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KONUNGENS
HöcäTBETRODDE MäN OCH GeNERAL - MAJOR ,

samt Riddare af Koncsl. Maj:ts
Svår ds - Orden ,

HÖGFÅLBORNE FRIHERRE,
Herr CARL J.SCHMIDEFELDT,

Nådige Herre !
Tja jag nu får allmänheten vågar lämna en kort och ritt-

**-^ ga affkildring ofver min Fofterbygd, och dåruti om-
nämner få val de förmoner Nuturen den behagat förunna ,

fom ock den tilvåxt , landets Hushållning igenom Folkets
flit och förflgtiga häfd vunnit , vore det et flört inbrott i
den rättighet Hågvälborne Herr General- Majoren och Rid-
daren äger at blifva vördad ibland denne Ortens fårnämftaLandthushållare , om jag det icke åfven här i flörffa öd-
mjukhet utmärkte. Herr General Majoren och Riddaren
kar icke allenafl med upmärkfambet och (.uttröttadflit, larm*
not landet nyttiga efterdömen uti; en rätt Landtfkjåtfel , tu-
tan ock med koftnad och utvald god/mak, här låtit upfSra

fiere Byggnader, hvilka nogfamt vitna om Herr Genera!-Ma-
joren oih Riddarens nedlagde mödafamt berömvärda åhåga
at vara denne Landsort nyttig Dew flornr' ynnefl fom Herr
General- Majoren och Riddaren behagat vifa ej allenafl mina
Föräldrar utan ock mig, famt den utmärkta ömhet och nit
fom Herr General ■ Majoren och Rida. byfer for Vettenfaaper
och deras idkare , har gjort at jag vågat iflorfla ödmjuk-
het tilägna Herr Gen. Maj. och Rtdd. detta mitt andra Aca-
demifka arbete ; fmickrad med det hopp at det höggfiinftigt blif-
ver anfedt. Näft önfkan til beftändig Jällhet och välmåga ,
framlcfver jag altid mcd vårdnad

Hogvålbome Herr Baron General- Majoren och Riddarens
allerödnijuk (le tjnnare

JOHAN FREDRICH BUCHT»
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Maxime Reverendo ac Celeberrimo

Domim HENRICO HYLLéN,
S. S. TheologiaDocforiZf Profeffori, necnon Ecclefarum qua
Deo in Hollola Afickäla, Hemola, Nafloli & Kärköld col-

iiguntur, Paftori adcuratiffimo
Patrono propenfiffimo.

Tnnumerafuere femper-b eneficia Tua erga me, hortatu
"■■ enim & confilio Tuo , ftudiis dåre coepi operam; eru-
ditis Tuis atque 'döWJJimis prcecepth fcepiflime adfutus

fum. Accipias itaquefubmiffe oro atque obfecro, ferena
& betrigna frönte, pagcllas hasce quar Paroecice noftrtxDefcfiptioneti eontimnt, qaam ttinio nifu & zelo div jam
curafti, ut verba mihi minime /uppetant, quibus merita
Tua condignis extotlerem laudibus, ' tiis igitur impdr,
rogo potius , digneris me cgdem, tn v um\ quo häfte-
nas, ample&i favore, qui, pro Tuo Tuorumqne Honc-
flijjimorum fålute & flore. calidijjhna fimdere' non intcr-
mittam fufpiria, quoad vixero, permanfurus

Maxime Reverendi & Celeberrimi Nominis Tui

Devotus Cultor
JOHt FRED. BUCHT.



Krono Expeditions Bef . n odiTiquidaticns
Con. len

Adel och H ö2'ak t a do

lim liJATHIAS BUCHT,

Min Huldafe hare Fader!

ffbefkriftig är min glädje, dä jag änteligen får allmänt
ådagalägga den vördnad och erkänfla , fom jagMin Hul-

dafte Fader är fkyldig för defs otaliga , mig altid ömt bevi-
fle välgemingar. Detta förfök til en afhandling om Hollola
Socken, där jag varit lycklig nog, at under min Huldafte
Faders ömma omvårdnad och forgfälliga apfoftran, njuta de
gladafle dagar af min lefnad, högflbilligt upoffrar jag det
Eder Mm Huldafte käre Fader i ftörfta ödmjukhet til veder.
mäle af den vårdnad , hvarmed jag näft tilönfkan af all be-
ftändigfållhet , intil mit lefnådsflut framiefver

Min Hulda/le käre Faders

öJ-njuklydigfte So»
J, F, BUCHT,
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"Ow Hotlala Sockens Rymd och Hafäar.iåfkm.

Dmne Hollola Socken, ar belägen uti Tuvaftehus och
Kymmene gårds Läner, Kymmene Lagfaga och Ofre

Hollola Härad; gränffar "i NO, til Mändubarju, i ÖVer til'
Ltis , 'i SO. til "Orimattila,,. _ Söder til Mentfdä och llaus-
jer-di, i Väller til Lampis och Kofkis , iNVV. til Padasjoki^
famt i Norr til Syfsmä och Giiftaf Adolphs FörfimlingarTf

Defs rymd kan ej nogare utfättas,, än at längden ifrån
Wäfter til Qiter är 10 mil och bredden 7 mil, tillika med
4 til Moderkyrkan»hörande Capelier, Afickäla, Heinola. Na*
Iftola och Karkola. \ Efter 1747 års Gharta öfver Sverige och

'

Finland., firmes Hollola vara utfått emellan 61 och 62 grä-
nders Polbögd, och dels Longitud 7 grader och 43 minuter.

Hvaraf denne Hollola Socken facit lic namn, kan ej
med fäkerhet npgifvas^ gifsningar därom äro flere,, och af
dera den ahmännafcle., det en man vid namn Hollo* ifrån
Holland, lknlle förlt fatt lig här neder, och iåledes blifvit
defs förfta åboe, famt efter fig kallat denne Socken Hollola*
älven fom en väg emellan kyrkan, och en mil därifrån be-
lägen By, är etter honom nämnd Holloften tjenhara, \

Antiquiteter och gamla minnesmärken,
I anfeénde til de (våra mifsöden fom flera gångor träf-

fat kyrkans Skrifter och Handlingar j då de dels under Rys-
A fens



»$" ~\ 2> f ■&>

fens- förra långa viftande här i Landet blifvit i jorden nedF
g.räfde, och där förrnultaat,. dels ock genom vådeld, tvännc
lärfkildra refor på Iräftegården lörkomn.it , kan här nu icke
mycket om kyrkans egit och Förlamiingens fordne tilftånd.
anföras.

Tiden; då Hollola kyrka blifvit bygd, kan ej. närmare'1
utfättas än til flutet af lite elier böljan af 1200xle talet.
At den är ganfka gammal beftyrkes däraf, at fordom flera
och aflägsne Soknar rell hit til Hollola at bivifta Gudstjen-
ften,, och. låtit här begrafva. fina lik. fåfom detta allmänt be-
kant är, om Mänduharju , mäfta delen, af /tis, Artfjö , Ori-
mattila,, Syfsmä. och Korpelax Soknar, Den fpångväg de
Soknars Inbyggare,, hvilka ej hade båtled,, då nyttjat,, träf-
fas än öfver Laktis, Villäktis,, Vehkalo, och en del af Kui-
vando Byars ägor,, famt kallas den nu på Finlka Kuo-
leman tie (Likvägen).. De Soknar åter, hvilka fjöledos för-
flade fina. Lik,, fåfom Syfsmä och Korpelax, nyttjade flere
Båtar för at komma ginaile vägen öfver Päjäne och Vefi-jerfvi- Infjöar,. hvarcfter Båtarne dels drogos öfver koita
landilycken , eller ock. hade de Båtar tilreds på andra iidam
om flika Laudt-åfar ; Sådaue Båtftälicn. kallas än i. dag Ru',
tnisvalkamat':.

Kyrkans byggnad vittnar om defs höga ålder-, den är
af gror gråilen upiörd til 54 alnars högd, innehåller i längd
62 alnar utom murarne , och i bredd 24 alnar. ÖiVerft har.
ij forcina tider, varit et. torn,, hvilket för läng tid tiibaka,
blifvit af åike-eld förbränt, och ledan nedraiåt. Hvalfvet
är enkelt af tegel 1,, och ehuru. lå ilort,. forn längden och bred-
den af kyrkan utviiår,, llöder det lig dock icke på flera än.
4. pelare. Inuti är den. hvitlimmad ni; ti en lör 7 år tiibaka.
upbygd ny Läktare,.förutan det, at i Choret finnes älven på.
Norra, lidau en gammal få kallad. Sång/ Läktare..

Långs;
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"Långs åt och oIvan trppå Chorbalken , flå Effifka Farhi-

-I'iens Fäderne och Möderne vapnen i följande ordning upftäide.
Fäderne Vapnen intaga högra fiåaa , och börja ined

N:o 1. Didrik von Effen.-— 2. Magnus Volfelt,— 3. Gotthardus Lodenhus..— 4. FromhnJt Kxkull.
-— 5 Otto Galen,

— 6. Henric Bremen.— 7. Arndt Lode.— 8. Chrift. Bergb-
Mötlerne på vänilra ladan i lika ordning..

N:o 1. Fr. Anna Leps.-— 2. Gurgen Vietinghoff.—- 3. Herman Poll.
■— 4. Fr. Anna Scbulman.
■-— 5. Friedrik Denihof,— 6. Reinholt Mecks.
<— 7. Adam Tiefenhäfen.

■— 8. är Oläsligt.
Utom defie, äro här flere andre Adelige Vapen upftäl-

de^ fåfom et i Choret på Södra väggen med underfkrift :
Ryttmätlaren vid et Compagnie Cavallerie Herr Cafpar Nie-
defland Herre til Memful och Loiko , affomnade i Herranom
d. 15. Febr. 1687.

Utmed Felaren i Choret hänger äfven et vapen hvarun-
der lätes: Ö'verfle JDiedrick von Effen , Herre til £alle,t
Kåifkala , Bjorkholtn_. .Laholm och Tere/und, Född 1620,,

A 2 I Hej-
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F FFerrahom affcmnad i: Revel på marchen til Preufifen: Ännö-
-1678 i. Martii månad. Begrafven 1681 den 27 Martii,-

Vid: famme Pelare flår et ikölde-märke, livarunder fin-
nas följande ord; N(,biliffi.nus.&ftrenuififimus Dommus ffo*
hannes- Daniel Byswanek lnkercbbaaiiv. Natus Rigae, die VI
Junii Anno MDCLIX. Obiit Holmice XIX- Junii Anno;
MDCLXI..

Familie- Grafvar '£to här flera under Kyrko-gålfvet, e-
Kuru ohvälfde, fåfom Wrangelfke, Bysmmkfke, Effifke &c.
Då Wrangelfke grafven rengjordes uttogs därifrån en Balfa-
merad. förtorkad kropp öfver 3i alnar lång,- hafvande en'

hvit nattmöfla på hufvudet och; på- kroppen en lång blå råck,
med knappar ända nedeiy fäges varit Öfverfte B, Wrangell}

hvilken här i'Soknen innehade Paimela Säterie, och mycket
til Ivyrkan förärde,.) -. .- - - -

Pybäniemi RufH.ållen äga här i Kyrkan framför Älta--
ret en hvälfdér grafy den i-robften här i-*Höftola Herr Gu-
flaf Friedrich Berner, fåfom innehnfvare af liulthållen, låtit
förfärdiga och täcka med en flen af 3£ alnars, längd och 2-J
alnars bredd,, hvaruppå, flår at läfas. Här hvilar Probftin-
nan i Hollola faliga Anna Eefandraj. död-d. 6 Febr. år 1691,
24 år gammal, med lina Barn ffohanne', Guftavo, Margareta
och Maria Berner, Och omkring på iidorne'Job. 19.

I Kyrkan är en halftäkt Bänk, med Bildhuggerie arbe-
ten prydd, fom kallas Kungs- Bänken,, hviken ibregifves va-
ra upbygd för Glorvördig, i åminnelie Konung Carl IX.de ,
da Man refte här genom landet, \ Tre Ljuskronor aro här
ratt vackra; under den ftörlla af dem 11 å. orden: Dledrick'
v: Elfen, Anna Poll, Defsutom finnes i Kyrkan någre dels
förgylda, dels föriiiirade Helgon-Bilder..

RlöckV
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Klockflapelen är aldeles gammal och förfallen ; uti den'
Häng» 2:ne klockor af hvilka den Aörre hafver årtalet 1442,
på iidan , och den mindre är i Åbo år 1740 omguten ar\
Eric Näfman,

Som förut är nämnt, lyda under Hollola Moderkyfka1-
-4 Capeller,- af hvilka Heinola ligger 4J mil ifrån Moder-
kyrkan och beftår af 38 hela mantal och 84 hemman, utonr
de fyra, hvilka här äro anflagne til Landshöfdinge Refiden-
cet. Afickäla,, är belägen \2\ mil ifrån Moderkyrkan, äger'
143 hela mantal och 268 Hemman. I Naftola, fom ligger
3 mil ifrån Hollola Kyrka, äro 101 hela mantal och 200:de
hemman. Under Kärkola CapeU-Kyrka,. aflägcn 2 mil ifrån^
Moderkyrkan, lyda 33 hela mantal, famt 118 hemman. När
hemmantalet vid Moderkyrkan lagges härtil, fom beftår af
260 hela mantal och 525 hemman, befinnes antalet af hela-
mantals -hemman uti Hollola Paftorat' vara 575, och de
iärfkilte mindre hemman upgå til 1195 ftycken bebodde hem--
man»

Lyflre Mån och Solenens Lärare.
Af de Kyrkoherdar och CapeHaaer i denne Socken Va--

rit, kunna numera, dels af Private ftrölkriftea* ., dels1 ock-
efter gammalt folks fägen, följande uarnngifvas:-

-l:o Nicolaus Matbiet Ikref under 1593 års Möte i Upfala.-
-2:o Chanudus blef hans Efterträdare: årtalet kan ej med!

fäkerhet utmärkas. ■

3;o Andreas Jona Örrceus , den föregåendes mag,, lät år
1656, måla en del af Kyrkan,-

-4.0 Johannes Orraus efterträdde fin Fader; var vid 1680'
års Riksdag fuilmägtig för Wiborgs Stift.

5.0 Guflcf Friedrich Berner , dog 1716 i Sverige, dithän'
vid RyiTarnes iienteliga infall i Finland bortuyktat..

A 3 Emed*-
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lEmedlertid föreftodo flere efter hvarannan Hollola Pafto-

råtet; fåfom en Aurenius, Falk och Utter, hvilka
Ryfka Öfverheten tiiiatt.

t6.0 Benedißus Krook blef Kyrkoherde efter flutad fred i
Nyitad år 1721, dog 1750.

7;o Jacob Krooit fick genom transport ifrån Randafalmi
Soeven, dar han förut yar Fällor, efter fin Herr rader
Paitoratet.

J3:P Efter defs död 1768 i Maji Månad föreftod fedan Sa-
jcellane.n i Afickäla V. Paiftor Herr Axel Laurell För-
famlingen under .1. tjenfte-och 2.:ne Nådars tid, detta
Paflörat.

9:0 År 1771 blef Bibliothecarien vid Kongl. kho Acade-
mic Theo! DoSloren och Profefjoren Flerr Mag. Henric
Hyllin fö;ordnad til Paito.r i Fiollofa Förfamling den
han nu högtiberömvärdt med outtröt,telig nit bellrider ,
til C_hrjftendpio och goda leders anfenliga förbättring a
här på orten j ty nu tilhållas Bonde-barnen redan vid
6 års ålder at läfa-i bok, då de för defs tid, näppeli-
gen vid 9 års ålder gjorde därmed någon början.

Af Capellaner kunna ej flere namngifvas än följande;
l:o Marcus Efchilli.
2:o Georgius Simonis,
3:o Johannes Jacob/ voro på en gäng här i Moderkyr-

kan Capellaner, då Njcolaus, Mathia var paftor hårftädesj
de voro 3'ne af den oriak, at den tiden refle Innu i-
från Moderkyrkan, Präfler til alla Capell :rne, at betje-
na Allmogen med Gudstjenft ; men när och hvad tid de-
ras antal blifvit minfkat och häruti fkedt förändring, kau
ej noga nu mera utredas. Af Moderkyrko-Capellaner-
pe må nämnas ;

4;o Ja-
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4':o Jacob Etolenius bodde ej ännu; på Capelians Bohlef -.

men väl hans efterträdare:-
-5:o Chrifl. Stephander affed år" 1.747.
6:0 Guftaf Stephander efterträdde ledan fin Fader i Syfs--

lan år 1765.
7;o Beneditlus Stephander var här Capelian ifrån år ' 1767

och dog 1771..
8.0 David Him blef dennes efterträdare, dog år 1779*
9:o Johannes Biårkfteen v. Pailor tilträdde Syfslan år'

1781, den han nu med Förfamlingens ilörfla nöje oclv
nytta föreftår,.

§: SK--

öm Berg, jordkullar och Sanddfar.
Denna Hollola Socken beftår mäft af flackländiga orter ,,

upftigande fmärre fandåfar,-och en myckenhet fand och mull-
blandade jordhögder. Afickäla- Capell ar rnäit bergaktig, of-
ta mcd flora alhällande branter.

Jordkullar ligga, invid Hollola Kyrka, 2ine för .fin högd*
fkull märkeliga; Len fom ligger närmail , kallas Cappadocie-
Backen, äger Perpendiculaire högd öfver 100:de alnar,, med
en ganfka vacker och jämn flätt ofvanuppå kullen.. Den. an-
dra , fom träffas litet längre bort, är ännu högre och höjer'
fig vid pafs- til 150 alnars högd. Bägge defie jordkullar a-
ro mäft med fmå tall fkog beväxte.

En vidfträkt' fandhed; fom tager fin början ifrån MRyfka'
Giäntfen vid Keltis och framgår ofvam för Nybyji Naftola'
Capell,. den.fträcker lig utan lynnerligyafbrytning med flere
Sökningar* förbi Villäktis', Éaktis> och> KrngiMta^hyw

-hvilken- fidflnämnde By- den- grenat.' G.g) med- en del t.i||
R7är±-
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ffarkSJa Capell och, med den andra til Vibattu hemman af
.denne Socken, lamt den tredje fandbaden har defs utfträk-
ning til Hollola Präjlegårds ägor. Kangantaka Sandheden
eller malmen beftår af en ganfli-a jåmn mark och är en mil
i omkrets, beväxt endaft med fmå tail-fkog, och härför nå-
gra år tiibaka, varit af Höga ölverheten ämnad til Motes~
Excrcitie Plits för mäfta delen af Finlk.a Armeen.

Ifrån ib anden af Pulkela Sund, i Afickäla Capell, där
vägen går til Sy/smä, begynner ock en fandås fom til i.dels
mils längd, ftiyker fram genom det fmala Karifalmi fundet
åt Sy/små Socken., .famt innehåller denne Landt-tunga,, eller
detta fandnäs i längden 20 alnar, hvilken i torra fomrar al-
deles liknar en Landsväg., men då våta regn-år infalla, är
,den näppeligen iynlig öfver vatnet. Därifrån går en lika
lång, ömfom fmalare och ömfom bredare fand-.äs til Käx»
jfalmi bro, fom är öfver 200:de alnar lång öfver Käxfalmi
lund, Hvarifrån åter en lika lång fatid ■ds Fäfler vt fram-
ftryker0 fom uti bredd Imåningom iå tihager, at den mot flu-
tet ar idels mil bred. Emellan Käxfalmi och Karifalmi.lunden, har på fand-åfen en Stadsplan ar 1777 om Höften
blilvit föreflagen af då varande Landshövdingen här i Länet
Herr Anders de Bruce, famt blef ock marken därtil då up-
refvad.

Inga Mosfor och Kärr finnes här af märkelig vidd el-
ler ftorlek; men dälder träffas på Kangantaka Byamarkea
uppå fandheden . ofta af a-nfenlig ftörtniug och djuplek.

§. 3.

Om Bergarter och Mineralier.
Hållenrteme i denne vidfträkta Socken , beftå än afröd

Sa ock af grå granits. I Heinoja och defs [and-åfar rå-
der
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der mäft den röda graniten, äfven fom ifrån Anianpeldo
upåt Päjäne igenom Afickäla den är allmän, I Naftola Ca-
pell trättas på ömfe fidor om iänd-åfarne, i fynnerhet i neg-
den omkring Jökela och Nyby, lerjord, och däruti Bärg-
kullor af grå granite, hviiiia äfven yppa lig i Hollola vid
Kutajoki och Pybämemi Byar, fom hyiä lerrädande jord»
mon. Vid Vefivebmas By, där fandmylla, mo och fandjord
famt lerjorden växia om-med hvarandra, beftå bergen, än
af röd, än ock af grå granite.

Scbiftus arenarivs; fandftent fkifftr , fins af gröfre och
finare gry, mätt af det röda flaget, i alla Sandhedar här i
Soknen; ailmännaft dock uti Kangantaka Malmen eller fand-
heden. Af den fom faller grofklufven och beitår af en hård
och faft, famt grynig hopgyttring tilhugges ibland rätt go-
ga Quarnftenar. 1 Kårkblå Capell och på Keituri Byfs
famt Ajala hemmans ägor, brytes annars allmännait de bä-
fta Qvarnftenar här på orten, famt utföres och affättes häri-
från en myckenhet af dem, både til Nyland och Kymmenegårds
Län.

Röda fåltfpats och bvita Qvartsgängar, af deffe träffas
både i grå och röd granite, i fynnerhet i Skogs-trakten
Tyrisma, af Meffilå Byfs ägor. 1 Hollola Moderkyrko -Lä-
net träffas flere anvisningar af dem, hvilka än framitryka i
ränder och fmå gångar ifrån S. til W., än vifa de fig i fmå
firödde kjortlar här och där i Bergen; men äro altid torna
och fkrala på Malmer,

Arena granatica, violacea, granis pau!isper nigris,
tiitidis , magneti non obedientibus \ linnes på flera Italien vid
Vefijerfvi ijöfträrider , fåföm vid Parinpeldo och Vitarla
Bysm änder, famt vid Växio eller Anianpeldo och ljöiträn--
derne vid Kurhela , Hilliläj denne fandart varierar än med
röd;, violett och blåaktig färg.

B Pfam*
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Pfunnos, granatictts cinereus , particulis granaticis pur-
f..reis, granis qvarzeis albis , >7f bufaltias nigris (a). _ i
äfeUhé gritJitiftVitiad få^if. uptages och lamlas nägoi af Bön-
iÉlHté vkl F 77. rfvi 'jons Norra, ilraud, lamt ikijes i I >"
neihet cl n 'o .'re, och äfven cl. nne finare, at'nyttjas iom
jfkriffand', iivartii den är ganlka lin,, ren och rätt vacker.

Jordmanen i denna. Socken är mäft fandrädande\ men
både jordhögder och flacka lågläntare. marker innehålla en.
ganfka bördig landmylla, äfven iom- på någre orter, fåfonx
detta,redan anmärkt blifvit , fand och moblindad lerjord,,
famt några få. Lerfiotfer här i Hollola Socken finnas..

§" <£

Om Sohwm Sjöar ,, Aar och Källor.,
Fånorrr derrfiå FÖfMhlftig'-ligga* gartfka^-rfrårigft-Infjöar ocli

feräfkj, aF Hvilka de förtiäMia' Irifjoarrté- ärö> PäjWe^Qéfo^Veft*
prfvi. Påjäne, fom flöter til Afickäla; Capeils ägor, aF;
nog, allmänt känd,,, tiF vidd och> läge; Qm Vefijerfpi fom
omgifver Qftra delen af Hollola Moderkyrko Förlamlmg.^,
fkal i korthet något, omföras. Denne är 2:ne mil långvoch,
å. Norra delen* I_\. mil hred:, , i_imt> innehåller- i omkrets ViclM
gafs 7 mil.;

Fepjerfvi Infjön anfes 77.-7. fil namn af värnets- hvita
och klara färg. Den är mätt öfver alt förledd med hård
och falt botten,, famt inneflutes af ftninder,. iom■ omgifvas til
flörre delen af löfrika fkogar,. och hvilka jämte denne, vYis'

45 fl.

§£) Jämnfor''MHérr Pro]bjffoi.en' och' Riddarenf Pehr Adrian
Gadds Geurgiat Fennica , pag., 18.: Gen. 2. fpecies 2 ocK
fag,, 24.. Gm. 5. fpcies, 1.-.
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45 fl. Flolmar och 6 flörre half-öar, här föreflälla in uti
Soknen en härlig och ganfka vacker fkärgård.

Af defie Öar och Holmar äro Eno/ari , Vebkofari , Jfo-
fari och Värja de ftönia och betydligafte, famt finnas de
bevuxnc med vacker Löf- och Barrikog., förutan de itäilen,
iöm til åkerfält , frcdväxte ängar och betesmarker biifvit
uprögde och uptagne; Vav ja är emam bebodd, den har u-
tom äng, flere tunnors uiläde i åkei*.

Af Half-Öarne äro ock några bebodde; få finnes bägge
Pyhäniemi RusthålFni, hvilka til det mäfta nu äges af 1 -
General Majoren Baron Scbmidefeldt tillika mcd några an-
dra Byar, på half-öar belägne.

Ehuru til denna Infjö, 20 ftörre och mindre bäckar in-
flyta, hvilkas vatten ledas ifrån anfenligen flora källor, kärr,
morafs och 4 fmärre Infjöar, har den dock ej flera än et en-
da utlopp, och det til flora Päjäne Sjön vid Anianpeldo ,
Marknadsplats; famt kallas detta utlopp Vexio , hvareit , iiil
de närmalte vattufallen til Päjäne, finnes anlag de s:ne hjiti-
mjölqvarnar med 2 par ftenar i hvardera.

"Petra Vexio utlopp har Probften här i Hollola, Herr
Guflaf Friedrich Bcrner låtit upräniä och å nyo upprälva
genom en hög, vid pafs 1000:de alnars lång SanY - ;..., för
at g nom den leda ut det ö-fverfiöcliga vatnet, iöm förut be-
fväracle åkrar och ängar vid Vefijerfyi ftränderne. Det va-
tudrag naturen "här förut vid Vexio ägt, emellan Vefijerfvi
och Päjäne Sjön, var ganfka trångt och litet, få at, efter
Herr Berners nya upgräfning och utvidgande af utlopp .___

den aldeles uttorkades, lå 1750 talet har Probften och r.yr-
koherdn här i Hollola, Herr Jacdb Kronk, älven m. . 7\
gräUiing, låtit än mera fördjupa dcV: ti p, famt är ock
genom Afickäla Krono-Betjeningens handläggning är 1770,

B 2 detta
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detta'utlopp', emellan Vefijerfvi och Päjäne Sjöarne^ igenom
Bergsprängning anier.llgen förbättrat och utvidgat. '

lYefle berömvärds och högft nyitige anflalter, famt det-
ta arbete, har redan uträttat lå mycket, at där förut i den-
ne Socken , Broar v;;rit oumbärliga, finnes nu torra Lands-
vägar, även fem flere 1000'de tunneland åker - och ängs-
marker bliivit härigenom befriade ifrån fkadeligt Höft - och
Vår - vattens upflödande af Vefijerfvi Sjön. I fall en , ännu
mera vatten- åhörande Canal vid detta Vexio utlopp fkulle
upgrälvas, kunde detta mycket bidraga, at både igenom up-
torkning af de vid Vefijerfvi Sjön belägne låga kärraktiga
marker, fom ock at förmedelft uplandning af defs flränder,
anfeuligen här i Soknen, fkulle ökas dels åker - och ängs-
marker.

En Infjå mycket liten, men ganfka djup, är belägen vid
pafs 400;de alnar ifrän Hollola Präitegård och Vefijerfvi Sjön,
omgifven på 3 fldor af höga Sandbackar ; på fjerde iidan til-
ftöter en jämn Sand-mo, hvarmed den vetter ned åt Sjön,
famt hvaraf den ock tyckes vara en lämning. I forntiden
har denne lilla Infjd varit 3a 4 dubbelt ftörre, än fom nu;
men efter hand, har vätnet däruti, dels nedfugat"lig och fun-
Mkit i fandmoen, dels ock har af folhetta den tå uttorkat och
aftagit i rymd, at fjelfva öpningen nu näppeligen innehåller
4 alnars längd och bredd. Dels itränder beflå et ftycke inåt
öpna fjön af " gungfly, bevuxen ad en frodväxt hög ftarr, fom
är Carex muricata, . och uliginofa. Abborar kunna ibland
i denna lilla Imjö fångas 3 hvilka. äro mycket mörk-grå til
färgen.

Källor träffas här i Soknen af flere /lag De Minerale,
af hvilka iå här förekomma, äro älkwäanafl acidultt martia-
lis vi&riolica , af hvilka Bönclerne uptaga jorden, at jämte
ahlbarkj därmed iäfta fvart färg på läder.

dci~
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Äcidula martialis , ä<t/</o vitrioli fugaci & /jm?o wnr-

?<£," Defie järnhältige Surbrunnar äro fälUyntare i denna So-
ken. En af detta flaget, träffas dock öiter om Pyhäniemi
By, invid en Backhympel.

Periodifke Källor , hvilka om Sommaren torka ut och
endait af bult och vårvatten hafva fltt förråd, de äro de all-
niännafte, få här, fom annorftädes i Landet; men vid en
Backhympel Norr om Vitarla by, trallas en Periodifk källa,
af den fälljynta bcfkaffenhet , at den i mycket torra Somrar
finnes altid föra ymnigt vatten; i rägnaktiga är den äter
mäft uttorkad. Allmogen kalla den kylmä- lähde, froft-eller
hungerkälla j ty när den börjar mycket upflöda, fruktar all-
mogen icke utan grund mifsväxt på deras torra och allmänt
land -rådande åkrar.

Fontes Largi, flora och vattudigra källor, af dem fin-
nas ock i Hoiioia Socken, en och annan. Den märkvärdi-
gaite är Kiku källan, pä Ufkela Byfs ägor. Ifrån den up-
flyter ftändigt lä mycket vatten, at vinter och Sommar 2:ne
Miöl-qvarnar kan dcraf författas i drift och rörelfe.

§. 5

Fifkericme i Socknen,

Fifk fångas här i Vefijerfvi Sjön och Päjäne Inviken
étfkillige flag, fålom: Gjos, Sik, Lax., Braxen, Harr, Afp,
Vimbor , L.tkor , Ahl, Muickor, Gäddor, Abborar, Mört,
Nors och Loijor.

Gj6fen fångas allmännaft med Långref och Krok, Siken
hufvudfakeligen med nät och not om Höften.

Lax iås här fällan, ibland dock vid Anianpeldo och
Kallas Forfs om Sommaren, famt äfven om Höften, då den

B 3 tän-
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ir&mäer ojFrt,tiF hafyet. por denne flik utftälies . då , döfs nät,
.dels upgräfves i Arömbottn rännor, foin "ofyanföre göres
bredare; inqn nedan til myejket trängre och fmalare, hvaruti
Laxen, vid nedftigandet i ftrömmen _\t hafvet, inneltänges
jned en af träfpjälor gjord häck, hvarifrån antingen med håf
élleV ljufter den ledan Fångas-öéh uptages. -Små Laxöringar
anfes ;.har, för ba/la .betet\ shviirpa 'Gäddan hälft tager/ men
denna lilla "fi|k --Ffver icke på krok, h vårföre til bete,, detf
jpndafl på 'käft'-krokar eller Mvid flantning brukas.

Lakprj de.np.a- -flags flik, fångas om vintren med Kattor
©ch ißys^r^, j. ■

ifynn,erhf.t uti f^flfua ,ofh Vefivebmas .Byar.
Ähl fångas ofta anfenli^en med Lanor i flrömmen vid

'Anianpeldo, dit den a. :■>..>... .an blåit dier llormväder indrif-
ves. Deffe Lanor beftå af långa Rysfjor, med låg mynning
och kihl. De alinriiiiafle Ähiar väga 4 a 5 ibland 6 a 7
Jkälp. , någon gång hafva fiörre älven här blifvit fångade;
dels io3tO'kad eller rökt. ia.v älven inflikad , faljas härifrån
Åhl o

til flere orter gt -menligen för 1 Riksdl. 16 ikill. Lisp.
Då Åhl lamas med mete, är man ganfka angelägen om, at
nyttja til bete kjöttet af Lintax , fom på Finfka kallas Et a-
na, eller ock inkrärnet af ljö-inäekoi , och af fjö - musflor tay-
filus anatinus , emedan Åhlén hälft nappar på fådant bete.

'Hollola Braxen, är allmänt "känd för den yfiper/ia i
Ejnlaud. I äldre tider kallades den Paimela Braxen, eme-
dan den mäft fångades här och i Noitala lamt KaUiola Byar;
jnen fedan år 1718 af H.err probften och Kyrkoherden Ber-
fiev blef upgräfven en Canal eller Bäck emellan Jpfjön Kutar
jerfvi, igenom et kärr ned til Vefijerfvi ijön, har Sra-.ni-
fifket' i efefle Byar mycket «aftagit , lamt har den måfla Hol-
lola Braxen federmera blifvit fångad viå upftigaudet i den-
ne Bäcken ifrån 'Vefijerfivi, af .Pyftgmeffli Byfs jnnehäfvare,
älven löpa ock uti inviken siiieH^n MHqUql# ..träftegåjd, och

nyfs-
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nyfsnämnde By, däraf med nät och not, årligen mer'och min-
dre, med utmärkt förmon upiifkas,- Den tiden Ene-bufken blommar eller ryker, famlar fig
denne befynn^rligen feta. ock välimakeliga Braxen, i flora
flockar uti Vefijerfvi Sjö-vikarne, kommer helt nära til lan-
det,, famt {tiger up med: något, hväfände buller och häftig
rörelfe i vatnet i den canal eller bäck fom blifvit upgräfven
åt Kutajerfvi Infjön,. Vid defle tilfällen fångas här af denna
Braxen ej iällan til myckenhet; denne tiden är Braxen-fän-
get ock mäft lönande för Präftegården med not och nät. _

Brax.en:iovci här fångas, väger geménligen färfkyffån 3,.
4*, v 6. til 7 marker; någon; gäng; fås den äfven än gtöfre'
och ftörre,. famt har man; ock upfilkat vid Faimela och Fy*
iåniemi Braxen af 1 Lisp.. 8 marMk. vigt ,, hvilket: dock är
ganfka fälllynt. Denna Braxen hålles i ganfka dyrt värde, få
at den. fällan fäljes under' 12- a; 14 Riksdl. tunnan, famt:
betalas fåledes ofta derföre mera ,. än för Kemi Lax. I de-
ymnigafte år, kan detta Braxen- fånge här i Soknen brftiga-.
lig til 50 a 60 tunnor,, men ock, ibland, endaft; til 30 tunnor».

Harr och Afp- äro i Hollola något fällfynta' fifkår; men;
Vitnbor defs allmännare;, förutan dv. denne iifk'vårtiden fän--
gas i Nät och: Hydjor, upfifkas'af den äfven något, med-mete..
Til bete pä' mttkroken' brukas lyck-lyaft alla fivy flugor, och?
fondeikurné bitar af' Brömfar Tahamts', famt af hävfiugor
ffippobofot , hvilket folket lärt sig af de få kallade ocli här i<
landet kringftrykände tattare elier Ziguenare'.-

Muickor- eller Sijk-löijor,,falmo albula ,. fångas murot
©m. Höften med not, äfven iom af Nors,. falmo Eperlanus /;
men af ingendera: lifkflaget få Bönderne tiL nödigt husbehof.

Gäddan' fångä-g- mäfD nWcf Långref och; S!tMfa*ökar: for
aill flags fik på deffe Fi/ke- kHkar', hår nian* utrönt det'min-
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fta flaget af Cyprimis Afpius , Afpen , fom på Fiufka kallas
Seipi, vara det ypperfia betet/ ty denne iiikart , kan gemen-
ligen lefva 14 dagar på krok; under hviiken tid, krokarmed
detta lefvande betet, kan efter tid och oraftändigheter, flyttas
ifrån den ena ijön eller träfket til det andra.

Abborar och Mörter fångas i fynnerhet til myckenhet,
redan i medio Martii och April månader , uti Pybäniemi Bäc-
ken, famt äfven på flere andre ftällen om våren under Lek-
tiden, med Rysfjor och Mjerdor, vid Vefijerfvi lufjös gräs-
rika invikar och ftränder.

Fifkmete grunder / af dem anfes för de bäfta och för-
nämfta i denna Sjön, Eno- Lacko - och Caja Sten - grunden.
Lakor, Gös och i fynnerhet rätt ftora Abborar plär ofta til
myckenhet vid dem ttpfiikas.

§. 6.

Soknens Planteringar.
Potatoes Planteringen i Afickäla, har igenoni Herr Pa-

ftor Laurells nitifka omiörg, och utmärkt vicliträkta kund-
lkap, nu mera ibland Allmogen i denne orten blifyit få allmän,
at knapt lärer på annat itälle i Riket, denna högit nyttiga
växt, mera allmänt planteras än här i Afickäla Capell (b);
önlkeligt hade varit, i fall om Böndemes åhåga och drift, at up-
drifva Potatoes växten öfver alt i Hollola Socken , man nu
kunnat lemna lika hedrande vittsord. Den allmänna fand-
mylliga jordmon i denna viddräkta Socken, gynnar här för-
träffeligen denna matnyttiga växts lyckliga fortkomft; ik.ilio
hvart hemman i Hollola, hälft idka 15 a 20 til 25 kappors

Po-

(b) Cfr. Herr Fatt. Axel Laurells Beikrifuing om Poteters plan-
tering och nytta,
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Potatoes utfäde om året, och Bönderne af potater mäft bered-
de itg dagelig fpis och brödföda , kunde fäkert Bonden i den-
na Socken, årligen utföra dubbelt mera ipannemål til iffalu,
än fom nu iker. på de hädesrikalte orter i Tyfkland, och an-
dra utrikes orter, der iändmyllig jordmon råder, nyttjar Pon-
den fällan rena fäden til brödiöda, utan altid i ftörre och min-
dre mån, upblandad med Potatoes. All fäd fpares hufvud-
fakeligen til en handels-vahra. Nu mera fedan af många
års förfarenhet beftyrkt är, at Finfka Climatet icke mifsgyn-
nar Potatoes -växtens fortkomft, igenom köldens verkan a-
tnylaceum eller det mjölaktiga ämnet, i denna rotväxt icke
fördärfvas eller fkadas, utan man är i itånd at, af Isfrusne
Potatoes lättaft utbringa deras mjölaktiga gry, til Brödbak-
ning (c), är förmån och nyttan af Potatoes - växten til men-
iiilkors lifs uppehälle, til fullo beftyrkt och ådagalagd.

Kåbl, Rofvor och Kählrotter planteras och fås i denne
Socken til husbehof; at planteringen af de fidftnämnde i fyn-
nerhet utvidgas, det vore ganfka nödigt och nyttigt; Rof-
vor lom här fås, äro af 2:ue flag runda och platta, och med
låno- rot i jorden; de förre finnes under växten vara fötare;
men de fednare hålla lig ofkadde längre in pä vintren»

Humle-planteringen är något antagen på denna orten,
få at allmogen däraf har til defs nödigaite behf, lamt kan
däraf ävveu.hafva något til akalu. Len rådande jordmon i
denne Soclfen, gifver en ypperlig och god anledning, at
den efter hand, mångfalt viditräktare , må utvidgas. At all-
mogen i denna flags plantering, måtte vinna än ftörre up-

C lys-

(c Kongb Sv. Vett. i.cad Handlingar för år i 774, p. 324,
527 och 426, lamt Herr Prof. och R dä, Gadds utgifvne
/vad. Alhundl. år 1782 om iolatoes växtens utvidgande i
I inland.
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lysning,-och kundikap, lamt et mera öfvat handalag, därtil

" fkulle mycket bidraga, i fall ifrån Nyland, en eller annan
.Humlegårds mäiiare i denna vidlyftiga Socken fkulle antagas;
och underhållas*

Lin- och Hampe-fädet, idkas i Hollola Socken pä alla
kanter, där lerjorden detta icke förbjuder. Det låmpeligafie
jordläge , och den häfta jordmon för Linfädet är Finfka Fol-
kets iå kallade Hikinen Hjetamaa, eMLler en flackländig,
däfvig, fand- och moblandad god muiljord , hvilken allmän-
nait tränas i Lägder, under Backar och Jord - högder. Ham-
pan fordrar en mera djup jord, med inblandad lera,, åtmin-
itone i alfven ; I updikade mylliga kärr,, kan Hampan äfven
med förmen updrifvas til växt, ty uti defs folierbygd Lndieny

växer den. vild i kärraktig mark.
Både Hampa och Lin planteras nu fä mycket i" denne*

Socken,, at allmogen därmed icke allenaft förfes- til egit be-
hof, utan ock utgör i fynnerhet Linet, för Bonden härjäm-
te fäden, defs mäfla handelsvahra. I Lin- och Hampe-plan-
teringen hafva HoUola - Boerne , dock icke ännu uphunnit til
den kundfkap,. och det upöfvade handalag,, fom allmänt finnes
i Orivefi, Hauho och Capell famt Padasjoki Sock-
nar, ibland allmogen. I fall från defie Soknar fkulle inkal-
las och förfkaffas kunnigt och dugligt tjenftefolk til Hollola,,
torde allmogen här fnart nog vänjas och uplyfas, om et bät-
tre handalag,, i Hampan och Linets, rätta rötning,, bråkning,,
fkäftning och beredning.

Dugeligt Lin - och Hampe-frö; 'brifl: därpå lägger i den-
na orten oka mycket hinder för defTe planteringars upkomll»
fäkrail torde denne olägenhet kunna lörekommas, om man
låter Lin-och Hampe- fröet ligga i dels knopp otröfkat, och
det förvara i et tort, luftigt och kyligt rum til iörefadande
lechof^ då det_, utan at förlora i defs frödighet^ eller at härfk-

na,



t ) 1$ ( f
na, kan efter 5 a 6 år ännu nyttjas til utfäde. Detta grun-
dar lig, på de kunuigaite Lin -planterares förfarenhet, i O-
rivefi Socken.

'§. 7.

Om Åkerbruket och JngJlfötJeln.
Ehuru Åkerbruket få väl ifrån urålder, fom nu är den-

ne Förfamlingens förnäinfta näringsfång, finnes likväl allmo-
gen til fiörita delen däruti ännu mindre kunnige och idoge.

Jordmonen beflår - fom fagt blifvit, mäft af Sandmylla-.
och på få Italien af Lermylla, famt Spiklera. Sedan ige-
nom et oförligtigt fvedjande mätia delen af Hollola Socken
blifvit blottad på fkog, och i fednare tider änteligen fved-
jandet mera än förr, uphört, har i brift af et ordenteligit
och väl (kött Åkerbruk, ifrån denne Soknen ganfka litet
Spannemål kunnat föryttras.

Den åkeren fom beftår af Sandmylla och ämnas til Råg-
fäde, upköres af de fläfte blott 2:ne refor helt grundt, med
den i Tavallland brukeliga gaffel-plogen Sahra kallad, af
mera kunnige åkerbrukare upplöjes .åkerjorden af lera 3 *" 4
gånger.

Åkeren indelas här i 2;ne gärden, hvaraf det ena en-
dafl fås, och det andra altid ligger i trade eller hvilarj A--
kerens trelkilte, kunde dock med mycken förmån och tilök-
ning af fäd, i anfeende til denne ortens lättbrukade åker-
jord, vidtagas.

Kom* och Hafre-land upplöjes om Höften efter Arter,
Rofvor och Lin, men giödes förd om våren, hälft med halm
och koipillning, den de utbreda öfver de lådda åkerftycken,
och detta ofta få feut 5 at brädden förut redan 1 är iyniig,

C 2 dar
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tfäf dock denne Böndemes fä kallade Kattofonäa, ftrnxt ef-
ter utiädet borde lUiprklas, til {ky^d och näring för den up-
iiigande fpäda brädden.. I

Åttrarm gödas: här ej blott med Creaturs fpillning alle-
na, utan älven med kärrmylla och granris, där de finnasj
granrifet blandas, då fmått , iönderhuggit ,. ihop med kärr-
jorden.

Åker-dikningen har I förra tider här mycket blifvit
förfummad; nu fker den dock med någon bättre ordning och
drift,, famt verkftälles den Höft och Vår, då jorden är lös.
och lucker.

Hägnademe: Omkring få väl åkrar fom ängar, äro myc-
ket vårdilöiäde och ufle; härtil bidrager mycket fkogsbrifcen.
I fall de i; Herr Profefforen och Ridd\ Pehr Adr. Gadds
Geoponie eller Inledning til Svenfka Landfkötfelen , Torn 11..
p. 27 §. 38 befkrifne och Tab, 1 fig- 4 afritade Horizontele
gärdesgårdar här komme i bruk, fpardes derigenom mycket-
både fkog,. äfven fom deffa hägnader fkulle falla för allmo*
gen mindre arbetsdryge„

Såningstiden- i denne Soknen är medium af Atlgufii må-
nad. 1 de åkrar fom beftå af fandmylla fker hölt- iädet iörft
i början , famt ibland äfven fenare af September månad.

Störffa ocb måfta utjädet beflår af Råg, hvaraf efter
det nu vanliga åkerbruket, fällan upikördas mera, än ifrån.
5, 6,. högft til 7: de kornet. Til utlade nyttjas mäft nyfs
bärgad ritorkad fäd; ganfka fällan gammal fäd, emedan brift
därpå gemenligeu är,, vid. fåningstiden-

Af Kom fom utfås vanligen til |:del emot Rågen, bru-
kas här det 2-4- 6- rådiga kornet, och utfås det fom re-
dan är lagt, på åker%cken 3 i hviika året förut, varit Rof-

yox5.
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vor, Ärter eller Lin; af Hafran fås til f:del mot Rägfädet s
på Hällen där året förut Rofvor eller Lin på uptagne gräs»
lindor varit utfådde,. *

Hvete brukas här något både af Sommar-och Vinter-
Hvetet; det fednare flaget trifves icke få väl fom det förra,.
hvilket undantagande i mycket torra Somrar, här til frodi-
gare växt kan upbringas..

Arte-fädet nyttjas ännu nog litet $ men Bönor utfås af
Afickäla Boerne allmänt.. Lerrådande jordmon eller leran>borde dock hälft utväljas för denne Sädesart, "

Bohvetef är Icke ännu allmänt i bruk uti Hollola, ehu-
ru denne Socken, i anfeende til dels läge och aihnännafte
Jordmon, därtil har det bäita tilfalle. Denna Sädcsarfs och
Potatoes-växtens upbringande är och bliivcr framdeles defc
angelägnafte och vigtigaite föremål, hvarigenom d nna or-
tens Inbyggare fäkraft och med minfta arbete,, kunna förf»
fig med brödlöda,.

Bärgningen af Säden fker här fom annorftädes i Fin-
land med handikäror, hvaretter den i fmå {kylar famlad,, läm-
nas til uptorkning på åkren; här ifrån fläpas den.hela hö-
ften i Rijorne (hvilka äro utan logar) ; famt. plär faden efter
3 dygns torkning I dem kunna uttröfkas; detta v /kftälles:
med lå kallade Slagor,. fom på Finika kallas varftat , och
brukas gemenligen eiidaft 6 Pe-Toner, til denne lades-trölk-
ning,. At hvilka 4 tröika, en breder ut Sades-banden och em
tager emot halmen utanföre riaiv

Ängjkf'ötfelen.-
frAngarne beflå af hårdvalls gräs, allmännaft på de»

torrländjgare trakten af Hollola Socken5 ikring Vefijerfvi!
C 3< -jjöitfän-f



4& *> ** f *&'

|jöftfändérne och på fidlänte marker famt kärraktige orter,-
frambringa de en mera ftarrblandad höväxt

Jiåfta Höbohl och anledningen til defs utvidgande fin-
nes vid Meffilä , Pybäniemi och Kutajoki Byar, äfven fom
adla,, hvilka med deras Jordägor gräntfa til Vefijerfvi fjön,
hafva nog bördig? ängsmarker. När åren $743 och 1744,,
denne Socken af Vefijerfvi fjöns fiodvatn hade mycken fka-
4a, blef vid Pybäniemi i fynnerhet , en hop lågländig kärr-
aktig mark updikad, hvarigenom, utan olägenhet, af flod-
y*atn^ .depne By nu äger 80 Tunnors årligt utfäde, och kan-
bärga 400 lafs höö om året. Önikeligt ar3 at flere Hollola1

Boer, fölgde detta berömvärda exempel. De,, hyilkas lott
blifvit^ at äga boningsiaten up emot fandhederne, hafva myc-,
ket mera knapp och olämpehg tilgång på ängar.

I .denne orten, fom är mindre upodlad, än de Soknar^
hvilka^ ligga, mera aflägsne ifrån Rylka Riks-gräntfen, mär-
kes Angfkjétfelen ännu ganfka mycket vårdflTsfaf och för-:
fummad. Der Löffkog än något finnes, fyfleiiätter fig Bon-,
den mera med löibrått, och at ur lkogeh famla Bofkaps-fo-
der, än at han med rätt kundikap och drift {kulle förbättra,
(dels närmafte ängar in vid Byarne ; på fjöfoders lämlingar af
läf, hva.fs och dylikt, ifrån Vefijerfvi fjöliränderne , därtil
användas äfven ej fällan en myckenhet dagsvärkei.,* hvilka
med mångfalt ftörre förmon kunde nyttjas til fkoglupne och'
fanke lkogs-ängars uprödning och hogft nödige dikning.

Af, Våhr. ocb Höft fkafbete , famt ängames högft fkade»
liga trampning af bofkap och häftar, fördärfvar allmogen här,
j fynnerhet under regn-år, anienligen fina ängs-marker.

Höbärgningen fker här i Soknen,-med de allmänt i Fin-
land brukeliga.krokfkaftige Lijorne.-Sällan iagttages vid Hö-
flltterne, den nödiga ordnings at ängar, med hvilka man

bör-
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börjat Flöflåtten det ena året, af dem bör HMöväxten fidfl el-
ler fednaft det påföljande året aiflås; när utan denna förfio-»
tighet, höbärgningen oordentligt i flere år verkftälles, hin-
dras däraf, alla annuelle gräs/Jag at få fig eller fälla fina
irön i ängarne; den qvarblefne gräsväxten,, beftår endaft af
gleiä perenne gräsjlag och växter,, fom utgöra en ringa hö-
växt ; och detta underhåller ledan mycket mer än Clima-
tets hårdhet, Böndernas klagan öfver ängames tiltagande o>
bördighet i Landet»

£ s;
BojKapsJlijotfelen..

Éöjkäpsr-föjåtfelen är här i Soknen mycket ffiifsvfirdaäl.
J&Ha fähus äro utan golf och fpiltor,. hvaraf härrörer, a'£
éfycket både foder förfpilles om; vintren ,, iom ock at Bofka;->.
pen vantifves i dem. Halmen och Höet,, fom-käftas för*
Creaturen, då de därmed"ftillas,, nedtrampas til det mäfta af
dem ,■ innan det blifvit förtärt Hela vintren igenom drick*
Creaturen. kalt vatten,, och kalfvarne,, få!om. vanfköite, dö>
til mäfta delen undan, innan de fe nygräiet. All flags bo-
Jkap är här mycket liten och mäft dvärg -vuxen. ';■

Af Boikaps-fjukor äro. här mäft gängfe rödfot , fvullntr-
der i hufvudet, och ,de få kallade fkott ,. hvaraf Bolkapen hä-
ftigt ftöttar och dör; detta torde häri o.a än af fä kallad
itickfluis, eller en häftigt an fl lekande inflammations feber,,
än ock af de i Bofkapen ibland beflntelige hårbållar. JEga-
propila, fom på Fir.fka kallas T])rät, och är en calculusr
animahs gaftricus , intus. filofur, famt anfes äfven. ibland, til-
komma af Bolkapens hårflikning.,

Oxar födas här ännu icke mycket i Ladugårdarne; ty
alla körflor föri ättas mäft med Häftar , hvilket dock i denne

Soc
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Socken bor anfes för et _/?-.?""£ Husbållsfel, emedan et par
oxar, kan framfödas med mycket mindre foder, än en haft,
äfven fom denna Sockens aflägenhet , endait 3 a 10 mil ifrån
köpftäderne icke fordrar långväga vinter -kjörflor.

Affättningen af Bondens Ladugård , beflår i litet Bo*
fkap, Smör och Talg. Hudarne föriiå ej til deras egna behof,
ty de gå öfver alt med itöflor. Ullen af deras fmå ufla får,
fäcker ock knappait til Bondens nödigafte Husväfnader.

§. a
Skogarne.

Skogen beftår här allmännaft af Tall, Gran och En";
famt allehanda vanlig Löffkog, jämte Lind, Lönn och litet
A/k famt Haffel på Mäffilä Byfs ägor; äfven träffas ock A-
pletrån i Pybäniemi fkogs-backar vildt växande, hvilka af
foglar, ifrån iordom här anlagde trädgårdar, tyckes blifvit
utfådde och kringfpridde.

Svarta vinbär växa här vilda på flera ftällen äfven foni
röda vinbär på Pybäniemi och andra Byars ägor; men me-
ra fälllynt.

Skogs-briften har varit och är här mycket allmän på
flere ouer, i fynnerhet vid Pybäniemi, Vitaria och Lum-
jala byar i MN.oöerkyrko -Länet , famt äfven i Afickäla Ca-
pell. Et ganfka föidärfveligt och oförfigtigt ivcdj..._de har
varit mäfta onaken därtil.

Timmer och ofta gärdfe, kjöpes nu til d»flä fkoglöfa
orter icKe allenaft ifrån de fkogrikare Byarne, utan- ock iiiän
andia tilg-.äutiande Soknar, iä.om Ifrån Käfkis Capell i Lam-
pis Socken, iämt Byarne Såpas och Poikmetjäy än ock i

Ori-
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Orimattila Socken, äfven fom Afickäla Capell , kjöper och
tager ikogs-förnödenheter mäft inan Padasjoki Socken, MLn
timmerflock af 1 a i~ qvartei's diameter i tjockleken, famt
4 famnars längd, betalas nu med 10, 12 a 8 fkill. ftycker.

Skogs- Urfjdllar äger Hollola Präftegård någre; äfven
fom Mjekién man Urijäll emot Orimattila Sockens fkogs-
trakt, ar för några Byar gemenfam. Vid Mäffilä af Moder-
kyrko-Länet, och vid Keituri af Kärkölå Capell, träffas äf-
ven ännu någon t Igång på timmer. I några få Byar af den-
ne Hollola Socken, har vid Geographiike mätningar och up-
refningar, ägorne varit få vidlyftiga, at däraf til Nybyggen
eller nya hemman mark blifvit utbruten.

Skogs-ödande Byggnadsfått _ därföre må billigt anmär-
kas, en myckenhet onödiga hus upförande på Bonde-går.
ne, fom ocii den ofed, iom på flere ftällen här i Soknen fig
inritat, at de vid taktäckning, nyttja til takveds-ftakar tjoc-
ka och groft klufne timmer -ltockar, hvilka icke allenaft med
alt för fior och ovanlig tyngd fkada hufen, utan ock förrutt-
na defle på taken fnarare, än de vanliga fmå runda eller
klufne gärdes-trödarne, då de härtil nyttjas. Lämpeligaft
Vore, at de på denne fkoglöfa orten, mätt brukade och nyt-
jade, rätt anlagde halm, rörhvals, eller ock torftak.

Brädfågar finnes här vid Pafo i Heiuola Capell, famt
Herrala vid Moderkyrko-Länet.

§. 10.;

Om Djur och Foglar.
I anfeende därtil at fkogarne här äro få mycket utödde,

hafva få väl fkogs-djur, fom allj flags villebråd af fogel
bortflyttat härifrån til andra orter. Än finnas dock qvar på

D några
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mågTa få flällen Björnar ; Mårdar och Elgar träffas fällan;
Rät och Varg göra Bonden flörfla fkadan, famt har i fynner-
het nu efter krigstider, Vargar varit mycket allmännare än
förut.

Harar träffas här til öfverflödM, af hvilka Bonden nu:
väl förftår famla fkinnen til affalu i Städerne, och icke fom
förut 1 äldre tider vräker bort dem. I fkogs-bygden plägar
ock ännu något Ekornar med bågor fkjutas. Flygande Ekor-
nar äro mycket fällfyntare..

Af Skogs-fogel märkes här något litet; af hvilka Or-
rar äro de allmännafte, och Hjerpar i Skogs -trakterne.

Af Sjöfogel äro Vefijerfvi fjöftränderne om våren myc-
ket upfylda, af hvilka äfven det mäfta af fogel här i Sok-
nen fkjutes och fångas. Af Flytt -fogiar faknas fällan Tra-
nor, Svanor och Vildgås i denne Socken; hvilka dock fäl-
lan fångas. Grås-Anderne, Anas Bofchas , fom här kallas
Korn-änder,, gå mycket up i Korn-åkrarne,, och göra där,
feada; defie fångas ibland med nät,, hvaruti de iudrifvas..

Af Rappböns: träffas här ibland anfenliga {kockar, dem
ej någon förr, än 10 år tilbaka fedt eller här blifvit va-rfej,
de anfes hafva hitflyttat ifrån Ryfsland, och i fynnerhet-,, i-
från de närmafte negderne omkring Petersburg. J

§.. 11.

Om Inbyggarena:, deras föda, dmt, klädnad',, hemféder
och fjukdomar.

! Inbyggarena äro- här' allenaft Finlka Språket mägtige; til
fihnélag iinnas de i gemen fromfinte och enfaldige. I daglig
snat och dryck märkes allmogen vara ganfka tarflig^ men.

jidl
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vid gäftabud nyttjas beklageligen både mat och än mera dryc-
ker til et öiverdnivit öfverftöd, hvarföre de fällan utan kif,
trätor och Vadeliga flagsmål fluias.

Deras klädnad är om Helgedagar nog koftfam och grann;
den beftår hos manfolk til mista delen i klädes kläder, flo-
ra vida hattar med lammets band och fpenn uppå; utan lä-
der-ftöflar trä-Fas ganfka få mansperfoner i Soknen, Qvlrt»
folkens Helgedags kläder finnes fällan gjorde af hemvama-
der; utan af Stads-tyger; Silkesdukar om halfen och Siden-
tygs möffbr til hufvudbonader ärO allmänt i bruk. j

Ofeder äro i Soknen flera , i fynnerhet Bränvinets flora
mifsbruk ; äfven fom et omätteligit badande, til ock med
under den kallafte vintertiden. /

Sjukdomar äro här i fynnerhet gängfe, Rötfebrar, fvuU-uader3 håll och ftyng , mjältfjuka famt lungfot,i

§. 12.
Slögder och Randel

Slögder känner allmogen i denna Socken knapt mera1,
an få vidt det angår deras åkerredfkaps förfärdigande. I
Keituri By af Kärköld Capell finnes dock berömmeligen kun-
nigt och öfvat folk i trädflögder, fom beftår i arbete af alle-
handa välgjorda flädor, och annat dylikt, hvaraf til flere orter
fker afiättning. Qvinfolken fpinna, väfva och fy lina nöd-
vändigafte hvardags kläder ; något lingarn plär ock til falu
utföras ifrån denna Socken.

Handelen fom denne Sockens Inbyggare idka, är ännu
obetydlig; det förnämila de til falu ailätta, beftår i Lin och
Hampa, famt litet Bolkap af Ladugården och Häftar vid A-
nianpeldo marknaden- Hampan och Linet lläpas til Åbo

D 2 vin-
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vinter-marknader, elär delra varor med bäfta förmån" för
Bonden kunria förfäijas. Abo Stad är 23- mil aflägen ifrånHollola Mod j kyrka, Smör, Talg och något Spannemål m.
_.. föryttras och utbytes emot Stadsmanna-.vahror i Helfing-
fors, hvilken ligger 12 mil ifrån Hollola Til Borgå Stad
är 9 mil, och Lovifa träffas på 10 mils afllånd ifrån Flollo-
la. Tavaftehus Upftad ligger från Hollola 7 mil, och Jy-
rengö nyligen anlagde Köping 4£ mil ifrån Moderkyrkan.
Invid Jyrengö forfs, hvaröfver under kriget Kronan trans-
porporterade det mäfta Höö och Proviant famt mycket Ca-
noner och Ammunition til Arméens eller Krigsfolkets behof,
blef en koftelig Länk-Bro förfärdigad, hvaraf Landet nu har
ftcr nytta,

§♦ 13.

Om Folkrikheten.
Folkrikheten kan i denne Socken efter Kyrkoböckerne

ej upgifvas längre tid tilbaka än ifrån år 1766. I defie fed-
nare tider hade Befolkningen varit ftörre, om ej fvåra mifs-
växt år tilftött, fom tvingat Landtmannen at gripa til en o-
naturlig fpis af Stamp och Bark, hvilka fedan lagt grund
til flere farfoter, fom ej litet Förminfkat folkftåcken.

Följande Tabells Utdrag, vifar huru ftor Folknummeren
varit hvart femte år, ifrån år

1766 då Folknummeren var 4535
1770 - ■ - - - 4779
1775 - 5396
1780 - 5783
1785 .... 6068
1790 af Mankön 2394- - af Qvinkön 3023

i:r ,
'

■ 5917. Den
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Den minfkning på Folkmängden , det fidfta 3 ånga kri-

get gjort här vid Moderkyrkan, kan igenfinnas, då tilväx-
ten på folk, fom den kunnat få, utom kriget, lagges til
den iäknad och brift på folk , fom den fedan år 1785 måfte
vidkännas, hvilken var 150 Perfoner; och då tilväxten en-
ligt framflutna åren varit vid pafs 300:de Perfoner om året,
har Folknummeren här, igenom mifsväxt i landet, famt kri-
get och defs farfoter, blifvit förminfkad 3 ungefärligen til
400:de Perfoner.

Inbyggarena äro i denne Socken eljeft nog fruktfamme,
men många fpäda Barn förgås af vanfkjötfel. Vid tillagande
högre ålder, dör äfven i förtid mycket folk ibland allmo-,
gen, af Bränvinets öfverflödiga bruk och nyttjande.

§■ 14,

Om Politijka Inrättningar\
Solme-Skohnäftare finnes här väl ingen, men Barnen

blifva likväl, i fynnerhet, fedan nu varande Herr ProbMen,
Do&or Hyllen här blifvit Paflor i Förlamtingen, handledde,
redan ifrån ipädare åren, dels af Föräldrar, dels ock af an-
dre fkickeliga Perfoner , at kunna läfa och förftå lina Chri»
ftendoms läroftycken.

Soknefattige underhållas, utom de penningar, fom med
Fattighåfven hvarje Söndag upfamlas, äfven af de famman-
fkott, fom vid Gäftabud och andra glada tilfälleu göras.
Medelft denne Fond, foin en gång om året utdelas, under-
hållas de väl.

Tjenfte-folket är här i allmänhet dyrtlegt. En arbets-
för dräng får i ftädfel 1 Riksdal, och något dänöfver, famt
i lön emellan 4 och 5 Riksdaler, utom vanliga klädes ier-

D 3 fedlar.
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fadlar, Pigan ffädflas i allmänhet med 24 fkilL, och aflönas
ined 2 Riksdaler, utom iiiikott af lärft, något ull och {kor, til
deis nödigaite bdiof*

i\.v - - i h. la Hollola FÖrfamling 49, utom 2:né
Ailodial Frålfe S'7terier, hviivi nu inuehalvas af 2:ne Öf-
verlte Li . nar von Effen. Af déffa 49 Rufthåll
äro 6 h |e Säteri -r» [femmanens antal ar föruyau-
märkt, De minftä af dem beitå af ', _■■ intal famt | Öre-
land. Ägome, hviliva lyda under deffa Rufthåll och Hem-
man, ehuru til det mäfta refvade, äro ännu blott iil -i.del
■ftorfkiftade.

Torpars och Backflugu - hjon finnes här omkring 100:de
fårfkiidta'Hushåll, älven iom 59 Ryttare-torp af Nylands
och Tavafthus MLäus Dragone Regemente, lamt 185 Sol-
date - torp.

Inga Kungs - gärdar träffas i denne Socken, utan endall
1 Majors, 2:ne CåpitäjriS, 2:ne Lieutenants och i Stabs-Of-
ficerare tioltalle.

Kyrkoherde få väl fom Capelians " Bobiet ligger invid
Vefijerfvi ijön. På Kyrkoherde ■ Bobiet utfås årliga emellan
13 och 14 tunnor Råg; där kan bärgas vid pYr, 80 lafs
Höö, utom Eofkaps - foder ifrån Urfjällarne. Det har äfven
nödig tilgång på bränfle, och et godt filke; men torr betes-
mark.

På Capelians Boflället fom beftår af -\ mantal och 2 ö-
relaiid, utläs 7 tunnor Råg årligen. Flöö-Bohlet, Muhlbe»
tet, Fifkct och Skogen, är ufel. |

Kyrkoherden aflönes med 5 kappar Spannemål af hvarj^
öretal, utom Tertialen,. eller den få kallade Tionde-fäden.

Capellan får enligt förening, 10- 12 a 15 kappar fäd
ifrån matlaget,

Et
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Et Kröno Spanmåls fårråds Magazin är i Afickala Ca»
pell, och Anianpeldo By, invid Vexio flrömmens utlopp ,
anlagt. Af Sokne - Magaziner finnas- 1 i Heino!a3 och 1 i
Kärkola.

Gäftgifvare-gärdar äro här 13 flycken,, anlagde vid de
härigenom framftrykande Landsvägarne, hvilka äro förivar-
ligen goda, och delte emellan allmogen fåfom:

Gamla Wiborgfka eller Södra Landsvägen ifrån Åbo til
Keltis - hvilken blifvit anlagd år 1712; Norra Landsvägen
ifrån Heinola til Tavaflehus , inrättad på 1750 talet. Den-
na Landsväg träffas ock af Syfsmå Landsvägen vid Vitaria
By i Afickala Capell, där den fedan tager altil Helfingforfs.

Allmänna Sokne:* och Kyrko-vägar äro här trenne.

Pofl ■ Cont&ir lins i Heinola Capell och Jyrengö köping
4-J mil ifrån Moderkyrkan,, dit det, för några år tiibaka^
flyttades ifrån Anianpeldo, hvareft årligen hålles 2:ne gån-
ger Marknad den 8 januarii och den 14 September, på den-
r.at Marknad fäljes malt Bolkap oclx Hällar, något Garn,,
Baft m. m.

Af Sokne Handtverkare är HolloH Socken nu förfedd
med Särnfkrnakare ,, Smedjir, Linväivare 5. lamt Snickare ochi
Svarfvare..
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