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e KONGL. MAJ:TS
Tro-Man och Ofwerfte-Lieutenant wid Tawaftehtss

Låns Infanteric Regemente,
Sstnt 1

Riddare af Kongl. Majits Swårds-orden',
Den Wälbome Herren

Herr /lniJill%)3 nil\JLr»

Nådige Herre.

AT med en tapper arm, i örlig manligt kåmpr?,
Upodla kärr Morafs i fred, i inhåmfk bygd.

Det år, at' fnHlet rått til allmån nytta lampa,
Det år, at wördad bli, och kand för dubbel dygd.

*& & .
I Rom manHjeltar fedt, bad Plog ochHjelmenfköta,

Från plogen ha de gådt bewåpnade i krig,
Ofs famma gylne tid nu åfwen tyckes möta;

Wi hjeltar ockfå ha, fom trampa deras ftig,
.*& $M &

J Wårda Man, hwars namn på detta bladet teknas ,
Ehr flit i hushåls wett, Ert mannamod i fält,

De wifa, at med fog, bland deffe J bör råknas,
Ehr dygd för detta Ehr, bland deras antal Mit:

Lef nögder i wårt land i många Neftors tider!
Låt hushålls rön, fom förr, Ébrttidsfördrif förbli,

Ehr fållhet grönfke ftåds, Ehr lyckan ware blider!
J på Ehrt fållhets ftrå, må frucht och blomma G.
Wålborne Herr Ofwerfte - Lieutenantens

och Riddarens
'dåmiulofte Tjenare

C, HERKEP^US*



' RONGL. MAJ:TS
Tro - Man" "och Major wid Artilleriet, famt Riddase af

Kongl. Maj:ts Swards " orden
Wälborne Herren

Herr ROBBERT
CHARPENTIER,

Nådige Herre.
Ar jag på deffe blad framter en liten affkildrinfk öfwer min fofterbygds naturliga förmåner och

Hushåls förkofring, wore åct et inbrått i den råttig-
het Herr Majoren och Riddaren åger, at bliwa
wördad ibland denna ortens förnåmfta Landthus-
hållare, om jag åQt icke åfwen i ödmiukhet med
deffe få rader utmärkte. Herr Majoren och Riddaren
har icke alienaft med mycken flit lemnadt landet
nyttiga efterdömen uti en rått jcrdfkötfel, utan
ock med kåftnad upfört bygnader, fem äro pryd-
nader i orten, och förblifwa tackfamma vitnen af
Herr Majorens och Riddarens nidlagde flit och
möda. Den ftora kårlek, fem Herr Majoren och
Riddaren hyfer för wetenfkaper och deras idkare,
har giordt, at jag tiltrodt mig låna åt detta mitt
ringa fnillesfofter glänts af Herr Majorens och Rid-
darens widtfrågdada namn, och åfwen fmickr^t mig
med det hopp, at det höggunftigt anfedt blifwer*
Den Högfte kröne Herr Majorens och Riddarens
lefnad med ymnig fållhet ?. Lyckan fråmje defs
wårda affikter? Helfa, fundhet och den Högftas
wålfigneife öke defs nögen. Mig år en åra och
fågnad at. med en beftåndig djup wördnad framlefwa'

Wälborne Herr Majorens oCh Riddarens
6dn jnSraflc tjenare

CHRISTOPHER KERKEP^US,



Probften och Kyrkoherden öfwer Förfaml. i Hauho,
Tulois och Luop., famt det dertil lydande Contracl,

Den Hbgarewhrdige och HSglarde Herren

Herr MARTIN
MARTINIUS.

Landt - Secreteraren i Helfingfors,
Ädle och högaktade Herren,

Herr S A L O M O N
STICH^US,

Höggunftige Herrar och Gynnare.
Tillåten, mine Herrar, at jag med Edra wårda

Namn fördriftar mig at frågda detta mit för-?
fta tanckeförfök , fom angår min fofterbygd. Jag
har funnit min ikyldighet wara, Eder, mine Her-
rar, det famma i ödmiukhet upofYra , hålft at
derigenom betyga den tilbörliga tackfågelfe och
årkånfla, hwaraf mitt finne emot ftor ynneft och
bewågenhet år upfyldt. Uptagen då detta, fåfom et
tecken af min lifliga årkånfla, och låten det fam-
ma åfwen blifwa fåfom et troget witne och fåker
pant om min wördfamma tilgifwenhet. Hwad ö-
de och omdömme detta mitt ringa arbete för öf-
rigit hos Eder warder winnande, förmodar jag
dock, at defs ofullkomlighet ei beröfwar defs al-
ftrare den hugkomftochåtanka, hwilkenhan hos Eder
utbeder fig ftådfe få åga. Nåft allwålfignelfes tilön-
fUande, har jagden åran, at med wördnad framhärda

Mine Herrars
ödmjuke tjcas<re

CHRISTOPH. HERKEP^US



Vice Cronö-Befallningsman,
Högwalachtade,

Ihn ANDREAS
EERKEPEUS,

Min Högtårade Aldrakårafte Fader.

TÅ för allmänheten jag wågar lämna en kort
befkrifning öfwer min födfloort, wore fan-

nerligen högft obilligt, om jag ej nyttjade et få ön-
fkeligit tilfälle , at i allmänhet förklara min wörd-
nad och kånbara finnes rör elfe för min huldafte Fa-
der, fom wid min upfoftran haft en öm omwårdnad,
och ftådfe wakat öfwer min wålfård. Fåfängt år,
at med min ringa tanke - och talegåfwa, fom än-
nu år ftadd i fin början, bjuda til at affkildra den
Faderliga kårlek, och berömma den huldhet och
ömhet, fom jag alt ifrån min födfloftund , rönt
wara få ftora och otaliga, at jag wid deras erhin-
dran i förundran ftadnar, och åtankan af den fam-
ma fyffelfåtter mina finnen, at uptånka medel til
den fkulds afbördande, uti hwilken de mig fördju-
pat; Ty Eder Faderliga omforg, Eder möda och
Eder dryga koftnad, hafwa warit de medel, ge-
nom hwilcka denna åker biifwit fruktbar, fom nu
framfkiuter förfta axet. Eder derföre, min Hul-
dafte Fader, upoffrar jag, til et, faft ofullkomligt,
prof af min wördnad, och i brift, af all annan
wedergållning för edra mångfaldiga wålgiårningar,
föjftlingen af den blomman, fom nu under en få

öm



6m Faders wårdnad njutit fin råtta ans, förutan
hwilken hon-långe fedan bleknadt och wifnadt. Up-
tagen nu detta fåfom en plikt af en tilbörlig år-
kånflo. Mit gjöromål, få långe jag med Eder ibland de
dödeliga räknas, fkal wara, at upfånda trogna fuckar
til den Allrådande, det taktes Han Eder, min Hulda-
fte Fader, icke alienaft til höga åldren uppehålla,
och den nåd befkåra, at med god hålfa, få bära,
de fnart annalkande grå håren, utan ock i ymnogt
mått tildela alt det, fom menniikorna ifrigaft ef-
terftråfwa; på det jag då med Edart biftånd ännu
finge wiftas på denna ort, dår jag i dygd och wif-
tiet hoppas få både mognad och ftyrka. Förblif-
wer ftådfe med ftörfta wördnad,

Min högtårade Aldrakårafte Faders

ödmjuk - lydiglk Söa

CHRISTOPHER HERKEP^EUS.



Til Herr -Auftoreiw

BLand alla de Vetenfkaper* fom ä'ro lemnade til de dö-
deligas upodlande, i timmeliga mål, är ofelbart ea
rättmätig hushåJdning, på kundfkap och förfarenhet

bygd, den, fom med rätta tilägnar fig det förnämfta rum-
met. Genom de wiia anftalter, fom en Öfwerhet giör til
defs uphielpande, förfkaffar den fig ét odödligt namn, ock
de äreftoder, fom ej tiden machtig är kullkafta* En un-
derfåte deremot, har den nytta häraf, at han ej alienaft för-
mår förfe fig, utan ock fina grannar med förnödenheter, ocb
han fåledes intet annat än upmunrras, a t framgie widare
för/lag til defs förkofring. Hon lär huru man genom jof-
dens idoga brukande fkal hemta en ymnog fkjörd. Hor»
wifar fättet, at anfa allehanda örter och trän, fem tiena til
mennifkans föda, famt häifas bibehållande. Hon underräl»
tar huru de rama diuren anfas, huru de befordras til al-
ftring och huru de trifwas,huru de willa fångas, famt hu-
ru begges aflemningar nyttias tilmennifkians uppehälle, Hor*
gier wid handen huru man utur jordenes gömmor upgräf-
wer de rikedomar, fom uti hennes fkiöte ligga fördolda.
Ja hon är den, fom tildelar fina tilbedjare alla cle fällheter,
fom et Rike, hwarken genom krig, eller fina gräntzor»
widd, eller ock på något fatt utom henne, kan för-
werfwa fig. En fen ånger, öfwer wara Förfäders efcerlå-
tenhet, har warit den ringa frukt wi fe dem årft. En an-
antagen fed, den må då hafwa warit fördelaktig eller ef 9
har få förblindat mångens finne, at de härligafte ren biifwit
å fido fatte. En uplyftare tid, uti hwilcken wi lefwa, haw
dock welat drifwa bort det mörker, hwarmed wi warit häf-
tade, och då hwar och en är mon ©m at framlägga fin £©-

fter-



flerbygds frofctbäiande parfeer,med mera, fom en naftrrens
"ranfkare kan i acht taga, är ej under om hon dageligea
Riger til ftörre högd. Min Herre, fom til fit förfta fnille
fofter utwalt et ia lyftert ämne, fom födilo»ortens befkrif-
ning är, förtienar altfå et oklandrat loford. Den wänfkap
J mig bewift» pålade mig faller at framföra alt, fom kun-
de tiena til Ert beröm; men fom jag är fcfwertygad, atj ej
Sren ia mycket älfkare af prunckande odi otfirade ordalag,
fom af en ren och upricfctig wälmening, ftannar jag uti
feort önfkain, Edar flit och möda fläte åt Eder de Crant-
aar och kröne alt Ert företagande, med den lycka, fort!
Himmelen åt alla, om fin fanfkyldiga nytta beiiitande, plä-
gar tildeia.

DAVID P. STARCK.



7. G. #. N.
FÖRETA L.

Bland det förfta och förnämfta, fom i alla
lllfßSr wälinrättade Samhällen lägges til grund för et

lands upodling och Hushållningens förbättran-
de, är en ren och pålitelig kännedom, befkrff-M

ning och underrättelfe om Landets rymd, des Naturalier*
Förmåner, elimat, lägen, Floder, ftrömmar, fegelleder,
Bergryggar, famt proportion af Siöar, Kärr, bördig marek,
Berg och ödefkogar. m* m.

Hwareft kunfkapen faknas om alt detta, der famlar
man i mötcker med alla anftalter i den allmänna hushåll-
ningen. Hushållsbygnaden upftälles på fwaga ftöder, och
man liknar i alt en man, fom är ägare af mycket godt och,
ftora fkatter; men icke förftår deras rätta wärde, eller git-
ter lämpa fin fördelachtiga belägenhet fig til någon fardeles
förmån eller nytta.

Om nödwändigheten och nyttan af landsorternas acono»
mtSkz befkrifningar, och kännedom dl deras nattiralier, fin^
nes witsord få i äldre fom nyare häfdahandlingar; derom
tala Cbinefarens omhogsnad och makalöfa framfteg i hushåll-v
ningen; detta bewitnar alla, igenom förfigtig hushålning,
wähimaende och förmögna flaters trefnad i Europa, De få

A förfök f



2
förfök, fom til Landsorternas befkrifning och deras Natu-
raliers utredande i wårt kära Fofterland biifwit giorde , haf-
wa och tydeligen rögt fin nytta, Wi känna nu de ftora
Naturens förmåner, Skaparen wårt Samhälle unnat, när-
mare än förr; Det ena fyndet efter det andra, har gifwit
anledning at lärapa dem ofs til mycken förmån och nytta;
Allmänna hushälls lagarne hafwa bekommit ljus, när in-
hämfke näringar biifwit rätt til fin art och befkaffenhet ftäl-
de för öppen dag; Wi fe, wi finna och nu erfara tydeli-
gen, at inga fäkra mått och fteg kunna tagas til wår hus-
hållnings torbätring och uprättande, innan wi forft lära
känna wårt land, wår hembygd, och de förmåner i natu-
ren ofs här äro tildelte. Så länge denna ömma och högft-
nödiga omftändigheten ej är utredder, kan man med fäker-
het än icke weta om något enda närings fång i hela landet
idkas på fit naturliga och beqwämliga ftälle; hwaruti lan-
dets bäfta och ädlafte ämnen beftå; hwilka äro de förnäm-
fta, fom förft böra förädlas, at kunna i längden öka och
underftödja handels Produfterne 3 alt fådant är til mäfta de-
len få länge obekant. Landets näringslöshet kan ej hjel-
pas, innan man wet, hwad i landet finnes, och hwarmed
folket bör hufwudfakeligen fyffelfättas* Så länge landet ej
är befkrifwit eller fkärfkådat til fine Mineralier, willa wäxter,
Djur, kräk och andra naturfens gåfwor, utftrömmar ifrån ri-
ket, Utlänningen til rof,anfenlige penni nge fummor, för färge
örtet, färgor, Meaicinal wäxter, och åtfkilligt dylikt, fom
wår hembygd, tör hända, icke alienaft til egit, utan och
många andra Samhällens behof, friwilligt framalftrar. E-
när man i mångt och mycket än nödgas fakna kunfkap,
om inwånarenas brukeliga hushållning; wet icke til fullo in-
rotade plägfeder i ÅKerbruk, Ang och Bofkaps fkötfell; är
okunnig om deras mat, dryck, diaet, tilfällen til fundt eller
ofundt watn, fiukdomar, med mera, få kunna hwarken de

förra



3
förra omftandigheterne rättas eller de fenare förekommas»
l korthet: få länge landsorterne til fina belägenheter och
naturliga förmoner äro obefkrifne, ftår med heshållningens
forbätring mycket ringa at uträtta, allmänna hushållslagar-
ne äro mäft i emedlertid fåfom 'liniverfäte Panaceer i Medi*
ci», hwilka brifta wid de farligafte Symptomer, och ej på
långt när giöra förmodad och påfyftad nytta.

At efterkomma en kär plickt emot min Fofterbygds
och at gifwa andra mera uplyftare än mig anledning, at
känna och blifwa underrättade om min Födelfe orts belä-
genhet, och naturliga förmåner, åtager jag mig den frihe-
ten, bewågne Läfare, at här lämna dig en tekning af de
få anmärkningar jag, rörande et få wärdigt ämne, famlat
och upfatt. Döm om dem efter min wälwilja och mitt men»
löfa upfat, famt anfe mig wärdig Din Gynfamma åtanka*

§. I.
Om Hauho Sokens Rymd och Belägenhet

y JAuho Sokn år belägen i Tavaftehus lån och Ned-Mg re HoJlola Härad, i. och |_ mil ifrån Tawaftehuus i
«■ * Nordoft, och finnes utfat på den nyafte Landt Char-
tan öfwer Swerige och Finland emellan Ch och 62. graders
och. .??"■ minuters Pol-högd, gräntfar åt Söder och Sudweft
til Wono och Hattula, åt Nordweft til Pälkäne och Can-
§afala, åt Norr til Padasjoki, och i Sudweft til Lampis
ocknar. »Denna Sokns rymd, bredd och längd, kan ej få

noga utfättas; dock år den ungefär 4. mil lång från Öfter
til Wäfter ock 4. mil bred, från Norr til Söder. Den de-
las uti 3. delar, Moderkyrckio länet, Tulois Capell giäld
fom ligger i Öfter, och Luopiois Capellgiäld fom ligger
i Nordoft ifrån Moderkyrckan.

Denna Sokn är för fin angenäma ock' behageliga be-
A% lägen-



4
lägenhet mer märkwärdig än många andra. Ty, har natu-
ren någorftädes rögt fin HErres wishet och godhet, få är
det fannerligen här ikiedt. Här har hon ej efterfat, at
meddela det, fom mennifkliga ögat kan förlufta och förnö-
ga. Här är öfwerflöd på mäft alt det, fom kan tjena men-
nifkian til nytta och fördel. eDe här befinteliga ftora och
wida träfk, långa och ftora Åar, Bäckar, Forffar och o-
räkneliga många ftörre och fmärre infiöar, utan något ut-
och inlöp, fom utgiöra näftan hälften af Socknens rymd,
lemna ej alienaft alla Soknens inwånare ymnog Fifk af fle-
re flag, utan förorfakar äfwen de rörelfer, fom nödtorften
til des beqwämlighet och fördelachtighet fordrar. Den på
flere ftällen har förekommande, ymniga, wackra löfrika fko-
gen, hyfer uti fig mångahanda fkogsdjur och fiäderfä, dem
han hwar idog och trägen efterletare ymnogt meddelar.
Soknen innefattar uti fig, dels högre och nog widfträåe,
dels och lägre berg och backar, ften-och grus-blandade
jordhögder, förftörde berg, kullor, fandåfar, ftenbackar,
ftenröfen och fandhedar, lågt liggande flacka och wid-
ilräckta måffar, fanka myror ock kärr, famt gröna ängar,
nöifamma lunder, fkuggerika fält, Blomfterfulla parcker
och Echo gifwande dälder, emellan och på hwilka man
med förundran kan fe naturens fägring, och tycka fom
fielfwa Flora med all fin härlighet hade tagit fit tilhåld på
deffa gröna kullar och löfbeprydde Blomfterfält. De nå-
got ftora gräsfulla Äätter, giöra denna Soknens läge ljuft
och ganfka behageligit. På de ftora wälbefägna, kullriga
och fruchtbärande Åkrar, fer man med nöge naturens wårck-
liad, huru den m§d flit arbetar på wår föda; med et ord;
här finnes ymnogt förråd uti alla tre Naturens Riken, fom
kunna både mätta mennifkliga ögats iyftnad och fatta en
naturens ranfakare uti ftörfta nöje och förundran.

De här förekommande wackra och wälbygda Herre
gårdar



5
gärdar, famt <n wid träfken tätt 'infil hwarannan belägna
Byar, bidraga ej litet til Soknens prydnad och behagliga
utficht.

§. a.
Om Antiquiteter och Gamla Minnes

Mareken.

HWaraf Hauho Sokn fat fit namn, kan man ej med
wiffhet fäga. I äldre ridar har Soknen biifwit kallad
Tulois. I gamla Jordeböcker, handlingar och fkrif-

ter kallas den Hauho och Tulois Soknar. Men enär de
hafwa börjat at kalla den Hauho; derom har man ej någon
underrättelfe. Tulois Kyrckia, fom; nu är Capell, och
tydeligen röijer fit urfprung ifrån Påfwedömmet, har i äl-
dre tider warit denna Soknens Moderkyrekia. Men enär
öch hwarföre denne biifwit Capell under den nuwarande
Moderkyrcka, är igenom åldren i mörkglömfka fåntdfänckt,
at man derom ingen underrättelfe hafwa kan 4 I äldre ti-
der har hela Luopiois Capellgäld och åtfkillige Byar ifrån
Moderkyrckio länet, hört ufider Tulois förfamling; (rf)
Men fedan Moderkyrckan blef bygd, hwilken giordes rum-
rikare än Tulois, blef Luopiois Förfamling lagd til Mo-
derkyrckan. (b) Denne Sokn har i fordna tider ej warit
få tät bebodd fom den nu är; men des behageliga läge. fifk-
rika Siöar, och den fruchtbara jorden, har lackat folcket
at här fatta fig neder. Sedan Inwånarena efter handen be-
gynt förökas, och det utan twifwel föll dem befwärlrgt, at
fä lång wäg refa til fin Kyrcka, neml. Tulois, lära de
giordtanfökning om der? nuwarande Moderkyckans anläggning,
Fom förmodeligen ftraxt dem biifwit förundt. Widare un-
derrättelfe om denna Sokns förfta anläggning, har man, i
.brift på all. fä gen, och tilförlåteliga handlingar, ej at tifgå,

A £ " fedan



6
fedan Kyrckans fkrifter och Documenter år 1713.blef af Rys-
fen. föndesrefne och på Kyrckiobackan upbrände, fom män-
ga än weta at intyga, hwilka warit åfyna witnen til Kyr-
kans grymma härjande och medfart.

Soknens Moderkyrcka ar belägen i en by, i äldre tider
Sullittula, men nu Kyrckioby kallad, på en fand - högd, och
har under fig åt wäfter et ftort träfk, fom på Finfka he-
ter Hauhonfelkä, När denna biifwit bygd, kan man ej
weta; men at den biifwit upmurad i Påfwe dömmet, kan-
Hutas af de få kallade MunckefKåp i Sacrjftie murarna,
och a/ några gamla Mäffe böcker på Latin in folio och
quarto , fom ännu förwares i Kyrckan, Hon är 43. alnar
hög, murad af faft grof gråften, men gaflarna af tegel.
Des längd inuti är r6. alnar, och bredden 21.^ aln: har
innantil et hi3gt hwalf, föifedd med 6. pelare, och utanpå et
wackert fpåntak utan torn. På des norra wägg, något i-,
från Choret, ftår en utbygd Sacriftia, beftående af 7^ al-
nars längd i quadrat, under hwilken är Kyrckans Wjnkäl-
lare. På des fodra wägg är en hög och walmurad Farftu-
ga, och en liten dör wid Choret, hwarigenom folcket i äl-
dre tider gkt i Kyrckan. I wäftra gafwelen är ock en
ftor dörr, genom hwilken alla Lijk, fom begrafwes iKyrc-
kan, bäres. Genom 6. ftora fenfter, fom infläppa dagen,
är Kyrkan innantil nog ljus, och öfweralt hwirmålad, famt
med wackra bilder, taflor, facklor och Adeliga Wapen
prydd och zirad, hwilka giöra henne nog behagelig och
täck inuti. Här finnes 3* Wrapen, hwilkas infcriptioner ärt
tydéligen kunna läfas, och här nedanföre uprepas fkola;
men de öfriga äro genom tidfens wåldfamheter och omfkif-
ten få illa medfarne, at man med möda kan fkilja målnin-
gen , mycket mindre några bokftafwer. Samma öde hafwa
ock 4. fanor på fodra fidan, hwilka aldeles redan äro ned-
fallne och de 2:ne på norra fidan wid wäggen hängande ur-
gamla fahnor måft undergå, På
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På Öftra gafwelen hänger et Adeligit Wapen med den-

ne påfkrift: Kongl, Maj:ts fordom Tro - Man och
Öfwerfte Lieutenant under Åbo Låns Infanterie,
den Edle och Wålborne Taufönet. Charpentier,
natus itfu. Mortuus d. 4. Odob. Anno 1683. foni
ock Kongl. Maj-.ts Tro-tjenare och Majoren un-
der Karelfka Reg. til Haft dm Edle och Wålbor-
ne Erich Charpentier, natus i<s4B. mortuus d. 7,
Oftob. 1683. Kongl. Maj-.ts Tro - Tjenare och
Fendrich wid Tawaftehus Låns Infanterie Bengt
Charpantier, natus 1660. mortuus d. $. Julii An-
no 1685.

På den andra är följande Infcription:
Kongl. Maj:ts Tro-Tjenare och fordom Ryck-

måftare den Edle och Wålborne Herr Hindrich
Bojje til Strömnås och Commila, hwilken affom-
nadt i HErranom d. 2. Martii 1684. och begraf-
wen uti Hauho Moderkyrcka med en Adelig Pro-
cefT. 169%. .

Under den tredje läfes följande:
Anno iöpi. d. <z* Novemb. Infomnade i HEr-

ranom Hans Kongl. Maj:ts Tro-Man och Lieute-
nant i Åbo Låns Cavallerie, den Edle och Wäl-"
bördige Herr Mårten Erichsfon Uiff til Skyttålå
och Kåckala.
Emellan de förfta Pelaren ifrån Choret, hänger wår Frälfa-
-res Chrifti bild på korfens träd, med denne infcription.

Den Edle och Wålborne Herr Cornetten Ro-
bert Charpantier låtit måla Gudi til åra Kyrckan
til Prydnad 1695.

Uti
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Uti denna Kyrcfca hänga och 2.*ne ftora och walufcarbetade
ljus kronor af mefling. Den förfta ifrån Choret på ftora
gången med s:ne lag pipor, och åtta ftycken i hwart lag,

med denne påfkrift:
Gudi til åra och thes Tempels prydnad, haf-

wer Majoren af Nylands och Tavaflehus Låns Dra-
gone Regimente Wålborne Herr Leonhard Söif-
werfwan denne ljus Crona förärt til Hauho Mo-
derkyrcka.

På andra fidan ♦

HErren beware titt Tempel och tåncke uppå
din tjenare. Förfärdigat af M. Erich Nåsman. 1742.
Den andra och ftörfta hänger längre fram med tre lag pi-
por å 12. pipor i hwart lag, med följande infcription.

Tin Dyra fannings ljus, låt för ofs ftåds uptändas..
Unn allmän frid, och at wår forg i frögd må wån-

das.
In Dei Gloriam & Decus /Edis faerae in Hau-

ho, ejusque fumtibus Lychnuchum hunc Penfi-
lem conficiendum curarunt Holmiae Annno 1745.
Martinus Martinius. P. & P. Hauhoénfis. Friedrich
Johan von Kreemer. fignifer & Curator Templi.
På andr^ fidan är en Sol med des utkaftande ftrålar, med

denne infcription: mrp. och der under,
I ti.no- ljus fe wi ljus
Och Pryde härmed HErrans Huus.

Me fudit Holmiae Johan Fahlfteen.
En wacker Predikoftol ftår mit i Kyrckan på norra fi-

dan in wid andra Pelaren, och en Manfolcks lächtare åf-
wan för Södra dören, Kyrckans Wackra fkrud och egen-

dom
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dom bewaras dels uti et ftort i Choret flående fkåp, dels
ock uti Sacriftian. Kyrckiogården är omgifwen med en
faft ften-mur, hwilken är forfedd med et wackert bräd-
tak.

Bredewid Kyrckan i wäfter u-i fielfwa Kyrckioplafte-
ket ftår en wälbygder klockftapel med fpåntak och flagga.
Uti denna hänga tre fköna och wälijudande klockor, af
hwilka den mellanhängandé är ftörft, och har på des ena
fida följande: öfwerft föreftälles en Sol utkaftande des
ftrålar med denne infcription: _n*in\ och derunder: Hau-
ho Moder-Kyrckias klocka, guten och upkiöpt i
Stockholm af Johan Fahlfteen , dels med Förlam-
lingens dels med Kyrckans bekoftnad, år 1754.
då Martin Martiriws war Probft och Kyrckioherde
derftådes.

På andra fidan.
Soknens förnämare Herrfkap fom gifwit mer

och mindre hårtil. Robhert Charpentier til Hahkia-
la, Major af ArtiMeriet. Otto Chriflopher Schulman
-Lieutenant. Friedrich Johan von Kreemer Fendrich
famt Kyrckiones Föreftåndare, Andreas Herkepaus
Befallningsman.

På andra klockans öfra kant:
Gloria in Eccelfis Deo. Medardus Gefus. GofT,

mich. Anno MDLXXXV: Mänffon Sevora til Jutti-
la. Fru Ingeborg til Skytt: denne klocka år förård
til Hauho Moderkyrcka 1635.

På den fredie klockan, fom af urminnes tideT hörde
Kyrckan til, fins några korff, och på des öfra kant, några
owanl'<ga Bokftäfwer,

Följande hafwa warit Kyrckioherdar wid denna För-
B fara-
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famling, fa mycket fom nuwarande Kyrckioherden och Prob-
ften Herr MARTiNIUS år i7a 6. af thet aldra äldfta folc-
ket här uti Soknen, och gamla Böcker de haft, kunnat
inhämta.

i:mus Dn. THOMAS LAURENTU, war Kyrckio-
herde i Hauho, tå Subfcriptio Decreti Confilii Upfalienfis år
1593. fKiedde.

a:dus Dn. LAURENTIUS HERKEP^US. Om emel-
Jan denne Thomam Laurentii och Laurentium Herkcpaeum,
warit någon Paftor wid Hauho, eller om denne fednare
hmmediate fucceäerat den förre, är aldeles obekant; icKe des
mindre är det hel wift, at en Laurentius Herkepaeus fub
fecuto 16. warit härftädes Kyrckioherde, .

3:tius Dn. ANDREAS HERKEP^US, denne tilträd-
de Paftoratet efter fin Fader Laur, Herkepaus, men owift
hwad år.

4:tus Dn, CHRISTOPHORUS HERKEPAEUS, den
nysnemdés Son, fuccederade fedan til Paftoratet, hwilken
ock war Probft öfwer denne Förfamling, och dödde 1690,

j:tus Dn. JOHANNES GÅÅSMAN , denna blef Kyrc-
kioherde 1692. efter fa!ig Chriftopher Herkepaeus, och war
äfwen Probft öfwer denne Förfamling, dödde den 18. No-
vembr. 1709.

6:tusDn.MATTHIAS MARTINIUS, född häri Sok-
nen, uti Tulois Capellgiäld, Pohjois by och Häppölä hem-
man, tilförene fecundus Theologiae Leftor i Wiborg, och
Kyrckioherde i Säckjerwi,famt Contraérs Probft, tilträdde
detta Paftorat 1711. den 4. Janii. Tå Ryffen år 1713. intog
Tawaflehus län, begaf han fig på flychten undan til Swe-
sige. Emsdlertid och få länge fienden innehade detta lan-
det, har en, då warande Student, och federmera Kyrckio-
herde i Kifko Sokn, wid namn CHRISTOPHER ROOS
förrättade Paftoris fylla här wid Hauho, men efter honom

blef
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blef Sacellanen wid Tulois Capell Dn. LAURENTIUS JO-
HANNIS FRISIUS af Ryfkä Öfwerheten förordnad at wa-
ra Paftor härftädes, hwilken och ända til fredsfluret år
1721. den tjenften föreftod, men begaf fig fedan igen til
fin Sacellanie i Tulois. År 1722. kom Probften Matth. Mar-
tinius til bakars til denne fin Förfamling, hwilken år 1723.
updrog fin beftällning åt fin äldfta Son, och dödde mätt af
lefwande och ålder den 1, Septembr, 1728.

7:mus Dn. MARTINUS MARTINIUS, den nysnem-
des Son, tilförene Vice Paftor wid Örebro ftads Förfamling
i Nerike, hwilken år 1723. med Kongl. Maj:ts allernådigfte
famtycke erhölt fin Faders lågenhet, men kom ej at tilträ-
da Paftoratet, för än den 3. Auguft. 1724. federmera för-
ordnad til Contra&s Probft, hwilken med fynnerlig omforg
och beröm bekläder detta Embete.

Capelianer wid Moderkyrckio Förfamlingen hafwa
warit följande:

i:mus Dn. Canutus Pauli, denne war Capellan, då
Thomas Laurentii war Paftor i Hauho.

2:dusDn. Martinus Lyra, federmera Paftor i Cuhmois.
3:tius Dn. Ericus Herkep^us , war falig Probftens

Chriftophori Herkepaei Broder, hwilken biifwit häftigt och
mycket oförmodeligen död på Capellans Boftället Erola.

4ttus Dn. Andreas Herkep^us, fuccederade fin Fader
ferie Herkepaeus och blef död 1704.

?:tus Dn. Salomon Stich^us blef år 170^, Capellan har
i Hauho , och begaf fig år 1713. på flychten undan Fienden
til Swerige, hwareft han förordnades til Bafalions Predi-
kant wid Finfka Armeen. Emedlertid war Dn. Benjamin
Cojander, efter Ryfka Öfwerhetens förordnande Sacellanus
här wid H2uho, Sedan fredan war återwunnen, infant
ftg Dn, Salomon Stichaus år 1722. här igen wid Sacella-

B z nlen
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nien i Hauho, ået han förwaltads tils han år 1737. blef
Kyrckioherde i Jemfiö,

6;fus Dn. Henricus Levanus, tilförene Reciör Schola&
Paedagogii i Borgo, Capellan härftädes 1738. hwilken til
Förfamlingens fardeles nöje föreftår nu denna fyfl a.

Tulois Capell är beläget 1. och i mil ifrån Moderkyrc-
fcian, wid ändan af Suolijerfwi träfk, på en åker, et litet
ftycke ifrån Sairiala gård. Kyrckan är mycket gammal
och äldre än Moderkyrckan, Hon är bygd af grof grå-
fteen; 30. alnar hög, och 30. alnar lång, famt if. och £
aln bred, alt innom muren. Litet ifrån des nordöftra hörn
är en wacker Sacriftia med wjnkällare derunder. Nyligen
är Kyrckan inuti hwälfder med bräder; ty förut war här
alienaft et platt brädtak. Utanpå har hon et ganfka refigt
fpånrak, doch nu utan torn; ty för några år, då Kyrckio-
muren och taket lagades, blef det wackra tornet, fom den
på fig hade, nederrifwet.. En gammal Påwifk mefsfkiorta
bewares i Kyrckian, fom är hel befynnerlig. Kyrckogår-
den är kringbygd med et Planck af ft©ckar, och takt med
et wackert brädtak. Uti fielfwa Kyrckiopiancket ftår en
liten Klockftapel, ati hwilken 2:ne fmå wälklingande Kloc-
kor hänga. Den mindre har ingen infcription, men på den
ftörres ena fida är et fpråk af Pred, Bok. 4: Cap, v. 17,
Bewara tin fot när tu går til Gudshus, och kom-
mer til at höra* På andra fidan: Gudi til åra och
des Förfamling Tulois Sokn til tjenft, år denne
Klocka om guten och widgad worden 1740. me
fecit Erich Näsinan»

Gudstjenften förrättas af en ftändigt här boende Ca-
pellan, fom af detta Capellgiälds inwånare uppehälles*
gH Capelianer härftädes hafwa warit följande, få mycket
inan kan hafwa underrättelse om*

itmus



13
i.rous Dn. Thomas Andrea, Capellan härftädes, dä

Thomas Laurentii war Kyrckioherde i Hauho.
2*.dus Dn. Matthias Brunnerus.
3.tias Dn. Petrus Frisius,federmera Paftor widFinfka

Förfamlingen i Stockholm, derifrån han erhölt Transport
til JoutzeFsus Förfamling wid Wiborg.

4:tus Dn. Laurentius Frisius , den nysnemdesBroder,
■war under Ryfka wäldet Paftor i Hauho, tå Dn, Johannes
Herkepaeus i des ftälle war SacelJanus i Tulois, men efter
fredsflutet tilträdde han fin förra lägenhet, och dödde den
I, Junii 1732.

y.tus Dn. Johannes Savenius, vice Paftor, tilförene-
Adjun& i Mörfkom, blef Capellan 1734. hwilken nu til fi-
na åhörares nöje och Qpbyggeffe föreftår denna fyfla.

Luopiois Capell eller Wefikanfa, är belägen 2. och |
mil ifrån Moderkyrckan. Kyrckan ligger på en flått, och
är omgifwen af åkrar. För aftägfenheten och den långa
wägens fkull til Moderkyrckan; bygde deffe Luopiois boer
fig i början en Sokne' ftuga, hwari af någondera utaf Ca»
pellanerna ifrån Hauho och Tulois i förftone hwar 4:de
föndag blef Gudstjenft förrättad. Men fedan de fingo höga
wederborandes tilftånd, at anlägga här et Capell, och
ftändigt behålla en Präft, fom af dem fkulle förförfas; har
alt fedan den 1, Maji år 1692. här ftändigt biifwit Gudstjenft
förrättadt och liken begrafne, med mera. Men då Inwånare-
na efter handen alt mer och mer begynte förökas och tilragä,
och den gamla Kyrckan, fom af Sokneftugan utwidgades
och giordes, blef för folckets til wäxt förträng, funderades
den nuwarande Kyrckian, på famma Kyrckogård, faft ej;
på famma ftälle, fom den förra ftådf. Grundwalen til. den-
na wackra trä Kyrckia lades år 1734. hwilken med önfke-
lig drift blef färdig 173*,, och på Allhergona dag, af nu-
warande Probften och-Kyrckioherden inwigdes,

B a Den*
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Denne Kyrcka Kr 30. alnar hög, 32. alnar lång, famf

16. bred, innom knutarne. Pä des norra wägg ftår en ut-
bygder Sacriftie, med en liten hwälfder källare derunder.
Inuti är Kyrckan hwälfder med bräder, och med en
meftings ljus Crona, famt en Jäcktare i wäftra ändan be-
prycid. Utanpå är hon täckt med et wackert Spåntak utan
torn. I Öfter ftraxt om Kyrckan uti fielfwa Kyrckioplanc-
ket, ftår en på det här i orten brakeliga fättet med lpån-
tak och flagga bygd Klockftapel, hwaruti 2:ne wackra wäl-
ijudande KlocKor hänga. På den ftörre Klockans ena fi-
da , afbildas wår HErre Chriftus hängande på Korffet, ora-
gifwen med Cherubim, under hwilken läfes deffe ord:
HErra muifla minua cofcas tulet valdacundas. Luc.
3: v. 24. Gabriel MelarU Anna Maria Jusleen*

På andra fidan:
Cofcas culet cupar Kellon
Cumifewan Corkiafli,
Tule tarcan taiwan tätan;
HErran hywån huonefeen,
Oppi oikiat ottamahan
Armon autun andawifta
Sanoift fangen fuloififta
Cofc me caunil culutuxel
Luopioiften luwalliften.
Cappelin cauniftuxex
Waft udeft walettin
Turun caunis caupungifTa
Erikilda Nåsmannilda 1741.

På andra Klockans öfra kant läfes följande påfkrift:
Gloria in excelfis Deo. Wålbetrodde JfaacMock, Manhaftig Erich Bock. Wållårde Anders C&-

\ander.
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jatider. På andra fidan: Wållorne Fru Catharina
Jrlunck. Wålborne Gtiftaf Johan Birckholtz, Omkring
Klockans periferie: Ambrofw ter*au me fudit 169c.

Präfter wid detta Capell, ifrån des förfta anläggning,
hafwa warit följande:

i:mus Dn. Andreas Cojander, tilförene Adjunå här-
ftädes för Capellanerne ifrån Hauho och Tulois, erhölt,
forft år 1725:. ordinair Capellans fullmacht, och år 1739.
updrog fin Capellans lägenhet, med förfamlingens och Plu*
rtmum venerandi Confiflorii famtycke til fin måg, famt död*
de famma år.

2:dus Dn. Ericus Procop^Us, måg til nysnemde Cojan-
der, erhölt år 1739. Capellans lägenheten af fin Swärfader,
och dödde den 16. Maj i 17^4.

3ttius Dn. Henricus Savemus, den nysnämdes Måg,
tilförene Adjunét hos fin Swärfader, fuicederade honom 17??.
hwilken nu til fine åhörares upbyggelfe föreftår denna fylla*

I alla 3. Kyrckior förrättas Gudstjenften på Finfka, eme-
dan Inwånarena, Ståndsperfonerne undantagne, äro intet an-
nat fpråk mäktige. Uri deffe kyrckor finnes och wackra mu-
rade grafwar, doch utan grafftenar eller andra infcriptioner
derpå. De förnämfta, fom nu i deffa Gudshus hwila fina trötta
ben, äro Soknens fordna Herrfkap och Hedervärda lärare,
Åtfkillige Kongl förordningar, ftadgar och påbud, hwilka doch
intet äro fardeles gamla, äro wackert inbundne, och förwaras
i alla 3.- Kyrckor. Inga färdtles märckwärdigheter finnes i
Kyrckio Böckren wara antcknade. Ålderdomens qwarlefwor
förekomma här inga. Om denne Sokn m m. hade man
kunnat gifwa ftörre uplysning, få framt icke de mäfta gam-
la Documenct-r och Skrifter, iom förut nemdes, under för-
ra Ryfka öfvverwälder bortkommir.

Hvvad märckeliga och oblida öden, denna Sckn och
hela Tawafiland warit underkailad, wil jag nu i korthet

cmor-
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omorda. Ahr i£p. hade hela Tawaftland af Pep»-en be-
dröfwelig och fwår giäft, fom ej utan en dryg känning af-
lop, och til dödfens mörcka boningar bort rykte en myc-
kenhet af des inwånare. År 1710, fick igen en del af Ta-
waftland kännas wid famma härjande och ödande fahrfot,
då äfwen många gingo i det tyfta. De ftora och obefkrif-
weligen hårda mifswäxt åren 1695". lÖ9é» ocJl plågade
grymmeiigen denne Sokn, jemte hela Tawaftland, och i
haft flyttade många til Ewigheten, Af närgående upfats
kan fkönjas den folckbrift fom de famma åren här förorfa-
kade. Här äro allenaft de upteknade fom wid Moderkyrc-
kan biifwit döde.

Ar 1713. fkiede 1, och \ mil härifrån, det olyckeliga
Palkäne eller Coftio Slaget, då denna Sokn, hwarigenom
Landswägen til Ofterbotn löper, framför alla andra, fick
mer än nog erfara en mordifk fiendes grymma härjande och
rnedfart. De fom warit åfyna witnen af detta härjandet,
och halfdöda undftuppit fiendens Mordifka händer, kunna
ej utan beftörtning och rinnande ögon omtala de tider, när
de detta fig til minnes föra. Fiendens grymhet war dagen
efter ilaget få ftor, at han ej fkonade de minfta däggiande
barn, utan de blefwo tillika med fina mödrar, med ipiut
genom rande, på et mordifkt fat mördade, lefwande up-

brände,
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.brände, och på ftörar uphängde. Inga böner, om de ock
hade warit huru bewekelige, kunde förmåoch förhindra Fien-
den ifrån fin grymhet. De fom tillika med wildjuren uti
fiora ödemarcker fökte at fadda fit och de finas lif, blefwo
ock derifrån upfökte och ftraxt på alt uptänckeligit mordifk
fatt pinade och til döds pifkade. Alla byar woro i lju-
fan låga, och röken ftod up under himmelen. Alla piltebarn
blefwo til fienda land bortj(läpade t Alla Häftar, Creatur
m, m ftogos anten. ihjäl eller bortfördes; med et ord: Den-
ne Sokn liknade efter deffe jämmerfulla lågors ilåcknande,
mera en förbränd ökn än et bebodt land.

År 1742* fick den få wäl fom andre igen fmaka Ryfka
,ofwerwäldet. Deffe biftra och tida olyckor, famt ödande
omwä^lingar,: hafwa ej annat kunnat, än författa Soknen i
et Hatt tilftänd, få at ingen må förundra fig, om hushåH*
ningen ännu härftädes faknar fin rätta högd* At anföra
andre Soknens tid efter annan timade olyckeJige händelfer,
blefwo för widlöftigt.

År 1614. uti Mart» månad, då alla Finlands inwånare
.hade den ofkattbara lyckan, at någon tid fe fin Allernådig^
fte Konung närwarande, fom då war den Stormächtigfte Her-
ie och Konung GUSTAV ADOLPH, hwars Högft
arefulla åminnelfe lefwer i Werlden, få läflge den ftår j
wederfors äfwen detta Länets inbyggare, ja ock denna
'Soknens, hwarigenom han förtäljes hafwa reft, den höga
'Nåd, at hyfa detta Nordifka Leijomt innom fina gräntfor*

År 17^2. den 6* Jul» wederfors åter denna Sokn
den Höga Nåd, at wår nuwarande Allernådigfte Konung
ADOLPH FRIEDERICH , ej alienaft hugnade defs
inwånare med fin högft efterlängtade närwarelfe, utan ock fpi-
fade middag innom des gräntfor,på en backa wid Påhjois bro-
ända,hwareft wid Lands wägen.til den ändan^meiöffalarblef-
wo förfärdigade. C '" "" (4)
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(a) Se härom i gamla Jordebockren.

En gammal Kyrckio- Benckdelning, fom förvaras l Kyrckan,

Om Jordmånen, Åkerbruket och Swedieland.

JOrdmånen i denna Socken är åtfkiliig och blandad, få
at det wore fwårt at fäga, hwilketdera flaget år mäft
rådande» Hufwad-jordarterne, fom åkrarne beftå utaf,

äro Lermylla, Klapperjord, Sandmylla, Hård-giäs eller
pöslera, fpik-och blålera; dock mäft af Leer och Sandmyi-
Ja , hwilka utgiöra näftan de allmännafte jordarter. En god
fwart-mylja, ibland tunnare, ibland åter djupare, förekom-
mer ock på åtfkilliga ftällen. Sand, och mojord finnes här
ock någorftädes i åkrarne. Jordblandningar af deffa äro
oräkneliga.

Åkrarne äro här mäft alleftädes emot middags Solen
wäl belägne', afhällande, och ligga dels wid träfk, åar och
bäckar, dels i ikogar, under berg, backar och fandåfar,
mäft helt kulrige, famt indelte i tegfkifte, fom förorfakar
ftor olägenhet, få wäl wid åkrens giödning, fåning och
bärgning, fom ock wid des bättre häfd, ans och bruk. Om
florby te eller ftorfkifte fkulle komma i gång ibland allmo-
gen i Tawaftland, få förmodade man, at åkerbruket innan
kort fkulle hinna til ftörre högd, än det nu befinnes.

Åkren häfdas och fkötes i denna Sokn fämmeliga wäl;
i fynnerhet uti Moderkyrckolänet, dereft åkerbruket på någ-
ra år har hunnit til tämmelig högd, ock kunde än til långt
ftörre bringas, få framt en inritad owana wid åkrens häf-
dande, och laft för fwediande och kyttande, kunde för-
minfkas och utrotas. Til landtbrukets uphjelpande har
ock mycket bidragit den af hans Kongl. Majtt ailernädigft
tilftadda hemmans klyfningen, hwarigenom många Rufthåld,
Krono och knekte hemman nu äto här delte i %* 3.„å 4,
delar. Akera
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Åkern lagges i denna Sokn hwart annat år i trade; Och
för än den råg-fåås, plöges och ärjes 2. eller 3. (och när
få nödigt finnes 4.) gånger. Mellan hwarje körning flåddas
och wältas åkren ätfkilliga g-ånger, och om ogräs wifar Cig
deruti, äfwen harfwas* Alla kokor, klimpar och grästorf-
wor, fom ej med wält och flådd blifwit fönderkroffade,
flås fonder med hackor, krattor och fmå träklubbor. Här-
igenom blir jorden ganfka fijn och mör; men ler åkrar, fom
beftå af härd lera, giöras med flit ej få fina, på det de ej må
rinna ihop och taga fkorpa på fig, enär mycket rägn påkom-
mer. Några få byar, fom hafwa magra och eländiga åkrar,
dela-dem i 3. eller 4. delar; de förra, fom dela akren i 3»
delar, befå en 3:die del med råg, en 3:die del med korn och
ärter, och den 3*die delen lemnas i trade. Åkren, hwari-
från rågen om höften är affkuren, godes, upärjes och be-
fås följande wår med korn, ärter och hafra, och höften
derpå lemnes den at ligga i trade, hwarefter den åter blir
rågiadd* De fednare, fom dela åkren i 4» delar, befå |-
med råg, i med korn och hafra, och | lemnas at ligga i
trade*

Åkrarne godes här på orten flitigt och ganfka wäl, få
wäl med gödfel, hwilken faller få wid ftall fom ladugår-
dar, fom ock med et flags fwart mylla och kärrjord,hwil-
ken upgräfwes ur myror, måffar och fumpiga ftällen, och
upkaftas i ftora högar wid ändan på tegarne, dereft den
lemnas at brinna*, til des den nyttias til gödning på åkrar*
ne, giörandes den der godt gagn. Gödslen famlas här
mäft af ladugården, och tilökes både med den halm och
Höö-båfs, fom wid Creaturens fodrande blifwer öfrigit
framför och under bofkapen, och kommer at blandas med
gödfeln ; fom ock med allehanda uti och bredewid gården
befintelige affkrap» båff, fopor, fpånor, gsmmal haim och
tårf, mt m. fom fedan föres och kaftas i gödnings hopen

C z uti
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uti fägården ät brinna och förrutna med den öfriga gödnin-
gen. Gödningen ökes här äfwen öfwer alt m^d granris och
Små albufkar, hwilka fönderhuggas och ftrös hela höfteti-
den under bofeapen på ladugården. Hela winteren ige-
nom hugges granris och ftrös under häftarne i ftallet. De
i trade liggande åkrar, godes af Bofkapen om Sommarnät*
terna, hwilka inneftanges innom fäfållar, och ömfes efter
2. dagar på et annat ftälle* Uti en gammal gryta, fom
lägges midt i fafållen, brännes tårf, fpånor och qwiftar,
at^erigenom med röken fkydda Creaturen från mygg och
ohyra. Gödningen, fora om Sommaren i ladugården fam-
las, utiläpas här lafstals med fiädor wid förfta fnöfall om
höften, och ftialpes på fnön lafs om lafs, ungefär 8. alnar
ifrån hwaran, at ligga öfwer wintren til näfta Sommar,
Men den gödfel, fom om wintren famlas, få wäl i ladu-
fom mangården, utköres alt derefter den öks , äfwen med
fidfta föret om wåren. Om Sommaren utföres äfwen al göd-
fel, fom fedan blifwk famlad, med kärror ,

#
få wäl på de

i trade Jiggande, fom ock til Korns och Ärters utfäende
ärnade Åkrar, då den, utan at ligga der Iångre, och för-
an Sol, luft och bläft defs bäfta muft och flycktiga wä-
fende aldeles utdrager, ftraxt utbredes och nederärjes,.
All gödfel utiläpas här ftraxt efter nytänningen, och icke
i nedanet af Månan.

Dikandet , fom borde wara Landtman en angelägen fak,
<afido fättes har i Soknen aldeles; ock änfkönt fomlige di-
ka fina Åkrar, få hafwa de doch ej ännu kommit på rät-
ta diknings - fättet , utan de gräfwa.fine Diken mycke£
owåligt och helt grunda, få at de ej giöra dem i fkälig
lutning bredare opåt och fmalare i botn, hwarföre och da
få owåligt och illa dikade ftällen innomo tu, högft tre åhr
äro aldeles igengrodde* Några byars Åkrar äro wäl för-
ledde \må alojps. diken, (falt och de helt uila,,) men fårajr
i;j " ' . "eller
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eller twär- diken finnas här näftan inga, utan watnet lig-
ger på Åkrarne långt in på Sommaren, utan at hafwa af-
Jöp, tils det anten af torcka i Jorden fuges } eller^ och i krf*
ten utdunftat. De fom ryaoa och dika fina Åkrar, och
käfta dikes jorden uppå Åkren, der den nedplöijes, harf-
was och blandas med åtm ofriga Åker- mullen,

nhafwa den
förmån, at få långt dikes - mullen räckt på Åkeren , är
merendels altid Säden frodigare, än annorftädes. Åker-
renarne , fom här brukas akför höga , äro ej heller
med wederbörlige diken förfedde, hwarföre man på än-
dan af tegarne fer mycket ogräs , hwilket förnämligaft
af watnet förorfakas , fom läng tid ligger och ftadnar
på fådane ftäilen, ock gifwer Åkren ftor känning af; fin
fkadeliga wärckan.

Åker och A*g hägnas ach gikrdas med wanligit giärdile
och ftörar,fom i Tawaftland och annorftädes i Finland all-
mänt brukas. Lefwande gärdesgårdar eller hackar, graf-
war, jordwallar och ftenrnurar, äro här ej ännu i bruk,
oanfedr ämne, få wäl til jordwaliar, fom ock til ftenrnu-
rar, ymnigt för Landfman i alla Åkrar förekommer; faft
man dock har hög orfak at twifia , om mullwallar för
war ftränga köld, och den fkada tiällan giör, fkulle kun-
na wara här bfftändiga*

Fö finde Åker - Redfkap , fom äro tämmeligen goda,
brukas allmänt här i Söknen, fom ock alteftädes i Tawaft-
land, nämligen; Plog hwilken af ålder här bfrlwté bru-
kad, och kallas på Finfka S<ihra y dragés af en Haft, och
ftyres af en karl* Harf , sladd och Wäit köres här alt med
häftar. Hackor*, Krattar och Kokklubbor föres med händerna,

De här brukeliga fädes-och fröflag , äro för nämlU
gaft följande :

tfå^, fom fåås här af alla i ny gödd trades åkef, och
trifwes ganfka wäl på alla Äällen, befynnerligen, när fom-

C 3 maien
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maren är nogot tårr, och väderleken warm och behagelig,
Sås wid Bertheismäffan, doch af fomliga tidigare, af andra
fednare , och mognas wid Larsmäffan, En förderfwelig och
handgripelig ofed, fom wunnit häfd hos alla här i Soknen,
är, at de få fina åkrar för tätt, hwarföre de fällan få öfwer
g:de och io:de kornet $ då deremot de, fom fåä fina åkrar
gleft och tunt, få fägna fig af härligare och frodigare wäxt,
och til det minfta bringa til I2*.te och i^:de kornet*.

Kom, både 2, 4 å 6. rådigt, fäs allmänt wid alla
hemman, och mäft i de åkrar, dereft ärter året förut wäxt*
Om höften, nar ärterne blifwit infamlade, plöjes åkren, och
om Wåren, när den fkal fåås , plöjes å nyo , iladdas och
harfwas. Godes under ,både med haft och ko - gödning,
hwilken ftraxt neder ärjes, och åfwanpå utbredes den få
kallade Catto- fonda, det är tak gödningen, fom beftår af
båfs och halm blandad Ko-gödning. Korn fåås här äfwen uti
gödda trades åkrar, och uti et flags Swedieland, fom på
Finfka kallas Wieruma. eller Riefkama, hwilket hugges helt ti-
digt om wåren, då löfwen börja at fpricka ut, och brännes
med wälter flockar, ( det är tårra ftockar, fom gemenligen
om wintern dit föres och om wårtiden itändas, famt då de
något brunnit, öfwer landet wältas, at underhielpa marekens
och den mindre tårra nedfälta fkogens brännande), emedan
den fpäda och unga löffkogen, fom til detta hygget utfes,
ei bränner jorden få mycket, fom' det behöfwes. Denna
fwedda och brända marken plöjes med en fåicallad Swedie.
plog, fås både med korn och hafra, hwilka ftraxt nedmyl-
las. Korn utfådet färrättas mäft i Maji månad, alt fom
wåren är tidig eller fen ; dock häfta fig många at fåä ti-
digt, hwaraf ofta händer, at det fadda kornet uti en få
kall och wåt jord aldeles förqwäfwes, bortwifnas och hin-
dras at fkiuta och ftiga up,

Hafra, mäft af dec fwarta flaget, finnes wid hwart hem-
man,
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man , cch fås i fandå]<rar, famt uti nyfs uptagne lindor
och kärr , och 2. å 3. års gsmla fwedieland. Den fås
famma tid fem Kornet, och mognar litet fednare. Biandfäd,
fom giöres af Korn och Hafra, brukas alleftädes, och ut-
fås fttaxt efter Kornet* Om den fås glefare och tunnare
få får man upfoära defto ftridare och gröfre Korn] famt
frodigare och fädfullare ax,

Hwete fås af alla Hemmansbrukare, dock ej til någon
myckenhet. Sommar - Hwetet wil dock bättre lyckas här
på orten än Winter - Hwetet, Det godes med åtfKillig
gödning, dock förnämligaft med SwingödfeJ, hwilken hal*
les före wara dertil bäft, och fås famt mognas famma tid
fom andre fädesarter.

Bohwete brukas här ännu alienaft af Ståndsperfoner;
docK förmodar man, at det hädanefter lärer blifwa allmän-
nare. Det trifwes härpå orten ganfxa wäl, och fås i ne-
danet ftraxt efter Kornet, mäft uti Swedior, fandiga och
fteniga åkrar: mognar något fenare än kornet*

Arter fåås allmänt, och wid minfta tårp. Grå ärter
brukas mäft af allmogen; men hwita och gröna alienaft af
Ståndsperfoner, De fåås aldraförft om wåren uti rågftubb
och nygödd åker; men är dock beKlageligit, at höft Köl-
den ofta for tidigt infaller, och giör fkada innan de mognas*

Bönor fåås wäl af allmogen, men ej få allmänt och til
fådan myckenhet, fom annorftädes 1 Tawaftland. De fåås
famma tid och i famma åker fom ärter, och mogna fidft
om höften*

Rofivr-fro af 2:ne flag, platta och långa eller fpetfiga
fom rättickor, fåås allmänt och i ftörfta myckenhet emellan
Johannis och Mariae, efter gamla ftylen, merendels uti Swe?
dieland, och något litet i wäl giödd åker; de trifwas wåta
år bäft, och uptagas ftraxt efter MichelsmäfTan. Om hö-
ften lägges rofworné uti de i fKOgen dertil giorda gropar,

hwil»
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hwilKa wäl öfwertäcKas, och om winteren, då de til nyt*
riande bchöfwes, derifrån efter hand afliämtas.

Huf\vud och Rotkal fåås ock planteras ymnipt af allmo-
gen uti de i alla byar befinfelige, ftora och tilräcKelige
kålgårdar. De trifwas här wal på alla ftällen, ock up-
hämtas efter Michelsmaffan.

lotåtges eller Jordpäron trifwes här på orten oförlikne-
[igen wäl, planteras mäft af alla Ståndsperfoner, och äfwen
redan utaf en del af allmogen.

Lin'frö fåås få fnart häggen blomftras, mäft i åkrar
och innom famma ftängfel med arter. Uti nys uptagne lin-
dor och Swedieland, fåås äfwen Linfrö .med fördel. De
kunna med linplanteringen här alleftädes wäl omgås, be-
fynnerligen Tulois Capelis inwånare, hwilka få deraf ej
alienaft til husbehof, utan och flere hemman kunna årligen
til falu föryttra ro* 20* ä 30. Lispund.

Harnpe-frö fåås wäl af alle fil husbehof, men någre
byar kunna med dennes plantering få omgås, at de äfwen
hafwa något til falu*

Utom förenemde wäxter, har bonden jemwäl någre
Tobaks plantor, dem han fköter fom han will, och nycciar
för fig fielf.

Små Krydd- täppor finnas wid fomliga Herregårdar,
deri de få och plantera någre allmänna kryddgårds wäxter;
men Trägårdar finnas häs inga*

Rishitmmelg>\rdar^täinme\ig7i.^tQfå och wälfkötta, fin-
nas mäft wid alla hemman, dem de hafwa antingen wid
hufen, i Ängs eller gardes backar, der de någon fkugga
hafwa för Nordanwädret, Kuphummelgårdar brukas här af
inga. I Luopiois, dereft Humlegårdarne fkötas och anfas
tämmeliga wäl, wäxer den häfta humlan här iSoknen, ock
hålles näftan allmänt wara den bäfta i Tawaftland. Nå-
gra hemman, fom hafwa goda hummelgårdar, kunna årligen
iäl^a iot iy. å 20* Lispund t Sättens
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' Sädens bärgning fkier här fåledes: Säden affkäres med

de alleftädes i Tawaftland brukeliga handfkäror, fom fe-
dan af ungt folcK bindes tilfammans, i ftörre eller mindre
band, alt fom hwar och en behagar, och fätfes af andre \
fkyiar at tårckas, fom med et ftort tjokt band öfwertäcKas.
Säden framfkaffäs och kores i rian med kärror och flä-
dar, dereft den ftraxt upfättes, och efter 4, å y. dygns
rjande, om den någorlunda wid införandet warit torr, af-
tröfkas* Rågen tröfkas helt annorlunda än kornet. Med
råg-tröfkningen tilgår fålunda, och fordras dertil 7, per-
foner, om det annors fkal gå fort: 1. Perfon pedfäller den
upfatta fäden ifrån Rjefparrarne och flår den i wägg, 1*
afbugger Axen med ftampjärnet, 1. breder de afhuggna fa-
des banden på rjegålfwet i 2. rader, 2*.ne tröfka, hwartil
brukas mäft qwinfoick, 1. fkakar fäden ur halmen, och
tillika utföfer den utan för Rjedören åt 1. annan perfon,
fom den ftraxt i wiffa kärfwor fammanbinder, och efter
fluten tröfkning, i ladan barer. Denna tröfkning går alt
jämt fort; och om någon är förfumlig i fit giöromål, få
måfte hela wäreket. afftanna. Korn och Hafra tröfkas af
6. och 3, Perfoner, alt fom rjan är ftor eller liten fil; de
fattas öfwer hela rjegålfwet, och banden fiälles i lutning
pä hwarannan, fom fedan partals, med de <il detta ända-
mål giorde7\oarftat pä Finfka kallade eller och träklubbor,
wäl uttröfkas. Efter hwarje tröfkning, fom fker 3. fär-
fkilta refor, fkakas, ränfas och gnuggas fäden ur halm Och
ax, hwarpå den åter tröfkas, och fortfares få länge, fils
fäden blir wäl ren. Halmen häfwes under hwarje ränsning
utur rjan, och bindes uti wiffa kärfwor; men axen lämnas
qwar på et ftälle i rjan, hwilka effer några dagar blifwa
med ftampjärn fönderhackade och flampade. Således kan
en rja, hwaruti blifwit infat 10, å 12. lafs fäd, innom -f*
högft 6+ .timmar wara uttröfl^at, ocb äfwen innom 6* timmar

D wara
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wara fcaffadt, ränfat och dryftat, famt fa mycket fäef äter
infatt. Genom denna artiga inrätning, och fädens fnara
BttröfKning, tilfkyndas Landtman den förmån, at all de*
gröda til Michelsmäffo, efter gamla ftylen, är redan ut-
tröfkad och inbärgad.

Stvedior brukas här allmänt, men nu ej mera med den
fördel, fom tilförene, då ymnigare och tilräckeligare fkog
fans, än nu förtiden. Skogarne äro redan alleftädes ge-
nom fwediehygg få förhärjade och utödde, at Soknen nu
på några ftällen mera liknar en ufel härjedal än et be-
bodt land. De äro efter det här brukeliga fättet 3. flag:
Huhta, Kafki och Wieruma eller Riefkanta* Huhta befåås
mäft: med rotråg. Med fördel brukas här ock at fås tof»
wor ibland roträgen. Kafki befås äfwen med råg och korn,
men Wieruma fåås både med Korn, Hafra, Lin, Bohwet®
och Rofwor. At widlöftigt orda om den nytta och fkada,
fom fwediehygget har med ftg, är onödigt; hälft detta äm-
net redan för detta har af min Wittra Landsman Herr
Diredeuren PEHR ADR, GADD nog tydeligen blifwit ut-
red* uti des owäiduge tamkar y om Jordens Svettands ock
Kytt&nde i Finland*

Om Ang och Bofkaps-Bete,

ANgar hafwa fomliga byar och hemman härftädes nog
ymnogt; men fomliga åter nog ringa och få, i hän-
feende til Åkrens widd och rymd; få at de nödga»

årligen leija fig wiffa ängs ftycken af de byar, fom deraf
hafwa tilräckeligare, och dem något derföre betala och för-
fkylla, At tala om alla flags här befinfelige ängar, hwilka
gifwas af åcfkilligt lynne, bättre och fämre, blefwe wid-
iöftigt 5 man wil alienaft nemna dem, fom öfweralt aldra-
maft finnas, fåfom kärr, famt fancka 3 fura och w-äcfxacbti-

ga
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ga ångar, hwilka utgiöra öfwer hälften af Soknens höland*
Deffa ängar äro mäftadelen tafgångne och måflupne, wa-
rändes mån?e öfwerdragne med hwit måffa, hwarföre på
dem grof ftarr eller gräs helt tunt och gleft wäxa. Deffa
äro ock gemenligen med fkadeliga källor och källfåg up-
fyldi och genomfkarna. I dem är äfwen mångeftädes gun-
gedy med gytcia och watn under, fom gunga och fwigta,
enär folck eller Creatur gå deruppå, och fä en rörelfe fom
liknar wågor. El/eft Unnes och många ftällen ,■ der ängar-
ne ej äro få fancka och fumpiga, och der mycket godt
och hätligit gräs wäxer, fåfom på bägge fidor om Kucko-
la åen, (hwilken är näftan -*- mil lång) hwareft äro ftora
och hårliga ängar, hwilka wäl om wåren öfwerflöda af wat-
ten, raren äro dock om fommaren torra. Afwen lådana än-
gar finnas i Tulois och Luopiois Capelgälder, famt flere-
ftädes i Soknen, fom wäl om Wärerr och rägnachtiga Som-
rar ftändigt ftå under watn, och Kunna ägarena fil fkada-
icke afbärgas, (fåfom förledne Sommar for mångom fkied-
de.) Dock äga några byar rätt härliga hårdwalds ängar,
hwilka beftå af god fware mylla, och äFO mycket bäran-
de, famt fulle med tåtels wäxter, til längd, fnart fagf,
under armarna på karlen, och til den täthet, at lijan knap*
kan föras derigenom, fåfom Luopiois ängar och flere»
hwilka äro fläta och jämnftafe. l>ct bäfta höet fom Landt-
man här famlar, är dock utaf åkrar och åkerlrndor, famt
af de när infil byar belägna ängtäppor, och haga-ängar,
hwilka blifwa af Landfman bättre ryckfade, och med djken
ifrån öfwerflödi-gt watfen mera befriade, än de föFra, tom
uti ftora fkogar och utmarcker äro belägna,

Ångarne äro härftädes för få byar få belägna, ar de
ftraxt kunde föra alt fit hö in i ladorna hemma Wid gar-
den; utan för mafta delen ligga de få långf ifrån byarna,
at mänge ej äga få mycket hö hemma em höften, at de

Dz kunna
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kunna hjelpa fig, tils kärr och Siöar fryfa. Huru nu des-
fe ängar hos Landtman härftädes wårdas, häfdas och bär-
gas, famt huru ftor kunfkap de na för tiden äga om de-
ras förbättring, (hwilken är mycket ringa, och fnart fagt
ingen,) kan Rorteligen inhämtas af det fom följer.

Skulden hos Landtman här på orten, hwarföre ängar-
na blifwa magra, måsjupna tufgångna och aftyna, famt at
de ej bättre wårdas och häfdas, ligger ingalunda i hans,
lättja och förfummelfe, utan det fker mäft af okunnoghet
och gammal wana. Hans waniiga ängs rödjande och för-
bättrande beftår deruti,'at han om wåren ftraxt efrer iå-
nings tiden, afplockär alle ftenar och annat groft ftök, fonri
både hindrar gräswäxten och ligger Slotterlijan i wägen,
dem affides bortbär och otur wägen rödjer; famt qwiftar*
löf och barr, fom af träna aifaliir, med en räffa hoparäf-
far,* lägger i högar och upbränner. Der flyfkog, eller
fmå bufkar och otjenliga trän finnas på ängen, brukas och
här fom annorftädes i Finland,'at med gräfta och qwifty-
xa, wtffbin kallad, afhugga dem, famtröttren med trä-oeh
äfwen med järnftång uprycka, lägga i högar, forcka, t>eh
fedan året deruppå upbränna. Men med ängars plöjande,
glödande, befående, tufwors och måffans affkaffande, rätt
rothugning, m. m, har ej ännu af någon biifwit påbörjar,
utan fådant hålles för orimligit och mindre nödigt. På
gamla måfs, wätfkachtiga och fanka ängars förbartrande,
af hwilka här gifwas, fom redan fagt är, öfwerflödigt, har
ingen ännu warit omtänckr, utan de låta mäft naturen för-
bättra dem, hwarföre de redan årligen nalkas fin under-
gång. De fora äro aldeles fumpiga och waftufulla, wärda
wäl af fomligom genomdikade, men dock ej få mycket fom
nödigt woro.

En allmän qwidan öfwer gräs - wäxtens årliga minfk-
ning höres här fom annorftädes, hwilket utan twifwel til

en
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en del I3rer härröra af måttans fria inrotande och tiftagan-
de på gräswallen; ty ängarne blifwa ej tihäckeligen ge-
nomfkurna med watu Canaler och afdelta med diken, fom
de nödigt mångenftäds fkulle betarfwa, famt at de fom itadigt
bära fit gräs, någonfin få rätt ans eller föda. Det wo-
re önfkeiigit, om ängs mareken fkulle wårdas med nå-
gorlunda fådan ömhet fom åkerjorden, och det med fog,
emedan ängen af ålderdomen biifwit utropat för åkren»
moder, få fkulle denna klagoröften öfwer gräswäxtens årli-
ga minfKning fnart ombytas i fägnetal öfwer ängarnas här-
liga afkaftning* Men få framt de icke hädanefter mera
blifwa wårdada än härtils fkiedt, få får man fnart fe och
erfara, at ängs-parcker mer och mer utmagras , blifwer
måslupen och år från år aftyna.

Orfakerne til ängsmarckens förwärrande äro ock här
på orten, utom hwad förenämdt är, ännu följande: fåfom
i:mo at ängarne af mångom giöras igenom et widlöftigt
ängsrödjande aldeles nakna och flacka, hwilka ej påminna
fig, at flacka och nakna ångar, fom äro utfatte för alla
wäder, blifwa gemenligen magra och bära ftackugt gräs;
deremot de ängar, fom äro lagorri ftora, och på alla fidor
omgifne med löffkog, bära frodigare. 2:do Är ock det et
ftort och näftan allmänt förfeende, at de låta på och om-
kring ängarne wäxa grofwa barr -trän, ''fåfom Tall och
Gran, hwiika icke gynna ängen, utan med fina barr för-
qwäfia gräswaxten innan de förrutna; deremot löfträn, få-
fom Asp> Lind, Haffel med fleTa fynas på wift fatt för-
bättra ängarne* 3"tio genom en mycket tidig flåtter och
gräfets nedfällande, famt at de ängar flås förft, fom äfwen
året tilförena giordes början med, utan at ömfa och fkifta
om; Ty ärfarenheten har Järdt, at de ängar fom årligen
flås förft, tappa anfenligen uti Höwäxten, emedan de ej
hinna frambringa några mogna fröen, cil at öka gräswaxten;
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deremot då de ängar, fom året förut biifwit förft flagne,
flås ftdft, bära de frodigare, ty deras fröen hinna mogna,
få ock rota fig,. famt formera gräswäxten* 4_:to Bidrager
ock ganfka mycket til ängarnas ringa wäxt och förwärran-
de det förderfweliga och högft fkadeliga wärbetandet pä
ängarna > få wäl fom det, at ftraxt efter det höet är af-
flagit , [upgifwa ängarne til bete åt Creaturen , fom med
fit trampande in på fida höften, på de af rägn genomblöt-
te ängarne giöra ftor fkada , och förderfwa gräsrötterne,
famt at de blifwa genom bofkaps tramp, ojämna, kulriga
©ch håltufwiga. f :to Handteras ock ängarne af några gan-
fka wårdslöft , ity de lemna de något ifrån byarna i fko-
gen belägna ängar utan hägn och ftängfel, då de ofta af
bofkap och Häftar utbetas och nedtrampas, m, no*

De många här befinteliga fraå och wälbelägna fumpi-
ga kärr och ftällen, hwilcka kunna lätt utdikas och giöras
torra, emedan de ligga när til Siöar eller Åar, och at wat-
net fnart kan ledas deruti, blifwa nu efter hand mäft af
bwar och en med fördel förädlade til de härligafte åker och
ängs marcker* Äfwen fer man och några byar , fom med
aflops och andra fmärre twärdikens genom fkärande , up-
gräfwande, och medelft afloppets ränfande, uptorcka de
wid fina åkrar belägna, grödan fkadande och förderfwande
platfer , dyar , kärr , fumpiga och fancka ftällen , hwilcka
med fina kalla och fkadeliga ångor förderfwa många tu-
fende fädes korn. Om desfe kärr äro bewuxne fred fkog,
©ch de på nysbefagde fatt biifwit uttorckade och ftadgade,
nedhugges fkogen,. och wid infallande ftarck torcka om fom-
maren deruppå, itändes, då de fieifwa efter hand kytta och
brinna. Desfe plöges ftraxt dereffer, och fås några år an-
ten med råg eller hafra, fom anfenligen wäl wäxa, lem*»
nas fedan til äng , och nyttias få med fördel. Om äfwen
alla foknens widfträckta kärr ? moras, och alt det fom
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fruditbart giöras kunde, fkulle på famma fatt blifwa om*
bytta och förädlade, til blomfter - gräs-och fädes-fält, få
fkulle här til det minfta blifwa twå gångör få mycket åker
och ang, fom nu finnes, och äfwen Söknen i det ftånd brin-
gas, at denna, få wäl fom andre, kunde nära fig endaft
af åker och ängs fköffel*

Ångarne ftänges här på orten ei alla, utan alienaft de
fom äro nära til byar belägna, och de ei heller fardeles,
utan med ris gärdfelgård, famt träns afhuggande och ihop
wäkande. Måfs-och fumpiga ängar hägnas af ingom, ty
de afhålla bofkapen ifrån fig medelft fin blöthef.

Hö-bärgningen begynnes här, fom på andra orter i Fin-
land, wid Midfommars tiden efter gamla ftylen, hwilcket
är dock för tidigt; Ty gräs wäxten har då ei ännu hunnk
tilfin fulla mognad, Sfarr ängar och myror flås 8* å*4* dagar
förr, hälft , der de ligga innom famma hägnad med åkren,
och altfå året förut warit oflagne, och i fynnerhet der Bo-
fkapen ej nåkas at nedtrampa dem* Ängs flåttan fjuer här
på det fättet, at flåfter-karlarne gå alla efter hwarandra,.
och nedflå gräfet å ömfe fidor om fig, naed den i Tawaft-
land allmänt bekanta Lijan, uti hwilken järnet är 7, g. a
9» qwarter långt, något fmalare än den, hwarmed flås alle*
naft på en fida, och fkaftet deremot «r* 6. å 7. qwarter al-
ienaft, något bögt i krok. Detta afflagna gräfet famlas af
qwinfolcken med räfforna, bredes ut, och merendels räffas
i fmala fträngar, eller af fomliga kallade bredor, då det
ligger tils det warder tort åfwanpå , fedan fträngas der,
©ch då fträngen är torr, wålmas det i få ftora fåtan eller
högar, fom et bion uti en dertil giord Biörk widia, Taeia*
kvitta kallad, derifrån til närmafte famlings ftället förmår bä-
ra, der det afwältas at inpackas och förwaras* Det höet
fom famlas i fkogs-ängar, långt från byarna belägna, föres
ei hem om foanmaren x utan införes och bewaras i dertil
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upbygda 'lador, hwilcka här mäft brukas på alla ängar '

9
och äro uptimrade af fraåt timmer, nog ftora och rumrika,,
men hejt glefe, och nedan til förfedde med upbygde glefa
gålf, på det höet efter infattningen, (befynnerligen om in-
forfeln fkiedt i muiit, dimbogt och rägnachtigt wäder, )
måtte defto bättre utaf wädret torckas och för rägn bewa-
ras* Men der ängarne äro mycket fancka och fumpiga öf-
wer alt, flackas höet öfwer flänger, lagda på nederflagna
pålar i dyen. På några få ftällen brukas ock hö-häsfior,
hwilcka ftå ute til winteren, då höet aldraförft föres hem.

Som Bofkaps fodret wil här fållan räcka til, emedan
bofkapen hela 7* månader födas innom huus; få har om-
tanckan lärdt inwånarena, atöka det med Biörck-Ahle-Asp-
och Rönnelöf, hwilcket här om fommaren til tämmelig myc-
kenhet brytes, och lägges i lador, at torckas, fom fedan
om winteren med hö åt bofkapen utfpifes* Fräken, fääf och
röör famlas ock af några ifrån Infiöar til aitfenlig mängd,
hwilcka dermed öka bofkaps-fodret.

Betes-hagar äro här af gan&a få brukeliga, undantagan*
de hos några, fom vbruka dem för fina kalfwar och annan
fmå bofkap ; utan bofkapen födas på fkogen , och efter-
följes af 2:ne Wallhion famt goda Wallhundar; Men få-
ren gå pä trades gärdet, hwilcka ock wallas af en får-
bagge, Häftarne fläppas på utmarcken, och gå der, til
des ängarne och gärdet blifwer för dem upgifwif, der ock
bofkapen hwart om annat widare hafwa fm föda in på fe-
na höften*

'§♦ 5-
Utmarck och Mulbete.

;0m Skogar,

SAfom på denna ort, af urminnes tider, warit godf för-
råd på ftora, widftråckta och täta fKogar,få hafwa
Inwånarena, på åtfKilligt fatt, lika fom med flit arbe-

tat på deras utödande, få at redan öfweralt grufweliga
fp år
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fpår och känningar af den förödelfe finnes, fom med eld
och yxa dem öfwergåt, och bära nu mer än tydeligit wit-
nesbörd , at SocKjnen redan känner en alt för ftor faknad
härpå för den framgångne hushållningen med de famma. Det
äldfta fätfet, hwarigenom deffa dyrbara naturfens håfwor
mäft förderfwas och utödes, är det fördömmeliga och få
mycket här öfliga fwediande, fom ei alienaft afbränner de
unga nysf uprundne telningar, och andre til wircke tien-
lige trän, utan ock bortfräter all famling af mat- jord, famt
förorfakar, at alt fak, oljaktigt och för wäxternas föda nyt*
tigt, få wäl genom eld, fom ock genom Sol och regn bort-
går, och lemnar efter 3 eller 4 års tid ei annat, än et för
all wäxt odugligt och utmärglat eaput mortuum* Detta oför-
nuftiga och för hela riket få fkadeliga fwediande, åftadkom-
mer ock ftora fkogs-eldar, fom ofta igenom fwedie-brukar-
nes wårdslöshet fluppit lös, och förwandlatmånga och wid-
fträckta fkogs-fält i torra och ofrucktbara backar och plat-
fer, famt derigenom giordt härliga fkogsparcker helt fkal-
lota och trädlöfa. Om Sommaren, dä fwediandet förrättas,
fer man med grämelfe, huru fkogarne äro i liufan låga,
och en, fom ei förr warit på desla orter, fkulle frö, det
fienden före fram med härjande och brännande , och hade
förklarat krig emot den wärnlöfa och ofkyldiga fkogen.

, Denna Sokn har ingen allmännings fkog, utan hwar
by har fin färfkilta och tildelta ; . i Tulois och Luopiois
Capellgälderne, är den ännu tilräckelig til Timmer, wed-
brand och gärdfel-fång ; Men i Moderkyrcko länet fins
deraf mindre, och i några byar är den få eländig, at,
dereft icke fkyndefam ändring i hushållning och anftal*
ter ei emellan kommer, och at fwediandet i tid ei infkränc-
kes, få lära inwånarena härftädes innan kort wara nödfaka-
de, at ei alienaft: öfwergifwa fwedie hygget, utan ock fnart
börja fakna nödig fkog til Timmer och gärdfle, famt tilräk-
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Jigt bränfle, at warma fig med mot kölden uti et få käft
elimat. Nu börjar redan en mindre behagelig erfarenhet
fmåningom öpna ögonen på en och hwar, at fe fkadan här-
af, när de, fom genom fwediande få utödt fin fkog, nu
nödgas refa i mil och mera, om de fkola få goda Timmer-
ftockar, ilugiigt bränfle, gärdfel-fån^ och ftör. De fom
häraf tagit efferfyn, at ei få mycket fwedia, och at min-
fka fit f'<ogshygge, få nu redan fägna fina ögon med åikå-
dande af vvackra fkogstrackter med löf fkog, Kärr och lum-
piga marcker upfylta med gröna granar, och alle ofruckt-
famme liung-Moar, Berg och fandhedar med ftora Tall och
Furuträn, fom förfäkta, at deras brukade förfigtighet blir
til nögebelönt. Om de myckna trälkatar, Windfällen, tor-
ra qwiftar och dylikt, fom lemnas efter Timmer och wed-
hygget qware i fkogen at förrutna, och på många ftällen
finnes, famt ofta äro til ftort förhinder wid bofkapens be-
tande och wårdande i fkogen, fKulle famlas, upqwiftas och
fönderhuggas til bränfle; få fkulle fkogen härigenom, ei al-
ienaft befrias ifrån det nu eljes allmänt hotande öde, utan
ock de flående trän finge då wäxa, tils de kunde nyttias til
ädlare bruk, til allehanda trä wircke, timmer, wed, flög-
der etc. Men få länge wårdslösheten och egennyttan, en
näftan oborelig fwårighet alleftädes, få wara med i hushåll-
ningen, och hwar får göra fom han wil , få är det fåfängt
at wänta fkogens ömmare medfart. At här wiljaöfwertala in-
wånarena til fkogars hägnande och transplanterande, är näftan
aldeles omögeligit, ja anfes af dem aldeles fom en dårfkap;
ty få länge fkogarne äro odelte, tycker hwar och en (ig juft
nu wara gifwit tiifälle , at göra fig den förnämfta winften
deraf, och taga rundeligare för fig,>efcer egen wilja, och
utan intrång af andra, af hwilcken här allmänt inritade be-
dröfweliga och fkadeliga ofed, erfarenheten redan lemnat
ecwifwelacktiga wedermälen. Men blefwe fkogen delt alla
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hemman och åboer emellan, få är til förmodande, der hwar
och en då wore. twungen at bättre handtera och wårda fie
ftycke, och at det fnart fkulle åter blifwa fkogwäxt. Ige-
Rom en fådan fkogarnas delning, fkulle allmänheten tilfkyn-
das flor nytto : Och wore endaft önfkeligit, at den med det
aldraförfta fkulle företagas; Ty härigenom fkulle dels det
förwända nögef, fom allmogen fattadt för fwediandet, or»
icke aldeles, dock til en god del, uphöra, dels ock et oför-
fwarligit fkogs ödande, få wäl igenom det allmänt här an-
tagna hägnads fättet, med gärdes gårdar af trä omkring al-
la åkrar, ängar, täppor, trä kål-och humlegårdar, famt be-
te* hagar, fom ock det öfwerflödiga hus byggande, omåfte-
liga wedhygge, obetänckta och oförfwarliga löfhygge , för-
derfweliga näfwerflående» onödiga brännande och annan
wårdslös fkogs fp ilning, förminfkas.

Af de ftäfta Soknens inwånare ttlredes ock til husbe-
hof litet tiära, ei få mycket af rötfer och fkatar, fom me-
ra af de flätafte och rakafte Furuträn, hwilcka, om de alla
kQnde räknas, fom här årligen för tiärubrännarens yxa, och
fwediarens eld ftupa och dö måfte, fkulle det blifwa mer
än et ftort antal. När misfwäxt år infalla, få nyttias
ock baTcken af deffa frräd til det bekante barckebrödet*
Det wore önfkeligit, om inbyggaren? i ftälle for barc-
ke-och misne-brödet, wille nyttia andra til föda tienligaré
örter och wäxter, af hwilcka här finnas et ftort antal, få
fkulle fkogen ei få illa medtagas fom nu fkier.

Utom baft, af hwilcket här årligen en myckenhet til
Städerne nedförflas, nytriar här ingen fin fkog til annat, än
egit behof, fåfom til Timmer, flögder, näfwerfång, kålan-
«ie, Wed och ftängfel omkring ägorna. De härftädes och
allmänt i Tawaftland brukeliga båtar gröra de fielfwa, och
afiäta dem til hwarje behefwande , hwilcka äro g, 3. å 4, bö-
ftngS) flata under botn och utan köl*
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Utmarcfon &x uti Tulois och Luopiois CapeH-gälder

nog tilräkelig och widfträkc, men i Moder Kyrckolänef,
hvvilckec är tätt bebodt, ganfka träng.

Mulbetet är bär i Soknen nog fkiljagtig: på några
ftällen nog godt, fåfom i begge Capellgälderne; på andra
åter nog ufeit, befynnerligen derftädes* hvvareft mullbetet
är upfyldt med liung-malmar, rao och fandhedar. På mull-
betet anlagges här wid fiöar, rinnande källor och bäckar
omgärdade åkertäppor, Lepot kallade, hwilcka med ringa-
möda nyttias til åkrar, emedan bofkapen under fin hwilotid
göda de farnma*

§. 6.
Om Bofkaps-Skötfel.

BOfkäps-fkötfeln idkas här icke med fardeles fårgfällig-
het. Uti de byar , hvvareft bättre bete är , underhål-
la de förmögnare bönder ifrån 20 til 30 och flere Koor ,

men dereft betet är fnäfware, födas alienaft ifrån %, 12. til
16, utom annan bofkap, Bofkaps flaget är af lika ftorlek
fom på andre Finfka orter wanligit är, förutan på några
Herregårdar och hos några fåä förmögne bönder , hwareft
finnas något ftörre. De bäfta koor, (hwilcka äro få, )
miölcka 2 kannor i målet; de mäfta miölcka ungefär en
kanna, och några alienaft et ftop. För röd(oten gifwes här
in åt bofkapen roten af Iris,Linn. Flor. Suec, (33.) 37, äf-
wen det docka fotet af gamla Kök-eller Port-tak, fönder-
ftöt och ingifwit tillika med faltfifk, har ofta hulpit,
Straxt efter det kona kaifwat, gifwes dem här i några
weckor en befynnerlig fpis fom kallas Hauteet: Den tilre-
des af kål-och rofblad, hwilcKa blandas med fyrpa och
agnar , och begiutes med liumt watn eller dranK. Häraf
fägas de må helt wäl. Sällan fås här mera än i, lisp. Smör
efter hwarje Koo ©m året* Till miölck käril bruKas här
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mäft ftora Knfllar och utwäxter, ( Pun Pahcaf) af Biörck
och Asp* Desfa käril fägas gifwa mera grädda, än de af
rena och fläta trädet utaf Ahl och Asp förfärdigade*

Inga Oxar brukas här til Körflor, oanfedt de uti de
näfta Socknar in til denna, med ftörfta fördel, nyttias få
wäl til körflors framfkaffande, fom ock til Åkerbruk; utan
här i Soknen håller en bondedräng för ftörfta nefa, at drif-
wa en Oxe.

tia/lame härftädes äro af medelmåttig ftorlek och ftyrc-
ka, och täfla med de båfta Laffdragare i riket. Af defla
underhålles ei flere, än deras fnäfwa ängar och långa win-
frar det kunna tillåta; Ty ehuru förfigtigt hwar och en
biuder til at umgås med Häftarnes utfordring om winteren,
få måfte de ändocK om wåren utfpifas med fkalad Asp-och
rönnbarck, famt fönderhuggit granris och hackelfe*

Fåren äro af lika ftorlek fom den allmänna Finfka ar-
ten. Med finylligare fårs framalftrande, genom Tyfka och
Spanfka baggars införfel,är ock härftädes en berömlig bör-
jan giord* Deffa hafwa ei ännu röigt någon wantrefnad;
Oanfedt fåren klippas 3 å 4 gångor om året, få fås här ei
mer än högft 3 mareket ull af hwarje får, och dertil lärer
orfaken bland annat förmodeligen wara, at man wid den
ofta mot wårarne infallande ftora foder briften, nödgas gif-
wa åt fåren Asp-fkaf, hwaraf de wäl eljeft må wäl, men
fälla doch deraf ftraxt fin ull, och blifwa få godt fom helt
bare på kroppen*

Getter underhålles här allmänt, och trifwas wähl* Dera*
förnämfta och endafte föda är barck af gårtall, famt Asp-.
och rönnelöf. Bockar hållas på ftall, dereft de fielfwa we-
ta föda fig, och wore önfkeligit, at defTa Creatur mera
fkulle brukas » för den ringa föda fkull de beböfwa* Af
gete-miölck giöres wäl en god och wählfmakelig oft, dock
ei mer än til egit behof. Skinnen bruka de äfwen til egit beho£#
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.SW» underhåller hwar til fit behof, Och de fom hår

finnas äro mycket fmå. Förutan det de födas med draf,
dranck , Misne och Tall-barck, få brukas ock til deras
näring Häfte dynga, fom fålunda tilredes, at dyngan lägges
i et käril, hwilcket blandas med litet draf, kli eller miöf,
och begiutes med warmt watn, föres fedan för Swinen, hwilc-
ka ätat gerna, och må häraf ganfka wähl, blifwa frodwuxne
och fakna ei annan winterföda. De födas och med Pandio,
fom om Höften af rofblad vid rofvornes uptagande på det-
ta fättet tilredes, at i roflandet lägges glödande ftenar i en
flor hög, hvarpå rofbladen läggas at mökas eller miukas.
DefTa mökta rofblad läggas fedan emellan fpielckar, hwilc-
ka äro flagne ned uti mareken, lika fom uti en circkels om-
krets af, wid pasf, 3 alnars diameter, der det under tyngd
fryfer tilfammans, och fedan med förfta flädföret hemföres,
då det uptinas, och gifwes Swinen til födo, deraf de må
få wähl, at de föga äro magrare än giödda*

Utom redan upnämda Creatur och Höns, fom finnas .i
hwar gård, hafwa och ftånds perfonerne Gä//, Anckor, Kale
toner och Dufxoor , hwilcka ock födas med hwarjehanda, fom
Hafra, Korn, fönderhackade rofwor, ocb Roglofta famt
Reniofia, ( Bromus Linn, Flor. Swec 96 och 97*) äfwen
med draf och Häftedynga, på famma fäfttilredt fom åt Swi-
nen; Men dufwor födas alienaft med Bromus, Höfrö och
arter, Lefren af et får upkokat i watn ochupätcn, famt lefren
af en Tupp, få het fom den uttages, lagd på ögonen, hielpa
dem fom ei kunna fe om natten, eller blifwa lika fom hel
blinda, få fnart det blifwer något mörckr*

Ladugårds afkaftningen beftår uti fmör, Talg , famt
ull och-något hudar, hwilcka waror af Landtman foryttras
dels på Åbo Winfermarcknaden, dels föras de ock til Hell-
fingfors, Lowifa och Borgo, Men Bofkap, jemte en myc-
kenhet bockar, och litet Fetalie waror> förfälgas på 3:ne
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allmanna rrtarcfcnader uti Tawaftehus, Tammerfors och Anian.
peldo, hwareft de i desfe förflutne åren biifwit rätt wäl
betalte*

§♦ 7.
Om Jagt och Diur-famt Fogla-fangen.

AT jagt och Diurfänge i äldre tider warit en af den-
na Socknens förnämfta och hufwudfakeligafte närings
medel, tyckas intyga ännu dels de fiincke fkyttar och

fkogsmän fom här finnas, dels och ännu någras ftora luft för
famma näringar. Men nu feTlan fkogarne biifwit mycket
utödde, och foglarne för fkogs eldarne, och röken fom af
Swedie länderne upftiger, nödgat at begifwa fig til de or-
ter, dereft de för den frätande elden få i ftörre ro nöta fin
tid och öka Cit flächte, få har ockfå denne närings gren
mycket aftagtt.

Af wilda diur äro här Elgar, hwilcka under (imman-
det blott tilfälligt wis och til ringa antal fångas. Om win-
teren, dä fearan ei ännu bär, anfätfas dtffe menlöfa diu.
ren få hårdt af fina glupfka fiender wargarne, at de nödgas
anten ftraxt utmattade twärftadna dem til rof, eller ock kom-
ma in til byarna, at rädda fit lif, hwareft de då ofta af
mennifkior dödas. Desfe fångas och med fnaror, hwilcka
fätfes på ftigarne, der de pläga framgå.
Biörnar och Wargar äro de allmän-nafte diur härftädes. För
de förra måfte många Häftar ftupa. De tilfoga ock åhrli-
gen ftor fkada på bofKapen, befynnerligen i fkogsbygder-
ne. Oanfedt här årligen anftällas 3:ne ock flere allmänna
fkallgångar til desfe fßadediurs förminfkande, har man dock
fällan pä detta fättet fat et, få at deras ftora antal derige-
nom föga förminfkas. Om Biörn är här anmärciu, at när
han nedfält något Creatur, och fedan nedgömt det i r.ågon
måsfa, kommer han fagert at uptaga fin åtel; Men gen mer
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han det ei, få wentås förgäfwes efter hans återkomft, Wid
deffa tilfällen fångas han då mäft igenom upgilrade böffor
och andra bragder. Biörnar fiuutas och tilfälligt wis om
wåren uti lyan eller deras hiden; Men om höften, när litet
fnö fallit, effrerföKas de på det nogafte uti deras hiden, der
de fedan emot wåren, då fnön är diapaft, fäkraft kunna
anten med böffa nedfällas, eller och med fpiut eller yxa
nedftötas. Han fångas och artigt på det fättet, at i de
fwedieland, hwilcka man biifwit warfe honom beföka,
nedgräfwes i jorden, på biörnens wanliga ftigar , en
wälfkurad och blanck koppar-eller Meftings kittel, upfyld
med halfparten watn och halfparten Bränwin. När nu biör-
nen kommit i Hafre-eller Swedielandef, och fpifat fig mätt
af närftående fädes wäxt, famt will begifwa fig derifrån,
möter honom denna källan, uti hwilcken han.fer fin fkugga,
hwaröfwerban börjar mumla, och i mening at fä fin fkug-
ga fatt, dricka alt det fom är i kitteln, hwaraf han blir
helt nögfam, famt faller omkull, och lägger fig på ryggen,
dereft han få länge uphöijer fit grymma liud, och giör Jöije-
liga äfwentyrer, tils banemannen kommer, fom anten med
böffa eller fpiut ftäcker des dagar, Widare fångas han här
och på famma fatt, fom Herr Direßeuren Gadd uti forfbket
til en Oeconomijk befkrifring ofver Satacunda Häraders norra
y^del pag. 6y. fålunda befkrifwer : at på de ftällen, hwilka

hanplägar beföka, utfättes en af ftadiga trän fammanlatt
fyrkantig Machine, öfwer hwilka faftfättes twärträn, få
,^tätt fom hwar en behagar; uti deffa twärträn faft fäftes
„wäl hwaffa och med goda hullingar förfedde taggar. Den-
,,ne Machine nedgräfwes i jorden, på Biörnens wanliga

ftigar i Hafre-och fwedielandet på det fättet, at taggarne
„altid ftå i parallel högd med fielfwa ftigen. Den öfwer-
„ft'rös fedan med halm och båff, at den ei må förekomma
„ro£-diuret misftånkt, och midt uppå den famma lägges en
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död höna, eller någon annan tienlig åtel* När nu biörnen'*
giör fin wanliga fpatfergång, och wil fpifa fig antingen af«*
närftående fädes wäxt, eller ock af den framfatteåtelen,"
faftnar han med endera ramen uti detta giller; och när han"
derifrån wil med ifwer fria och rycka fig lös, flår han äf-"
wen i det famma andra ramen faft i taggarna, och på flu-*<
tet alla fyra fötterna , då denna buffén får låf, at hål-"
la ftånd, tils han undfår fin förtienta Om Siähl-
fpek hänges, takt med en näfwer rifwa, i rof eller Swedie-
landen, ikal han hwarken wåga fig at komma in, ellergiö-
ta fkada.

Wargar tilfkynda här Landtman få winter fom fommac
ftor fkada. Och ehuru man med ftörfta flit fig winlagt, ac
utrota defla fkadediur, få är dock ännu et anfenligit förråd
af dem qwar. De utödas dels igenom fk«utande på luder,
dels och om winteren, då man tager et fwin i flädan, och
åker med det på flacka Jfar, hwareft wargarne, få framt
de äro på neigden, fig hopetals infinna, ock ofta äro få
©förfynta* at de wåga fig i flädan, då de lättaft nog kunna
nedfkiutas. De fångas ock i warggropar, hwilcka ofta nog
pläga löna arbetet och omkoftnaden; det wore alienaft önfke-
ligit, at fleregropar ikulle inrättas, än nu finnes, famt at de
förfigtigare anfades, än nu fker, och med luder och anckor
Händigt ikulle wid macht hållas* De fångas jämwäl artipc
på det fättet, at en tät och hög inåt lufande gärdesgård t
quadrat uprättas , uti hwilcket åtelen fättes, och när war-
gar eller räfwar gä innom denna ftängfel, kunna de ei me-
ra hoppa derifrån, utan nödgas bida, tils de med en kula
eller fpiut blifwa jagarena til rof. Af flockar uptimras äf-
wen deffa ftängfel, hwilcka hållas för bättre, än de af gärd-
fel uprättade*

Räfwar, Mårdar och Loar hafwa i hwar fkog fina nä-
ften; och fångas med fnaror, wipgor, räffaxar, kakor, och
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til den ändan af flackar giorda fällor lottkut kallade. Men
Fitfraffär och fkogs* eller gri_f.f\rm äro här fällfynte. Uttrar
blir man warfe i åar, och fångas med fnaror. Harar fångas
med fällor, fnaror och wippor, men Ikornar och Hermeliner
med Hundar, hwilcka upwädra dem, de förra ifrån Haffel
fkogar, och Härmelinerne under trä-rötterne. Flygande Ikor-
nar blir man ock ftundom här warfe. De kunna ei än flyga
da rätt fram, utan med fina wingars tilhielp käfta fig ifrån
det ena trädet til det andra. Vespertilio, Läderlapp, Fen. Tökö,
ingifwit åt bofkapen emot häftiga fiukdomar, har ofta hulpit.

Utaf wilda foglar gifwas här ätfkilliga flag, af hwilc-
ka raärckas följande: I:mo, Af Rofoglar: Ufwar, Örnar,
Glador, Hönstiufwar, Äaghökar, Tornfalckar och fparf-
hökar, 2:do, Af Spitar: korpar, kråkor, kaijor, Spanfk-
kråkor, Skator, Giökar, Tillkråkoj och Härfoglar. 3:eio,
Af flytt fo^t'ar: Swanor, Willgäs, Änder, Knipor, Wrak-
foglar, Lomar, Fifkmåfor och Tärnor, 4:0, Af Snäpperi
Tranor, Gluttar, Horsgiökar, Strandpipare och Ångfnärpor.
f.oAiHöns: Kiädrar, Orrar, Hierpar, Snöripor och Åker-
hönor. 6:0 Af Sparfvar: Skogsdufwor , Domherrar, Siden-
fwantlar, Starar, Traftar af flere flag, Lärckor, Stiglit-
far, Bofinckar, Grönftfkor, Hämplingar, Gråfifkor. Tättin*
gar, Ärlor, Wattnftarar, Stenfqwättor, Rödftierttar, Talg-
oxar , Tomlingar, Hus- Ring och Strandfwalor, Nattfkräf-
vor med flere, Deffa äro mer eller mindre almänna.

De nyttigare foglar, fåfom Kiädrar, Orrar, Hierpar
och Snöripor , fångas här både Wåhr och Höft , dels med
fnaror och flackor, dels ock med Donor eller fällor^ Om
Wåren, under Kiädrars leketid, då de under fina kärliga
tikal bwarken höra eller fe, kan en , fom wet taga fina
fteg efter deras fpeltag, komma dem få nära, at de ock
ftundom nog lätt kunna tagas med blotta händerna ; Ty
då de under fit fpelande knäppa helt iångfamt, äro de helt
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fkygga och upmärkfamma, men när de flächta och flå med
wingarna under det de fpela, få äro de då både döfvva och
blinda. Orrar fångas och här allmänt på famma fatt fem
Herr Direfteuren GADD, uti des förenåmde Befkrifning p*g*-

-69. fålunda befkrifwer: "Uti Bowete och Hafrelanden*'
giöres af 3 eller 4 alnars fånga Käppar en rundel l'iK- t!

fom en katfa , til 3:ne alnars Diameter ofwantil, och i"
botnen til 5 å 7 qwarter. Midt i den uprefes perpendi-*'
culairt en ftång, litet högre än rundelen 5 Wid ftångens**
öfwerfta ända bindes en käpp, eller ock fäftes den med*-1

pinna på twären, dock få at den kan wippa å ömfe fidor. M

Sedan upftälles på några ftörar en lång ftång, et qwarter tc
ifrån fogelkatfan, mäft: til jämlik högd emot twärpinnan*"
När nu fogelen fatr fig på denna ftång, och märckt den c*

wara trygg och ftadig, hoppar han widare på den i run-«c
delen upftälta och med agn forfedda twärkäppen, hwilc"
ken ftraxt wippar fogelen ner i katfan, hwarifrån han, i<c
brift af behörig rymd at börja fly.ckten, ei kan upkomma*".
Denne ftällning at fånga fogel brukas med ftörfta fördel ut
wid Bovete och Hafwerlanden, då äfwen påg?» Hafre-eUc«
ler Bowets klyffor, bäft kunna pä den 2 rundelen upftältafc
twärpinnan fattas til agn. Med Biörck knoppar, fom u
ock förenämde agn , kan jerawäl wid Orrelekar fogein.**
i denna bur lockas," Rof foglar fångas ock här pä det
fättet, at i fkogen, updrages emellan o,:ne trän en replina,,
uppå hwilken atelen bindes; när nu rof fogein fpänner fig
faft wid repet, at taga åtelen, fwigfar repet, hwåraf han
vyippas på rygg, och wåga-r derifrån ej fälla fig neder, u-
tan blifwer hängande, tils fogelfängaren kommer. Se före-
nämde befkrifning.

Af Amphibier: fåfom Grodor, Paddor, och Ödlor, af Or.
tnar", fåfom k©p.par- tomt och huggormar, är i Sochnen ock,
doch el fynnerligen förgiftiga- infetler mäft af alla g*ntft
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ra, och en myckenhet Jpeties finnas här ymnogt: fåfom af
Baggar, Skri-och Flyfä , Fiärlar , Stienlar, Flugor och
Rrypare. Af Vermes: fåfom MatKar, Kräk och fkaler fö-
rekomma här ock*

§. 8.
* Om Siöar, Strömmar och Qwarnwerck.

IBland de Siöar, fom här i Sochnen förekomma, äroßoi-
ne wid Moderkyrcxan , ftora Äfwi, Kuckua, Urittu,
Haldia, Rihca och Haicka Träfken i Luopiois de ftör-

fta och namnkunnigafte , dels för det, at de til widden
äro nog utfträckte och upfylte med en myckenhet Öjar,
Holmar, klippor, fkär och grunder, hwilcka til en del af
gräsmarcker och löffkogar få beprydas och utiiras, at en
åfKadare ei utan finnens nögfamma förluftande kan här be-
t^achta naturen i fin fägring, dels ock, at åtfkillige forffar»
ftrömmar, Aar och bäckar, fom fammanbinda deffa träfk
«ch igenom flyta Sochnen, äro med härliga Holmar och Ö-
jar förfedde, hwilcka ei alienaft gifwa dem den angenäma-
fte utficht, utan ock likna den filkrlkafte fkäregård DefTa
Siöar hänleda fit förfta urfprung och wattn ifrån Wefijako,
et träfk , belägit emellan Lampis och PadasjoKi Soknar,
hvilket fäges dela fit watn i 2ine delar, utaf hwilka den'
ena rinner til Padasjoki , och fkal igenom kärr, moffar
©ch infiöar hafwa fammanbang med ftora Päjäne, och dea
andra tager fin wäg igenom åtfkillige mindre ochfmarre åar,
ftrömmar och infiöar, til den för fine branta fall och fafeli-
ga dånande märckwärdige Jyrängä forffen , fom faUer til
Kouhijerfwi, hwijcken genom Kuohijoki Ån förbinder fig
med förenämde Äfwi, Haica, Kuckua och Urittu Fierdar
i Luopiois. Detta Capellgäld, ehuru det är upfyldt med
ganfka många och ftora träfk, fom ufgiöra näftan famma
widd fom landet^ hwaraf och detta fådt fit namn af IPeflr
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ca»fa, är dock des fituation en af de behageligafte; ty def-
fa träfk äro ei aldeles flacka och bara, utan upfylte bå-
de med ftörre och fmärre fruchtbara Holmar, hwilcka räk-
nas til aootde, utaf hwilcka ungefär ioorde äga namn, och
ioo:de äro det förutan* En del af deffa äro bebodde
och beprydde med härliga åkrar och ängar, och en del
utziras med de täckafte löffkogar, hwilcka med fine wid
ftränderna i watnet på åtfkilligt fatt blanckande fkuggor
lifligen afbilda de timmeliga nögens omfkiften och obeftän-
dighet. Byarne äro något aflägfne ifrån hwarandra, och
ligga rundt omkring deffa träfk, hwilcka härftädes äro lika
fom eldftäder, fom ei alienaft upwärma luften, utan ock
förwara åkrarne från iKadelig köld och fråft om Sommaren.

Nu wiljom wi begifwa ofs härifrån, och befe, huru
deffa Siöar hafwa communication med Tulois och de öfri-
ge Soknens Siöar. Deffa förenemde Luopiois fierdar haf-
wa fålunda förbindelfe med Moderkyrko Siöarne ,at ifrån
Haikanfelkä löper watnet igenom Mämrninfelkä och en Å
Wuoretkefkinen Kalladt til Wihanjerwi, hwarifrån det fe-
dan igenom Wihawuofi Qwarn-forffar, hwilka ftändigt bra-
fa med tämmeligen häftiga wågor, faller neder til KåfKen-
alufta, och flyter fedan med blandat watn til witta taipale
udden; wid denna delar watnet fig i 2.ne grenar, den ena
åt höger tager fin wäg til et tämmeliga ftort träfk Koiwu-
lahden-felkä, hwarifrån watnet ej hafwer utlopp, och den
andra til wänfter, ftryker igenom Painonfejkä, Syfwäfalmt
eller Karhuntoet fonden-til Hirilahdenfelkä, och få widare
igenom Lambanfalmi fundet förbi fyrjänpä udden til lilla
och ftora Roine wid Moderkyrckan. Til deffa Siöar lö-
per Suolijärfwi träfket i Tulois, hwilcket är det endafte
derftådes» och omkring hwilcKet alla byar ligga, tagandes
widare defs wäg igenom en Å wid Sairiala och g:ne fmä
Jnfiöar til Pvhäjerfwl, hwilcket ock ar et ftort träfk, fom
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genom Lehdesmäki än hafwer fammanhang med fcrenemde
Roine, hwarifrån deffa träfk fedan med blandadt wattn
löpa igenom Wuolde eller Witziälä öch Alfwettula åar til
Häränwatta träfk, hwilcKet igenom Kuifema ån i Pälkäne
Sokn förbinder fig med Pindelenfelkä och få widare til
Mallaswefi. Förenemde Witziälä och Alfwettula åar, haf-
wa ock fammanhang med den under Moderkyrckan beläg-
na, och fig til deffe åar fträckande fiärden, Hauhonfelkä
kallad, hwilcken ock är upfyld och omgifwen af Holmar,
fom medelft åar, Sfrömmar och Wikar zirligt affkiljas ifrån
hwarandra, gifwandes dem en behagelig utfikt, Deffe Hol-
mar äro tämmeligen gräsfulla och frucktbarande, hwarföre
p#

å dem Kalfwar, Får och Bockar öfwer Sommaren hållas.
Åtfkillige Siö- och andra foglar hafva ock på dem fina na-
llen, hwareft de med fnaror och donor fångas. Förutan få
vid Moderkyrckan belägna byar, ligga deöfriga rundt om-
kring deffa träfk, och tätt intil hwarannan, hwilcka ei al-
ienaft förorfaka en nögfam utfikt alleftädes , utan ock ei
ringa pryda denna Socken.

Innom denna Soknens rymd förekomma ock, förutan
de redan upnemde, åtfkillige fmärre och ftörre infiöar, af
hwilcka en del hafwa dubbel botn; en del äro öfwerwäx-
ta eller Jordtäckta, på hwilcKa årligen bergås hö, och af
inwånarena kallas Letto nitut\ en del äro beprydde med
flottbolmar, hwilcka ei litet bidraga til infiöarnes behage-
lighet* Deffa äro ock tämmeligen fifkrika; uti en del fin-
nes blott 2*.ne flags fifk , fåfom Gäddor och Abborar*, uti
en del Mörter och Gäddor, och årer uti en del Lakor och
Mörter. At någre Infiöar af fig fielfwa uttorkats, wet man
icke, förutan 2:ne fmå, fom den för fit brinnande nit-om
fäderneslandets wälgång, och hushållningens uphielpande
wida berömde Herr Öfwerfte Lieutenanten och Riddaren
4ND*HIND, RAMSAY låtit, nu under Gapitainsßoftället i
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Witziälä hörande träfk, aftappa* Deffa, fom ock det om-
kring deffa träfken belägna wida och ftora kärret, hwilket
få Wäl med twär- fom ock med tilräcfceliga afiops diken til
näftgräntfande fiön än förfedr, äro wäl ei ännu uttorckade,
hwilcket deraf härrört, at watnet i. deffa 2:ne åren härftä-
des få öfwerfwämmat, at det ei alienaft, i brift af tilräc-
keliga diken, affkiöldt alla låga åkrar, och mycket fkadat
fädeswäxten, utan ock få högt på fomliga ftällen upftigit,
at der man tilförene kunde gå torrfkodder, har man nu med
båt knunat ro af och an, få at ock det aldraäldfta folcket
i Soknen, hwarcken af deras förfäder fådt förnimma, eller
fielfwe fedt få ftor wattuflod, fom nu i detta år här wa-
rit* Men få fnart detta watnet fatt fig och aftorkats, är
til förmodande, det förenemde Höga Herres härwid hafde
befwär och omkoftnader, lära med nöje oeh winft fnart blif-
wa betalte* Förenämde Herre har ock warit den förfta,
fom härftädes börjat at låta aftappa fmå infiöar, famt med
andra nyttiga hushålds grep föregå Allmogen i Soknen,
hwilcken denne SoKn fåledes är på mångfalt fatt mycKen
tacK fKyldig.

Den ftora Wattuådra, fom Herr TUNELD i fin Geo-
graphifKa befKrifnjng öfwer Swerige och Finland pag. 363,
och Landshöfdingen URBAN HIERNE i defs förfta flocK
pag, 110, har något anföfdt, fins här i foKnen , och rinner
under jorden genom åtfKilliga ftora fandbacKar ifrån en ftor
aflång infiö, SärKtmäjärwi Kalladt, näftan \ mil i Nord-
wäft derifrån til en infiö UifKO Kallad wid Tullittula by,
hwareft ftranden, dereft denne ådra upfpringer, är altjemt
öm winteren öppen. Watnet, fom Kommer til förenemde
SårKimäjärwi, rinner förft ifrån Siön HauKilambi'itil Acki-
jerwi, (hwilcKen är en ganfka ftor infiö) derifrån til Wet-
tijerwi, widare igenom 2:ne fmå forffar til Luijafenjerwi,
och få genom en licta å til SäiKirräjerwi* Deffa z'ne fidft-
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nemde infiäar äro belägna ermellan 2:ne höga fand-och ften-
bacKar, hwilcka efter trovvärdiga måns berätteifer fnola öf-
wer alt wara 10, men på flere ftällen 20 ä 30 famnar dju-
pa. Om denne ådra är anmärKt, at då det blås, och man
lutar örat mot jorden, hörs huru watnet fårlar, men åter
twärt om.

Träfken har i Soknen äro tärameligen diupa; några af
dem hafwa 8 > 10 å 12 famnars diuplek , fafom Roine,
hwareft man på några ftällen ei med 30 famnars rep hinner
någon botn. Denna hafwer ock få fkiärt och klart wafn,
at defs botn på 2 famnars diup helt tydeligen kan fes*
Men watnet uti de fmärre träfk och infiöar, hyier en jord-
achtig och uncken fmak, fåfom Kuckola ån, hwilkens botn
ei alienaft är äfjog och gyttiefull, utan ock lemnar en hel
brun och grumlog färg på watnet.

Uti Wihawuofi forffar äro f wälterqwarnar anlagde
til fädens malande. Af dylika äro ock 3 bygde uti Pah-
jois ftrömfall i Tulois, alienaft med et par ftenar i hwar*
dera. Men fot- eller fqwaltqwarnar finnas ätfkilliga i bäc-
kar anlagda, af hwilcka några alienaft mala med Höft och
Wårflod. Hwad fågqwarnar beträffar, få äro fådana til
närwarande tid ei här bygde , oanfedt de med ftörfta nytta
och fördel, få wäl til Soknens egit fom ock andras behof
kunde anläggas, hälft på de ftällen, der ännu tämmeiig
foog är öfrig.

§♦ P.
Om fkärgårdar och Fifkerier.

fkärgårdar

EHuru denna Sokn, fom redan i föregående §. nåmdes»
är upfyldt med ftora träfk och infiöar, hwilcka ge-
nomfkäras af långa Åar, ftrömmar och bäckar, och

likna til utfeendet den fördelachtigafte fkäregård , få äro
de dock nu ei få fifkrika, fom de i fordomtiraa, efter gam-
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malt folks fagen hafwa warit, då ock fifkerierna warit den-
na Soknens näftan endafte närings fång. Orfaken til R-
fkens årliga aftagande, lärer utan twifwel wara ftrömmars
och åars ärliga uplandande; Ty dels befinnas de nu myc-
ket wara af brufande fierdars medbrackte grus, mull och
Wrakfrän, famt annars med pålar, ftenhögar, granar och trän
få upfyife och tilftoppade, at de (\?<gs fifkar , fom äro fkyg-
ga, och ei gierna wåga på grundt watn, nu ei mera flip-
pa fram, at beföka de ftränder, hwareft de warit wana at
fira fina årliga kärleks lekar, dels ock, atå- och bäck-
mynningar, hwarigenom fifken warit wan, at ifrån ftörre
fioar flytta til de mindre, äro ock med katfor och upräfta-
de gärden af granrufKor uti hwarjehanda linier och direclio-
ner, Töet kalladt, famt andra fifkebragder få tiltäpte, at ei
alienaft fifkens wanliga gång härigenom förhindras , utan
ock den allmänna klagan öfwer defs minfkning lärer häruc-
af til en del härröra.

Ffkandft förrättas har på flerehanda fatt, både med
not och andra redfkaper, Man wil kortefigen igenomögna
de förnämfta. Om wåren wid och efter isloffningen fångas
Gäddor med röfior och mierdar, hwilka utfäftas på deras
jvanliga lekeftällen , uti långgrundade hwafs ftränder wid
glon eller långgrunfa inwikar, gölar,, ftora diken, å-och bäck-
mynningar. Den wid isloffningen annalckande, och på
kärr famt dyaktiga botnar upftigande Isgäddan, upfnappas
ock ofta lyckligt med ftödiande, hwilcket här få Höft fora
Wår allmänt brukas, ©ch förrättes om natten, wid lungt
och ftilla wäder på wanligit fatt. Efter Ifens tidigare el-
ler fenaré JorTande och fkiutande, fångas Is- abbor med
mierdar af baft giorde, och af wideqwiftar flätade, hwilc-
Ka nedfänckas på 3 å 4 alnars diupf watn, utmed hwafs
och gräsbunckar, eller dereft han firar fin lekefäft* Mört-
tor, Lögor och Braxenpanckor fångas ock wid deras fana-. ■■

'
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jmankomftermed förenemde mierdar til anfenlig mängd, Wim-
bor fås här endaft uti Kuckola ån både med nät, Röfior och
miärdar; famma redfkap upgilras ock för Iden uti åar ochbäc-
Jtar, famt wid miukaoch dyachtiga ftränder. Braxenlekeihär
merendels på grund, dyachtiga ftällen och der hwafs wäxer,
©ch fångas mäft med få kallade grimnät, nötter, katfor och rös-
jor. Om Braxen är anmärckt, at han ei alienaft beföker~de
trängfta päls wid fina lekefäfters firande, utan ock tränger
fig up i de minfta gölar, bäckar och diken, hwareft han i-
bland har de» olyckzn, af, utom det han upfnappas med liufter,
kan ockinneflutes med nät, då fifkaren intet ångrar fitt grep, at
han utanfärdefes mödamed nöjefår upfy Ha flere kantar efler näf-
werfäckar af Braxen, Så fnart wåren börjar nalckas och död
blifwer klar ifrån is, förfärdigas ftörre och mindre Sommar no-
tar, medhwilckafifkas utifiärdar, uppå grundt watn uriwikar,
fund och glon. Med deffa dragés hela Sommaren, och fås allehan-
da wanckande fifkeflag, fåfom: Gäddor, Giös, Braxen, Ab-
bor, Mört ,lögor, Id och Giers. Om Sommartiden, när liufligit
och warmt wäder är , plägar flere flags fifk ftiga up ifrån
diupet uti fund och wikar, der gräsaktiga ftränder och hwafs
wäxer, då de med Inor eller pulshotar inftänges, och fån-
gas ofta til anfenlig mängd. Åhlén är här en mycket fäll-
fynter fifk, och fångas blott tilfälligt wis. med miärdar,
men ofta med liufter, då han wågar fig at krypa uppå
landet, och komma uti ärtåkren, när den är belägen in wid
ftranden. Lakor fångas i Januarii och en del af Februarii
Månader med nät och Röffior under Ifen. De fångas ock
med krokar, få fnart Ifen kommer til någon ftyrcka på ficn*
Skinlax fås här alienaft uti Wihawuofi qwarnforffar. Om
Wår, Sommar och Höft idkas här äfwen fifke med metan-
Je och flantande, famt drag och 3:ne flags krokar, ftånd-
ftöt- och pålkrokar kallade, hwilcka nog ofta pläga löna
fifkarens möda* Nors fås här med de dertil giorda aötter

t och



51
och mierdar, famt håfwande uti åar. Om Höften efterMi-
cbaelis utredes en långt ftörre not än om Sommaren, med
hwilcken dragés efter de få kallade Siklöijor eller Stintor,
(Fen, Muickor,) Notdräkts tiden warar få länge, tils fiöar*.
ne blifwa med Is öfwerdragne. Och åter få fnart ifarne
lagt fig, fammanfätta fig flere hemman i en eller flera byar,
af ihopgiöra en winternot af 40. eller yo* famnars längd
på hwar arm, med hwilcken dragés under.lfen i Fiärdar-
och wikar. Dragningen med denna noten flutes få fnart
Wintern blir alfwarfammare och Ifen tiockare.

Kräftor finnes i alla Soknens fiöar til en otalig mycken-
het. De tilfoga fifkarena ibland nog ftor fkada, i det de
ei alienaft upfräta fifkarna ifrån näten, utan tralla och fön-
derflita de famma. De finnas här mäft Bartholomaei tiden
när fkumaktiga nätter, famt lungt och ftilla wäder är, då
fmå goffar, förfedde med ftora eld-blås, begifwa fig pä
grunda och ftenrga ftränder, der de pläga upftiga, och up-
taga dem med blotta händerna til 2 å 300.de om natten*
Deffa Kräftor, fom på detta fättet fångas, äro ei få ftora
fom de, hwilcka om Wåren uphämtas ifrån deras boen,
Cånakot kalladt , då och wid uphämtandet ofta fker, at
man i ftället för en Kräfta, utdrager en kaller orm, fora
wäl fätter kräftafångaren i ftörfta häpenhet, men fällan til-
fogar någon fkada. Kräft-fkal blandad med Libefticka, gif*
Wes åt Bofkapen, hwilcka deraf må rätt wäl. Swinen äta
ganfka gierna Kräftor, och må af dem öfwermåttan wähl*

§. 10.
Om Källor, Mineral watn och Salt-

p€ter-Siudcrier.

KÄllor finnas har i Soknen -til et -ganfka ftort antal, af
hwilcka en del äro belägna på berg, och en del utp-
ftig^a ifrån Sand - och Stenbackar; de äga mäft alla
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ganfka klart, frifkt och wederqweckande Watn; en del up-
fpringa och flyta hela året, både i torcka och köld. Häl-
sobrunnar .har ingen ännu här uptäckt, fkiönt de wid no-
gare underfökning torde finnas. Jag wil här 'förnämligaft
märcka ett och annatom några befynnerliga. Uppå en måf-
luppen äng föder om Ruckoila by, är en Källa Hyrylä kal-
lad, hwars watn fmakar fom ftarkt bläck eller Surbruns
watn. ( aqua acidularis martialis) Der.s bredd är mycket hö-
gre än måffan, och mareken eller källfådet wid källan fult
af Ochra. En annan Källa, fom är af lika befkaffenhet
med den förutnemde, fins ock et litet ftyoke ifrån Sappis
Rufthåld under en fandbacka , ei långt ifrån en rinnande
bäck, uti hwilcken i äldre tider en fågqwarn warit anlagd.
Flere fådane Källor förekomma äfwen i bägge Capellgiäl-
derne. Uppå Punike ängen wid Lehdesmäki, opfpringer
en Källa, hwars watn tyckes wara behageligit, rent och
kalt, men röijer dock et JEtherifkt och Bitumineuft wäfende.
Af dylika Källor öfwerfiöda Soknen nog. På Råukaften
äng, ftraxt wid Kockila qwarnar, aren Källa, uti hwilcken
warnet fmakar mycket ergigt och adftringerande , och jorden
på ömfe fidor om Källan beftår af en Ochra ferri rubra, wa-
rändes watnet deromkring lika fom öfwerdraget med flott
eller af en violett hinna. Sådana finnas äfwen flere här i
Soknen. På Swart eller Råftkällor, (aqua vitfrioiica mar-
tialis) är här ock ingen brift; deffas watn får af galläplen
en fwart färg, och röija uti fig mera et groft mineral, än
något Jpiritueufi wäfende. En fådan Kalla fins i Padanko-
fki by i Luopiois, fom äger uti fig den fkönafte fwärtan,
hwarmed gemene man fwärtar walmar, halfylle och linne-ty-
ger. Uti Luopiois och Kuohijoki byar förekomma -ock
dylika Källor, hwilcka hyfa på botten en gul Järnochra,
med hwilcken allmänt fwärtas läder. Gemene man är här-
ftädes i den tron, at de Källor, hwars watn upftiger med

- # et



53
et ftandigt kokande, äro botnlöfa. Gammalt folckwetabe-
rätta, at i äldre tider har gemene man warit af den wid-
fkeppelfe intagen, at ingen wågat fig at taga watn ifrån nå-
gon af de mera befynnerliga källor, förr än han offrat deri,
anten en fölfwerpenning eller knapnål* Wid fådana tilfäl-
Jen fkola fafeliga fpöken wifat fig och ofta fkrämt offraren*
Källor med någorlunda ebb och flod, eller fådana, i hwil-
ka watnet ibland förminfkas, ibland åter formeras, förekom-
ma här äfwen. Brunnar af godt och ymnigt watn fin-
nas til öfwerflöd i alla byar, af hwilcka en del äga
få 6 famnars diup. Wid deras gräfwande har intet o*

wanligt förekommit.
Saltpeter ftuderier fkulle här med fördel idkas, få framt

ei nödig dikning omkring fådana ftällen faknades. Saltpe-
ter Jorden är härftädes nog god och lönande, och finnes fle-
re ftällen, hwareft den mäft hwart 4:de och j;te år brukas
til fiudning för Krönans rakning* Af Saltpeter kunna här
några tilreda rätt godt och ftarkt krut. Saltpeter watn nyttias
här med fördel at ranfa gamla och förruttnade får, ock
bringa dem til fin förra lifacktighet*

§. 11.
Om Saxfs eller Gråberg,

DE ftörfta och förnämfta berg, fom innom denna Sok-
nens rymd finnes, och tyckes förtiena någon upmärk-
famhet, famt af inwånarena föregifwes för de märc-

keligafte, äro följande: Hypiö, et berg beläget -| mil ifrån
Portas by, hålles före wara det högfta i Soknen, och är
cmgifwet af kärr och Tallfkog* Om detta berättas, at i
Konung ERIC den ii;tes tid, fkulle defs Swåger Riks före-
ftåndaren BIRGER JARL år 12^0 låtit uppå detta berg förft
anlägga Tawaftehus Slorr, hwiicket alt derefter de om da-
gen bygt, fkal om natten rarolat omkull, Detta är en fägen
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fom man lemmar i fit wärde, Rudera af murningarne, Tko-
la dock ännu kunna wifas på berget. Hidencaliio et hifke-
ligen brant berg, ligger in wid Pyhäjerwi träfk , och är
derföre märkwärdigt, at derunder är 40 famnars brådiup.
Phh/os Wuori ei långf ifrån Pohjois by beläget i Tulois, är
äfwen et utaf Soknens högfta berg^ icke långt ifrån detta
ligga KitaruWen, Linna och Angåfemalliot, uti hwilcka fto-
ra gråttor och diupä hål berättes wara. Kyfä och HaxtCal-
tiot, ligga och ei långt ifrån de förutnämde, och äro derfö-
re märkvärdige, at de fägas gifwa mångdubbelt Echo. Ken-
giwuori ligger | mil ifrån Sodjala by, är et långfluttande
berg, upfylt med klippor, hålor, grufter och underjordi-
fka gånger, famt nedan för berget upfyldt med en ftor fam-
ling af löfa ftenar både ftörre och fmärre, hwilcka rafat
ned från berget, och giordt en befynnerlig ftällning pä hwar-
annan* Berg-eller Jättegrytor finnas ock på detta berg,
hwilcka äro något diupa. På Cuohijoki bys ägor i Luo-
piois, förekomma ock 2:ne långfluttande och brante berg,
det ena SoimaWuori och det andra WagonkaUio kalladt, uti
hwilcka äfwen fägas wara ätfkilliga gröpper. Paras öch
Ribkaivuori äro äfwen långfträkte berg, hwilckas fidor äro
mycket branta och lik fora afbrutna, famt kullarne öfwer-
wäxte nu med ftörre nu med mindre trän. Deffe upnämde
Hälleberg, hwilcka alla beftå af den få kallade Saxum eller
Gråften, och tyckas Wara iljopfatte af de 3. flags ftenarter
Skimmer,Tovans och Feltfpat , röija ei alienaft deras förfta up-
komft ifrån urqwädstiman , utan ock den förftöring fom
dem, uti den hela Jordklotet öfwerfwämmande allmänt bei
Kanta ftora floden öfwergådt, hwilc#a nu i ftället för fäg-
ring fe ut fom ruiner, och äro med hifliga ras öch ftenrö-
fen, famt Jordftenar öfwerftielpte och hölgde* De här be-
finteligå ftörre och mindre jordkullar, fandhögar öch åfar,
hwilcka här tydeligen föreftälla Landet liK. fom i wågor*
' -"'- v och
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och äro mäft altid utfträckte ifrån Norr til Söder, tyckas
ock på denna orten wara ojäfwuga witnen til en allmå"n
fynd a flod.

Uppå berghympfar och kala klippor finnas här å-tfkiF-
liga flora (lenringar , om hwilcka inbyggarena förtälja, det
de i hedna tima biifwit til den ändan uplagde, af de derin-
ne fkola hafwa anten fpändt bälte, eller ock med nå*fwe-rätt
öfwerrumplat hwarannan, och den fom då flydde ifrån ringen,
hade. tappat, Afwen förekomma här uti en Witziälä by
tilhörig holma ftora ättehögar, under hwilcka nyligen biif-
wit hittade åtfkiiliga ftora ringar , hwilcka förmenes wa-
ra af guld, och nu efter underfökande-t biifwit til Stock-
holm öfwerfkickade.

§. 12.
Om Mineralier, Jord- och Bergarter.

AF nyttigare jord och bergarter äro här alf för få än*
nu optäcKte, hwartil inwånarenas okunnoghet härtifs
warit mäft fkulden* Men at förfynen äfwen i denna

Sokn nedlagt få rika fkatter, fom någonfin annorftädes,
bafwa wi redan af flere omständigheter haft nog tilfälle at
tro. De, fom man här öfwerkommir, äro följande: Sten»
märgel (marga lapidifica arenacea) fins här wid ftranden un-
der Skyttälå åkrar, på den fidan fom wetter åt Tiöfari.
Grågniftrig Kahkflen (Calcareus fcinrilfans grifeus ) brytes
och brånnes | mil ifrån Kuohijoki by, utaf et långfträkt
berg, Haikanwuori kalladt* Kålenen, fom blir häraf, är
mycket god fil murning , och fafjes ymnogt ftt hwarje fee-
höfwande. Ägarena til

t detta Kalckberg, hafwa af ftnä för-
äldrar hördt, det Tawaftehus Sl&tt biifwit bygt med den-
na kalck, och at RiksföreftåndaFen BIRGER JARLt wark
upfinnare til famma Kalckberg. En grof Bry»/lemart (la-
pis cotarius) tages ifrån Ha.uhontaca uti Pälfi backan, och
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en dylik, men något finare, fom ock kan doga til henar, bryt
tes ifrån en liten berghympel wid Kengiwuori, fffrvarnftent
arter finnas ymnogt innom Soknen, dem de på et artigt
fatt utur bergen til allehanda ftorlek hugga pläga. Stoart
Jafpis (Jafpis unicolor atra) fins uti Kotka backan bakom
Präftegården uti löfa ftenar. I näigden til nysnämde ort
finnas ock i löfa ftenar Granater , hwilcka äro något pellu»
cida, och ien tämmelig polyedrifk figur. Oren Blyerts
(molybdxna impura) fins här ymnogt uti en backa wid Sy*
nima Källan, och uti MarjoCängas backan i Hauhontaca.
Swart Skorl (Corneus Cryftallifatus niger ) nog fkön och
wacker förekommer här uti et underjord!fkt berg, Rihi-
mäencallio kallade-, hwilcket är beläget ~ mil ifrån Kåcki-
la by. KöUerfärg, (Ochra lutea vulgaris) upgräfwes fil
ftörfta mängd wid ftranden af en liten Infiö, belägen et li-
tet ftycke ifrån Eteläis by. En dylik Ochra, men något
liufare, uphåmtas ifrån en Källa i Luopics, belägen | mil
ifrån Haldia by på Hirwennémi äng. Med deffa Ochror
färga inbyggarena fina fKin och kyllrar, hwilcken i god-
het ei effergifwer den, fom köpes ifrån Städer. Röd Ocber
(Ochra rubra non cretacea ) fins under Mylfärniemi Tårp
i Luopiois, med hwilcken , då den blandas med tiäruwattn,
fkrinnor målas. Lefwerjlag (minera cupri hepatiea fulva)
fins til ftörfta myckenhet uti förutnämcje Kalckberg, De,
fom bränna Kalck, berätta, at ju diupare de bryta Kalck-
ften, ju mera fkal detta Lefwerflag dem förekomma, få at
de flå i fruktan, at Kalckften fkal fnart blifwa all. Af deffa
lefwerflag-ftenar har, i ftället för fölfwermalm, en bonde ifrån
Kpohijoki by, för wår nu warande Konungs
fötter, under defs \viftande i Tawaftehus, en hel näfwer-
kont underdånigft nedlagt, hwaremot af Hans Kongl. Mal-
jeftet förberörde bonde blef med en ärefkänck af pennin-
gar benådad. Löfer Stoaftoelkies (Pyrites fulphureus radis,"
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.Japide molliore mixtus) fins ymnogt uti et berg beläget^
mil ifrån Ruohijoki by wid ftora Jyränga forffen. Tegel
flås af Jbönderne til egit behof, och fins wid tilwercknin-
gen ei något befynnerligit atmärcka. Inga Hyttor eller Ham-
rar finnas här, utan endaft Klenfmeder , hwilcka åt allmo-
gen förfärdiga fmiden til landtbrukets och annat husbehof*

Om de Orter och Trån, fom wåxa wildt i
denna Sokn, och hwar til fomliga af dem

utaf Inwånarena nyttias.

AT förtiga alla andra förmåner och fördelar, fom natu-
rens Herre denneSoknens Inwånareförundt, bör inga-
lunda de tåcna Örter och Wäxter förglömmas, fom har

utwaldt deras hemwift, och af hwilcka ännu ganfka många
härftädesgifwas, utom dem jag upräknat. Namnen, jemte ord-
ningen och nummern äro tagne utur Herr Archiaterns och
Riddarens LINNL£I Flora Swecica, andra uplagan.
Hippuris vu?garis2. "^AftfccantS.
Callitriche vcrnalis 3,
Circara lutetiana 6.
Vcronica maritima g.
Veronicaofficinalis 12. "iUttnptis.
Vcronica ferpyllifolia 16.
Veronica Scutcllata 17.
Vcronica Chamasdrys 18",
Vcronica Percgrina 24.
Utricularia vulgaris 2g«
Lycopus europjeus 31,
Anthoxanthum odorat. 33.X)p<$rbro&d.
Valcriana officinalis 34. XPcMÖeCOtJ
fris Pfeudacorus 37. ©rt>erösliU«.
Schcenus albus 41, JTTyracjK
Scirpus paluftris 42. <3<Utmcf.
icirput lacufhfs 46, ©io)&£

H

Scirpus Sylvaticus 48. <3?oct;sfc.f.
Eriophorum polyftachion 49. 2(n^«ff.
Eriophorum vaginntum 50. -*£flrml(,
Nardus ifri<sra 52. SCngbotf?.
Phalaris arundinacea 53.PhJcum pratcnfe 56. M&rtc^mpe.
Alopccur. genicuktus 60. M2Ucr*i?fif!e
Milium efiufum 61. 2fmttr.
Agroftis fpica vcnri 62. StftTroeit.
Agroftis arundinacea 63. pipxvtn.
Agroftis rubra 64. K<>6n?ert.
Agroftil canina 65. J&ttxnvom.
jAgroftis ftolonifcra 66. "B.typwett.
jA-r? exruka 67. RWt&tel.
;Aira aquatica 68* Ät«m<£tcl«
Aira ecfpitofa 70. H_.(.Ht&td.
jAixa monwna 72. #6d't4tel.
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SScHe* nutdns 76.'
?oa trtvialis 80. _%>ett3sx:oc.
Poa anguftifolia 81. %nssVst*
Poa pratenfis 82. 6>lotteL*<jroe.
Foa annua 83* f^WXtst6t.
Poa nemoralis §5. .Cun&gcoe.
Briza media 86. £>Artgras.
Daftylis glomerata 87* -^UiTbejctft^. i
Feftuca ovina 91. Ainnaci
Feftuca rubra 92. ÄoC^fromgel. I
Feftuca elatior 94. .Utigfojtngel.
Feftuca fluitans 95. Gtxnnfujingel. [
Bromus feeaiinus 26. Xöglofifa.
Bronjus arvenfis 97. 2?enlof?fl.
Arena fatua 101. ilftttöbÄfn*.
Avena pratenfis 104. 2{ng_bc.ftt.
Arundo Phragmites 105. <?>tranöror.
Arundo Epigejos 106. 2*>erctCOC.
Lolium perenne no. 2?encepc.
Triticum repens 114. <&voiäl)VOCtt.
Montia fontana 115,
Scabiofa arvenfis 117. 2[l?en»aÖd.
Scabiofa fuccifa 119. 2lncsu?flöC>.
Galium verum 123. %ung,ftu tTTarie.

fångbalm.
Galium boreale 125. Fen, Xft(.tf.V(,7
Galinm paluftre. 126. |-
Gaiium uliginnlum 127.Galium aparine 128. ©nSrjCflttSs. i
Plantago major 129. (Bro&blftö. i
Plantago media 130.3-lantago lanceolata 131. 1

Cornus fvecica 131. <3movbäv. i
Alchemilla vugaris 141. fs. MtTT. Jrdpfij]
Cufcuta 144. "^ummclbinöa. |.
Potamogeton natans 145. 2tbborcjtcbJi
Potam. pcrfoliatum 146. S&lgCflS.t
Potam. peftinatum 150.Myofotis (Mcorpioidcs arvenfis 157. §c>X>>\
Paluftris Js7,(b)' (gfe mis If j

Lithofpermum arvcrifc 160. "^>öthU
Anchuia officinalis. iöl. ÖktUttga. (ta.
Cynogloffum officioalc i62.-^unÖtttn=Pulmonaria officinalis 163* . (3^*
Aiperiigo ptocumbens 166. '$Vtt\6sOtl*
Lycopfis atvenfis 167.
Primula veris 171. (Mt^elagg*
.Prim. farinofa 172. tUmblomfler.
JMcnyanthcs trifolia 173. TBdåfvctV*jlyfimachia vuigaris 175.JLyfimachia thyrfifloxa 176*jGonvolvulus arvenfis 181. "itfetvoinbft*
jPokmonium carruleum 183.
(fampanula rotundifolia 184. 2UÅdfo.
Campauula perilcifolia 187,
Camp. Trachclium 189...Camp. glomcrata 190. tttoftötofor.
Lonicera Xylofteum 194. <MEty.
Verbalcum Thapfus 195. Äon^sltUS.
Vetbafcum nigrum 197. 2\£ttrutnpa.
Hyofcyamus niger 199. 23olmort.
Solanum Dulcamara 201. (Drmbar.
Rhamnus Frangula 203. <£>Cflfu?eD.

rlßibcs rubrum 205. XOinbat.
(Ribes alpinum 206. S>ec{b«tr.
,'Ribes nigrum 207. 6»A«ft vpmbac,
"Afclcpias vincetoxic.2l2. tCuftVcjrflö.
Hcrriiana glabra 213.
Chenopodium rubrum, 217. $>\X>inmoU
Chenopod. album 218'ttleK. (ta.
Chcnopod, pdlyfpermum 223.
Gcntiana Amarella 229.Sclinum paluftre 219. ,smfF;W3efsra.
JHerackum $phondy!.243. MJSMornflolto.
jAngelica fylveftre 246. 2biovnflllt.JCicuta virofa 253.
,ji£thufa Cynapium 254. tPilfcpetftljä.
Cha*rophyllum fylveftris 257. fåunfcloV'Jcarum C arvi 260. l&umin* (ffi.
[Pimpinella faiifiraga 261. j£>OC?rct.

iEgo-
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<ffgopodiurr.Podagraria263.££<)tt'>al{et';
Viburnum Opulus 264. v^cgelbfir.
Alfine media 267. (fftT.
Parnailia paluftris 268- Blottccblom;
Drofera rotundifolia 275. jsDflcjcjdtt.
Drofcra longifolia 274.

minimus 276. tXTxXßVumpfi.
Allium Scorodopraf. 278» ißvaslo?.,
Allium Sccenopraf] 282.
Ornithogalum lutcum 285.Anthericum offifragum 287* 31«3r«6;
Convallaria majalis 292. JLili^con*

xvaiiit.
Convall. polygonat, 294. 2bo&bltö.
Convali, biTolia 296. 'ytovntblx.
juncusconglomcrat. 298. M&ftapptoot.
Junc. articulatus 303. 2s.ylltCs)j..
Junc. pilofus 308» 3^tOgf>.
Junc. campcftris 309. HLnipktcgb
Pcplis Portula 312.
Rumex crifpus 314.
Rumex acctofa 318. qffngfyrö.
Rumex Acetofclla 319. j&tt^yvä.
Scheuchzcria paluftris 320.Triglochin paluftre 321. M&i£tt.ffiltinej.
Ali/ma Plantago 323. QfåHn,
Trientalis europara 326.
Epilobium anguftifol, 227.Fpilobiun*. momanum329. (grflö.
Epilobium paluftre 330.
Vflccinium uliginofum 332. (DfcOß.
Vaccin. M.^rtillus 333. j&Uhar.
Vaccin, vitis idca 334. ilmgon.
Vaccin. Oxycoccus 335. Utfinbfo
Erica vulgaris 336, &iuns.Daphne Mezcreum 338. M&täUctfröls.
Polygonum avicularc339, Ccflmpgrfl*
Polygon. viviparum 340. Banngr^s.
Polygor. amphibium 341. pMtt_ \

,IPolygon. perficaria 342. 3£oFrtefö?a
-'olyg. Hy<kopiper343. %unsfvMi»i%U
PoJygon. Convolvulus 344.
Paris quadnfolia 346. Ö_.V£>Ub,f.V.

*2(doxa MofcatcMiina 347.
EJatinc aliinaftrum 349.
Butomus umbcilatus 350.
Ledum paluftre 352. o<jn>«ttttm.
2{ndromeda polifblia 353.2hbutus Uva urfi 358. ttZiålotlvte*
Pyrola rotundifolia 360.
Pyrola fecunda 362.
Pyrola uniflora 364.
Cryfofplcnjum alternifolium »365,
Sax)lraga gtanulata 372. &tmbVQ.&ft.r
Sel ranthus annuus 377. Can&cjCflS» -G/pfophila muralis 380.
Dianthlöi delroides38a. JinQni\sli&CVT
Cucubaius Behcn 385. *^i.vpuns<lV, '
Stciiaria ncmorum 391.
Stellaria ;gramiuea 393.
2frenaria ferpyllifblia 398.
Sedum Tclcphium 400. Äftringfi&L
Sc.dum acre 403.
Gxaiis acetofcJla 406. TåÄ«tt>Äphn<J»
2tgroftemma Githago 407. M&lflt.
lychnis Flos cuculi 408»
Lychnis vifcaria 409. HifitévU
Lychnis dioica 411.

aquaticum 413.
CcraAium Tilcofum 414,
Spcrgula amn£s, 419, ofotf.
Spergula nodola 420.
LytMhrum falicaria 422,
cuphorbia Hciiofcopiä 425. 3tftfct?ms*-
Prunus Padus 431, "éégo. <3t?äs,
Sorbus SJucupaxia 435, ÄOtt,
Pyrus maus 437. Btttåppd.
.icfpilut CotOßcafter 438, tyfbat.

Spiraea FiUysudula 436,, j£*Uöbrod.
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Spiraa Ulraaria 440. 'Bfttgtot.
Rofa canina 441. £TtttpOtt.
Rubus idxus 446. -*£allott.
Rubus faxatilis 447, 3£aringbsr.
Rubus ardicus 448.
Rubus Cliamarmor. 449. i^iottvon.
Fragaria vefca 450. Bmultroit.
Pocentilla anfcrina 452. (BdsoCt,
potentilla argentea 454. $em frnget»?
potentilla verna 455. (ottf.
FotentPla norv«gica 457. i
Tormcntilla erefta 459.
Gcum Urbanurn 460. t?Tagltfet:ot. !
Geum rivale 461. S&vpvinsav.
Comarum paluftre 463. 'RtfäfotttV,
2lcl:a»a fpicata 464. PaöÖbSr.
Chelidönium majus 465. Btt>alott.
Nymphxa lutea 469. tläfblaö.
Wymphasa alba 470 Bioblafc.
Tilia europxa 471, Jlinn. ( fpote.!
Delphinium Confoltda 475.Stratiotes 2floidrs 4-79. XOatnaloe.
Sfncmonc Hcpatica 480. 35l4ftpp«.
2lnemo. pulfatilla 481. £>adfippi%.

fylveftris 485.
9lnemo. Ranuncul, 486. ooblf»Ppa.
Thaliärum flavum 488. ICQttXVavts.
Ranunculus lingua 493. (gros.
Ranuncul. Flammula 494.
Ranuncul, reptans 495,
Ranuncul. Ficaria 49.6.

■-' Ranunculus iccleratus 499*Ranuncul. repens 505.
Ranuncul. aciis 507.Ranuncul* aquatilis 509.
Tr«Uiuscuropatus51o. Bm<srf>£Uar,
Caltha paluftris 511.' Äalflefa.
Mcntha arvenfis 516. . jMlTjmta.
Glccomahcdcracca 518. "JcvQvefwov,
Lamium album 520* 3Sflindn&fl<u

Lamium purpurcam <J2T.
Lamium amplexicaulc 522.
Galeopfis Tetiahit 523. -^ampoCt
Galcopiis £adanum 524.Stachys fylratica 526.
Srachys paluftris 528» *3x»m£ttfler.
Lconurus Cardiaca 532. 23onaflö.
Thymus Scrpyllum 535. Qnfrimian.
jThynjus Acinos 536^ -^avmyntA.[Scutcilaria galcriculata 538.Pruncfia vulgaris 540. (3*«S.
Rhinanthus Chriftagal. 542. t

$>é(.llttz
Euphjafia ofåcir.alis 543. (DcjOfHrof?.
Euphraf. Odotuires 544.Mclampynjm criftatum 545.Melamp. pratcnfc 548»Pcdiculariipalurtr.ssl.6f CHJA*. fPScfJ.
2lnthirrhinumLinariass7.^[«3blomf?eri
Scrophularia nodofa «j6~C.
Linnxa borealis 562. iUrtttei ort.
Myagrum facivum 564. T^ooitérrmcj.
Subularia aquarica 566*
Draba rcrna 567. 2vtfcjbtomm<i»
Lcpldium ruderale 572.Thjafpi arvcnic 574. penmncjegtas.

, Thlafpi burfa paftoris 576. £7<Uöyrtcr,
: Cardaminc pratcnfis 585. %nsrafle.
Cardamin, amara 586. RådcHafia.
Siiymbrium NafturtHim aquar. 592.
$ifymbr. amphibium 593. (ktdttfraflf.
SHymbr. Sophia 595. Stillfrö.
Eryfimum barbarea sgg.KCinttrtvfifo.
Eryfimum cheirantoiics ÖOI.
arabis thaliana 605.
Turritis glabra 606.
rurriris hirfuta 607.
Srafllca campeftris 6o8«„ itetUbl*
Sinapis arvcnlls 610. Sffecfenap.
Gcranium fylvaticum 617. @tor?fidf.
Geranium robcrtianuia 619. Gera-
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Geranium eicutarhim 625. >
Mak* rotundifolia 626. Äättof?. i
Fumaria officinalis £30. *Orobus vernus 641. TtKvåVavttv.. <
Orobus ruberofus 642. (Bio^mAt. 1
Lathyrus fylveftris,644. 1
Lathyrus pratcnfis '647. (Bujfllsättec.
Lathyrus paluftris 648.
Vicia fylvarica 650.
Vicia kpium 651. CcAJtactet*.
Vicia Cracca 652. tftu.at.Wt,
Eivum tetrafpermum 655.Ervum hirfutum 656.Aftragalus uraknfis 660.
Trifoiium hybridum 664.Trifol. repens 695.Trifol. pratenfc 666. Äoöu?«pitttg.
Trifol. arvenfe 668.
Trifol. agrarwm 671. (Bttlltrutfa.
Trifol. procumbens 673.I otus corniculata675. M&aringetartfcec.
Hypericum quadrangulum679. tTT«tt6*:

hloö.
Hypcric, perforåtum 68o.3obätUdort.
Sonchus arvenfis 687»
Sonchus okraceus 688. iXiiélhiftel.
LconrodonTaraxacum 693. Utnött

btomfrer.
Lcomodon autumoalc 695. VftioVtt,

btomftet.
Hkracium Pilofella 697. tTTusoron.
Hierac. Aöricula 699.
Hierac. prjemorfum 700.
Hierac. muroriim 701.
Hierac. paludofum 702*
Hierac. umbcllatum 704*
Crepis reekorum 705.
Hypochxris maculata 798.Lapfaaa communis 710.
AnSitim Lappa 742. KfiWbOttfiV. I

1

"Scrratula arvcnfif» 715. tJlfmifM.

!Carduus lanccolatus 716. CifM/
Carduus crifpus 71g.
carduus paluftr s 720. Ä«rrtif?el.
Carduus hccci*ophyllus72l.
Bidcns tripartita 726, 2srunf?«C.

, Bidcns cernua 727.
Tanacctum vulgäre 73c Renfana,
Artcmifia vulgarts 731. <Br«bo.
Attcmifia Abfinthium 735. JTTölott.
Gnaphalium dioicum736. BUttfcttCCV
Gnaphalium fylvaticum 739.
Gnaphalium uhginofum 740.
Erigeron acre 741.
Tulfilago Farfara 743.
»jSenccio vulgaris 747. 2Moi>ctt:«S.^
.Solidago Virgaurea754. "JunsftVltis.
lnula (alicina 759. Ät^tfotter.
Chrylanthsmum Lcucanrhermim 763.
.jMatricaria Cbamomi>la764. -^voitott.
JMatricaria inodora 765. ig_&ttstZ.9.
Arthcrois Cotula 767.. Anthcmis arvenfrs 768*
Anthtfmis tindoria 769. JHetbtomfhtt.. Achilka M^lcfolium 770. Äoflcffi.

*Achilka ptarmica 771.ICcntaurea Scabiofa773^torhuft»tt9.
f.Ccntaur, Jacea 774. -£«««£.
[Centaur, phrygia 775.
.Ccntaurca Cyanus 776. 2M&£lett.
Filago montana 780.
Lobclia Dorrmanna 783. JTtttgcaS.
Viola canina 785. &?Q(_,BficUv.
Viola päluftris 776. 2U'«rrftoler.
Viola kirta 7SB. 2>uf¥efieler»
Viola tricolor79i. £>tyfmc>rßftoler*

♦Impatkns noli tangcrc792. ©pring*JOrchisbifolia793.BténOpctS. (fottt.
forchis conopfca 799.
H 3 Orchis
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Orchls msculata. $00. jfa^gf.iYfcttk
Satvmumrepens 807. (ftött^
Ophrys ovan Boß>
Scrapias Hetkborinc B*Q.
Galla paluftris 822 tttafr
Lcmna pdlyrhiza g2y MM2C»Dmfit.
Lcmna triftika 828*
Tjpha anguftifolia 829. MMK«ftx>clö«n.
SpJrganium cre&um 831. G_.tC.O;siAn.
Spargan. natans 832. $$9tasZ<X&.
Carex pulicaris 834. Åoppfftrr.
Carcx uliginofa 836. tttftfarx.
Carex vulpina 8«f8'. Äöffiotrr.
Carcx pallcfcens 852.
Carex panicea 853. -^ttgftat:.
Carcx acuea 857. ÄUfötnr.
Bctula alba 859. 2M&F.
Betula nana 860. sre&tg94»&&
Bctula Atnus 861. ÄW*
Ur tica urens 862. ffitttpiSflft»
örtica dioica 863. Brärcrtafl*.
Myriophyllum fpicatnm 867.Sagittaria fugittifolia.869.
Corylus Avcllana 8'73« "*sa#ei'«
Pinus fylvcftris 874- CäII.
Finus Abics $75- ißtean.
Salix pentandra 839»
Safix fragil» 883» P»&1»
Salix ineubacca 895*
Salix caprea 900. &&ls*
Salix cinerea 902. (BsÅxbidf.
limpctrum nigrum 904. 2U4Eri3.

f Myrica Gak 907. Po trs.
rlumulus Lupulas 903. -^ttmbk.
Populus tremula 909. 2lfp.
Slydrocharis Morfus tans 9^.
Jpnjpettis communis 915. <£lt»
Hokus odoratus 913. tföytftgvlxs.
Atrtpkr parula 922. (Bullfté.

.iKecx Platanoides 924. ilomT.
"JFraxinus cxceliior 026. 2fj¥.
gcjuifetum fylvatic. 927. -js«f?C?romrt^*
Equifettrm arvcnfe 928» 2?aft*ump<*.
Ecjuifetum paluftre 929. ÄOitegrau»
Equifctum. fluviatik 930. -£ea£ew.
Equifetum hyemak 931. <3t:«ft?.Oimunda Lunaria 934.
Ofmunda Struthiopteris 93J.
Achroftishum ilvcnfe 938.
Ptcris aquilina 940. (DrtttbUJtdftr.
Alpelinium Trichomanes 942.
Polypodium vulgäre 944. &tmf6ts.
Polypodium Filix mas 946. CrajOtt.
Lycopodium clavmum 852. VTidttC'

(OCAS.
Lycopodium Selaginoides 953.
Lycopod. annotinum 956. 2s.efstc.3.
Lycopodium c»mplanarum. 958»yhnnd,
Sphagnum paluftre 959.
Fontinalis antipyrctica 961.
Splachnum ampullaccum 965.?olytrichum cwnmune 966. 2>torrc/

De Örter, föm Inwånarena weta at, antingen til lä-
kedom eller i bushållet nyttia, äro bland andra följan-
de: Saften af Jordbär (Fragaria vefcd) lägges i ögon , ut*
hwilcka det lika fom ftändigt hettar; detta faär wähl i för-
ftone, men lifar fedan, En flicka a.f Try (Lonicera xy-

lofteumj
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lofteum) bränd uti en Silfwerfked, och oljan, fom fatt lig i ftäl-
let, lagt uppå de ögons tack, fom hafwa hinna, har ofta hulpit*
För Swulfter brukas Watnarf {Alftne media), hwilcket bin-
des på, och fages draga of hettan, lrem fåret bönas med
hela örten af Ringeblomma. " Ringeblommor knådade i färfkt
fmör, brukas emot blånader och allehanda får. Jungfru*^
ttoat (?olygfi»uvs Hydropiper) Hötes med falt, och Krames ge^
nom en duk,* fmörjes på de får, fom hafwa dödt kiött.
Sönderftötta Hampfrö koxas wäl med grädda, hwartil lägget
falt, och den olja fom då ftadnar på, när kittelen ar ca**

ten ifrån elden, fmörjes med fardeles nytta på brända får.
.mot hofta taga bönderna in i warmt dricka 9. fiycken

Xiallarbalsbar " kem Hampfrö eller kumin rökes i en ny
pipa* Swårt btöft cureres med Hyperici knoppar, tagne
Johannis tid, af hwilcka 4, delar och 2. delar Bomolja läg-
ges i et glas , fom bör ftå för elden tils det blir blodrödf,
hwilcket fedan intages i dricKa* Med hypericum och Grå»
bo bönes Etterbölder. Hyperici knoppar, Groriblad och
fönderftött lacK, tages in med dricKa emot Rödfoten. Emot
famma brunas ock fönderftötte Tormentilie rötter intagne
i bränwin. Item Ahlbarck kokad med Gieremiölck och ta-
gen drucken warmt- För frolTan gifs in i bränwin 9, e!lef>
27. ftycken Wahl fkalade och til pulfwer föndeHiötte kiäi-
Jarhalsbär; men detta tyckes dock wara et någ-ot äfwentyr»
ligt botemedel. Igenom Rofwors ätande och fot mjölks på-
drickande, cureras en fwår halsbränna. Kokade Renfans
knoppar i miölck, gifs in år barnen emot noafKar. Tand-
wärk fördrifwes med faften af Ckuta lagd på tänderna. Mot
famma brukas ock af diurriket OrmKiötf, fom rakes med en
ny pipa- Obf. Ormen bör wara ihiälflagen på wintertaler,
tller ätminitone föran Giöken höres om Wåren. Stramt ef-
ter det Ormen ftungit encm, twättas och gnides ftälltt rätt
wäi jaapd.rent watn, hwilcket ftraxc ucdrifwer förgiftet oci>

feru»
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brukashar allmänt med mycken nyrta, A(Rönbär, hwilcka fårc*
Kas och föndermalas, famr blandas med literRornmiöl, brännes
medfördel rätt godt bränwin. Bränwinetutkryddas hyn ertéd ro-
ten af Pimpinella, Tormenttlla, convallaria och Tallftruntar, Dric-
kat giöres wählfmakeligit med HallonbrSd, hwilcket hänges med
trä. i Tunnan Bladen af Hyofcyamus och Tuftlago,{mr.t Tunder
och fkalad Enebarck brukas af allmogen i nödfall för Tobak.
Allmogens qwinfolk färga här gult med Jämna {Lycopodium Cort-
p.l ana tum) genom tilfars af alun och Biörnlöf. Med rötterna af
Galiumßoreale färgas rödt, och med Renfana famt SUfax grönt;

§. 14.
Om Landtmannens utfkylder, Bygnad, Hus-

hållning och närings medel.

AF alla Landtmanna waror, hwarmed pengar fkaffas til
Krono-och andra utlagors afbördande, utgiör fpanne-
målen här i Soknen det ftörfta quanrum; och när den

tryter, fom nu i deffe 2me åren fkedt, då Spannemålen i Ta-
waftland Kaftadt 9* å ro. daler S:mt tunnan, få äro ftörfte
delen mehr än rådlöfe. Dock äro Lin, Hampa och Humla
äfwen de perfedlar, fom en del med fördel Kan affätta tilStä-
derne,, hwilcka då föryrtras anten på Trettondedags mark-
naden i Tawaftehus, eller ock förflas de til de utié. §♦ om-
mmde Städer* -

Om Soknens utfkylder, och hwartil de äro anordna-
de, Kan af följande inhämtas , fom min gode Sokneman
Herr Härads BoKhållaren GABR. BOMBERG mig bena-
git meddelat*.

Hauho Paftörat inbegriper 1 fig efter JordeboKen twenne
Sochnar nemligen Hauho och Tulos, fom hafwa färfkil-
te underwifningar, och beftå af 292. hela och hemman,
famt 173. ! mantal, efter förmedlingarne, hwarpå man ingen
efcerrättelfe i häradet äg-er, famt utgiora oefc ränta med

,:■< Jor-
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deboks och mantals räntorne tilfammans en Surrsna ftor
6340. dal. 2f öre S:mt, fawaraf följande hemman går til
afkortning , fåfcm Adelens Frälfe Screrhr 4. hemman of
mantal, fom inga urgifter påföres i de fenare årens Jord-
höcker , hwarefrer Tedan qwarblifwer _22Ui hemman och
166^ Mantal behållit, fom til följande ftarer äro indelte och
anordnade nämligen; *
Lands Stater. - gi. %*< 131:22,
NylandsochTawaftehus
Väns Dragone Regem. med
SäirialaKonungsgård 168. lOÖy. 3904: 12.
Säteries friheten på förru-
ftade Säteriermed Office-
rare Boftäilen belöper til - 17:20.
Tawaftehus läns Jn-
fanterie Regemente __\y. 23TV .843 : 27.
Såteries friheten på
Officerare Boftäilen - -■ 2:29.
Rnechternes hemkals I
hemman ochräntor 40. 191-f. 807*22.;
Cappellans Bohlen %.. 1 \.. 33 :13*

Gronan Behållit
Oindelte hemman och
räntor - - 4, a-J-i 63:21-
Präfternes utlagor - - 73: 6»
Extraordinarie Räntor-
ne af indelte hemman be-
ftående i bofkåps pennin -gar ochSlåtshielpen. - 428! 21-
D:oafFrälfehemmanen2o. ilA*« 39: ö,
ÄnafnyaCappellansßolen * 4**B.



66
Ifrån detta Paftorat utgår Mantals penningar eftei Srfwer-

-175-- års Mantals längd af m>"nt

421 Perfoner å 24 öre S:mt %if:i4.
149 Perfoner å16 öre S:mt 74:16.

1067 Perfoner ä 12 öre S:mt 400: 4.
Efter famma åhrs Mantals längd belöper Lagmans och

Häradhöfdingeräntan af 413 Matlag å18 öre -
Giärnings öhren af Sochnens Handcwärkare upta-

ges och beräknes til
Löhn och Betalnings Afgi-ften belöper efter åfwan-

nemde års Mantals längd til
Stockholms Siats Byggnings hielpen fammaledes

Allmänna Perfonliga Afgiften uptages och be-
räKnas til - 1264:

Brännewins Accifen - - 248:16.
Bewillnings afgiften * " /82! 9.
Thée Afgiften - - - 2:
Tobaks dito " - 88:
Puder dito " - - * 4:24.Chaife dito - 2: 2201:17.
Tijonde Spannmålen, fomär -Randig, importerar År-

ligen för detta Paftorat - 32? T:r 19 C.
Qwamtull Spanmålen belöper äfwen til i<s T:r 234

Tilfammans 34cTT:r 124C.
Hwaraf belöper Kyrckioherde Tijonden eller Ter-
tialen af theförftnämde32/T:ri9C, til 108: is|
Kyrckiors Wijnfäd - - 16:
Probfte Tunnan - - 1:
Tawaftehusläns Infanterie Regemente famt
Schoteftaten iTavaftehus innehafver til 197: i£*
Cronan behållit - - 19* 10.

fom giör tilhopa 342T:ri2|c
Alle deffe räntor äro efter 1755 åhrs detea Härads Räkenfkaper
uptagne och beräknade. Utdrag



67
Utdrag af nedre Hållola Härads 17/j* Ars Mantals

längd Nemligen:

Uusbygnaden är här merendels wacKer, och i åtfkilligt
fkild ifrån andra orters» En ftor del af Allmogen lägga en
färdeles heder deruti, at hafwa kringbygde Man-och La-
dugårdar, och upfätta långt flere hus, hn lag förmår. En
någorlunda förmögen bondegård beftår härftädes merendels
af följande hus. Flere Porten eller Röklius med fina för-
flugor; en liten ftuga med fönfter, til hwilka en och hwar
redan börja lägga lig, emedan de ock äro wida bättre art
Porten, hwilcka fidftnämde här byggas fom badftufvvor, aU
lenaft med et taK , förfedde med 3 å 4 gluggar, hwilcka
med brädlappar igenflutas , och ugn utan korftens pipa,
fom förorfaka ftor olägenhet wid hufets eldande, emedan
cje helt och hållne upfylles med rök; dock finnas här ock
Porten, fom hafwa mellan-tak, och et häl mit i taket, för-
fedt med en lucka, {Räpfänä kallad.) hwarigenom röken går
ut. Badftuga, Malthus, (deffa brukas af få, emedan mä-
ftadelen både bada och mälfa i fina Porten.) Stegerhus,
3 å 4 bodar, wifthus, lider, Stall, flere Rijor och Rila-
dor (ty Löga bruKas här af få,) Agnhus, flere Fähus, Giet.
Får- och Swinhus, med fina lador och åtfkilligt dy„
l>kt. Häraf kan fes, huru ftor wåldswärkan; genom en öf*
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werflödig husbygnad, här föröfwas på Skogen, hwilcken
kunde mycket indragas, om windar giordes öfwer wånings
rummsa, Loft öfwar bodarne och iKullar öfwer fähufen,
hwilcket borde alleftädes fkie , fil at dermed ei alienaft
fpara timmer, näfwer, takweds-ftåcicar och annat, fom o-
nöiigt amvänd s, när flere bodar bygges utan Loft, och
färfkilta foderlador wid fähufät, utan ock dagswärcken ,
hwilcKa häldre borde anwändas til jordens upodlande, å-
ker och ängs förbättrande, än til en fåfäng husbyggnad.

Säfom foknens allmoge förfärdiga åt fig fielfwa- både
husgeråds faker och annat fom de tarfwa i hushållet, få be-
höfwa de ei heller flere Handtwärckare än 2 Skräddare och
1 Wäfware med deras drengar; Ty fkor giör bonden fielf.
Här är knapt någon bondeqwinna, fom icke Kan wäfwa
gröfre och finare lärfcer, walmar, blaggarn och andra wac-
kra wäfnader, och det nu mera ei alienaft til nödtorftiga
kläder för hushållet, utan ock til falu. Nu hafwa ock här-
ftädes ätfkilliga af SoKnens förnämare lagt Cw på wackra
wäfnader, och gådt få högt, at de redan wäfwa ätfkilliga
dräller, wackra fängräcken , fint walmar, fom fkickas til
ftäderne , at undergå ftamp , öfwerfkärning, präffände och fär-
gande, Flaneltyger, et flags notkin och ätfkilliga fiagS
med wackra fargor wäl wäfda fyrfkäftiga halfytle tyger,
hvilcka i godhet ei eftergifwa Kalminker, fom kiöpas ifrån
ftäderne, och åtfkilligt dylikt. Så framt högfärden, yp-
pigheten och andras efterapande i idädesdrägren (1 wilcken
här få tiltagit, at den ock redan trängt fig i de nedrigares
Koijor, ock mången fkäftar prål förmer än maten) ei Ikul-
le föranlåta många, at gå klädde med Manufa&urs tilwerk.
ningar, få Kunde ock månge redan gå lika hederligen klädde
med de af egne rå ämnen tilwärckade tyger,

Inwånarena rätta här fit arbete efter de fyra årstiderna.
Om Wåren fyffelfättes landtman med käftweds huggande tilhe-
la året, hufens uptimrande, Åkrars dikande, gärdesgår-

dars
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dars upfätriande, åkrens beredande fil Wårwäxt, Swediors
huggande och brännande, Tiärubrännande , näfwer-och
baft flående, ängars rödiande, Fifitebragders i ftånd fär-
jande, fifkande och mera dylikt. Om Sommaren hafwa de
at giöra med Trädesåkrars plöjande och befående, famt
höbärgningen och fädens infamlahrie. Höften fyfTelfatter
dem ännu med fädens, Rofwors och andra fruchters infam-
lande, famt Linets och Hampans bråitande ifrån fkaf och
annan orenlighet. Om Winteren förfärdiga och giöra
de fina körfleflädar , fifKebragder, åkerredfkap* allahanda
Träkärl! och Pärtor , hwarmed de lyfa fig hela Wiri-
tern, famt draga och frambringa hem Bran - och Rije-
wed, Timmer, och flapa fpannmål och andra Landtmanna
waror til ftäderne.

Inwånarena härftädes hafwa någorlunda fm tilbörliga
bärgning och föda genom jordbruket och bofaaps fkötften ;
men wore deras, oeconomie något bättre inrättad , och at
Farfars fed éi wore mångens rättelnöre, få kunde de må långt
bättre, än fom fker; ty få länge de ei mera winlägga fig
at häfda och anfa fin å-K-er och äng, få kunna de ej heller
hinna til ftörre wälmåga, än deri de nu befinnas. Hos
dem år här öfwerait wanligit at äta 4. mål om dagen, och
bruKas til bröd intet annat än rena fäden; docK nödgas de
fattigare blanda (it bröd med ftamp ochmisne eller mäsmiöl*
Til fåfwel och fupanmaf bruka de mäft falt fifk* ärter,
Gröt, Rof-kål-och miölwällingar; Ty fiäfk, Kött och
Smör. räcKer här fallen för bonden , utan brukas alienaft
wid Gäftebud och Helgedagars firande, och om fommaren
medan fkördeanden påftår, och få länge han om Höften trö-
fkar fin fäd. Om' Sommaren föda de fig dock med färfk
fifk, fur miölk och andra landets frukter, och om Höften
raäft med rot-och hufwudkål, famt hötrofwor, hwilcka här
tilredes på 2:nehanda fatt> anten i jorden- eller ock. i få-1

13 . ,ar
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ar. Om bonden ej är ak för fattig, hushållar han få, at
han ock kan hafwa bränwin och dricka wid förenemde til-
fällen , då han fkal lefwa något bättre, faft han deri
imellan håller fig mäft wid wattenämbafet.

§. Is.
Om Inwånarenas kröps - och finnes befkaf-

fenhet, kiådebonad, barnaupfcftran och
fedwånjor.

INwånarena härftädes äro merendels af en medelmåttig
ftatur, och faft de ej äro mycket långa, få hafwa de
dock en god ftyrcka, famt äga ftadiga och ftarcka lem-

mar, fom ei fwigta för alla anftöter. Til utfeendet äro de
mäft alfwarfamma, menlöfe, kärlige, muntre, och äga af
urålder det loford, at de altid hafwa å daga lagt fig hy-
fa en fynnerlfg och oförkränkt trohet , wördnad och lydna
emot fin Öfwerhet, famt mycken kärlek emot fina Själaför-
jare. Öfwer alt äro de af bägge könen et mycket fromt
öch godt folk , och i alt arbere famt mödofamma wärf och
förrättningar jdoge, trägne och oförtrutne. Uti fine hus
äro de fnygge, i mat och kläder måttelige, i handel och
wandel upriktige och redelige. Mot fremmande finnes de
wara wänlige, tienftaKtige och gode gäftgifware, famt in-
bördes och fins emellan hielpfamme och enhällige* I um-
gänge äro de nöifamma, höftige och tämmeligen belefwade,
(fom af en bonde kan fordras,) och mot fina förmän hör-
famma. De äro ock ganfka handilöge, famt wifa prof af
kcnft och fkickelighet wid yxans och bilans förande til ftögd,
och äro någre i fynnerhet mycKet fallne til det, fom fnicka-
re arbete kallas. Uti fordna tider hafwa wäl ätfkilliga
widfkepelfer warit hos folket nog öfliga; (och tör hända
hos någon enda ännu brukelige,) men biifwit d*ch nu ige-

nom



71
nom Lärarénas ofparda möda och arbetfamhef få godt iom
aldeles utrotade och affKafTade*. Allmogens Klädedrägt, fom de nu bruka, är mycKet
Undrad ifrån den de förr burit. Hos de gamla är den än-
nu mycket enfaldig, men doch alfwarfam och anftändig.
I ftället för det Manfolken tilförene gingo klädde med fida
och långa walmars rackar, och i ftället för tafkor hade blöt
en öpning i råkfodret, gå de nu klädde uti lifråcKar och
wäftar , giorde af kläde eller walmar , och förfedde med
knappar och fickor, bärandes derjemte långa och wida ben-
kläder af fämfkat fKin. Om Sommaren bruka de fällan un-
der råcken annat än et liföycke, och om winteren anten en
Wäft eller fårfkinspäls, ombunden med et bälte. I hwar-
dags arbete betiena de fig af fina Blaggarns öfwerfkiortor,
(Meckor kallade) under hwilcka de om Winteren bruka
päls eller något annat. Om Sommaren gå de mäft i arbe-
te med näfwerfkor, och om Winteren med Paflor, eller
ock af fårfkinslappar famt gamla ullftrumpor giorda tåffor
[JaUucat kallad.) Til hufwudbonad bruka de anten hat-
tar eller ock runda klädes - famt af hvitt eller grått ulgarn
ftiCKade möfifor, Qwinnokönets klädebonad, fom de om
föndagarne draga, är klädes - Reggarns - och hwita wal-
mars Tröijor, röda klädes kiortlar, eller ock af någon an-
nan färg, MöfTör af allehanda tyg, filkesband och halsdu-
kar, famt fnäfwa hwita förkläden. De ogifta gå mäft om
Sommaren med Kalminks lifftycken, och walk, hwilcken
prydes med allehanda filkes band, och annat fiikt glitter,
famt med höga hwita och med fpets förfedda hufwudkläden,
hwilka med et filkes band omkringbindas m. m.

Barna - upfoftran är här mycket fiät. Så länge barnen
äro unga, gå de i wall både med får och annan fädrifr;
sren fedan gofTen hunnit til io. å 12, års åider, öfwas han
mer och mer, (fedan ban något Järdf i fin Chriftendom,) uti

åker-
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åkerbruk, husbygnad och underwifes atgiöraåkerredfkap,
kiörfleflador» kärror och ailahanda träkäril, famt något un-.
derrättas i fifkeri, diur-och f«gelfänge. Men flickan åter,
få fnart hon kan giöra något gagn, öfwas hon, näft Guds-
fruKtan, uti fpinnande, fyende, wäfwande och garns fär-
gande m. m. Men wid tiltagande ålder, begynner hon at,
under ledighet från annat arbete, flicka ftrumpor och wan-
tar, och förfärdigar årligen några par, dem hon fedan på fin
hedersdag anwånder til gåfwor åt gäfterna.

Såfom alla landsorter, ja ock näftan alla Soknar här-
ftädes, hafwa fina egna maneer och feder, fa är ock det
en fed härftädes, at på backar och hogder omPingeft, Jo-
hannis och Maris nätterne bränna eldar, hwilcita med flit
giöras få ftora, at de fKoIa lyfa öfwer hela Soknen, och
under det elden brinner, roar ungdomen fig med ätfkil-
liga leKar. Om högtidsdagarne roar ungdomen fig än-
nu med dantfande och andra lofliga leKar, men de ford-
nas Julbock och annat fådant är nu redan mäft aflagf,
AUhelgona dag är ModerkyrKio - och Luopiois Capeils
boers kyrkiofeft, men Tulois boer hafwa i det ftäl-
let utwalt Brigitts mäflfan. Deffa dagar firar bonden
högtidéligen.

Innan man lemnar denna Soken, tyckes äfwen fkyl-
dlgheren fordra , ar til flut införa nedanftående utdrag
öfwer födda, döda och wigdal, emedan man deraf kan
dömma om Förfamlingens til - eller aftagande. Kyrko-
böckerne utwifa , (faft de äro något orediga , ) ac
för 70. Å 80. år tilbaka, har i denne SocKen biif-
wit födde öfwer 80. ä 90. barn ; Men nu gifwa
Kyrkio Tabellerne ofs wid handen, at denna tiden
födas årligen rBo. , 200* oeh deröfwer , f«m af föl-
jande Furtekning närmare kan inhämtas.

Födda
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Förteknino på födda, döda och wigde i Hauho Sokn

oInwånarenas antal för Aren

Så framt inwånarena ei blifwa af fälfamma Siukdomar
eller någon fahrfot anhäftade och anfatte, befinnas de mun-
tre, frifka cch lifaktige. De mäft förefallande (iwkdomar,
fom här plåga och tid efter annan hädanrycKa mycket folk,
äro koppor och mäiling, okänd barnfiuka, Hetfigfeber, håll
och fting, ålderdom och bräcklighet. Om ortens fundbet
kunna wi ock fiuta deräf, at inwånarena ei allenaft hinna
til 60. ä 70. år, utan ock til go. / 90. och deröfwer.

" Således har jag, Benägne Läfare, med mera willighet
än förmåga budit til, at efter lofwen affkildra min födelfe ort
i anfeende til defs hushålning. Här kunde wäl ännu myc-
ket anföras, fäfom om inwånarenas Spådomar eller tekn til
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tilkommat-tde wäderlek, fom de taga utaf nordlyfningar, Co*
meter, Wäderfolar, Månringar och af andra, famt hwad
tankar de hyfa om Lyktgubbar och Stiernefkott, Liungel-
dar, åfkekilar eller Thorwiggar med åtfKilligt annat; Men
fom arbetet emot förmodan wäxt mig under bänderna, få
bar mina omftändigheter pålagt mig , at gå denna gången det
förbi, docK,om denn Högfte Förfynen få behagar, och mit
öde framdeles winner 'et blidare utfeende, fKal jag lemna
det allmänna del af alt det, fom nu är, i brift af tid och

ttlfålle, utelemnadt* Émedlertid behagar den B.
L, uptaga defl*a omogna famlingar öfwer min

födelfe ort, fåfom et prof af mit upfåt, at
wilja tiena det allmänna.

G, A* A*
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