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Kongl. Maj:ts
Tro-Man och Krigs -Råd, samt Riddare

af Kong. Swårds-Orden,
Wälborne

Herr OTTO ERNST
BOIJE

VDpriktig wördnad och et tacksatnt hjerta söka altii tilfalle,
ok»fc at kunna yppa deras åliggande. Tillåten då, Walbor-WiH ne Herr Krigs-Rad! at jag i farorna upfät har »vågar
tekna Edert Wärda Namn. Billigt skulle jag statta mig lycklig,
om jag wid detta tilfalle, halst pä

e
något sätt kunde ådagaläg-

ga den synnerliga »"vördnad och Högaktning, som detz wördade
ynnest och de oräkneliga »välgärningar, med hwilka jag af Herr
Krigs-Rådet, helt oförtjent bliftvit hugnad, hos mig åstadkom-
mit: Men en otilräckelig förmåga föranlåtet: mig at tystlåten uti
et wördnadsfullt hjerta beprisa, hwad en owänd fläder ej för-mar afskildra. Min ödmjukasteanhållan blifwer, at fä erfara
et nytt rön, af Herr Krigs-Rädets gunst och »värda benägen*
het, dä narwarande arbete til et ringa prof af min ouphörliga
»vorbnab Honom härmed tilägnas. Allmagfen uppehälle Herr
Krigs-Rådet wid all sällhet! Fjärran wareockdenbag, dä mm
Fosterbygd, måste sakna en sä »värdig, förtjent, och otn det
Altmannas trefnad nitiff Man! Framleswer ined oföränderlig
wörnad

Välborne Herr Krigs-RädttS
och Riddarens

ödmjukaste tjenare
LARS PALANDER,



Kongl. Maj:ts
Tro-Tjenare Och Capitainewid Tawastehus Läns

Regemente til Fot,
Wälborne

Herr ANDERS BOIJE.
MHanbthushällm'ngen i Finland, har nu mera utj befje se,

nare tider räkatet lyckligare lidehwarf, an fordom titya.
Dess tvärt» blifwer ock ännu framdeles angelagen, ifi.

länge den adla fanfan af lyfande. efterbömen får witsorb , at
den gör sig! af det allmanna altib pä et utmärkt fatt fortjent,som, utom anbra gagnanbe hushalls ibrotter i synnerhet ar an,
gelägm om Sker- och Angffotfelens rätta rykt. Det är ti min
lott at berömma Herr Capitainens" nit om en förbättrad Oe-
conomte i Lanbet. Den fom känner Herr Hi«rtv8 »dr,
da tankesätt, ar nogsamt öfwertygab bärom. Jag anhäller fast
mera, at Herr .Capitaine gunstigt täckes anse benna teknade
Beffriftiingén öfwer min föbflobygd, fåfom et ringa prof af en
worbnabsfull erkänsia, emot ben stora gunst och be mänga »väl-
gärningar, N»eb hwilka Herr Capitaine mig alt »frän mina;
späda ar behagat gynna. Nast tilönssan af all fällhet och
walmägo, leftver jag med fullkomlig högaktning

Välborne Herr CAPITAINENS

obmjufe tjenare
LARS PALANDER.



Fält -Bokhållaren
Ädel och Högaktad

Herr Eric Johan Andersin,
Vice Lands-Secreteraren och Crono-Befallningsmannen

Ädel och Högaktad

Herr Gustaf Lewander.

AAet ar en ef mindre ött» an angelagen omstdndigyet, at »p,
\3J pä undfängne »välgärningar , tacksamhet bör »vara en

otroungen päfölgb. Dä til mitt första Academiffa ar,
bete iag utwalt närwaranbe dmne, hwaruti jag teknat några
anmärkningar, röranbe hushällningen i min Fosterbygd 7 få wyF
tt jag albeles kdnssolös af min plikt, om jag ej tillika nyttjade
detta tilfdlle, at betyga ben oOranberliga erkänsla, som mit tack,
ftmma sinne åtföljer, för be mer an mänga wälgatT», ngar/ med
hwilka I, Mine Gunstige Herrar! behagat tid efter annan
mig omfatta. Mine Herrar! I alffen hushålls witterlek' I
anfeen för et ofkylbigt nöje, at pH alt uptankeligit fatt kunna
forma ben lönanbe jorden at frambringa sina frukter, llpttlgen
därföre benagit betta mitt yrke, oanfett det ti, fora wederborbt, af
mig i alt kunnat utföras. Med beständig högaktning förblifwer

Mint Gunstige Herrars

HKrsamste ttenare
LARS PALANDER.



§. 1.

Församling, dr belägen i Tawasiehus Lan,vvCS~: öfre Sdrmdki Hdrab, och lyber u«ber Hattula Sokn,
4X171 samt sinnes efter Th-ologie Dofloren och Profeflb-J6\i ren Herr JACOB (IfcDOLlNS pä Hattula Prä-
st gärb , gjorde obfervation , ligga unber 6r grad. 4 minutersPole-högtj. ©e anmärkningar, som Phyfices Profefforen
Herr ANDERS PLANMAN, mig bewägit meddelt, utreda
äfwen, at», »vid Nahkoila by, hdrstädes, som ligger wid paf
i mil, norr om Hattula och i mil ät fud-ost frän Kulsiala
Kyrka, han funnit - högben »vara 61 grad. fi min. wib
patz. »Af en enba Jupiters första Månes «m«f»on, den han
haft tilfalle, at i Rahkoila observera, har han ock »närkt me-
ridian stilnaden wara, emellan Stockholm och Rahkoila 25
min. 9 fec. i tib, hwaraf följer at Nahkoila ligger 6 grad» 17
min, wib paj? öster om Stockholms meridian.

Denna Församling är ii mil aftågen iftän TawastehusStad. Gränsar ät föder och sud,ost til Haftufo Moderk«rko-
A lä-
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länet, ät »väster til $dto»f«, ät nord'wäst til Sdrmäki, ät
norden ti. Pälkäi^, ät nord-ost och öster til Hauho Sokn.

At denne Församling i äldre tider utatordt en fariMd
Sokn, dr fa mycket mera trolicit, fom bäde uti äfffilliga ©rott,
Ning CHRiSTlNAS, uthä ldigade Donations Bref pä nägra
egendomar harstädes til Nldderstapet och Adelen, fom ock i fle-
re gamla Härad? Handlingar, ben tydeligen kallas en fätstilb
Sokn. Men hwad e

tid 5ett blifwit underlagd Hattula och fött
namn af Tyrwendö Capell, säsom den i fenore tider blifwit
allmänt kallad, det kan man ej utreda. Skulle Gemene mans
fdgen äga grund, fom pästär , at hdrst stedt början »ned
byggnad af en Stenkyrka famma tid,.som TawasKhus ©lott
och Moderkyrkan » Hattula blifwit upbygde, fä har redan är
i2co denne ort utgjordt en fdrstilb Forsamling, samt dr det sä
mycket sannolikare, at Christendomen harstädes, redan sä tidigt
blifwit införd och stadgat sig, som at denne ort ligger nära
wid Tawastehus Stad; hdrståbes äfwen ännu finne»» en afurälder med gråstens byggnad upförd 8acriftie. Denne Kor-
ka, säsom belägen inom delDstora Frälse, Godset Loppis, nu
mera Stiernsunds äkrar, har ock warit

t as de ryktbaraste Offer-
kyrkor i Landet. I senare tider har här endast »vant en Trä,
kyrka. Och dr ben nu waranbe, oansedt för 40 är sedan up-
fatt, nog bristfällig. I' denne Kyrka öfwas och förrättas nu
Gudstjensten pä Finsta; ibland äfwen pä Swenssa. Sä
wida här inga gamla Kyrko * handlingar äro at tilgä, fä
har man intet wibare at förmäla om Ecclefiaftike - jOrnmäl
harstädes.

§. 2.

I anseenbe til benna Församlings Politisse Indelning, fä
uptages »väl af Assessor TUNELD uti deh Swcnstfl Geo-
grat)l,ie, Kulsiala ibland Nedre Särmdf» Härads Soknar.

Men
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Men h.'ruti har siett et mifltag; ty oansett meb Moderkyrko,
länet Hattula, säfedes förewetter, sä har bock kulsiala För,
samling, som nu fallas Tyrwenbö Capell, bäbe nu och afälder hört under öfte Säxmäki Hdrad»

Efter en, är 172; uti Lanbs-Contoiret i Helsingfors för,
fattad Summarist Fortekning uppä de i Nylands och Tamaste-hus Län befintelige Hemman och Mantal, sä sinnes Kulsiala
Sokn, uptagit til t; Skatte, 74 Crono, och 5 Frälsehemman,
tilsammans 6ii Mantal, hwaraf 2sii Mantal »varit Cronan
behällne, 37I uptagne och AMantol öbe.

t Men emedan härafen stor del ar dels Pälkäne, dels Säxmäki /»ailorater under,
lagt, fä bestär allenast bet utrymme, fem til benna Bcjkrif-
ning hörer, efter 1684 och 1635 arens pruviltonela afffattning
af 31?? Mantal. Och nar Suontaka byn, som lyber unber
nebre Säxmäki Hdrab, för bes nära belägenhet, dn härtil be,
räknas, meb be§ «i Mamal, sä utgör benne Församling nu
för tiben 43U Mantal.

Denna Förfamlings ldngb dr ifrån nord »väst til fyb-ost
2 mil och 1000 alnar, uti en rätt linea. ' Def) brebb ifrännorb-ost til fyb*ivdst emellan 13 och 14000 alnar.

Efter ben Geograpbiste afmätning som Herr InZsnieurenHANS LÖFVENDAHL är 17?! öfwer denna ort förrättat,
och hwilken Herr kommission» Lantmätaren PEHR KiELL-
MAN mig benägit mebbelt, sä finnes benna Församlings Area,
meb alla sine twiste platser, (som utgöra 613 tunnelanbs Iorb,)
bestä af 22320 tunnelanbs wibb; hwaraf, seban för Sjöar,
Bäckar och Wdgar, 7353 tunnelanb afDragés, sälebes behäll,
ningen blifwer af hela detta Capellgdlbs

c Iorb och Mark,
14467 tunnelanb. *2Bib benne uträkning bör lag bock anmär-
ka, at Suontaka by meb bef) betes och ulmark, säsom en ont,
rebbe, ei ar inbegripen. Och som betta Capell, utom Suon-
taka bestär af y& Mantal, och wibben af Forsamlingens

512 Jord
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Iorb och Mark är 14467 tunneland, sä belöper sig i denneArt, pä hwart heft Mantal af bättre och sämre Mar? meb
Viker och %na inberäknade wib pah 465 tunnelands utrymme.

§. 3.
$(f Sivar> äro h"dr enbal> märkwardige, förutan twann<

smH träff, Wanajanwesi stora sii>, som stöter nästan til hwar
by i denna Församling. Denna Siön är til längd och bredd
Af i mils sträckning, förr än Säxmäki S>fn wid Ickala ta,
ger emot, Dä denne Sjö »vidare sträcker sig ända til Walke,
kosti, »nen med en brebd, som på nägra ställen är knapt afi mil» Ifrän Ianackala Sokn, och depe orters »vajttuörag
%ox denne ©jo et inlopp, genom en Ström, fom flyter wästersm Stjernsunds Satesgärd och Kulsiala Kyrka , famt leder den
(amma sitt tvätten förbi Mwastehus Stad, neb i Wanajan-
lvest. I denna Ström, ar fä stribt »vattubrag, at i ben
starkaste winter, den knapt finnes 14 dagar tilftulen. Ström,
mens bredd är ungefär k famnar/ til 6 a 9 alnars djuplek.

Utfallet för Wanajanwesi, med Säxmäki S öarne, och
alt det »vatten, som ifrän Mallaswesi och andra Pälkdne
Sokns (Svar flyter nid igenom Walkekoffi Fotf, det blifwer
wib Kuokala Ström och Fors) i Lempdlä Sokn; och har hela
denna sträckningen och »vidden af stora Sjöar af 7 mils längd
ifrån Tawastehus til Kuokala, endast et gemensamt utlopp där,
slädes, hwarföre ock mdstadelen af Täwastland, skulle eftee
hand blifwit dränkt och ofroerfti>dmn>af af tratten , i fall icke
efter Rikfens Höflofi. Stänbers bögstprilwarda Författning,
genom nödig Strömrensning, Utfallet genom .Kuokala Fors blir,
wit utwibgat. Ar i7f7 gfordes härmed börzan, fä ivdl un-
der Herr Landshöfdingens och Riddarens HANS HENttld.
BOIJES, söm ock Herr KrigsNädets och Riddarens OTTO
ERNST LV)E8 ständiga tilfyn. Och gjorde Mmoget, har,

wib
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»i> fä mocket mera friwilligt bagswerken, som nyttan af denna
dräocfiga åtgärd »var ögonstenlig, och de ddttil af betze Hög,
»väldemäfte Herrar pä et Utmärkt niufft/ fogligt och öfwerty,
gance sätt uf muntrades.

3 denna Wanajanwesi Sio, sinnes ganffa mänga gräs-
rika och fruktbarande Holmar, ech höra äfwen af dem 20 styc-
ken under Kulfiala Församling. Ibland detza kan Rätulit
Holmen för sin storlek anses mäst for en sdrffild O» Den ut-
flor i omkrets, uddarne emellan 9000 alnar och efter Wikor-
nes böjning 12000 alnar. Denna O, hwilken afdelas och ge-
nomffäres af en liten Mol)e uti tm torra platfer, är bebodd
af 2 Rusthälf och l Anzmence Hemman, med deras unders
liggande rar, och innehafwes nu ben famma afHercÄrigs-
Qomm.ssZrien CARL I0«AN SAXBECK, Lammatzari Höt-
men dr mdrkwärbig för fin stöna och flora wdxt af Lindar,
samt finnes fä här, fom pä Retula och annorstädes i Försam-
lingen, någon wdxt af Alm, hwilket träslag, allmänt annor?
Pä Finsta kallas Inlaga, men har för Äynneprf.

Af Fiffar, fem i benna stora Sion dre meta* fdllchnte och
Märklvdrbige, fä bör jag först nämna åiiuru* 8l,ni«, tTlarjl,
fisken , och hwilken förut har warit bekant unber namn af o»
F//// tenigj langlake; Men i förleden Winter, dä Herr
professorer» KALM, mebfölgde Bistops-v.fttÄtton, fä är af
Anom denne Fist befunnen »vara ben ratta, pä Swenffa kal-
lade tiläl)(ft Af alla insic-fistar är ben störst, och ouiförmaV
les af Herr Arcbiat. och Nödåren von l.lNNö i def)Skän-
sta Nesa pag. 62, säsom mycket sällsynt fiff i Swerige. De»
han sitt, har endast t* Li§p. men fäs har ibland t« et
Sk:pbs »vigt, si. at stere f'rfpaN oxar fordras til at draga up
den samma. Fisten är Swdlgfiff, och kan frodiga i sig de
största Braxnar. far fäs här sck en och annan gäng, samt
«i god art Braxen, i synnerhet, ben fom fångas wid Tykölä,

A3 uti
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uff en wss af Mallaswesi fion, hwilken är ej scmre än den så
allmänt ryktbara Hollola Braren. För öfrigt är denna För-
samling en god Fist-ort. Smä Nors fångas har, strävt efter
islo§ningen om tvären til en mnckenhet, äfiven af andra Sok-
rars Inwänare; God stor Gös fångas dä äfwen, samt stal
ben följa meb Nortzen, och som anmärkt blifwit, mcb mycken
begarlighet nyttja ben til sin föba.

Af Minerale-Källor, sä har professoren, Herr PRESES,
unber best resa i Tawastlanb åt 1763 igenom anstälte försök
funnit Källan wib Sulkio Torp wara en AUrtiait ,
vurioto fugarf, eller at watnet innehåller en ftygttg Järn-Vt»
itrill, samt har ben sebermera meb förmon af flere Soknens
Herrstaper blifwit nyttjab til Surbrun. Sebermera har iag
ock anställt prof pä watnet i Korpue och Weräjän niittp Källor
wib Lusi, af hwilka i fynnerhet ben förra är af famma art,
fom ben föregdenbe; men har starkare »vattufprclng. Parofar,
kain (ähbe wib Mälkis och Hannulahyöri wib Mänala by,
äro bägge mera Iärnhaltige, eller Auduu Ma>tine$ fimpiica,
På en unber R<tula lybande Ang, finnes en Källa, hwilken
Herr Medicine I)o<etoren BRv£MER undersökt, och tyckes af,
wen kunna nyttjas fäfom Surbrunns tvätten.

§. 4.

Af Bergarter och Mineralier, fom förtjena nägon ft)nner,
lig upmärksamhet, har harstädes ännu icke stett nägra uptdk-
ter. Af Bärg äro de högsta Wermaswuori och Ängiswuori,
famt påstäs at pä det första, som ligger pä gra f.n emellan
Hauho och denna forsamling, man stal kunna hafwa i åsyn
hela siu Kyrkogäld.

Barg-Cbrittaller, CbriftaUi qvårtzofi, de finnaS af en
tämmelig klarhet: men intet mycket stora, wib Wesunba Bar,

get.
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get. I et Varg wib Luft by, har ock röjbt sig anlebning pä
Bb erts, som til fin halt, frambeles närmare stal unbersökas.
ferrum ArZiIlg mineralifatum, minera infrinfece, colore ser»
reo, ve! nigro ceorulelcente, Msrtbrnn Myrmalm; bdraf
tyckes til någon enhet »vara tilgång i Rautaldhti Äng,
hwilken lyber unber Suctata by.

§. 5.
Oansett inga päliteligc» rön hdrstabes, angåenbe Climatet,

i anseenbe til warma och köld, blifwit anstäldte, har dock ar,
farenheten wisat, at wäxter, som tälja sin hembngd ifrån wibt
afiägsne orter, sä »vänt sig wid detta luftstreck, at de har
rögdt all trefnad, och jämwäl hunnit til fullkomlig mognad.

Köld och nattfroster, hafwa härstams alt sedan förra
Rysta wäldet, ej giort någon muifelig städa. Uti hela För,
samlingen borde Lahdentaka, mäst wara utsatt for nattsråster,
emedan denne Fastigheten nästan alt omkring dr omgifwen af
k it: men den dr nu ock därföre aldeles befriad, sedan bege
kärr och sumpiga ställen genom Innehafwarens, Herr Krigs,
Rådets och Riddarens OTTO ERNST BOIJES, priswär,
da försorg blifwit bragte, dels til härdwalls Ängar, dels ock
til åker. At denna Församling å ena sidan dr omgifwen afsjön Wanajanwesi, och å den andra afBärg och Backar, det
tyckes ock naturligt »vis förhindra kolbens wälbsamheter.

§. 6.
Wilbt wäranbe tkabarter, som utgöra Skogen hdrstabes,

de äro i allmänhet: Tall. Gran, En, Furu, Björk. Al, Afp,
Rönn, H!gg, Linb, Wibe, Brakweb och Try. Lönn finnes
äfwen på flera stallen. H«§el, Corylu», bdrpå dr ock tam-
melig tilgäng i Församlingen; men an mera, uti ndstgrdnsan,

be
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de Pdlkane Srtn, hwarest Allmogen dfwen brifwer någon
handel meb Hatjebnotter.

Willa ÄPletrdn påstås af några afw-n finnas i denna
Församling. Meb säkerhet kan man anse bem för eu lemning
af forbna tibers planteringar.

2lft, Fraxixus, Fen. Sarni. Af denna trddart sinnes
ock i stogen wib Suontaka; men än til stotre ymnighet i Sal,
tuta by i Moberkyrkolänet, hwarest äfwen igenom inrättab de-
fullatio per delcenlum, Allmogen bdraf ti reder et nyttigt lä,
kemebel, eller beras, få kallabe barnen tcrwa. Mogna Ast,
famor, fönberstofta och lagbe pä Win, har man hdrstabes
funnit mebbela Winet, en alt för angenäm Aromatisk fmak.

Alm, «/«,«,, finnes, fom förr fagt blifwit, ej allenasthär i Kulsiala Församling til tämmelig myckenhet, wib strdn,
derne af siön Wanajanwesi, utan dn til större mnckenhet, »vid
Moberkyrkoldnet i Hattula. Och som betta trabsiag är ibland
Nordens wackraste och förträffeligaste aborter; best nytta i
fiögber, jdmwäl, ej minbre än Astens, ar stor och bräpelig, fä
wore bet en högstnöbig och nyttig publik anstalt, i fall pådeste
orter i Tawastlanb, hwarest bet sielfmant roffar få mycken tref,
nab, Planterings Lundar af Alm och Ast ffulle anläggas.
Imedlertid, förrän detta kan ställas i »verkställighet, fä borbe
desta trädarter, »vid plikt af mängfalt större witen än Skogs,
ordningarne innehålla, fredas för wåldsam medfart.

For dem af mina Landsmän, hwilka dre hugade at in,
rätta Planterings hagar af bestå ädla träd, arter, wil jag i
korthet anföra de upgifter, fom Herr PR>k8E8 mig meddelt,
til at med minsta kostnad upbringa dem til frodig tvärt; och
fan detta ste antingen igenom fröfaning, telningar, eller ock
af afläggningar.

Pm frön mogna här i Finland i mectio )ulii månab,
til aning, och likna be samma til någon bel frön på
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Syra, samt kunna de då famlas i torrt waber och nibsils
om Hösten i flutet af September manad, en tum djupt i jor-
den, bälst i Sandmylla, De ligga 4 a fe månader i jorden,
innan de upgro, bwarfore det ej är någon förmon at utsä dem
om waren. Sä wiba befja frön af wader lätt kringspridas,
fä bör man noga pasta på, när de äro rätt mogna. Dest-
utom finnas de ock ofta maststungne och städade, så at af en
hel sierdedels tunna sro, ibland ej mera än nägra hundrade
plantor upgro, hwarföre det är säkrast at tilreda Planterings-
sängar, hwaruti de fås uti i twär hands djupa föror, och det
så tätt, at frön ligga pä hwarannan, dock 1 qwarter emellan
hwar fora, hroarpj. miillen sedan krattas last igen, bock sä, at
ej fororna med fröen rubbas, samt siuteligen slätas sängen meb
klappträbet. Planterings sängen öswerhöljes ock glest meb små
Enris, eller ock Ormbunkegräs, hwilka ej allenast gifwa stpgb
ät be upgående späda plautorne, utan ock främja ben beqwäm-
ligheten at man med »vighet kan watna Planterings sängarne,
utan at jorden stöOé bott. Sedan ptautorne et år upwnxit,
utplanteras de största i ordentlig Träd-stola, i aln emellan
gardera, och 3 qwarter emellan raderna, så at man meb
gångstyffel kan gå däremellan. Widare putsas trädet til nö-
dig hogframmtghei'/ och är ymnig matning nödig ifrån box-
jan til flut.

Igetwm Alm telningar kan detta träd fortplantas,
em man upsöker bem i Skogarn?, bärest be af Afmfron up,
grott, och inflyttar bem i Planterings-stolan. . Med af-
lägMingar kunna ock Almträn ökas, i fall på något gam-
malt krokigt och »vanw : xt Almträ, man afhugger rötterna en-
bast pä ena siban af Gfmmen, sä at trädet mast faller .full
och lutar til jorden, hwarpå Kronan bredes nt, och föstes best
qwistar meb träkrokar i marken, samt fastas seban pä dem
fandblandad sivart mylla fä mycket, at spitsarne af hivarje qwist,
endast titta up utur jorden, då efter par års förlopp, rötter

B fin-
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stnnes wid hwarje i mullen nibbögd qwisi, hwilken bä löstas
från Stammen , och planteras ut som anbra träd. De Skott
fom gamla trän iitstjtita »frän jorben, dro pä befta sätt äswen
mycket lämpelige til af/läggningar. All annan stags afiaggning
med Alm, »vil föga eller intet lyckas. Stammen af Almen,
fbm på betta fättet fälles til (»flaggningar, bor ej Immas qwar
pä marken, utan febcu» afidggningarne rotat sig, bör ben sim»,
ma med alla bef) gröfre rötter utur jorben noga uptagas, e,
meban på hela Almen, i synnerhet beste senare, lemna bet brå,
peligaste ämnet för flogber och til inläggning för ©fatal!, 1
makäre. >

Frsen pä W dro mogna i September mänabs stut.
De utfäs i Oäober månab i fanbblanbab Lera, och ligga
Astefrön iblanb öfwer t är i jorben innan be gro. Som Asten »vid
roten upstnmr en ymnoghet telningar, fä kan den igenom d.m
dsiven mycket lätt fortplantas.

I fall man ej wii göra sig möda med ordentel'g Plante,
rings Skola, meb behe bägge trdbartcr, få kan man icke best
minbre främja beras fortplantning pä bet fättet, at sidan man
utmalt sig et frodigt, wälwuxit Ast, eller Almträ, så omgdr,
bas bet i runbel euer fyrkant, til 324 famnars dillande j,
från sselfwa Stammen, hwarpå man meb en spade inom ben,
na hägnad, gräfwer up jorben til en 4 tums bjuplef, eller ock
Ödrstäbcs enbast wänder om torftven runbt ifring träbet, bä
best mogna, frön årligen få sig sielf i ben upwänba jorben,
htvilfa, feban be krattas nib i mullen, upgro bdraf til ymnighet
små trän, hwilka efter behag, stban pä anbra stallen funna
utfällas. I fall Almen således sieif fått utfå sina frön, fäbör bet stället, hwarest be i mullen blifwit nibkrattabe, nägr.r
gånger watnas, bä be beforbras til bef) fdkrare grobo. och
frodigare wdxt.



ii ) " ( W
Af Erut,ce5 sinnes hdr.Swarta o* röba Mnbdr. De

förra tvära allmänt »vib Dar och backar, och de senare åf*wen på några ställen, i synnerhet wib Stjernsimbs ängar ochSkogsbackar.
§.7.

Seban man uti §. 2. wifat betta Capellgjdlbs omkrets
vch innehåll, är nu nöbigt at anmärka, huru många tunne-
lanb bördig Afer och Äng öfwer huswub här sinnes och i
hwab mon upoblingar stebt i desie senare t

Are», De mdtnin,
gar, fom efter luffens Höglofiige Ständers Forfattning af-3eograpb,ste CommiiTions Landtmdtaren hdrstabes werfstdl-
let*, aro ej <3eometrice ännu få siuteligen fulljölgde, at man
i det nogaste fan weta antalet af ben mark, som harstädes är
uptagen til Åker. Igenom samlad underrättelse af Aboerne
i, hwarje By i denna Församling, har jag bock inhemtat at
Zlkren af bättre och sämre jordmon, fom af Inwånarena
nu hdfbas och brukas utgör tilfammans tunnelanb, hwar,
iblanb famwal be nya upoblingar, fom inom »s a ro är blif,
vut uptagne och utgjöra ts8 tunnclanb, dro inräknade. Och
fom hela Församlingen består af 43|f mantal, så följer häraf
at hwart Mantal i benna Församling nu wtb patz äger något
öfwer 20 tunnelanb åker. Men förutan bet at ägorne för hwarje
by fdrffilt dro mycket ffiljaktige til storleken; alla icke eller warit
lika flitige och arbetfamme meb nya upoblingar, så upkomme»
häraf dock någon olikhet i far för Mantals hwarje åkermark.
Af bem fom meb synnerlig utmärkt heder giorbt sig af benna
orten förtjent/ igenom lyfanbe efterbömen i en god och förbdt,
träd Landlhushällning, samt en myckenhet u.'odlingar al Zker
och Ang, få bör framför alla med synnerligit loford nämnas
Herr J^ngs,Diabet och Ribdaren OTTO ERNST BOIJE,
samt Herr Capitaine ANDERS BOIJE , af bwilka ben för,
ca innebafwer Lahbentoka Gods, bestående af Manne berusta-

B- de
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de Säterier, jämte et Skattehemman, hwarwid han f fena»
ören uptagft 21 Tunneland ny åker, samt för nya Toipst«;!icu
upodlat 28 Tunneland; tilsamman 49 Tunnelanb,'ny Åker-
jord. Herr Vice Lands,Secreteraf en och £rono*SSeffllinings,
man GUSTAF LEwänder , har likaledes, sedan år 1764Storstifts delningen för sig' gått, i luft bi), jämte Herr Krigs-
Städel uptagit 16 tunnors land nu Åkerjord. Och wore i den-
na Församling, på de masta ställen icke sämre, om ej bät-re
anledningar til ny åfer upodling, allenast flere »ville nidlögga
lika drift och flit »vid åkerbrukets uphjelpande, som af bcfe För,
samlingens »värda Herrar Ledamöter ffjedt.

lerjord ar den mast rådande åkerjord i denna Församling?,
med åiMiga blanningar. W'd luft och på några andra stäl-len finnes (Sand, och Moblandad mylla. Åkrarna hafwa md,
stadels sitt läge emot solen, och ligga »vid sjön Wanajantvesi,som genom sina tnwikar stöter mast til hwar by i denna För,
samling; samt dr åkern, sä här som allmänt i Lcndet sordelt
i twänne delar, af hwilka ben ena ligger t trade,, då ben ta»
dra »växer. Oanfett mästadelen af åfrarne utaf naturen l'afwa
et fulrigf och jluttande läge, så äro be i allmänhet dock mindre
dikade an wederbordt, hwartil i synnerhet »varit orsaken tegstif-
tet, hw.rigenom åkrarne harstädes, som mast lyda under flora
Byar, blifwit i så fmå tegar fördelte, at Aboerne ansett förstor förlust at genom behörigt dikande göra sina små tecar min,
dre än de förut warit. Genom StorfMe blifwer denna olä-
genhet nu mera mur »vägen rögd. På Lahdentaka äro åkrar,
ne »väl dikade, och alla diken gå uti en rät linea ofmer hetaåkern, samt ligga be 25 alnar ifrän hwarandra. Förutan detAkren härjlädes mall gjödes med det som samlas i ladngarde-f,
så nyttjas äfwen därtil mycket sönderhuggit granris. Men so-
dan Skogen bäde genom Swedjand.' och (innöts blivit mncket
medtagen, sä hafwa trefne Aboer äfwen med förmoti, börjat
nyttja samlad by och kärrjorb, til gödsel på Akrauie. K om*

i\:wt
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mänhet uffores göbselen i små last på åkren om wlntren, hwar-
af, igenom wåwamet i synnerhet på fluttanbe åkrar, ben må,
sta must Lahdentaka införes »nästa gödselen cm
Sommaren, och då äfwm flrart nibptogeé. Sker det ock nå,
gon gäng om wintren, så lägges gjödfcln i stora bogar på å,
lerstycken, l'w (fa med halm eller granris til »våren öfWerstytas.
Herr Krigs-Rådet har äfwen pä tahbentafa den artige» inrätt,
ningen, at it Ladugården finnes en aM och grop, hwaruti alt
gödselwatten nidsitas. Denna flles med spånor, mull, torf,
och allahanda afsträden, som ifrän,koket ocb gärden hela året
öfw.v kunna samlas, samt strös något kalk

c ech asta däribland,
at så mycket bättre främja förmtaelsen; Häraf. blifwcr en brå,
pelig g6p(el pä åkren, och »wtt>as äfwen i förledit år utur den,
tia gjol 4?o tast gjödning. glferolögningen ster här mästadels
endast twänne gångor, men på Labbcntara plögcs Åkern altid
trenne refor. Första gången stor det om »Pären, förr an korn
utsädet ster; 14 dagar därpå flåddas åkern och plög-s andra
gången. Om Hösten flåddas åkren, ifall därpå Dtåg stalls,
fedan sMswas, om alm sädant tarfwar, och sist plöges den
tredje gängen. Alla manliga (Sädesslag fäs här pä Dr,
ten, och finnes åkrarnas askastnina pä få ställen gå öfwer 9
kornet, På Lahdentaka har man fått til 13 a 14 kornet efter
Nag utsäde.

§. 8.

Af Planteringar, så äro Humlegårdar af be äldsta här,
städes, samt har icke allenast hroar by til egit husbehof, utan
ock något til ass.lu: samt är Humlan af den bättre forten i
Tawastlanb. Lin och Hampa utfås och brukas enbast til hus,
behof; Bohwete <2ulciver28 ock något af en be( Stelnbsperso,
rer. Tobak planterar hwar Bonde måst til egit behof. Ifrån
Lahbentaffl har ock något blifwit såldt. Uti be trägårdar som
harstädes finnan, på Stjernsund och Lah&entarä, wisa Äiers,

B 3 bärs,
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bdrstran. Päron, Plommon och Appeltrdn, samt Stickelbars-
bustar, med hwita, röda och fwarta Winbar, en god fram,
gång och trefnad. Potatoés och Lins med en hop kökswäxter,
hafiva i synnerhet, förutan andra Stånds-personer, Herr Krigs,
Rådet och Riddaren BOIJE , samt Herr vice Lands-8ecreter,.
ren LEWANDER til en muckenhet upfört. Alla Bönder haf<wa fina Kålgårdar, och Rofwor utfå* , jämte Roträgen i
Smedjor,

§. 9.
Angarne bestå hdrstabes mast af HårbwaN. En bel kärr

och fiymohor nyttjas äfwen til höstag. (potn c?eametriste af,
mätningen öfwer denna Förfamling icke ännu tillfullo för sig
gäft, så kan man icke eller så noga utsätta tunnelanbet af ben
mark, som hdrstabes brukas til Ang och Mullbete for kreaturen.
Igenom tdmmeligen pålitelig underrättelse, är. mig ock kunnigt,
at ängarnes afkastning efter medelmåttig howaxt, i denna For,
samling til bet minsta bestiger sig til 1328 Simmar * Ho. Ochsom benna Förfamling. består af 431| mantal, f* belöper sig
häraf något öfwer 30 Hhmars Höwdrt på hwart mantal. Mensom efter Hemmanens färstilta häfb och nyttjo,rättigheter, faint
tib efter annan stebbe upoblingar. Antalet af ängsmark för
hwarje Hemman ifdr, bock dr mycket olika, fä har hdraf
at i benna Förfamling sinnes hemman, hwilka innehafwa öswer»
fiobig Ang, säsom :

%
Kartano Rusthåll i banala, hwilket til

det minsta äger 60 Ähmars äng til årligt höstag, då däremot
fiere anbre Rusthåll hdrstabes knapt aga hälften bäremot. 'För
öfrigit,. som et tunnelenbs ängsmark hdrstabes kan anses wib paf)
af t ähms ho afkastning, och man, af be anlebningar, som
rögbt. sig wib Storstiften, funnit denna Församlingens ängs,

mark
"Med Hh« firftäs här UMfirligen 2 Winttlkh,jym tiifamma» innchäl»l» 60 Hijlputib Hi.
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mars utgöra 2180 tunnelanb; få sinnet man äfwen hdraf, at
när s tunnetanb äng,

c wederbörligen beräknas emot 1 tunnelanvila, bet i brist af nödige ängs upoblingar, ännu saknas 261c)
tunnelanb ängsmark, fördn emellan åker och ang, efter en
wdlgrunbab hushällning, blifwer et behörigt förhållanbe. Ma,
sta delen af mina Landsman bot jag altså räba, at hdlbre haf,
wa i afsigt, at igenom nya upoblingar, oka dngen dn åkren.
De få ängs upoblingar, som här nu förekomma, dro mast
ssedde »vid sädane hemman, hwilka innehaftvas af Stånds,
perfoner. I synnerhet har Herr Krigs, Rådet och Riddaren
BOIJE, Herr Fdnbricken GABRIEL JOHAN GARDIEMEL
STER, och Hert Krigs.kommissarien CARL JOHAN SAX-
BECK föregått anbra häruti med lyfanbe efterbömen. Man
wil enbast til »vedermdle bärpå nämna at Herr Krigs-Rådet
låtit uptaga Äapo kärr både fil 10 tunneland åter, som ock til
äng af ta åhmars afkastning, churuwdl denne craii ej ldngese.
Van warit få af watten öfwerhölgbet, at man bärstdbes på be
fiasta stallen kunnat ro med båt. .Watnet hdraf, har mast i-
genom bilen blifwit afiebt; samt ar afwen Herr Krigs, Råbet
härstäbes ben första, fom meb rothuggning få wib betta, fom
Atafuo kärr, wib Lust, jämte Herr vice &wbé,Secrereraren
LEWANDER, börjat ängsröbning. Deförsök han anställ med
ängars plögningcoch gödning, haswa äfwen ti minbre, an som
be uppä Haga äng inrättabe twdnne wattudammat, hlvarige,
nom Wånvatnet hålles qwar på angarne til wib paf) mecli»
Maj», tybeligen åbagalagt en bråpelig nytta.

§. 10.
Wib denna ortens Boffaps stötfel, har jag intet mdrk-

wdrdigt at anföra, utan fast mera måste bekänna, at i benna
hushålls-gren brister hos en stot del af mina Lanbsmän en
mycket nobig kunstap. I denna Förfamling och härifrån wiba*
re åt Abo Län, nyttjas allmänt Orar til körstor; Men i be
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andra nästgränsande Soknar, anses det för skam och nesa, at
brifwa en ore. Fåren dro fm5 och grosullige, af den allman,
na Finsta arten. Herr Krigs-Rådet BOIJE, underhåller dock
på Lahdentaka et Schäferi af tco Får, bete Spanffa och En,
gelffa, dels blänningar af bägge. Förutan wanligit steke, fö,
bas be meb Hö, Al' och Asplof, samt litet Hafra. Långhalm
brukas här dsiven aldrig för Bostapeu, utan ständigt sönder,
huggen, hwilken päspädd, Ligget? i krubbor, til nyttjande. På
några Bondehemman i Suontaka, sinnes ock Spanssa och
Tysta pr, samt äfwen annorstädes hos nägra Ståndsperso,
ner. Getter brukar allmogen til myckenhet; men pä Lahden,
tälta sinnes inga, utan endast några af Aogorista slaget.

Bostaps ssukdotaar och Hdst-stortningar, infalla hdr ge,
menligen om Sommaren, efter mycken stark heta och torrka.
Orsaken, hmarföre be ofta widt utbreda sig, dr säkrast den, at
fule döde kreatur ej sä djupt nidgraswes i jorden, som weder,
borde. Herr PRESES har under sina resor, såsom Plantage
Oire6teur i Landet, funnit, at är 1762 bä Bostapen mycket
störte wid Ilmola by hdr i granstapet, så hade på ben forgif,
tiga örten Gicuta, igenom det at »valnet ifrån siösträndcrne
owanligen uttorrkat, detz rötter blifwit försatte til förruttnelse,
hivilka förorsakade på watnet en blåaktig fet hinna, ej olik densom plägar ibland finnas öfwer MartiaPste Surbrunnar. Om
man tager frista rötter af Gicuta, och stär däraf några bitar,
samt kastar dem i watnet, så kan man ock tydeligen se, huru
den saften, som flyter ur poreme på denne tvärtene rötter, strart
öfwerbrager wattubryn meb en sådan blå hinna. Denna ort
lar;r altså kunna anses, at dfwen iblanb smitta sjelfwa .palnet
meb sif forgft.

§. 11.

I anseenbe til benna Församlings »vackra belägenhet, ,å
har framfor andra orter ej ringa del Herrstaper hdrstabesför,

staffat
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staffat sig Fastigheter ock utmalt benne ort til sit hemvist, fä
at i betta lilla Capellgälb*, nu finnes et antal af 55 Stänbs,personer. Efter förlebit års Tabelitverf, få befancs hdrstäbett
1129 personer, af fon t

od) ålder; nemligen: Gift folk. Mankön
,98, Qwinkon 198- Änklingar 8, Änkor 53. Ogifte öfwer ts
år, Mankon ria, Qfvinkon 128. Barn under 17 år. Mankön
228, Qwinkon 204. Enär betze 1:29 perfoner betas emellan
43§fmantal, få finner man at harstäbeé dro »vid paf) 25 personer
på t)watt mantal. c Enär man åter af bestå 1129 afbrager förStånbspersoner, Ålderstigne, Bräcklige och Barn 516 perso,
ner, så blifw.r ben arbetanbe folksstyrkan harstädes 14 perso,
ner på hwart mantal.

At folknummern, härstäbeö i bege senare åren ansenligen
förökat sig, kan af följande årens Summanste Tabell tybeli»
gen inhämtas.

Fölgakteligen har Folk-nummern hdrstabes in»m is år sätt en
tilokning af 280 Personer.

Årtal. Mankön. Qwinkön. Summa,
1750 397

418
450
464

849
832
983
894

1751
1754
1757
1760
1763
1766

45*
4ll
45o
5»3
546

530
483

533
583

971
1046
1129

liaen har Folk-num«oln härstädes in»m is
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Följande Tabell utmärker huru stor morfallt-ten af Man/ed) Qwinkon warit hwar/e år i benna Församling, uppå före-nämnde 16 års tib.

Mdrkwdrbigt dr, at ifrån år r7?4 til år 1757- antalet affolknummern harstdbes på 87 perfoner warit minbre, såsom benförsta Tabellen utwisar, och at efter ben senares innehåll år
1756,

Årtal. Fö
Mankön.

1750 13
1751 8
1752 19
1753 11

?ödde. Döde.
Qwlnfön.
> ,6 ■'

i6
16

Mankön.
il

8

Qwinkon.
7

12
ii >°15

20
i;
6 '°1754 i)

1755 '7
1756 13
1757 13
1758 18
1759 15
1760 12

_
'- __

20
1)
n 4

8
V 20

13
10

5
14
26
18
9
9
9

19

20
.8 6

6
1761 26
1762 18
176) ; 17
1764 23
1765 16
1766 18

280

23
17
13

23
6 .4

20 ii" I
7
6

'5

.7
20
23
18 18

■ I I ■I

I 304 I 180 225
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»?s6, 20 personer mera blifwit döde dn födbe. Inaen annan
orsak dr här på orten bekant, än at förenämbe år benna or,
ten besivärabes mycket af rägn ock »väta, som hindrade bäde
utsäde,

4 tvärt och mognad af Råg ocb annan säd, cd) hwilket
feban e

förorsakade, en allmän mitzwärt. ocb brist på föba i den,
na Församling, samt gaf inbyggarena anledning at nyttja

(
0,

manlig och ofenlig spis til föba, ett ock en ornab och för,
stämd säb, som af Cronem frän Tawastehus Magazin til be
nödlidande utlmites. Detta alt med ftVra omständigheter, »vi,
fat todeligen, huru angeldgit åkerbrukets rätta häfd ar for Ta,
»vasttanbé Inwånare,"samt beror hdrstabes Menige mans md-
sta frefnab och sällhet uppå betz bestånb och upfomst.

§. 12.

Af Publika Politiska inrättningar, så bor jag ssuteliam
nämna Inrättningen af (SoFne,lvf

<
agazinet härstäbes,

hwarmeb imvånarena giorbe början for trenne år feban, och
bestär nu bet samma af 30 a 40 tunnor Säds famling och
insättning.

Lträlebes bar igenom Niksens Höaloflige Ständers försatt,
liing Herr Krigs, Nåbet och Niddaren OTTO ERNST
NOfE, samt Herr Gapifaine ANDERS RGIM, här i För,
samlingen inrattat Spinneri-stolor, at imSfwa Landets
re i ben finare Linne,spänaben och Linne-planteringen, ocb un,
ber&åfles här nu årligen »vid paf' 22 personer i sidan flögbeof,
ning, hwilka, Scban be lärt sig bäruti behörigt bandalag, fåkringspridas be i Landet, at därom underrätta anbra ortens In>
bygaare Efter den underrättelsen, fom Herr CARL ZiTT'NG,
hw'<ken gör biträde i siyrseln, »vid spintieri-stolan, mig
meddela, sä bar ,'ag funnit, af 291 perfoner redan sinnes, utom
Spinneri, som åtagit sig at ärligen fpmna garn til
lo, »a » 16 strängars sinlef, och til hwilka Spinräckar ochHafp,



Hasplar ifrån Lahdentaka blifwit lemnade. Herr KrigsRäbets
Aba anstalter och ouftrotteliga brist hdrwid, systanbe på Linne»
lVlanusaÄllrernez upkomst i som efter be§ anlägg,
ning och inrättning redan bestå af 24 Wdfstolar, utmärka til
allmänt nöje, at hem »värdigt upfyller den afsigt, som af Rik,
fens Hogloflige Ständer med denna priswdrba inrättning til
lanbets förmon dr päsyftad.

* detta capell, som nu falla* Tyrwändo, har fil namnet sit ursprung
af Finska orden Turu och wando, bet nr: en frSfter »ugt eller
3nroif af en Slö; och som XDtn pa Göthista utmärker Wflt*
ten, så lam man här fä igen någon lithet emellan infe dagg;
©praten.

G. A. Ä.

20
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