålder de åro, och meö största fwårigher låsa några
raöer uti Dem. Twenne Muncke-lachrare på ömse sidor om 511-
-----taret af rråwärcke. Fyra fakle-stakor- Wid första qwinfolks pe-
laren ifrån Altaret ar en Mariae bild nied barnet i famnen,
stält lika som i ett ståp meb litet spitsigt torn åsman på, och ber
under år en Bistops bänck, efter gamla tiders satt, wäl ut-
arbetat, uti hwilken också en liten bock eller gumfe, i fult språng,
är utsturen. Denna bånct" st\il Biffopen i Abo Conrad Bitze
låtit upsåttia: och emedan denna Bistop lefwat i Kong CARL
CNUTSONS rit», ungefär mitt uti is hundrade talet, ty ser
man haraf at denna Bistops banck åt ett bland de älsta min-
nes marken har i Kyrkian. lämf: pag. 84 uti Herr Mag.
I^olpoß Difp. ve initiis rei iiceraria? in Bvediia, under Herr
Prof. Scarins prZessd: ventilerad i Abo 17^0. AfwCll på sam-
ma sida en funt, uti hwllken aren uthålkat stcn til stapnad som
en is känn gryta, stålt på eu stenkor., Til hwad nytta denna
stenen blifwit anwandt, kan jag ei mist saga; tyckes boch, at
de uti den samma npfylt med watn fordom förrattat den Heliga
Döpelsen. Utom Dtffa anförda ålderdoms tecken, äro jåmwål
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uppe i hwalfwet Pafwists målningar med MeftnifrW och bfurö^
bilder, samr några olasiiga bokstdfwer, hwilka också utmåla
fyrtiané älber i dessa tider. Men man kan ån rydeligare inhämta
detta af tivenne åra-mhl; af hwilka det ena år i nyare tider må-
lat på Ådra fiöati af Org-lächtaren, få lydande: Detta Guds
hus dr bygt for dn man stref 1400. Men det andra haf-
mer ålderdomen inristat med gamla Dvomerpa sifror på ena än-
dan af Altarbordet, hwilcket ar af gråsprecklig marmor, (åleöcs:
Anno Oormni mcccxci. Widare underrättelse om denna
Kyrfiaé ålder ar l>är nu förtiden ei mera at tilaå, sedan en god
del af Kyrftans docuraenter wid 1712 års fiychr tit Swerige blef*
wo ofwerforde, och jämwälderstådes fötfomtno, såsom ock en Dtl
af jådana lifter stola wara förlora gångne uti salig Bistop
Wittes jrerbhué. Emeban denna Kyrfra <a långe stått emot
luften^ waldsamhetter, har man Anno 1690-91 och-92 låtit wid
östra gafmelen upbygga twenne pelare, til at gibta henne der i-
Zenom desto mera warachtig i längden. Kyrtiaii dr beprydd med
et wackert OrMärck, af Hoglofiiga Ribderstapet (fom orden
på det jamma lyda ) förfårdigat an: 1671, och målat tillika med
ldchtaren anno 169/. Iåmwål en större lächtare med gamla
Faders och Martyrers bilder utjirnt, i noare tider b\)gD, doch o-
wist hivad åt. En wacker Predikstol åm)o målat anno 1695:.
Twenne stora Mefinge Ituéfronor; famt ert gammal målat Al-
tarrasta, med åratal 1648, och namnen Abraham Nieifon och
Gertrud Wessel. Men det fom mdst pryder denna med siu fön-
sterluft tiué-giorda Kyrkian, åro många lystra Mäns wapen,
af Hmilra några åro få gamla, at man ei mera stort kan fe mål-
ningen, mycket mindre några bokstäfwer. Samma obe hafwa
ock be twenne wib stora wdggen hängande, och några redan al-
deles n&fafne Fanor måst undergå. Men dewapen, som manännu
kunnat få rått uppå, wil jag til en del några här efter ålöeran-
föra, tillika nåmnanöeé rummet, f)wat der Kyrkian stå. Pä
fierde manfolks pelaren iftån altam flår ttt gamalt målat wapn,

öfwan
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åfwan på stä utnötta bokstäfwer: Jöran Mårtens, bch under
An. i?99. Brebewid Muncke-lächtarena har nuwarande v: Paftor
och Kyrkio-Herden i lio H: jdman låtit fastflå några, fom le-
gatncore, afhwilka en lyder säledes: Ana634 d.16 Januari affom-tiöbe i Herranom den l3dle och wälbördige Axel Jwerfontil Rieknäs. På första manfolks pelaren: Den i3dle wäl-
borne Clas Claffon Skälm til Ristnimi och Storgård, for-
dom Affessor i den Rongl. H: ät. i Finland, afsomna-de den 7 April ro. På fodra wåggen: Här under ligger
begrafwen den t3dle och Välborne Herr Carl Johan Galie
til Steninge, Fulkila, och Witerla, är sidder, htt til
werlden den 18 December 1670, och i Herranom afsomnade
den 26 diw famma ähr. Gud förläna honom en frögdefull
upstänoeife. På treöie manfolks pelaren: Här ligger begraf-
voen den iLdf och Mälborne Herr Jöran von VnZeren til
päisterpä, warit i tienst under lif? Gardii Uti Drottning
CHRISTINS tid, afsomnade Anno 1674. På östra wäg-
gen och högra sidan om Waxtt, står ttt stort wapen,
hwilkens Civile t>och mast är utnött, få at man ei fan läfa mera,
ån at denna Galle warit General Lieutenant wid JifCaval-
lerie född den 14 Junii 1614, och slagen af fienden den 4
December ähr ,676 - - - 2»undh. På samma wägg äro af
hans ättelågger 8. numrerade wapen på fäderne, och äfwen
si många på möderne önise sidor om der stova. Detta utnöt-
ta wapnet uttybeé til en del genom ett annat på södra wäggen:
Rongl. tTlaj:t3. Tro?tienare och Ryttmästare under Finsta
Cavalleriet, den 63dle och wälborne Herrn Herr Cla«
Galle til Steninge, Debrosta od) witarla, är til werlden
född ahr 1647^ wid Lunden den 4 December för Riksens
fiender slagen. omkring detta stora wapn stå nti samma bilt-
huggeri 8 sina numrerade wapn på fäderne och möderne.
Pä första qwinf. pcl.iren: Rongl. Maj:ts Tro-tienare och for-
dom Capitain Leicnanr unbet det s^Mnsra Cavalleri den
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«3dle Och Wälborne Herr Jöran tturv^D^iö^v?' til Judi-talla, Raijtniemij och N?ijborgh ähr född anno 1614 den
16 Klartn, och afsomnad i Herranom ähr 1678 d.6 Delem:
På fodra wåggen: Här ligger den 53dle och wälborne Herr
Conradt von Nettelhörtfz til Zicbishoff l^stbergh och 53kn^S
fordom Högt betrodde Hoppman öfwer Friherstapet Ri-
mitho, i Herranom afsomnade den - - December ar 1679,
och blefbegrafwen Anno i6p d. Junii. På östra wäggen
och wanstra frban om Altaret: Rongl. Maijst: XVarAllerna-
digste Ronungs och Herres Iro-man och öswerste Lieu-
cnant af Åbo och Biörneborgs lählis Jnfanterie 53d!e och
N)älborne Herr Arvid FougelbufFvudh, Herre til 2.innun,
pä och L^iwala, födder anno i6r6, uti Herranom assomna-
der 6. 22 Ivlarcii anno 1685. Gudh förläne sahl: Herren en
frögdefull upstandelse. På tredie manf: pel: £ans Rongl.
Maijst: Tro-tienare och Mälbestälter Capitainför ettCom-
pag: Jnfanteri, fordom den 53dle och wälborne KiZen
ttenrienlon Oxhorn til ÄijflöjC och pastirpä födder an. 1602
d. 25 Sept. och i Herranom afsomnad d. 19 l^ebruarii 1687.
På östra wåggen och högra sidan om Altaret: Hans Rongl.
Maijst: wär Allernadigste Ronungs och Herres Tro-tie-
nare och XVälbestälte Major af det Åbolänsta Cavalleriec
den TEoMbotne Herren Herr ketter Piper är födder uti
tvijborgh an: 1642, och i Herranom afiomnaöer uti Bagu
sochn på Runogärd 6. 13. Martii ar 1690, Hwilken Gud
förläne en frögdefull upstandelse. På första manf: pel:
Rongl. Maijst: Tro-tienare och Drabant dm Högwälbor-
ne Herr VenZr Johan Horn, Herre til 2.esnemi, Halis, N)ä-
rentaka, och Weflis. född pä Wesnemi i66z d.9 Martii,
undfick (itt banefär wid tTlarwifka slaget an: 1700 d. 20
November , deras han assomnade dersammastädes 6en 13
Martii 1700. Utom beffa auforba wapn åro hår och några små,
på r)wilta allenast en utnött målning, och några orb eller bok-
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siafwer äro fynliga; fäsom pä högra Muncke lachtaren ett litet,
hwarest man med möda kan fe Henrik Nirot, &c. Af desta
wapen bepryda mist Kyrkian, Horns, Pipers, ro^^H^rr-
vudhs od) (3Al.l.A^ivAs. Utom detta stär ännu en Divife på
södra sidan af Org-lächtarcn, hwarest fochnens KyrHoher&aré
namn tfrc\tt är I^3, til 1689. stä upteknade, fäledes.- Sagu
Församlings Ryrkio-Herdar Dn: Canutus Jobannis »r>no
Christi 1^63. Dn: Laurentius Canuti, understref Upsala
Concilii stuth 1 93. Dn: Johannes Thomae 2nno ifo?. Dn:
Simon Sigfridi Fårfkåhl Znno 1614. Doctor ./Efchillus Pe-
traeus Prof. Theol. 1630. Var sedan Biskop i Åbo. lVlag.
Bveno Vigelius Prof. Theol. 1634, blcf kattor öc Praepofitus
i Pädersöre. Mag. Nicolaus Nycopenfis Prof: Theol, i£_f2.
XDat s dan Biskopp i Vijborg. Doctor Joh2nnes Terfe-
rus Bijskopp i Åbo 1659, blef stdan Bijskop, i Lindtkiöping.
Dn: Ericus Retharenius 1661. Dn: Jonas yanzonius 1664,
Doctor Johannes Gezelius. J: F: Bistop i Åbo 1689. Seder
mera hafwa har warit följande Kyrkioherdar: Doctor tterman
VitteÄifTopilSbo Gabriel Tammelin. <vch nu warande
Högwördigste Herr D^c-r: Biskopen och ProCancellairen
JOHANNES VKOWAL.L.I^B. Man ser här af, at anstönt
denna fochn ei är nägot Ordinairt Bistops annex, hafwer
hon doch wid wiffa tilfällen blifwit anstagen dertil. Yttrade
grafwar äro i Kyrkian 13. Uti Steninge-som ock kallas (3aM>
lKe grafwcn, aro twcn:ie koppar kistor, och uti Nistnicmi eller
Karknas grafwcn ar pä Major Carplans sjsta en stor silfwer
plåt, famt särffilt dcr uppä ett stort silfwer Crucffk. Entcdan
nti denna sochn aro en del Swensta och en del 'fiiv.fia iftftcV
nare, hwaraf doch deFinstagiöra största antahlet, sä ar utan twift
wcl tit den ändan, at har hwar Söndag Gudstienst pä bcqge
fpräkeu förrättas mätte, et litet stycke iftän sten-Kyrkian ät wastcr,
cn trd^Kyrlia af flat byggnad, famt lächtare inuti, utan wi-
dare zirat, up,att ungefär är 165-8, fom man katt inhämta af en
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st kallad Kyrkians htftoris bok. Denna Kyrkian är 23^ aln:
läng , famt 17 aln: bred innom kttutarua. Lutar nn förtiden til
undergäng. Uti begge deffe Kyrkior förrättas Gudsticnsten stlfte-
wis pä det fätt, at den ena Söndagen gä de Swcnffa i sten-
Kyrkian och Finsta t träckyrkian, men nästfoljattde Sondagen
gä de Finsta i sten-kyrkian, och de Swenffa i den af trä, och stif?
tas pä detta wis l)\vat Söndag om. Communion förrätt.s afbegge
fpräken altid i sten-kyrkian. dsttaxt har orcdcwit) aren Klockstapel

sten, nti hwilken twenne wälliudande Klockorhänga, hwilka-
vcksi ära-tahlet 1665 stär, dä de äro omgutna, säsom förenämde
Kyrkians bittori» bot utwifar. Utom besagde Klockor ar der
en hel liten, den man wiö ringandets stär och häller t Ijaiu
den: med den tingtö när strift ar. Anstönt folkbristen, ss har
i fochnen, fom annorstädes i Riket, är stor; hwilken ntan twifwek
härflyter, fä af pestens grafferande i dejsi^ orter ar 1657 och 1710,som ock af den ftora hungers nöö fom plägade bcfynnerltgen Fin-
land, är 1696 och-97, af hwilkens wäldfamhet månget, [hwilka*
antcchlman doch ei wet nämna,] oformooeligcn blcfwo fotfartet
frän lifwet tit dödfens mörka boningar, famt af de fivåta krig
landet undergått, dä, i fynnerhet i öet förra, mänga blefwo tit fien-
de lattö bortförde, utom andra wälsamhetter; Sä hafwer likwäl,
genom Guds nädiga Försyn, folket i wära tider igett sä förökt sig,
at man är 17*1, efter fochnens fummarifka tabellers tttwifan*
be kunde har xåtna 2843 personer, af fiön c älder forn^ föl-
jer: Giftfolk Mankiön 494/ Qwinkiön 492. Änklingar 20, Ankor
133. Ögtfte öfwer 1* är, Mankiön 32?, Qwmkiott3oT. Barn
under if är, Mankiön 555, Qwinkiön 492. Emedan desse lum-
mor ei siä ltlhopa med hnfwud lumman, utan feta pä 27, ty
kan jag ei förbigä at tilkcknna gifwa, det felet härflyter af Mos
derkyrkians BumarilkÄ tabell. Detta folkets tillagande kunde
wäl wiölöftigare beitnfas, om man allenast hade titforliteligare
Kyrkio^öcker, och ei pä mänga ställen behöfde hielpa sig fram
med gWnM. I affende pä denna folkets forofelfe, meit be-

fynef-
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belynnerltgen i afstende deruppå, at endel af fochnens inbygga-
xt ligga fex fternöetéwäg ifrån Moder-Kyrkian, hafwer Hög-
Wälborne Herr Ofwerften Arvid Horn är 168?. på Carnna
fätesgårds ägor, en mihl ifrån Moder-Kyrkian, låtit upbygga
"ett litet Trä Capell 24^ aln: läng, och 134 allt bred inomknu-
tarna. Utom det at denna Kyrkia har en angenäm belägenhet
wtö siön, och är af en godbygnad; fä är den jämwäl med ko-
steliga och sinnerika Biblista målningar pä elofwa stora taflor
utzirad, famt eljest wälmäladoch med fex lins-armar af btlthng-
geri arbete pä hwardera wagg, famt tre stöna lins-kronor, och
twenne lächtare beprnot). 33rebewtt> Kyrkian pä en liten kulle
är en wacker Klockstapel, uti hwilken tre klockor hänga; ttppa
den medlersta stär strifwit hwilken fom låtit bygga Kyrkian, och
ttår det stedt. Och kan man wäl med fog säga, at detta Ca-
pell är ttt ibland» de wackraste i Finland. Hwad widare älder-
doms gwarlefwor n)id?omtuer„ fä är uppå Sandö rusthåls a-
gor en wik, fewitkm bär namn af Äygwtfm: pä ömfe ftöor
om den famma, famt på Kimito ftöan ett lttet stycke derifrån,
äro lämningar efter jordwallar, och berättas jämwäl ännu of
gammalt folk, at har i foröna tider flått ett sw-jlag; men wi-
dare underrättelfe har man ei kunnat fä här om. Jag hafwer
och ofta hört gammalt folk säga, at de pä twenne höga berg här
ifochnen: 3.innanmeki och Piruntitti, fetts sitt barndom ett
fartygs kiöhl af ek. Uppå förenämda 2.iltnanmeki berg stä
ocksä tre wärökafor, af hwllka twenne har, fäfom ock pä H tnd-
by udden, uprestes mtd sidsta fientligheten: men den tredie, som
är störst, hafwer wist statt öfwer so år, och står ännu orubbat-
Ingen ordinair landswäg går genom denna sochn, ulan allenast
en biwäg, fronten är anlagd för några siöfarande, fom kuna
komma, at landstiga wid Jungfrusund iKimito, och wela re-
ft til Åbo/eller ifrån Åbo dtt.

N §. 11.
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§. 11.

Om jordmanen, åkerbruket, och Swediclano.

<^^ Drömån^t i denna fochn är merendels blandewis; ofta
J\\ finnes på måttga Mm i åker lera, fanD, och fanö-fel/* mylla hwarom attttatt. Men ett god fwartmyHa är här
fålfyttt. Pä de ställen, man haft ttlfelle at uni?erfofa ftraca eller
hlvarfwen t jorden, hafwer man ärfarit, at unDtt fanden gemen-
ligen finnes lera, och twertom. Doch hafwer jag ei funnit har
nägon fin, fet, eller färgad lera , och är äfwen pä mänga stallen
fwårt efter en god murlera. Åkerbruket är här nti fochttcn i
medelmättigt tilståttd, och kunde wäl af mängen attfmligm för-
bättras; om ei en gammal inritat» fedwahne ffullc förtaga fma-
ken för mycket, fom nytt och fördelachtigare är; och om ei cgett-
nyttan, ly.vilf ofta harrörer af en kort eftertänka, stulle i det
stället fyfclfätta dem med mycket, fom mindre efterwerlden gag-
nar: famt om ei en det genom wahncn at Icfroa i fin ufelhet, ha-
de stannat i den förwända mening, at ingen förbättring här är
mogelig. Man har doch feöt, at nägra wid anten drifwit
utfåoct tit 9- 10- ii ja^i t»etta är til 12 kornet; hwaruti i fynner-
l)et Kapplan wit» Carnna Herr Eric Perander förcgätt andra
med godt exempel. Dä andra deremot läta nöija sig med s- 6
högst 7 kornet, ocmfedt ingen åtstilnad är pä jordmänen. Hwad
fielfwa fattet at bereöa äkeren widkommer, fä börjar bonden om
währen, sä snart jorden torkas, köra trädet, hwilket ster med det
här wanliga älder eller trädstock; och gär här met» mycket trögt
pä många ställen, toristaf tilräckeliga oifen, fom stulle afleda
watttet. Attora gången ärjes här Eriks -Mässo tiden, och tredie
gången stutar man för laeob, passandes, om mögeligit är, t^-
den emellan hö -och -anöett. Derpä köres med harfwen,
eller och medelst klubbande söndras kokorna, fedan flaödar han
tredie refan, får ocrpå, jämt låter feban harfwa eller ärja,fom
fallas mylla fäden neder/ alt efter jordmanens art och fororan.

Rätta
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dxåttafädes-tiden om hösten börjar 629 dagar for Lars Måfo,
och warar nägra dagar efter; doch fås har gerna förut, af orsak
at bonden säger: man bör sä med half näfwa för, och med full
efter Lars. Man (år ockgertta tty räg, hällandes före, at den
stär bättre emot wata, stem, och ohyra, än den gamla; doch
wet man et af at byta sig utsäde af andra. Ttl at råka råtta
sades tiden, betiena nägra sig af wiffa tccktt: fåfom när jgpier-
uan (Motacilla Faun: Svec: 214.) gär flitigt i fårarna efter å-
ferman: när fpinnelen fatter sin wäf ymttogt på åkcrstycken;
och ttår statans hals blifwer bar af fteorar. Afwen tages teckn
<tf Liungen (Erica ) uär den blomstras: ty om den blomstras
mera och för i statan än i roten, bör man få fent, och twertom.
Likaledes om granarna om wittteren falla tiockt sitt bar, bör å^
ferman få tunt, och lwertom. Höst h^vcte fås har famma tid,
eller ock 14 dagar fenare än rågm. Wårfade, stfom äner, bönor,
hafra, korn både 2-4 och 6 kantigt, samt war-hwete, fås har i
upnämde ordning, få snart jorden kan blifwa tilredd, och wä-
derleken fogar sig. Doch hålla hushållare det för en wih erfa-
renhet, at om ärter fås i nymåttaden, stola de ei wända igen at
blomstras. Korn och bafta fås här på famma land, det: ärter
wäxt öret förut, då det också blifwit gioöt : och säger bonden, at
sä mänga wekor det håller blidt efter Kyndelmä.so eller Tret-
tonde dagen, så många wekor efter första sommardag bör wår-
fäde fås. Linfrö sts här til httsbehof tfxfå måflb tiden, hampe-
ftö på få stållen, och det dä häggen blomstras; rofwefrö fom-
mar marknads, eller wid d. 18 Junii, famt rotråg af fä Mid-
fommars tiden, efter gamla stolen. Utom upnamda wäxter har
bonden jämwäl kål och kålrötter. 5111 säden afstares här med
handstara. Rägen och hafratt bindes i nekar eller banD, och sit-
tes i stackar; men kornet 'lastas straxt obundit, och kores med det
första i rinn. Tils Michels masso, efter gamla stolen, är mäst
al säden uttröstat». ©iödnittgett köres här ut på åkeren med för-
sta fnött, och bredes straxt ut; mm det fom om wårtit»m famlas,

B 2 föres
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kores for än man anar andra gångett. Inga fä-fällar brukas
här; doch äro en del måtta om gödningen, i ty de fiöra til fägår-
den fpåttor, fmart fiärrjort», gammal halm, och allahanda af-
strap; utom granris, hwilket om winteren til fägärden stäpas,
och sonderhugges. Den funt»e doch ännu mera wid siöfattten
förökas, med allehanda sio-wraf, fom på ängarna upkastas,
bet folket i hop hafwer och tit äferens städa vulcano upåftar.
Gerdaudester här fåfom almättt, med ene och grattstör famt gerfel.
Den målojamhet, fom ösiver att öfwas på ffogen med fwedjande,
eftersattes icke heller här; och torde wäl lystnaden at härja gät
widare, om ei sielfwa omögeligheten innan fort stulle förtaga
des walde. Råg allena sts här i fwedjar. Skogen fälles om
hösten, och brännes nästa fomtnaren derpä. Hälst utwäljes här-
til. gran blandat med biörk och -skog; doch hälles jämwäl
ofta sten ören med gran och tall til godo, pä hwilka ställen den
lilla matjorden sälunda aldeles uptäres, sä at astastningen på
långt när, ei fwarar emot det derpå anwända befroäret;u-
tan hade med långt större fördehl kunnat anwånoaö pä åkrens
stotsel, hälst matt här hafwer aldeteé tilräckelig äker, fom wäl
fordrar all tandtmatmms flit, til fin häfd, och.wid maa)t hallan^
de, om ock jord-brukarma an wore flere.

§. 111.
Gm ing och betes hagar.

f^Ar förekomma egenteligen fiärr och härdmafé ängars
DM De förra äro på många ställen fä fattcka, at man er
«^>^ med drogare och dertit giorda hackar eller korgar, fomeljest almänt brukas, tor wåga sig på dem; utan nödgas med
siäpor, och hielp af folk, derstädes inbärga höet; hwilket t>crafhärflyter, m watttet et tneö goöa och tilräckeliga diren aftebes,
utan merendels allenast med ttt enöa hel litet, knapt flera, hwil-ka på kort tit).. åter falla tttyopa. De fenare igen aro på många
ställen mct> stog, och pa mäst alla med tufwor och måtza upfylda.

Jag
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Jag är försäkrad, at om landtlttamten wore litet mera omtäncke,
på hwad sätt han ffulk giöra sin äng stat, jämn, ochren från
onyttig stog; sunt derjämte lade sig litet mera pä t»eS wioarc
stötset, medelst glödande eller plöijande och sående, hatt öå
ei almänt hade fog at klaga öfwer mitzwäxt och gräswaxtens af-
tagande. Godt hö-år spås har, när biörk-lakan ei år mycket fot,
to de föregifwa, at tielan då wäl hinner ftnälta, föran gräset
börjar wä«a. Men twertom fruchtartnnnfö*r ondt, löfstogen
wisar sig förr grön, än gräsmarken. Ang ar här tilräckelig i pro-
portion emot åker/ och annan marek. Eriks mäflfo tiden stänges
ängen med färsta träns af huggande, och i hopwrakande; til
den tiden går bostapen t ängm om wåhren, och ött stappos igen
efter bärgnings tiDtn. Betes hagars nytta har man sig här ei
bekant; utan på få stallen allenast ser man en så fållad oxe-haga,
dit oxarna wid brådaste arbets tiden instäppes. På alla ängar
brukas lador; och på några fa ibland också höstackar: höet köres
ifrån ängen til ladan med flada. For några år gtorde gräs-
masten nog städa på somliga ängar; bönderna mente den rag-
nat neder ifrån himmelen.

§. IV.
Gm stogar, utmatrcf, och mulbete.

HMAr jag wänder mig til ffogen, kan M ei undgå at ölif-N<A wa intagen af den affect, som gerna följer på en min-<V^ dre behageug tings åtancka. Ty jag nödgas komma stammed den obchageliga fanningen, ar skogarna här äro. i ett uselt
tilstånd. Ingen stor och widfträckt stog , uimarcf, eller krono-
almanuiug sinnes bar at tilgå: och öetjfaa, fom f)ar hafwer wa-
rit, är genom wårdslöshet ringa esiertancka, och omåttelig
begärelse utplåckat, at man på många ställen meb platz får e-
git bränsle, mycket mindre timmer eller något annat, fom nödigt
bchöfwes, utan är twungen lif fom en Stadsman, at ftöpat af
andra. I almenhet klagas här öfwer stogens aftagandc pä de'bä-
sta ställen; och der ingen mera är at tilgå, grufwar man fig öf-

wer
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wer den deraf flytande olägenhet. Doch st längs ett större trä
sinnes, afhugges det til brännwed, och wålar matt sig fällan, at til
nägon ttytto anwättda be afhngna qwistarna, och statan, mycket
mindre at bttitna sig af mtnö-fållm, fom doch pä många stallen
finnes, och ofta äro til (kort förhinder wid boskapens tvårbanbc i
stogen. Wiv ung stogs planterande och hägnande har ingen än-
itu lagt handen. De trän, hroilfa här almänt wäxa, äro:
Gran, tall, aht, biörk, en- Men mindre almännaäro: 2tfp,
hatzel, wide, ruttn, hägg, brakwcd, fetg* Och pä fä ställett al-
lenast sinnes: Ef", pil, lönn, try, oxel, ast alm, lind, distron
och röda winbärs bustar, degbär, törnebnstar. På t>e flesta
ställen är här i fochtten ett ufelt muhlbcte, emedan utmarckcn är
upfylt med Itung-matmar, mo-och (and-hedar.

§. v.
<Dm boskaps ftötsel.

WMEnna hushållnings gren är jämwäl här en af bondens
2HA förnemstn giöromåhl. Det största felet härwid är, at

flera freatur hålles, än wäl funna födas; hwarföre när
nöden om wåhren twingar, wet man ei af at befpifa fodret pä
något sttt, utan nödgas ofta gripa til half ruten halm på taket.
På par ställen har jag doch fedt dem bruka ren-måha(Licnen
Linn : Flora Svec. 980 ) i t»et stället med god foröeht til bostapö
foder. Boskaps (laget är litet, stfom almänt i deffa Finsta or-
ter, undan tagne några Herre-gårdar, hwarest finnes något
jtorre. De båfta kor miölka här twä kannor i målet; doch äro
desse fä; de mästa miölka ungefär en kanna. Nägra säga sig
genom flera års erfarenhet hafwa inhämtat, at när om währen
är litet af otörf-laka, stola fona jetnwäl mtölfa litet om fomma-
ren. For obftruction gifwes här in åt bostapen, ei utan nyttN/
döda tomöyflar, och gnldfmedar ( Scarabaeus atel sc Scarabaeus
corpors viridi-aeneo, Linn: Faun: Svec: 349. och 344.) För
fula sär, brnfas blomman afI^illefolmmpulfiveriferad; för hosta

bladen
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bladen af Verbalcum (Sofefä ruoho ) (ottdeV ffurna och ingift
tia; famt Tormentill» rot, (puna-ruoho) uti tium miölck
eller fwagdricka, för ckarrlin. Fåren aro stöatta, fom almänt
de Finsta; doch äro pä nägra Herr-gårdar Tysta eller Spanska,
befynnerligen gumfar. Någon enda flitig hushållare föder här
fina fwin öfwer winteren med haste-dynga, på det fättet, at dytt-
gan först häfwes i ett farifl, Dtxtil öfes warmt watn, famt te-
strös likt med miöl, fär således stå en stund, sedan föres det
för fwitten, htoilfa ätat gerna, och må deraf wäl. Lifatedes
låta fomliga miDa rep af fwin-börstar, hwilcket brukas wid mått?
ga ttlfellen. Utom desst redan ttpnämda freatur, famt hästar
och höns, t)em hwar bonde äger; hafwa ock en del getter, gast,
och kalkoner. ®ä§cn plåcka några här lefwande; totattö har
man här fått milla gätz, dem matt giordt tama. Kalkon-un-garnas siukdomar och döt) förekomma förfarne hushållare der-
medelst, at de gifwa öem ett pepparkorn in om metan. Bo-
ffapms och alla hända Victualie wahrors wåroe, är nu för ti?
den här mast ett och famma fom i Abo.

§. VI.
Gm jagt och diurfang.

å&Met>an har i fochnen fällan sinnes andra diur, ätt wargar,
■i räfwar, harar, och ckornar, st äro ei heller här mängaWV got»a skyttar ibland almogm, utan änstottt här årligen

hålles 6 Krono-stall, ibland lifmäl mer eller mindre, har man
doch i många år på Dttta fåtttt ti fångat ttt Diut. Icke hellerfinnes här några warge-gropar, räf- fårar, eller andra ma-
cniner, at fånga diur med.

§. Vll.
Gm stsar och strömmar.

CS&^marm, Carttna siahlcn, Bredgrunnan och Halslax si's,»D^ len äro har de tnast namnkunniga sioar. Långs med
Pemaren och på Brcbgrunttatt fångas med not och sto-

tor
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tor strömming på wanligit fatt, men ei til någon meugd. Wid
Sandö strömen fom stiljer Bredgrunnan och Pemaren ifrån
hwarandra, hafwer man öoch i fordna tider fått ymnogt ström-
ming, berest man jemmäl ännu om wåhrett fär fe 20 ja flera
fiöt? båtar, mett deras winst här af är ei at jämnltka mot det
den fordom warit. Jproat» orsaken tilfifené aftagande på den?
na ort wara månde, fan man ei fäga. En liten winter-not,
hwarmed fångas både strömming och siällsist, är här ock: Mest
förekommer här ingen ting besyntterligit \x>iD ande. Fem sina
trast äro här, af hwilka Dtt största är en half fierndel lång,
nti dem fångas gäddor och abbor k. Twmnc åar löpa genom
denna fochn: Den ma tar fin början i Halifo fochn af en äng,
fora heter PHäwalnjo, grenarna stöta tilftmman under Ifofyle,
och löper sedan 6 pernoeféwäg til siön wid Runogård. Den
andra är Sagu ån, hwtlken, som för fagt är, delar sochnen uti
twenne mäst iifa stora Dtlat. Tre små grenar, hwilka mit)
Husobt) i Pemarfochn fammanflyta , utgiöra denna ån, hwilken
ifrån Hufo en mil wäg har fttt utlopp i Sagu wikem Uti dessa
åar fängcts lakor, gäddor, cch kräftor. Uti (Sagu wifen wäxer
en anfenlig röwatz; och straxt efter tfetts bortfarande fångas här
(d, famt Eriks mäffo tiden lek-braxen, både med nät, not, lin-
sicr, och håfwande i ån. Herr Kyrkioherden Jctan har med
fördel här brukat Ina, eller Pulsnot. Uti ingenocra af dessa
äor fan man fomma med båt öfwer ett sierudelswäg up, för
forfar stull, utom det, at åarna äro mycket smala och grunda.
Wtfen är ei öfwen' högst 2 alnar diup, en fierndel lång, och
nästan half bttD. De många wackra fätes gårdar, hwtlfet här
omkring hafwa sin belägenhet, pryda henne ei litet. Wid denna
mtf, stsom ock annorstädes här ifochnen, har man owedersäije-
ticja prof af utlänningar; ty 'for ett hälft manna minne hafwa
stutor flutit Dtt, hwarest nu ingen båt kan komma fram, och
wct man ännu mycket wäl beratta, at ett berg fom ligger ett
god half fierndel ifrån xx>\Un bakom de bästa hårdwals ängar, til

förme
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tilförene warit ftj&n* bätqrs famlvvlatt, $n>ilfet d<rstre här
namn af Cala-eller Hanla-ealan Wlåli, och den dertil belägna
gärden Hawercaljo; hwifa Finfa namn tyckas gifwa tiltånna,
at man ifordna dagar fångat strömming pH oeffe ställen. S)es-
ptom ärhär i fochnen flov äng, fom fallas Walderinda,
hwilken är mycket sänfig, belägen emellan höga herg backar/
och fvnes meonlfhnnoltfhetifotönntiöer hafwa matit ttt trast,
emedan här ännu gies utlopp tit fstt, under Kärfnäs fätes-gärd,som wfnar en liten tilländar H. Ängarna, fom gränsa närmast
til Sagu mifen, äro upfylte med fats-pälar, hwctraf en del
äro af ti, hwilka-tyckas utmärka, M har pfcntigDtn tilforene
tvarit mera tilgång på ef, än nu för riden.
'^'^^ '^' "■ ■

■ §. vi». ■ '

Gm Mineral-watn och Saltpetter siuderier
Q?§ss wäl i denna fochtt, fom på andra ställen, är detta mästiHA ett almänt fel, at änsttönt Naturen begåfwar otz med
S!MS de hastigaste brunnar och fälloy många doch måste
lida brist på godt toatn: hwilket härflyter af en tuinore god och
på försichtigheten grundad gårdarnas belägenhet. En ymnoghet
af stora fällor finnas här, hwtlfas fynnerliga utfeende hafwer
fatt folfet i t>en tcmckan, at de äro botnlöfa, i hwilken tro än
många åro. Ja gemene man berättar, at i fordna tider ett .'par
oxar gått ttedet ien fälla på Lifwala tusthftll, fom heter Luhdan-
lähde, och fommit np uti Sagu mtfen, en god half mihf från
tefagöe fålla. På Saustila är en furorun ( aqva aciduiaris
W2ltiaU§ Afwen förefomma på Tapila åker och Hafwsrfatjo
ängen öylif brunnar, hwiif (om de omgifwas af en ochra fer«
li rubra, nogsamt tttwifa Hroat) de innehålla, befynncrligen fma-
kar den på Tap.ila åker mycket starkare af bläck, än Cuppis
wåtnet här mit) Åbo. En brun, fom inncl)å(ler litet falt, fins pä
Steninge, och miö Leisto-gård ar en fälla af ren stndbom,
med hwilkens watn mänga, fom haft ögon-ftufa, twettat ftg, ochC blifwit
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blifwit botade; ett litet stycke ifrån ftelfmt ådran emot sion, är
HHcken, fom rinner ifrån famma fålla, npfylt med en ochra, och
pä många ställen uka ftm öfwerdragen med flått. lern-vi'ctrills-nratn, Mr fwavt fållor ( 2^va vitriolica mgrti»!^, ) ft-
refomma här nog, befytmertigen uppå Rötax ängen; gemene
man brnfor färga walmar fwart dermed, och i almmchet fmår*
tas dertned fäder. Saltpetter-jord finnes hor pä många stållen,
men med Saltpetter-siuderi ar ei ännu något arbete anlagt.

§. IX».
Gm sten--orätt och berg - arter^

M^^stiönt denna- fochn är nog npfylt med många och fforaoIH tnast ifrån öster til wäster löpande berg, har man här7v?¥ ooch ei flera stenbrott, än allenast kalkstens, hwilken til.
yliUtogyet sinnes uti Runo-lahn. Här branttes boch ei falk
til någon myckenhet, dnjftont oct finnes nog ämne öertit; men bet-
lilla deraf har brannes, ar nwcket god^ hwilket de fdga til ett del
dcraf härröra, at et kalkstenen här wates st^ mycket, fom annor-
städes. Stenen brytes ifrån berget på det fatttt, at berget först
brannes, och fedan hugges stenarna der iftätt lofa med hammare
och til- $ref fpac^arfcer: ömma har. Den första brytes pH
ett Bårrachtig jord, är den hårdaste fom lyat ftttnes, famt gir?
den finaste ralkV Den andm är mindre härd, famt något gros-
xtft och den ttcdie hel hmit och mor; hwtlken fom den äx myc-
ket blöt, är efter cn almän bergmans regel teckn tit någon ädla-
re malm-m, åmjiont den ei ännu blifwit upt^ckt. Det enda
man cbferverar \xäD falfbttgm,- är, at ormar gerna hafwa fitt
tilhåll öfwcr wimeren i de gropar der stenen blifwit bruten, kal-
ken brändes här cl'cst på det mast wanligaste farter, och gemeu-
ligen ei stort tattn än til cgit behos Cn hmitg^å marmor fins
h r på lvrastegårds backen i ett los sten. Uwenldes fl>mes bar
på lil! Sllkile backen ett bttOy sim består'f mic3,^mc)l)dl!Zen3lm>
pura^j Blyarts; sirelen uppå berget löpa tfrån öster til wäster,
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3ro fä blöta, at man med en jernstång fatt stöta stycken der ifrån.
Ett litet stycke ifrån Kåstis by pä mågeu, fom bär til Timbårld,
finnes uppå ett stort berg en brun jern Ochra, och synas jam-
wäl uppå berget mork-bla fttef och gångar,snytande ifrån öster
til wäster. Eljest äro här i sochnen på många stallen storasien-
högar, til en half sierndels ja ock större dhlance ifrån hvar-
andra, bwilla af gemene man fallas Jätte-fast/ och stol.i wid
deras strid meo hwar andra blifwit i hop fastade. Emedan Fin-
narna i fordna dagar, och hedna tima, brukade unber stora sten-
högar begrafma beros stora mån efter dödety (som wi fe afFin-
sta Chrönifan) stl torde bejfa högar eller stenröfor leda fin för-
sta ursprung från den tiden. Sammaled.es finnas här på mån-
ga ställen uti hårda berget menniskor fiåt, och lika fSfom ställen
efter ntmnisto-ktta, hwar om gemene man Har åtskilliga berät-
tetfer. Emellan begge Britsböle hemmanett finnes teckn, lika
fom en hare sprungit twert ofwer berget. En grof slip och bryn-
stens art: (o^6 friafbilk particuUs Aarsossz) finnes hm och
där uti Rutto lähttv besynnerligen uti Britébole stogen. Emel-
lan Rölax och Timböle är wid swstranden ett berg, fom kalla*
Drafaberg, af en roöachttg färg, nti hwilken Naturen mtD enZulachtig qvarrz utmärkt och målat stapnaden af en drake.
På samma fått hafwer stapnaden af twenne ormar uti Kopp-
holmS stranden i ett berg tilfommit. Uti Rnno lähn äro un^Zefär 20 bönder, kohla til Tt;fe Bruk i Bierno fochn, dochhifwa be ei mycket stog mera qwar. Bonden har gerna tivMla om året, hwartil han fiör ij®, ja 200 latz stäckar, ochbefommer öeraf 40. M. ja i5cZ (faunor, 22 tuttitor på sfrinnan,
alt fom han forfchtigt dermed umgås. Detta åkes om win-
teren af nägra en mihl och af en del 2. tit bruket, fom befomaftDan for \ltinnan de förra 3 Dir. och Dt fenare 3 Dir. 8 öre
K: mt. nu förtiden; men riförene allenast 2 D:lr. 16 öre.Uppa Karknäs Sittes-gårt) är ett godt Tegel Bruf, Secre-
tairen Herr Chrifler Carplan tilhor.igt, hwitfei öoch tilforene,
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dä stogen war tilräckeligare, hafwer warit i bäftre stänb- SH
wiba här mib tilwärkningen ei fittnes något befynnerligit, och
ifrån andra redan beffrifna Tegelbruk färstilt hanbalaa, ettet
machiner-, mil jag gå förbi bes wibare bestrifning, och allenast
nämna, at här hållas 8. 10. 2 12 arbetare, och Ms trenne
siags goba regel. 1:0 Mnr-tegel half aln långa, ochettqwar-
ttx breba, sias nu fortiden isoooom året, men tilforene dubbelt
få mycket, och brannes alla på en gång, uti en ugn, fom är
9 aln: lång/ 8 bred, och 6 hög, uti 2 a 3 tvekors tid, famt
forbrus hårril 300 lcch 4 alns långa stackar. 2:0 Tak-tegel til
9000 mer oet) mindre om året, hmtlfn brännas Zioo tillikanti
en annan murat som en Krukmafare ugn, ei stort mindre än
ben förra. 3: o ©runö- hwilfa äro helt fyrkantiga, half
aln ungefär på hwar sida, utan något mist anrahf. Sex kar-
lar stä här $00 taf -tegel om oaaen; men en atl 600 mur*
tegel, när en annan flapar lerer rit honom- De§a foras
be.ls til Stockholm, dels til Åbo, at fätjös. Taf-teglen betalas
web 12Dal: hnndrabe, men mur-teglen meb 6. Grund-teglen fa-
flafce tilforene allenast 6 ore, men nu förtiden 12 516 öre stycket.
Inga hyttor, hamrar eller fmrfyor finnas här i fi>chnen.

§.. X.
<vm landets prydnader-

tfgl^rma sochns gränfuVbe til ston, samt nära och sirbelach-2AI tiga belägenhet tilÅboftaD, i bet man få wäl lanbwägs,
fom fiöleds fan beqwemttgen refa här ifrån til ©tctöen,

hafwer man twtfwel lackat en god del Herrffap at fätta ftg hår
neder, hwilfa ei litet bepryba fochnen, hälst här ock besutom
aro 13 frälse stirerier inberäfnab meb en Kungs-garb Runogård
fållad, som ar anstagen til Major* boställe wid £ifDragoun*;
Regemente, 17! mantahl tiifammané; famt 42^rätfehemnian,
30H mantahl. Herre-gärdarna äro wäl alla af trå, doch
au en del rätt wackert bygöa. Utom.Moder-Kprfian finnes in-
tet sten-hus här i fochnen, undantagandes.ett gammalt på Caru-

na
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na, hwilket doch nn är obrufligit. Af sochnens nu warande
Henstap nämnes i synnerhet Herr Lands -höfdingen EHREN-
MALM, Hert: Häftätts-Rådet Lindheim, famt Herr baron
och Majoren rl.e^i^(; &c. Den synnerliga flit man hår i
fochnen anwänt på Trågårds-stiötstenbör ei heller förbigås, hälst
de utom nyttan, ei ringa bidraga til prybnaben, och fåfochnnr
iFinland tära gifwas, der de hafwa st många och stiöna trä-
QåtDat, (bm denna: Det nästgränsande hafwer, fom om win-
teren nägot milDtat köldens häftighet, torde til en del bidragit
HHrtil, emedan trän ei äro här unoerfufMoe så stark folt>, som
längre uppe i, lanDtt, De txån, som förekomma här i trägår-
batna, aro älpte-och firébåré^rrån af ätstilliga ffioua stag. Li-
faleöes Plommon-och Päron-trän, fast af detta flöflnämöe el-
ler Päron-trän, finnes mycket litet i Finland; om Climatee,
eller en minöre rätt ans är orsafen bertil, lämnar jag bethän;
doch mtsar erfarenheten, at de päron här hos somliga funité,
ei i godher gtfmit de på Swensta sidan efter. Såöunn stöna
trägårdar aro i (yitnerhet på Steninge, Caruna, Kärfnäé, Sau-
fula, Runogårö, och Lielnimi ic. Wid mycket kalla wintrar
hafwa doch fruchträoen ibland f)åt tagit städa; således gingo är
1739 på Steninge om mititeren en stor hop -Plomon-och
firsbärs trän ut, ibland hwilka war ttt 60 års gammalt päron*
trä. Krifon wäxa här nog. Ett Caftanie trä bafwtxfyåxfiått
i s års rtt>, men hwar winter hafwer den Dtltn frusit bort, fom
waxt öfwer jorden, och om wåhren flått igen nya telningar ut*
Walnöte och Citron trä äro här ockfå i låöor fatte, men man
hafwer ei ännu forfoft, huru de wela bärga sig emot minterens
malöfamhet. På Caruna fåg jag forteöen (ömmars en Melon
om 627 markers migt; och en ei stort mindre Arbu«. Utom
forenä nde frnchter finnes äfwen här uti Kryoögårbama hwar-
jtbanDa wäxter, få wäl be fom tiena maat,,fom til prydnad
och förnöjelse; bem jag nu ti hinna upräfna. Ätstilliga af fitlf*
wa bönderna hafwa llfalides fma trägårdar afAple och firsbärs
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tränsamt winbars bnstar tt, Jag fan ei gå förbi at på detta stäl-
let nämna, det på Steninge uti Kirsbärs-trägården i gammalt
siengrus uppehålla sig ett (lags fuäckor, hwilka fonoer bita firs-
båti bladen, och tyckas sitledes deraf hafwa sin föda. Humle*
Värdar finnas ock på mänga ställen i fochnen.

§. Xl.
Om wndtmannens utftyldcr, bygnad, näring och se-

der, samt om landets utwärtes ffeppelfe.

OM Medan uti denna fochn, mom de redan npnämda fäte-«^Kr rien och fräifen, fiimns 12 Krotto-boställen, 27 Krono-
& Rusthål, och 4 Säterirusthål, 6 Acidemie. hetnman, 12

nya stmte, 124 mdelte hemman, och -6c Mdate rötor, fan
man ungefärligen öeraf aftaga hwaruti landtmannens tunga be-
flår. Doch wil jag fatta härtil, at årliga lordeboks räntan
öswer hela Sagu fochn bestiger fig til 1688. Dal. n öre fllf;
m:f. Men hemman och mcmrahls räntan til 2242 Dal. 20 öresamma mynt), hwilket til järnmäns giör 3930 s)al. 31 öre.

Sochnens fpannemåhls tionde belöper til 257 tim: l6 fap.
hwaraf twå tredie delar höra Kronan til, och åro niocltetrt
löner, nemligen 145 tunnor Z fap: Kronan dock ännn här af
förbehällit 3 tun: 13 fap : den ena tredie deln afgår til Terrial,
nemligen 72 tun:iT H kap: Prästerstapet betalas med fpcmne-
'mahl, qwicktioude mäfl m natura. En del af Herrstaper haf-
wa stutot, dem be fända flera gångor om fonnnaren til Stock-
holm meb wed: ibland ofwerfändes ock liter fmör, in(altat fiött,
freatur. Bönderna föra den wed, fmör, tatg^ bostap, kiott ic.
dé kunna aflåfa, fcefé til Stockholm, dels til Abo. öm fomma-
ren och hösten föres från trägårdarna en hop stön frttckt ttl Abo.
Bygnaden är hår faoan fom på andra ställen omkring Abo.
Bonden hafwer en wacker bagarstufwa, famt en främmande
stufwa eller kammare, bodar, wisthus, låft, fä-och andra ut-
hus, alt ber efter hemmanet är i ständ. Här mil jag jämwsl
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berätta, det fag hört af bonber, at blå lera fatt i ställe for sand
tit fchting unber gåifwet, omkring Zifwen med höfwel-fpån, stal
nfhålla rötan ifrån gälfivet och fyllorna- En del af almogetl
har här fin infiMttf och näring af flon, en del af stogen, ett
del ock litet af åkeren, men det almännaste är inkomsten af fa-
gården. Nog kunde gemene man här må bättre än fom ster,
Dwida Dtt lilla hafwa at aflåta, nog dyrt betules; om ei
yppighetten inträngt sig i de nedrigas foijor, i det legfolfet dage-
ligen böra fpifao, fåfom om högtids öagar; och detta oachtadt
är här ändå en ganffa flöt: fwärighet, at få tietiflefolf. Ett
förberfweligit brnåwins brännanbe Dttarer ock mycken spa)i-
inåhl, förorfafar iblanö hwarjehanda ordentligheter, och fe-
dan nödgas bonden fiopn brödet af en annan, eller äta stamp i
det stället. Wid bröllop, begrafningar, och barnabov wil in-
gen wara ben sämsta. 3ul)löantfnt och atldra fordna riders
lekar äro ännu tit en del i bruk; t>och äro de masta aflagba.
Ingen befonncriig siufdom hafwer plågat denna fochn fram för
andra; utom bet, at hitfla feber och fråhan uti de näfl förflut-
na åren här nåM graflerade. Genom fottanbe medel r)aflva
mänga ( näfl Guds hielp > här påaorren fluppit fråfiatt. Ett
H ör: mafcot äftVen få mycket alun, Mn mufcotet wågtx, 9
tyx>ita pepparkorn, och 9 neglifor fottderflotta tilfammans, pnlf-
weret delat i tre lika delar, hwaraf en del i litttn winåtifa in-
tages, när man märker ftå§an komma; (ommaleöé fortfarestueb
de öftiga doles- 3 almetthet ar här tamliga frist luft, och in-
tet owanligit at fe folk, fom tefwat iso år, jaöerofroer. 1749
begrofs har en karl fom hunnit ttt 125 årsålder, och warit s
gångor gift. Tre ftchne siräddare, och en striftvarearo har. En
del ifochnen hafwa wäder-qwarnar, några temmeligen goda tva-
tu-qwarnCir, ett del tnalå ock uti Kirjackala i Bieruo fochn.
På KWs kanten wil fölben giöra städa; doch hafva de fun-
nit, at om man om morgonen bittiDa hinner drag; ett rep öf-wer Den, faller frosten uågm afaxm* och staban blifwer lin-
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drigare. Uti förra feigden föll en gäng på denna kanten st florahaget-forn, at de flogo jonoer fönstren, dödade lamben, och
andra fmå fråf, famt stämde och nederflogo rägen, få at den
ei fnnde bärgas. Den 23 Aug. «ti imtemarmtoe år efter mid-
fcaaett, gick ett mycket fwart måln öfwer en del af Caruna lähn,som pä några ställen uti en fierndels timmas tid regnade ych
haglade få flarft, at det gick långt på. benet; och låg en j>el
af haglet ofmait til andra dagen.

§. Nl.
Innehäller en famling af ett och annat i hushållningen,

MAfricaria ( Linn: Flor: Svec: 702 ) druckit som Thö,
Är här mct) god fördehl brukat för -passion, och

femen Cardui (Linn: Flor: Svec: 654.) Comminutum, cller
sonderstötta tistelfrö uti warmt dricka intagne ei med mindre
nytta emot styng. Emot qwäsan, och sulslag, brukas étt
padda, amningen pulweriserad pä en het tegelsten, eller klufwen
satt pä; men emot torrwärck bladen af Hyolcyamus (Flor»
Svec: 184.] satta pä leden som har af plägas: begge sldsta myc-
ket berömda curer. Med röken af Hyofcyami fco, joker manat
fördrifwa tandwärk; och har man här också exempel, at folk
fom i hungers nöö brukat bladen af Hyofcyamus tit kål, blif-roit game, och lupit til stoge». Eljest färgas har grönt med
Tanacetura, Renfana, gult me& Galiurn ( Linn: Flor: Bvec:
,16) matara, och biörklöf. Märkeligit tpekes det wara, at ge-
mene man här wet öiora ätstllnad emellan foiras och nairas
(han och hon ) matara, af hwilka de saga den förra hafwa
«n hwit blomma/ och intet doaa at färga gult med, mm £>ensenare en gul. Med Lycopodium ( Linn: Flor: Bvec: 86o)
jämna, färgas ock gult; med Hägg och Brakweds barck brun-
roöt. samt med Lichen bergmoha> och a\)Ulbf brunt. Med
blommorna af Hyperieum färgas branwin rödt. At lägga tall-
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struntar på öl och brmtmin, är ock ibruf. Biörk^lafan famla*
om wåhren, och anwändes til dricka om fommaren; hwar afjämwäl tilrcocs en stiön win-ätifa. At fofa niupon wälling,
är ei heller obefattt. Ett orm fatt i jorden, eller strömmings la-
ka Dit l)ålD, fördrifwer myror. Fiugu fwampar, fondersittrna
och fyrda, famt sedan uti mågg-fptittgornnstrufnu, dödawägg-
log; det famma \Jola ock orma hufmuden uti wäggen farte för-
orfafa. Man wtt jämwäl här, at utfpåDa ralgen med fåöa,
när liué eller twål stal giöras, och påstås oerjemte, at af en
fådan blandning blifwa lifa goda litts, font af bara talgen.
Jag wil här införa ett sätt at giöra twåÅ af bara fåda, hwil-
fet Caplanffan, wiD moder-Kyrkian, Levana fbtfbft, och mig
gunstigt meddelat: Härtil brufas både. tan* och grmt-fåoa,
hwilken renfas wäl ren, sattes i en glees pofe, och derpå uti ert
warngryta at fokas sii starckt, at fådan filas ut genom posten,
fedan stumar man fädan af uti ett kartll, giör derpå ordinaire
lut, och brukar då denna fåda wiD .kokningen i stallet för mig;
hwar wiD doch bör i acht -tagas, at denna ei tiocknar fom en
annan twål af okande, för än man fastar falt dcruti. Twä-
len fer sivart ut, men stadgar och renar mät, famt om man
allenast blöter den wäl efter twerningen ut af flädernn, blif-
wer byker mycket rent ocb hmit. . Man fan ock fofa fåpa afbraxen tnelfwor, sidan lcftcn, rommen, och alt blodet är rent
borttagit, t dct malt brukar dem istället för talg: häraf blir
en tiock och »petfej god såpa- Det samma fås ock af gammalt
ister; kanske at jemwa! ett .fådant flått kunde ernås af förmältsirömmjttgs rak, om dct allenast wore försökt. SlMeligen wil
utan tiämlna clt och annat, fom torde ttena til H'us-J)åfningét^
uphielpattde, cllcr unvånarcnas bättre wälmägo i dcuna fochn.Om åkern och ängen stöttes mtD den siit, ' och på tetfått,'fom
åfffilligé käcka chusbållare. både t Swerige och Finland desse sed-
nare år begyra; sa stulle'sochne folket et allenast haftva fäd til
egit behof, man ock, at ansenligen aflåta åt andra; ty at jor-
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»en har yr watbetalande utfadet, når den rätt stores, har man
flera prof på. Ängarna gifwa qnnn rdmmeligen, fast de nä-
stan aldrig, eller g tnffa litet omlägas; hwad jculle de icke giöra»
pm de med förstånd stöttes. Kalfen fom här brännes, är stön;
om de bästa fätr til brännandet utmaldes, torde mången för*klena wackra penningar härigenom. Teglet fom har siäs, Hfett bland de bästa; om des stående och brännande blefwe bra^
tit större hogd, hwad nytta wore icke det både för irtwåttarenfl
i sochn, och landet i gemen? hälft nu, när stegarna börja bliÉ*
rva få tttödde. Sotn stogen är for margfalliga orfafer en ja
llödtvättdiH wahra , fä borde til des igen planterande allahattdaanstalter giöras ; och borde egentetigen hwarjehanda planteringar
*f ef här anläggas, i synnerhet när Naturen fkff petar pä,
4t den wil här fort: Samma borde ock sie med andra ädlare
frå-flug, fom Lönn, And, 9fjf, Pil ie. hwilfa äfwen wäxa här,
jch mledes ttlbiuda fig til wär omtancka. Fisterierna torde myc-

ket funna förbättras. Heter fynes wara för får nog rieuligif,
jndast almogen blir mon öm, at förskaffa sig af bittre slag, och
éi enwifas med de gamla afgrof nll. Med utwatDa ftuchr-rranS
planterande) som synas hår wela mycket fött/ torde anfculigeit
funna föreienas.

Hwad mera itti denna korta, doch walmenta bestrifning
torde felas: foVom utißotaniquen och Zoologien <K« hel haf-
wer nti den förta och inffränfta tiDtn, fedan jag föresatte mig
ar utgifwa denna bestrifning, ei kunnat st tiiräckeligen utrönas:
doch torde, om den Högste sä behagar, »ib en annan läKligare (ib härom widare fnnstap med belas, Emedlertid utbeder
mig för detta närwarande ringa arbete, den G: L: owäl-
dnM och blida omdömme.
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