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Satakunta.

Satakunta on se niinkutsuttu Porin lääni, jayhdis-
tettynä Turun maan kanssa kutsutaan sitä herttuakun-
naksi. Tämän maakunnan rajat eitviit kuitenkaan soivi
yhteen läiini-rajain kanssa, maan meneepi Satakunnasta
melkein yhtä suuret osat Vaasan ja Hämeenlääni.».
Läntisellä siwulla on meri, ja eteläinen raja alkaa noin
kaksi penikulmaa Rauman alapuolella, kiiypi sitte mo-
nessa mutkassa itiikakoon puolentoista penikulmaa poh-
jais puolelle Kosken kirkkoa, jossa se kääntyy pohjai-
seen, meneepi sitte Punkalaitumella koiliseen, liiy Vaa-
san lääniin, pohjaista ja luodetta kohden, kunnes se
penikulman päässä Soinin kirkosta yhtyy Pohjanmaan
eteläisen rajan kanssa, jota se seuraa lounaista ilmaa
kohden, pitkin Maanselkää ja päättyy Merikarlvian
pitäjän ja Sidebyn kappelin Malilla Pohjanlahteen.
Tässä käsityksessä on Satakunta noin 15 penikulman
lempinen ja 20 penikulman pituinen — ja siis suu-
rimpia maakuntia Suomessa.

Satakunta kuuluu seurakunnallisessa katsannossa
Turun arkkihiippakuntaan ja sisältää kokonansa tai



2

osittain 5 protvastikuntaa ja 23 emäpitäjää, joista
kuitenkin useita on päätetty haltaistaivatsi. Niitä
onkin tässä maakunnassa muutamia erinomaisen suuria,
joista mainittakoon esim. Mlvilan pitäjä, joka sisältää 7
seurakuntaa, maan joka on päätetty halkaistaivaksi 3
emäpitäjään, nimittäin Ulmilan pitäjä, johon Porin
seurakunnat kuulumat, Nakkilan ja Norrmarkun pitäjät.

Satakunnassa on 5 kihlakuntaa, ptka kuulumat
Turun hoivi-oikeuspiiriin, jonka ohessa 2 käräjäkun-
taa kuuluu Vaasan hoivi-oikeuteen.

1. Ali Satakunnan kihlakunta, johon kuuluu
tämän maakunnan räntäiset seurakunnat, nimittäin,
Merikarivia ynnä Siikaisten kappeli, Ulwila ynnä
Porin maaseurakunta sekä Norrmarkun, Poomartun,
Ahlaisten, Kullaan ja Nakkilan kappelit, Eura ynnä
Kiukaisten ja Honkilahden tappelit, Eurajoki ynnä
Luwian kappeli, Lapin pitäjä, Rauma, johon tnlee
Hinnerjoen kappeli Laitilan pitäjästä sekä osa Itä-
neestä ja Pöytyeltii, jotka kuulumat Turun maahan.

Seutu on kilvennäistä ja saniaista. Tässä on
paljo jiirlviä ja jokia. Paitsi Kokemaen-lvirta, jonka
lativat pistäylviit laivealle ja kauwas ja josta erit-
täin otamme puhuaksemme, etsii täällä tiensä mereen :

Karwian-joki, jonka alku on Kauhajoey kappelissa,
Säkkijärmessa, Maanselältä, siis Pohjanmaan ra-
jalla. Se jnokseepi Karivian ja Kankaanpään läpi,
jonka jälkeen se hukkuu Isojärween, maan hakee sieltä
uudestaan tiensä Merikarivian kautta mereen. Tämä
joki taypi aluksi Hiimeenkankaan siivutse, jota myöden
tie muinoin ivei Pohjanmaalta ala-Suomeen. Karivian
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joen kulkupaikka tässä on sitäkin ihanampi kun tämä
kangas muuten on niin ylen kolkkoa.

Samaan jokeen tulee siivu-haara Poomarkusta,
jossa matkustaja saa kuulla Kaleivalan sukuista kieltä.
Milloin tänne, samoin kuin muihinkin seurakuntiin
näillä tienoilla, on asujamia muuttanut Karjalasta,
ei warmaan Moinee sanoa, mutta ainakin on täällä,
niinkuin muissakin tiin paikan seurakunnissa ruotsa-
laisuus muinoin lvallinnut, muuten olis työlästä sa-
noa, mistä ne ruotsalaiset nimet olisiwat tulleet ky-
lille ja taloille, joita täällä on suomalaisten nimien
ohessa, ehkei niitä käytetä rahwaan kesken, ivaan ai-
noastaan Virkamiesten kirjoissa. Vähän matkaa ala-
puolella Karivian-joen lähtöä Iso-jiirivestii on Lan-
kosken (Långfors) paperiprunki (Ahlström). Tämän
joen tvarrelta, erittäin Kankaanpäästä, on näinä ivii-
meis ivuosikymmeninä wedätetty lukemattomia planttu-
ja lauta-tonttia Poriin ja sieltä laiwattu ulkomaille.
Samoin Ahlaisten tai Norrmarkun-joen ivarrelta;
sekin faapi alkunsa Hämeen-kankaalta, jossa on mielä
toinenkin ivihantaiva paikka, Vähäinen lähde, aiivan
maantien tvieressä, josta alati pulppuaa kylmää, rai-
kasta mettä. Sitä kutsutaan kuninkaan lähteeksi, sen-
tähden, että kuningas Adolf Fredrik, miihän yli sata
wuotta sitten, matkallansa ala-Suomen ja Pohjan-
maan milliä siihen seisahti lemahtamaan ja itseänsä
wirwoittamaan ynnä hänen loistama seuransa. Lähde
ei ole näöltänsä suuri, Maan jo muutama sata askelta
alempana sen mesi käyttää useita myllyjä, kunnes se
Mouhijiirwellä muuttuu joeksi ja lammikoiksi, joista
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se sitte lähtee Norrmarkun-joen nimellä ja käyttää
saman nimisen rautapruukin (Mellin).

Vähän etelämmällä ja purjehdittaiva aina Ruske-
tan koskelle Nakkilan pitäjää, siis 4*/z penikulmaa suus-
tansa, kiiypi Kokemäen Voimallinen Virta, sadan järiven
lasku-joki, Viisin suin mereen. Sen lohet ja siiat oivat
maan mainioita. Mdestii ainoasta nuotta-apajasta,
Lukkari-sannan, lähellä Porin kaupunkia, on muotista
arentia maksettu kruunulle lähes 3,000 hop. ruplaa.
Se Virta jakaa Varallisuutta ympärillensä ja sen
ivarrella on ollut kolmessa kohden kaupunki, joka nyt
Porin nimellä, on maamme rikkaimpia ja ivireimpiii
kauppa-kaupunkia ja joka ajoittaisin on lähettänyt maas-
tamme suurimman laiivaston merta purjehtimaan.

Lähellä Porin kaupunkia on Tuorsniemi (Thors-
näs) klasipruuki, perustettu muonna 1781 (omistaja
Rickstl_n), joka teoksiansa jataa pitkin ali-Suomea.
Vaan suurempi pruukin laitos on Leineperin (Fred-
riksfors) rautapruuti, perustettu iv. 1771, ynnä siihen
kuuluma Fredriksberg in kankipaja (Lönegren), Kultaan
tai Lemanpellon kappelissa. Sitä pruukia on näinä
Miimeis muosina koolta laajennettu ja sinne koottu
työntekiöitä ja mestaria Ruotsista. Sen kanssa kil-
pailee Kauttuan rautapruuti (Falck) Euran pitäjässä,
lähellä kirkasivetistii Pyhäjärlveii. Viimeksi mainittu
järivi lasteupi Pohjan-lahteen, Eurajokea myöden,
johon myös Köyliön-jiirivestä tulee haara, mutta kun
mesi Eurajoessa on korkealla, niin se antaa roettä ta-
kasin Köyliö-järwelle. Paitsi näitä on tällä seudulla
suuri joukko mähempiä ja isompia tammia, joista
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muutamilla on lasku Eurajokeen, toisilla taas Koke-
mäen-joteen, niinkuin Vähäisellä Hiirijiirwellii, josta
kansan muistot tietäivät jutella seuraawan: Kun Lalli
oli murhannut pyhän Henrikin, kristin-opin ensimäi-
sen saarnaajan Suomessa, Vainosi häntä omatunto ja
pahat henget hiirten hahmossa, ettei hän tuskissansa
löytänyt lepoa missään. Niinpä joutui hän Viimein
näille seuduille ja koetti piilotella itseänsä Harotan
kylän takamaalla, jossa Vielä löytyy tölli, nimellä
Lallin maa. Täältä hän pakeni Hiirijiiriven kylään,
jossa muinoin sanotaan löytyneen kiloinen maja, ni-
mellä Lallin koto. Siitä hän tuli tämän askein
mainitun lammin reunalle — maan ei Kaiuilla rau-
haa — hiiret ahdistamat Lallia ankarasti; hän kii-
peä korkeaan kuuseen, jonka hiiret kaltvaivat tyivestä,
jotta se kaatuu. Lalli putoapi tammiin, hiiret perässä ;

sinne he kaikki hukkumat. Tästä nimi Hiirijiirwi.
Tämä kihlakunta on Satakunnan merimaata ja

sen asujanten luonne on myös sitä mukaa toisenlai-
nen kuin sisämaassa. Kieli-murre on sekoitettua ja
sanat katkaistuilla päätteillä. Erittäin on se haivait-
tawll Eurassa ja Eurajoella sekä niiden pitäjäin kap-
peleissa. Ahlaisissa puhuu rahtvas yhtä paljo ruotsin
kuin suomen kieltä ja Kokemäen jokea ylöspäin on
hytoiit matkoja kylillä ja taloilla sekä ruotsin että
suomenkieliset nimet, esim. Ahlaisten kappeli (Hivittis-
bofjiird), Hytvelä (Hjulböle), Ruotsiniemi (Rosniis)
j. n. e. Kotielämässänsä he oivat puhtaampia täällä
kuin ylimaassa, ja heidän ivarallisuudenfa ilmoittaikseparemmassa rakennus-tamassa y. m. Saamattomuus
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ja huolettomuus ei oletkaan niin yleisenä Vikana luin
muualla ala-Suomessa, ehkä rahivas täälläkin mie-
lellään pysyy wanhoisfa wiljelystawoissa j. n. e. eitä
juuri ättiä muuttele uusiin, parempiin. Hän esim.
pyytää tasivattaa ivahivasti lviljaa, eikä pidä sitä
huolta karjasta ja karjan-ruasta kuin hyivii Miljan-
kin kasivatus waatisi. Muuten täällä ollaan hyiviii
puukaluin malmistajoita ja tehdään niitä Rauman
puolella ulkomaillekin lvietäiviksi. Rauma onkin Sa-
takunnan toinen merikaupunki, josta aikanansa enempi.

2. M-Satakunnan alinen kihlakunta, johon
kuuluu Satakunnan eteläinen osa, sisältää Kokemäen
pitäjän sekä Harjaivatlan kappelin, Köyliön ja Säky-
län pp., osan Punkalaitumen pitäjästä, Huittisten p.
ja siihen kuulumat Vampulan ja Kaulvatsan kappelit,
Orihpäiin k., Pöytyen pitäjää, Loimaan p. ynnä sen
kappelit Alastaro ja Metsämaa.

Kokemäen Pitäjä, jonka läpi saman niminen ivirta
juoksee, on iviljakasta ja ivätirikasta maata. Se on
lvanhimpia pitäjiä Suomessa ja luullaan siinä olleen
joku kauppalan tai kaupungin tapainen jo ennen kris-
tin-opin aikaa, josta täällä niinkuin myös keski-ajasta
löytyy paljon muistomerkkiä, täällä kun on löytynyt
kaupunki, linna ja kuninkaan kartano. Ne kaksi edel-
listä olvat häminneet, mutta se kolmas on täällä ivielä,
nimellä Kokemäen kartano, jossa aikanansa on ollut
isäntänä kuninkaita, herttuoita, kreiiviä, Pispoja sekä
muita jaloja miehiä ja kuuluisia naisia. Hemming,
Taivast, Bonde, Sture, Fleming, Gyllenstjerna, Kurki,
Vasa, lagellonica, Bjelke, De la Gardie, ynnä muut
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Suomen historiassa mainiot nimet, oivat tämänkin
kartanon historiaan liitetyt. Huittisten pitäjä niin-
kuin Loimaakin oliivat muinoin ivahivoja metsämaita,
waan nyt oivat metsät karsittuina ja kansa elää maa-
iviljelyksellä, joka ei kuitenkaan pääse oikein Vauras-
tumaan, karjan-hoito kun täälläkin on huonolla kan-
nalla. Punkalaitumella tehdään sentään hyiviiä juus-
toa. Köyliössä on muistoja aina lristin-opin ensi-
mäisistä ajoista; muun ohessa Köyliön kartano, joka
sanotaan olleen Lallin ketotalo. Säkylässä on Val-
mistettu myllykiiviii, mutta se Valmistus on näinä
lviimeis wuosina iviihentynyt, kun myllykiiviä on al-
jettu tuoda Ruotsista, josta ivetoftaMa on halivempi
useaan paikkaan Suomen maata, kuin Säkylästä.

3. M-Satakunnan keskinen kihlakunta, johon
kuuluu Pirkkalan pitäjä sekä Mö-jiirtven kappeli, Vesi-
lahden p. ja Totkijiiriven (Tottjärlven) k., Karkun p. ja
Suoniemen k., Mouhijärtven p. sekäLatvian ja Suoden-
niemen kk., Tyrmään p. ja Kiikan ja Kiikoisten kappelit.

Vesilahden pitäjässä on Laukon kartano (Törn-
gren), jonka alle koko Totkijiiriven kappeli kuuluu.
Sekä Laukko että Totkijiirivi muistuttamat mahtaivaa
Kurtien sukua. Lukia muistakoon "Pohjan piltin",
jonka jutelman pääivaiheista muutamat omat tänne
asetetut esim. luku: "Vuoden pisin yö". Laukko on
meidän ajoistamme mainittatva sentiihden että Elias
Lönnrot siellä oleskeli nuorempana ja sieltä on anta-
nut ulos Kalemalan toisen painoksen. Samoin hän
on siellä kirjoittanut kansan suusta "Elinan surman"

Tässä kihlakunnassa on Tampere.
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4. M-Satakunnan Minen kihlakunta, johon

kuuluu Ikaalisten ja Kankaanpään Pitäjät, Karivian.
Parkanon ja Honkajoen kappelit, Hämeenkyrön p.
ja Viljakkalan k. sekä osa Ruoweden pitäjästä ja
Kurun kappelista.

"Pohjanmaan jaala-Suomen Välillä löytyy Vielä
tiinäpä-Mänii suuria erämaita, jotka tuskin ikänä tu-
lemat Viljelykselle raiwatuiksi. Kulo niitä tosin usein
raiwaa penikulmittain kymmenittäin; muuten ei nii-
den ikuisia honkia kenkään koske, paitsi joskus raju-
ilma, ukkonen ja terwanpolttajan tirives. Matkustaja
saapi hartvoin nähdä jotain niin kolkkoa ja niin hir-
Vittiiivää, kuin on esim. sen tien Varsi, jota muinoin
kuljettiin ja joskus Vielä kuljetaan Kauhajoelta Ikaa-
lisiin ja jota Hämeen-tantaatst kutsutaan. Matkusta
siellä suVi-sydännä, talwi-sydännä, syksyllä eli leivällä
— aina se on yhtä autio ja hirmuinen. Kesii-piii-
ivänä polttaa sinua kuiiva ja kuumuus sisältä ja ulkoa.
Hetvoses kiskoo sinua syiviissä sannassa — hän on
N-kahtumaisillansa. Sinun silmäs etsilvät turhaan jo-
tain iviheriöitsetvää, jotain eläivääA Hongat oivat pa-
laneet, ja he kurottawat kuiwettuneita oksiansa joka
neljälle säälle. Maa on, niin pitkälle kuin silmä
kantaa, peitetty kuiwettuneella kanerwan sängellä, ja
luonto näyttäisi woiwansa siirroilta kokonaisen Veden-
paisumuksen. Ei siellä näe ainoatakaan metsiin-elä-
Väii, pedotkin kamoksulvat tämmöistä luontoa kesällä;
ei siellä kuule ainoatakaan linnun iviserröstä.

Eli matkusta hänessä syksyisenä yönä, niin mie-
lesi täyttyy kaikilla kumilla, mitä kamalimpia löytyy
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maan alla ja maan päällä, kuule sitte huhkajan huuto
kaukaa, niin — älä ole luonnostas pelkuri, jos mie-
les tekee Vapisematta mattas päättää. Eipä taimel-
lakaan matka täällä ole hupaisempi. Päiivä on ly-
hyt, ei sen Valolla ehdi majasta majaan. Asuntoin
Väliä on penikulmat; yö tulee, ja se on ikäwä kuu-
tamallakin. Hongat näyttämät Vielä suuremmalta,
heidän pitkät marjonsa oikoawat lumella. Ilives iväjyy
oksalla, sudet juoksentelewat parwittaisin ja ulwowat
Vihasta ja syöwiit toinen toisiansa saaliin puutteessa.
— Ia kuitenkin on tällä kankaalla ollut taaja ihmis-
ten liike muinoin, ja on Vielä nytkin. Tosin on se
tie, joka käypi Kauhajoen ja Ikaalisten Väliä, heitetty
hätviöön, sitte kuin se herkesi olemasta walta-tienä
Hämeen ja Vaasan Välillä; mutta sitä enemmän
kuljetaan niitä toisia teitä, ja erittäin sitä, jota on
Kristiinan ja Tamperen mälillä, nyt kun ulkomaan
raaka-aineita edellä mainitun kaupungin kautta Vie-
dään Tamperen tehtaisiin. Myös Vedätetään niitä
teitä myöden taltvis-aikoina puutaivaroita sisämaista
rautakaupunkeihin.

Vaan se, jota Kauhajoen tietä ennen muinaan
joskus kulki, sai sielläkin laivata ihmisiä. Toisinaan

kohtasi hän joukon Mustalaisia, jotta tien Vieressä
apettiivat heivois-kaakkiansa — heillä olikin taivalli-
sesti Vain yksi heivonen, jolla oli kuormana heidän
ryysynsä ja kerjuu-tawaransa. Ihmiset, suuret ja
pienet, kulkilvat Masin. Vähäiset lapset kannettiin
äitien seljassa, kontissa, joista heidän musta, kihara-
tukkanen päänsä näkyi. Viiliste oli heidän seuras-
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sansa porsaskin, joka tasaisesti astuskeli ihmisten pe-
rässä, kunnes hän mäsyi; sitte häntä kannettiin niin-
kuin lapsiakin. Tämä ihmeellinen kansa, jolla ei mis-
sään ole mäkinaista kotoa, on ennen kuljeskellut Suo-
messakin latviammalta kuin nyt. Vaan näinä aikoina
olvat Mustalaiset Vetäyneet Suomen sisämaihin, joista
he toisinaan ilmestyivät kaupunkeihin markkinoille. He
eiivät tahdo asettua mihinkään, eikä harjoittaa mitään
taivallista ammattia; he olisiivat alinomaa kulussa,
paha-teossa ja kerjuussa, maan nykyiset lait työntä-
mät heitä mankihuoneisin. Heillä ei ole missään isän-
maata; itse kehumat he oleivansa Egyptistä, Vaan
oppineet sanoivat heidän oleivan jonkun Indiasta tun-
getun lahkokunnan. Ensikerran ilmestyi heitä Euro-
passa 15 lvuosisadan alussa, jolloin heitä nähtiin suu-
ret joukot pussit seljassa Frankfurtin fuurilla mark-
kinoilla.

Mainitulla tiellä tapahtuu joskus että muuta-
malla paikkaa puut eiivät ole palaneet; kumminkin on
heidän tytvensä kuorittu terwapuiksi, sillä jos matkus-
taja näillä teillä sattuu näkemään nuorta männistöä,
niin ei setään ole ehjää, se kasivaa tosin, mutta ter-
tvanpolttajan kirives on sen merkinnyt kuolemaan.

Toisinaan on tien Viereen asetettu monen sylen
leivyinen pnu-rowio; se on ympyriäinen ja sen kes-
kustalta nousee tulen-liektiä; siinä ivalmistetaan ter-
maa. Sen ympärillä oikoo miehiä, samulta mustu-
neita. Silloin tällöin käy heistä joku tertvaksia kor-
jaamassa haudalla; hän oikaisee heitä korennolla ja
sytyttää tulta, missä sitä tarivitaan — terivahaudan
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pitää palaman tasaisesti. Näin on muosisatoja mal-
mistettu tätä ainetta, jolla erittäin Pohjanmaan kau-
pungit omat tuoneet rahansa ja rihkamansa ulko-
mailta. Nyt on monessa kohden männistöt jo polte-
tut terlvoiksi ja tämä keino on siis loppunut, maan
sen loppu on edistyttiinyt maanlviljelystä."

Jos tämä kangas on kolkkoa, niin on Ikaalisten
pitäjä, Kyrösseliin rannoilla, kaunista. Mainitun pi-
täjän kirkonkylä onkin tehty kaupungiksi, maan mil-
loinka tämä kaupunki pääsee johonkin Varallisuuteen,
on Vielä tietämättömyydessä. Kyrösseliin päässä on
sama-niminen koski ja pitäjä. Kurun kappelissa teh-
dään laiivoja kulkemaan Näsijilriveä.

5. Satakunnan kihlakunta Hämeenliiiinissä, jo-
hon kuuluu Lempäälän, Kangasalan, Orihmeden ja
osia Ruotveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Kiivikirkon
pitäjistä sekä koko Teiskon kappeli. Kangasalta Orih-
ivedelle käydään pitkää taitvalta myöden, jonka oike-
alla kädellä on Längelmätvesi ja masemmalla Vesi-
järwlA Sillä matkalla on koolta jyrkkiä ja kieroja
ahteita, joissa moni matkustaja on ollut henkensä kau-
palla. Vaan niiden mäkien päältä on hyivii katsella
niikö-aloja. Liingelmäiveden takaa pistilyy niemi Sa-
halahden pitäjästä, nimellä: Eräpyhä; siinä on mui-
noin ollut uhri-paikka. Orihmeden pitäjässä mainit-
takoon Siiynäjoki ja Holma (Boisman). Itse kirkon-
kylä on Vähäisen Orihseliin rannalla, johon se Valkea
kirkko kuivailee muotonsa. Vaikka maakunnan luonto
täällä Orihivedellä on sieiväii, niin ei ole asujanten
muoto, Vaateparsi eitä huoneet. Kylät oivat ahtaita
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ja lotaisia, niinkuin suuremmat kylät täällä sisä-
Satakunnassa ja — Hämeessäkin. Orihmeden ja
Ruoweden Välillä on melkein samanlainen kangas kuin
se Pohjanmaan jaKyrön Välinenkin, mutta maantie on
koiva ja hyivä. Siinä on laaja erämaa Ruoweden,
Orihweden ja Teiskon rajalla, jossa kasivaa hirmuisia
mastopuita, jossa karhu usein tawataan asuntoin lä-
hellä ja jossa ihmiset syömät pettua. Niistä pettu-
sankareista tulee kuitenkin muutamista jotenkin Va-

rallisia talonisäntiä, kun heidän peltonsa ehtilvät laa-
jentua, heidän karjansa kasivaa, ja he itse ehtiiviit
ostaa talonsa perinnöksi. Moni heistä pysyy kuitenkin
petun syöjänä koko elinaikansa ja jättää Vielä petun
lapsillensakin. Orihweden kankaalla on "Kallenaution"
kestkiewari ja siitä Vähän matkaa Ruometeen päin
"pahan lvirstan" mäkinen maantie. Ruotvesi on hu°
paisempaa ulkomuodoltansa kuin Orihtvesi, ja sen asu-
jametkin niiyttätvät puhtaammalta.

6. Kuortaneen kihlakuntaan Vaasan läänissä
kuuluu tästä maakunnasta Keuruun pitäjä sekä Pih-
lajatveden ja Multian kappelit, ja Ruoweden pitäjästä
Virtain ja Ätsiirin (Ähtärin) kappelit. Keuruun
pitäjä, joka tätä nykyä on ylimaan iviljarittaimpia
pitäjiä, oli tvielii 200 Vuotta sitte takamaana, jossa
Hämeestä ja Satakunnasta käytiin metsästämässä,
kalastamassa ja kasken-poltossa. Näissä seurakun-
nissa oivat asujamet luontonsa ja tapainsa suhteen
enemmän pohjalaisia kuin satakuntalaisia, ja heidän
asuntonsa omat somempia ja awarampia, niinkuin he
itse oivat näöltänsä pulskeampaa kansaa.
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Elokuun 26 p. 1862 määräsi arm. julistus Suomen kih-

lakunnat jaettawiksi uusiin tuomariluntiin, jotka Satakunnassa
tulewat olemaan seuraawat:

I:ksi Slltlllunnlln tuomarikunta: Orihweden pitäjä, Hä-
meen lääniin luuluwat osat Ruoweden pitäjää jaKurun kappelia,
sekä osa Kuorehmeden kappelia. Kangasalan pitäjä, Kimikirton
pitäjä mainittuun lääniin tuuluwan osan kanssa Teiskon kappe-
lia, Lempäälän pitäjä selä Hämeen lääniin kuuluivat osat Pirk-
kalan ja Wesilahden pitäjää — 25.409 henkeä.

2:ksi Ikaalisten tuomarikunta: Turun ja Porin lääniin
kuulumat osat Ruoweden pitäjää ja Kurun kappeli, Ikaalisten
ja Kankaanpään pp. ynnä Parkanon, Karwian ja Honkajoen tl.,
— 25,105 henkeä.

3:ksi Kyrön tuomarikunta: Turun ja Porin lääniin kuu-
luwat osat Pirkkalan p. ja Teiskon k. ynnä Möjärwen k. Hä-
meenkyrön p., WiljaNalan k. kanssa. Kosken p. Suoniemen k.
kanssa selä Mouhijärwen p. Suodenniemen eli Pohjankylän k.
kanssa. — 24^31 henkeä.

4:tsi Tyrwiiiin tuomarikunta : Wesilahden pitäjä ynnä Totki-
järweu (Tottjärwen) k., Tyrwään p. Kiikan ja Kiikoisten tl.
kanssa. Huittisten p. Wampulan ja Kauwatsan kt. kanssa, sekä
Turun lääniin kuuluma osa Punkalaitumen pitäjää. — 28,592
henkeä.

s:lsi Ullvilan tuomarikunta: Meritarmian ja Siilaisten pp.,
Ulmilan emäseurakunta Kullaan eli Lewanpellon k. kanssa, Po-
rin maaseurakunta, Nakkilan ja Norrmarkun pp. ynnä Ahlais-
ten ja Poomarkun kk. — 28,448 henkeä.

6:ksi Euran tuomarikunta : Eurajoen ja Lumian pp., Rau-
man maaseurakunta, Lapin p.,Hinnerjoen k., Euran p. Kiukais-
ten eli Rautuan ja Honkilahden kk. kanssa, Köyliön, Säkylän
ja Kokemäen ftp., Harjamallan l. — 28,724 henkeä.
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Kokemäenjoki.

Se, joka sattuu silmäilemään Suomenmaan kart-
taa, on erittäin hawaitsewa sen pinnalla lukemattomia
järiviii, jotka keskenään omat yhtyydessii. Kaikilla
heistä on lasku-ivirtansa niihin mereen-lahtiin, jotka
Suomen nientä syleiletviit. Mahtawimpain joukkoon
näistä lasku-mirroista on Kokemäenjoki luettama. Sen
laineet eiwät kokounnuktaan aiwgn Vähistä lähteistä.
Seuratessa mainittua jokea Suomen läntiseltä ran-
nalta, johon se tekee syiviin lahden, siinä, missä Repo-
saaren (Riifsö) fatama suojelee kaiken maailman lai-
ivoja, heidän käydessään Porilaisten kanssa kauppaa
tekemässä, nähdään ensinnä itse lahden rannalla, oi-
kealla kädellä, useita tviihiä, mutta sieivästi raketuita
kesii-asuntoja, jotka malkeaksi maalatuilla seinillänsä
pilkoittaivat puiden Välistä. Näinä iviimeis-aikoina
on Porin sääty-Väki niitä alkanut rakennella ja niissä
asuskella. Itse lahden ympäristö on kuitenkin pelkkää
alankomaata, samoin joen-suu, minkä haarat käymät
kosteitten niittyin läpi, joiden reunoilla, etäämmällä,
on muutamia kyliä, kunnes tullaan Poriin, jonka uusi
kirkko on näkynyt kauwas. Pori on komea kaupunki,
sieltä joelta katsoen; sen raatihuone ja kiivimuurit
hohtatvat sinne uljaalla muodollansa.

Mempänii käy joki Ullvilan liipitse, jossa Koi-
lviston (v. Numers), Sunniemen (Palander) ja Ano-
tan (Järnefelt) kartanot omat ivanhoja, wapasukuis-
ten taloja; joista ne kaksi jälkimäistä owat mertittä-
miit Suomen muinaisajoista: Anota oli Kurkien ja
Sunniemi Finckein tototalo. Nuijasodan ajasta on
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muistettawa mainio Gödik Fincke. Kokemäen jokea ei
päästä aluksilla ylemmäksi Nakkilaa; siellä alkaa jo
niitä wähäisiä koskia, joita kaikkiaan on tällä wirralla
kahdeksankolmatta pitkin matkaa estämässä wesikulkua.

Ulwilan yläpuolella on Kokemäen pitäjä, jossa
lienee ollut taaja kaupanliike jo pakanallisuuden ai-
tana. Sieltä se kauppa sitte on muuttanut Poriin.
Muinaiset muisteet puhuwat täällä eräästä Öster-
telge-nimisestä kaupungista, jossa ulkomaalaiset täwi-
wät Suomalaisilta ostamassa metsän-nahloja. Luul-
tawa on, että tänne talwisaikoinakin totountui paljo
kansaa, kosta tiedämme pispa Henrikin täällä matkus-
taneen kristin-oppia saarnaamassa, jota työtä hänen
sanotaan tehneen eräässä ladossa, joka wielä seisoo
lahonneena paikallansa. Suomen kristinkunta on tu-

keetsi sen ympärille teettänyt soman huoneen, joka
muistojuhlana w. 1857 wihittiin. Sen huoneen owen
päällä löytyy kutlaisilla kirjaimilla seuraawat sanat:

Tässä saarnasi sanaa,
Lunastusta lausui keraan
Pyhä hurskas Henrittimme,
Suomen pispa ensimäinen.
Sana tuotti siunauksen,
Kantoi kauniin hedelmän,
lost' on Herralle ylistys,
Henrikille muistopatsas.

Kokemäellä käytiin wielä keski-aikanakin wireätä
kauppaa ja mainiot Pirkkalaiset owat tänne jättäneet
muistojansa. W. 1365 eli kolme wuotta sen jälteen
tuin Suomalaiset oliwat saaneet oikeuden ynnä Ruot-
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salaisten kanssa Valita kuninkaita, jota oikeutta seu-
rasi se että saiwat lähettää sittemmin edusmiehiä
Ruotsin waltiopäiwille, mainitaan kuningas Albrechtin
sallineen satakuntalaisten häwittää Kokemäen linnan,
jonka alkua ja historiaa ei tunneta. Linnat oliwat
niihin aitoin maakunnalle suureksi rasitukseksi, asuja-
met kun oliwat welwolliset niitä ylläpitämään ja
niitä warustamaan rualla, hewoisilla ja miehillä.
Albrecht tahtoi suostuttaa kansan hänehensä, ja niin hä-
Vitettiin Kokemäen linna. Kauppa oli jo ennen muut-
taunut Kokemäeltä Ulwilan kylään, joka nyt mainit-
tuna Vuonna sai kaupungin oikeudet. Sieltä muutettiin
taas kaupunki ja kauppa Gustawi Wasan aikana Poriin.

Tänne Satakunnan fteräiselle alankomaalle rien-
tää Kokemäen-wirta Kietärökosken kautta Huittisten
pitäjästä, jossa se ensikerran näyttää jotA-muotonsa
ja wesi-rikkautensa, saaden länsipuolelta tässä lisäkseen
pitkän Loimajoen ja taitasen Puntalaitumen-joen. Jos
tämä alankomainen seutu on kauneutta Vailla, niin
alkaapa luonnolle ilmestyä toinen muoto, kun joki
rupeaa muuttumaan järweksi, ja kun tullaan Satakun-
nan sydänmaille. Ensimäinen niistä järwistä on
Lieto-järwi Tyrwäässä, jonka rannalla Tyrwään uusi
kirkko ylentää kaksi torniansa. Aiwan lähellä Tyr-
wään kirkkoa on Wammaskoski, jota myöden Rauta-
wefi laskeupi Lieto-weteen. Nämät seudut eiwät wielä
kuitenkaan ole erin kauniita, Tyrwään Pitäjä kun on
jotenkin tasaista ja metsätöintä, ehkä niinkuin Huit-
tisten pitäjäskin wiljakasta ja Väkirikasta maata.
Waan Tyrwäästä tullaan Karkun pitäjään, molem-
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min puolin Kuloweden ihania rantoja. Siellä alkaa
ne somat nätö-alat joita sitte kestää pitkin ylimaita,
Satakunnan ja luoteisen Hämeen läpi. Ehtimiseen
muutellen muotoansa tarjoapi luonto matkustajalle toi-
sinaan torkian hakomäen, toisinaan Vihannan lehdon,
ja jokaisen kukkulan päältä näkyy järwi elikkä järwen
lahti, jonka ympäristöllä on laaksot ja korkeudet. Ih-
misten raiwaus ei ole täällä Voinut häwittää, waan
parantaa luonnon koreutta. Pellot ja niitut ja asun-
not owat täällä ikäänkuin laaksoin ja mätireunain
kaunistuksena.

Kuloweden rannoilla on useita kartanoita, joista
mainittakoon Kauniaisten (Wegelius), Tuomiston (La-
gerblad) ja Kuljun (Mellin) kartanot. Kuloweteen
laskeupi lähellä Salmen kylää muutamia järwiii
Mouhijärwen pitäjästä, jossa niitä kaikkiaan on 171;
ja sitte Kyrösselkä, joka 73 jalan korkean Kyröskos-

ken kautta heittäypi Kirkonjärween ja Mahnalan sel-
kään ja sieltä Siuron-tosken kautta tähän Kuloweteen.

Waan Kulowesi saapi myös Emäkosken eli No-
kianvirran kautta Pyhäjänvestä kaikki ne Vedet, jotka
Vähempinä ja isompina järwinä lainehtiwat länsi-
Hämeessä ja itä-Satakunnassa, joten Kulowettä pide-
täänkin Kokemäenjoen perialtuna. Emäkoskea samoin
kuin Kyröskoskea käywät muukalaiset ihmettelemässä,
ja jalo se onkin, siinä kuin se kuohulla rientää mut-
kaista tietänsä ja painuu sywään laaksoon Haawiston
kohdalla, tuunes se Vihdoin pääsee määränsä päähän
— Kuloweteen. Emäkosken lähellä, sen eteläpuolella
on Nokian talo (Törngren), jonka tykönä Fleming
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woitti talonpojat Nuijasodan aikana. Siitä wähän
matkaa on, Pirkkalan pitäjän keskellä, tuo wähänen
Pyhäjärwi. Sen nimisiä löytyy Suomessa monta;
millä he kaikki owat ansainneet nimensä ei Varmaan
tiedetä, waan tämä lienee kyllä sen ansainnut, joö ei
muun, niin siewän muotonsa tähden, siinä kun se oi-
koafti hiljaisuudessa korkeiden rantainsa keskellä. Pirk-
kalan pitäjä, sen ympärillä, on Suomen muinaisista
ajoista asuttua maata, ja sen nimi muistuttaa sitä
mahtawaa kauppaseuraa, josta maamme historiassa
puhutaan. Kirkko on järwen läntisessä päässä kor-
kealla kukkulalla liwestä, walkea, eriskummainen muo-
doltansa, 20 tai 30 wuoden wanha, ja sen wastatus-
ten toisella puolen samaa päätä on Pirkkalan pappila
ihanalla paikalla. Muuten on tässäkin useita wä-
hempiä, mutta kauniita herraskartanolta, niinkuin Wiiki
(Brakel), Maatiala, Pitkäniemi ja Rahola kirkon-
puolisella rannalla; Sankila, Haikka, Waltila jaPar-
tola pappilan puolella, jossa myös Vanha kirkko on.

Wähän pappilaa lännempänä tai lounempana
laskeupi Pyhäjärween Vesilahden kautta kaikki ne
länst-Hämeen järwet, jotka Kokemäen wirtaa myöden
tuowat wetensä Pohjanlahteen. Siellä on Sorwan-
selkä Wesilahdessa ja Kuokkalan koski Lempäälässä,
joka koski nyt on tehty aluksilla kuljettawatsi. Sen
yläpuolella taas lewiää Rautunselkä, jota tekee Sääks-
mäen seudut hupaisiksi katsella; siihen selkään tuleepi
idästä Wanaja-wesi sekä Hämeenlinnan siwutse muita
wesiä Lopen ja Lammin pitäjistä. Pohjais puolelta
laskeupi Rautunselkään Mallaswesi Pälkäneeltä, johon
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keski-Hämeestä tulee järwiä Padasjoelta, Luopioisista,
Tuulotselta ja Hauholta, sekä Pälkäneen wesi ja ne
kaksi Satakunnan järweä: Längelmäwesi ja Roine,
molemmat Kangasalustan pitäjästä, joiden seudut
owat mitä kauniimpia Suomenmaassa. Wiimetsi mai-
nitun pitäjän kirkko on matalalla kannaksella, waan
sen kummallakin puolen nousee maa jotenkin korkeaksi
harjuksi, josta katsella saa ihannetta erinomaisia näkö-
aloja. Itään ja pohjaiseen ja länteen niitä on jär-
wiä perätysten. Pohjaispuolella on Kangasalan ja
Orihweden wälillä Wesijärwi, jota Wäätsyn-jokea
myöden juoksee Williktaan, Längelmäweden läntiseen
päähän. Siinä on Wääksyn kartano (Favorin) ja
mainiot myllyt, johon monen penikulman päästä
tullaan jywiä jauhattamaan. Sille harjulle näkyy
myös sama Willikka ja etelä puolella .vähäinen Kirkko-
järwi, jonka takana on kapea Taipale, za sen toisella
puolella taas lawea Roineen-seltä. Taipaleella on
Liuksialan kartano, jossa Katarina Maunontytär, ku-
ningas Erik XIV:n leski, eli ja kuoli, sittekuin hänen
onneton puolisonsa oli hengeltä pois otettu. Nykyi-
sessä Liukstalassa ei kuitenkaan löydy suuria muisto-
merkkiä Katri-tuningattaren ajasta, paitsi joku wanha
kellari. Katarina on haudattuna Turun tuomiokir-
kossa, Tottien sukuhaudassa, kuorin wasemmalla puo-
lella. Jälkeiset suwut kiittäwät hänen hywä-awulli-
suuttansa, waikka hänen omat aikaisensa halwetsiwat
häntä alhaisen kotoperänsä tähden, Katarina Mau-
nontytär kun pääsi sotamiehen tyttärestä kuninkaan
puolisoksi.
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Muinoin laskihe Längelmäwesi Sarsan koskea
myöden Roineefen, mutta w. 1604 mursi edellä mai-
nittu järwi itsellensä tien Iharin kautta Pälkäneen
Veteen, joten Vielä on tapa sanoa:

Ilkiä Iharin koski
Saatti Sarsan waiwaseksi.

Sarsan myllyt jäiwät kuiwille ja Ihariin rakennettiin
toisia. Waan kosto tuli Iharillekin. Kun oli köyhä
aika, päätti kruunu, hankkiaksensa työansiota rahwaalle,
kaiwattaa sen kapean kannaksen joka on Willikan ja
Roinen wälillä. Se kaiwettiin, ja wesi pnrkausi jo
ennen (w. 1830) kaiwannon walmistumista suurella
Vauhdilla Längelmäwedestä taas uudestansa Roinee-
fen, johon se wieläkin johdattaa liiat laineensa. Mutta
Iharin myllyt jäiwät nyt wuorostansa kuiwille.

Köyhtyneen Sarsan alapuolella, Roineen ran-
nalla, on loutsiniemen kartano, joka ennen oli her-
rasmiehellä, waan nyt on talonpojalla, niinkuin niitä
kartanoita tähän aikaan on useita, ja niistä saattaa
yleisesti sanoa ettei ne juuri talonpojan kädessä kau-
nistu, miten he muuten parantunewat; talonpoika ei
woi käsittää mitä esim. puilla ja puistoilla tehdään
kaunistuksena, waan hakkaapi ne pian maahan, saa-
daksensa tilaa tupakkimaille.

Waan palatkaamme Vielä kerran Pyhäjärwelle.
Sen itäinen pää pistäyy Messukylän (Kiwikirkon)
pitäjään ja siinä päässä on erinomaisen soma niemi,
jonka someus kuitenkin on yhtä paljo ihmisten kuin
luonnon työtä: sen niemen tuuheat puut owat istu-
tettuja. Siinä on Hatanpään kartano, jonka wasta-
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päätä, Harjun-puolella on jylhä Pyynikin Vuori.
Waan siitä toiliseen katsoen näkyy Valkea, wahtoowa
koski, jonka kohina kuuluu kauwas. Se on Tampe-
ren koski ja sen rannalla näkyy Tamperen suuret
tehtaat ja kaupunki. Sitä koskea myöden laskeupi
ääretöin Vesi-määrä, Vaan ei siitä päästä kulkemaan
aluksilla, joten tähän salpauu kaikki Vesikulku Vir-
tailta ja Kuorehwedeltä saakka. Mutta siellä löy-
tyisi koolta puu- ja maawiljelys-tawaraa, jonka Val-
mistus kaswaisi monen wertaisesti, kun terran tiet
aukenisit mereen. Aikeissa ollaan kuitenkin nyt jat-
kaa rautatietä Hämeenlinnasta Tamperelle, ja wasta
silloin nähdään mitä rautatiet woiwat hyödyttää.
Tampere, joka tehtainsa nojalla on kaswanut suureksi,
kaswaisi wielä suuremmaksi, päästyänsä wälikauppa-
asemaksi Näsiselän maakuntain ja meren wälillä.

Näsijärwi on noin 6 penikulman mittainen selkä
Tamperen, Teiskon, Möjärwen ja Kurun wälillä.
Sen aawin osa on lähellä Tamperetta, josta se käypi
noin penikulman pohjoiseen, ja kaksi itään ja länteen.
Tamperetta pidetään kahdet kesämarttinat: "Heinä-
maarian"-päiwänä ja syyskuussa. Edellisiin tuodaan
enimmästi Kurusta ja Ruowedestä uusia Venheitä,
joita Tamperelaiset ja Tamperen seuduilla asuwat
maakuntalaiset ostamat. Markkinain aatto-iltana ko-
kountuu tawallisesti paljo kansaa Mustalahden kal-
liolle, jonka juurella Tamperelaisten satama on, kat-
selemaan wenheitten tuloa kilpasoudussa Näsiselällä.
Ia hupaista se onkin nähdä, miten kahdeksantoista
hantaiset tirkkowenheet täydellä soudulla rientäwät
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toinen toisensa rinnalla, kunnes joku heistä pääsee
woitolle. Silloin nousee siinä wenheessä kaikki ai-
ron-lawat ilmaan, ja hurraa-huuto ilmoittaa woi-
ton tapahtuneen. Tämmöinen kilpasoutu onkin pa-
rasta kansan huwi-kiistaa, ja sitä harjoitetaan pyhinä
kirkkomatkoillakin. Woitto pidetään erinomaisen tär-
keänä ja siitä riemuitsewat sekä wanhat että nuoret.
Eräässä seurakunnassa tapahtui joku wuosi sitte että
yhden kartanon suuri kirtto-wenhe joutui tilpa-sou-
dulle toisen wenheen kanssa. Saman kartanon wanha
kalastaja teki tuloa kirkosta wähän matkaa näiden
edellä omassa wenheessänsä. Hänen silmänsä seurasi
uuteliaisuudella tätä leikkiä. Kilwan soutajat ennät-
tiwät ukon rinnalle, ja siinä pääsi kartanon wene
woitolle, josta ukko niin ihastui, että hän tankosi
soudustansa, nojasi kätensä airoihin, puhkesi nauruun
— ja kuoli.

Näsijärwellä on useita luotoja, joihin markkina-
wäki nousee lewähtämään ja iloa pitämään nuotio-
tulten ohella. Heidän seurassansa on aina joku wiulu-
soittaja, joka nuorisolle säweltää hyppynuotit. Muis-
tutettawa on että waikla itse markkinat olisiwat kuinka
siiwottomat hywänsä, niinkuin ne tawallisesti owatkin,
niin käytös näissä lnoto-hypyissä on ollut siweää
aina wiimeis-aikoihin asti. Rikokset siweyttä was-
taan owatkin olleet harwat niissä seurakunnissa Näsi-
selän ja siihen laskeuwain järwien rannoilla.

Mitä Näsijärween muuten tulee, niin on sen
rannalla, Wöjärwen puolella Lielahden kartano (Stjern-
wall) ja Teiwala (v. Knorring) wähän matkaa ylem-
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pänä; Teiskon puolella on Teiskolan kartano (Tame-
lander) kauniilla paikalla, niinkuin tämän järwen si-
wuilla semmoisia löytyy monta.

Paitsi useita halkolaiwoja, käypi tällä järwellä
jo wähäinen höyrywenhe, jonka Tamperen konepajan
omistaja herra Wasastjerna on teettänyt kiskomaan
puu-lauttoja ja tuomaan maatawaraa kaupunkiin.
(Tamperen alapuolella käypi toinen, herra Törngrenin
teettämä höyrywenhe.)

Kurun ja Teiskon wälillä kapenee Näsijärwi kai-
taan salmeen, nimeltä Kapee. Wähän matkaa siitä
on "Uni-kiwi." Kapeesta pohjoiseen alkaa taas poikki-
päin lawea selkä, joka oikealla kädellä pistäy Ruowe-
den ja Teiskon rajalle, ja Vasemmalla Kurun kirkolle.
Sen nimi on Wankkowesi. Kurun kappeli on met-
sästäjäin luwattn maa, ja niidenkin jotka rakastawat
kanniita näköaloja. Werner Holmberg, meidän Var-

hain kuollut maalarimme, jätti tauluinsa joukossa
yhden maisematuwan täältä. Wankkoweden pohjainen
pää on Muroleessa; siinä on pitkään kaltawa koski,
jota myöden wesi tulee Ruowedesta. Samaa tietä
lasketeltiin myös muinoin wenheillä, kunnes w. 1850
ruwettiin tekemään kaiwantoa kosken rinnalle, joka
kaiwanto sulkunensa walmistui 1853. Nyt käy siitä
yksi höyrylaiwa, joku halkoalus ja kirkkowenhe; mutta
annas rautatien walmistua Tamperelle, niin liike ai-
nakin muuttune. Penikulman Muroleesta on lämin-
gin kosti, jota perattuna sallii esteettömän kulun ylös
ja alas. Tässä sitte on Ruoweden selkä, jonka ran-
nalla on soma Pekkalan kartano (Aminoff) sekä monta
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muuta kaunista seutua. Tämä on muistettawa 1808
Vuoden sodasta ja fältwäbeli Rothin urostöistä.
Samoin Kautun salmi ja silta jonka tykönä Rothin
joukot ryöstiwät Venäläisten rawinto-kuormat ja tap-
poiwat niiden Vartiat, ja jossa Kortman murhasi
siltavouti Sumelius'en, joka herjasi ruotsin kruunua.
Kauttuun päättyy Ruowesi, jonka perään alkaa Sot-
kan selkä; siitä pohjoiseen käywiin lahden rannalla on
Ruoweden kirkko ja pappila sekä Ritoniemen kartano,
jota seutua kiitetään luontonsa tähden. Waan tämän
selän pää-osa käypi itään päin ja sillä kulmallapa
niitä on luonnon puolesta mukawasti sioitettuja talon-
pojan taloja, niinkuin Honko- ja Saarlahti y. m.
joiden ohitse wenhetie käy Melasen ja Wilppulan kos-
kien kautta Kuorehweteen, josta kuitenkaan ei päästä
Mänttiin koskea kiipeämään Keuruu selälle. Kuo-
rehwedessä on Kokemäen wesi-kunnan latwa-haarat
jotenkin lähellä toistansa, sillä Längelmäweteen laske-
wat järwet eiwät ole täältä kantana. Samoin owat
Päijänteen Vedet tässä lähellä ; Hallinpentin testitie-
warista, jota on näiden seutuin korkeammalla paikalla,
ei ole täyttä kahta penikulmaa Jämsään, jonka ran-
toja itse Päijäne Viruttelee.

Mutta Sotkan-felästä toisaallepäin on Tarjan-
nes, johon koilisesta laskeuu Pihlajawesi ja pohjai-
sesta Wifuwesi. Tähän taas juoksee Toiwefi Wir-
tain kappelista, jossa se erinomainen Torisewan järwi
löytyy. Toiweteen tulee Ähtärin järwi Maanselän
juurelta saman nimisestä kappelista, johon järween
altu-west tulee Liwon lähteestä Maanselältä. Sa-
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masta lähteestä saa Ähtäwän-joti alkunsa, jota sitte
juoksee moniain järwien läpi Pohjanmaalla ja päät-
tyy mereen Pietarsaaren ja Kokkolan kaupunkein wä-
lillä. Waan tämä Ähtärin järwi on Kokemäen »esi-
kunnan wiimeinen huippu, ja niinmuodon olemme sitä
wesikuntaa seuranneet tywestä altain jota haaran
aina latwaan saakka. Tämän Viimeksi kerrotun lat-
wa-haaran seudut owat Ruowedesta mennen wielä
jotenkin luonnon omina ja harmaan asuttuja. Täällä
on hywät metsät, laajat newat, suuret kankaat ja iso-
jouhko järwiä. Waan metsissä kaswaa hywiä lai-
waksia, newat saattawat joskus tulla wiljeltyiksi ja
järwien pohjat owat täynnä rauta-muraa. Ähtä-
rissä onkin jo Inhan rautapruuki. Alempaa kuljete-
taan rauta-muraa Tamperelle. Kokemäen wesikuntaa
on kolmessa läänissä, niinkuin Satakunnan maakun-
taakin. Kokemäenjoki saa wettä 40:stä pitäjästä ja on
alimmaisesta tywestänsä ylimmäiseen latwaansa 40
penikulmaa pitkä; jota tunnissa siitä menee alas
617 miljonaa kannua wettä.

Satakunnan asuHamct
owat hämäläistä alknperiiä, ehkä heihin muutamin
paikoin ollee selannut itäsuomalaisiakin. Alun on
täällä asunut Lappalaisia, joista löytyy monta tarua
maakunnassa. Elämässänsä, tawoissansa ja kieles-
sänsä owat Satakuntalaiset jotenkin yhtäläisiä, waitka
melkein kullakin pitäjällänsä on wähän toisesta eroa-
waa sekä tieli-murteessa että tawoissa ja waatepar-
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päähän. Koko yön palaa kynttilä, jonka Valossa on
hupainen nosta "yön päiwällisille", kun herätään;
eläimiä rawitaan myös yö-sydännä, ja hewosille an-
netaan oluttakin että ne sitte tuimemmin juoksemat
jouluaamuna loistamalle kirkolle. Loppupuoli joulua
ei ole enää niin juhlallinen kuin alku; herkut rupee-
wat Vähenemään ja juopot pitämään ilkeätä menoa.
Kuitenkin on nuorilla wielä hywäkin ilo kun joulu-
pahnoilla owat soutusilla, paistisilla, kätkösillä,
ihmeisillä, kuninkaisilla, panttisilla ja sokkosilla.
Talwisaikana muulloisinkin lapset ja Väliin isot ih-
miset puhuwat juttuja huwiksensa. Toisinaan pan-
naan arwoituksia ja Viedään Himotaan se, jota
ei osaa Vastata määrättyihin arwoitutsiin: "Matti
menee Himotaan, lusikka rekenä, hiiri hemosena, sam-
makko satulana, kärme piiskana, sisälisko suittina;
Himotan koirat Mattia haukkumaan" j. n. e.

Kolmatta ja neljättä joulupäiwääkutsutaan puoli-
pyhiksi, jolloin Vielä ollaan leikkisillä ja tehdään
hiukka työtäkin. Pahnat korjataan laattialta paikoin
uudenwuoden-runtuna, paikoin Vasta loppiais-runtuna,
jota Viimeksi mainittua päiwiiä kutsutaan hiiiva-
nuutti; sen iltapuolta pidetään Vielä pyhänä.

Paawalinpäiwänä, Kynttilänpäiwänä ja las-
kiaisna on määrätyt ruokansa. Wiimeksi mainittuna
päiwänä lasketellaan mäessä, huudellen: "pitkiä-pella-
wia", j. n. e. Pääsiäiseksi walmistetaan mämmiä
herkuksi ja käydään yöllä kuultelemassa "aaweita".
Wäliin menee joku koirankurinen pelottelemaan kuul-
telioita. Keinuja tehdään myös kyliin ja puolipyhinä
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ollaan enemmiten joutilaina. Helaatuorstai- ja He-
luntai-öinä poltetaan helaa-walkeita eli kokkoja. lu-
hanneksen-päiwäksi tuodaan koiwuja eli limoja pi-
haan ja seinuksille, muutamissa paikoissa tehdään lehti-
maja; huoneita koreillaan sisäpuolelta kukkasilla, tuo-
men- ja pihlajanoksilla y. m. Pyhäinpäiwän-aat-
tona sulatetaan tinaa ja kaadetaan meteen ; siitä tu-
lvasta, jota wedestä löydetään, ennustellaan sitte tu-
lewia asioita.

Erinäisistä perhekunnan juhlista oli häät mui-
nan parhaat ja niitä pidetään nytkin muutamin pai-
koin uljaita. Herra Antero Warelius, jonka kerto-
musta Tyrwään pitäjästä (Suomi 1854) me näiden
tapain ja juhtain luettelemisessa olemme seuranneet,
on samassa teoksessaan antanut kuwauksen häiden pi-
tämisestä Tyrwäässä. Kun melkein samoja tapoja
on käytetty Satakunnassa yleensä, nyt 40 wuotta ta-
kaperin ja osaksi wieläkin, niin sopisi tähän ottaa se
kuwaus, waan pelkäämme sen pituutta, ja neuwomme
siis häntä, joka näistä haluaa tietoja, lukemaan mai-
nitun kumauksen itse alku-kirjoituksesta. Muuten ru-
peaa kaupunkein tawat jo Vähitellen häwittämään
näitä maakuntain altu-tapoja, niin häissä tuin muissa
juhlissakin.

Elatuskeinot. Toimi ja taidollisuus eiwät ole
kehuttawalla kannalla juuri missään osassa tätä maa-
kuntaa. Kaikista töistä toimitetaan pellonwiljelys par-
haalla huolella ja ahkeruudella, waitta setin käypi
wanhaan tapaan niinkuin isät ja isäin isät owat teh-
neet. Pelto on tawallisesti .olmi-jaossa, niin että



30

yksi osa on rukiilla ja muutamin paikoin wähällä ni-
sullakin kylwetty, toinen osa suwilaiholla — ohrilla,
kauroilla, risteillä, pellawilla, hampuilla, perunoilla ja
muilla juurikaswuilla — ja kolmas osa on mahona
eli kesantona. Huoneitten lähellä on räätiktä- ja tu-
pakka-maa sekä humalisto, yrtti-maista ja hedelmä-
puista ei ylimaan talonpojat paljon tiedä lukua pitää.
Merimaassa kaswatetaan huoneitten läheisyydessä ome-
na- ja kirsipuita setä marjapensaita; samoin pidetään
siellä wähäifiä tuttasmaita. — Pellot antawat tawal-
lisesti 6—7 jywää. merimaassa 8—10; kuitenki saa-
mat ylimaalaiset muutamin paikoin hywinä wnosina
12 jywäätin. Hamppuja wiljellään omaksi tarpeeksi;
mutta pellawia kaswatetaan esim. Orihwedellä myytää
ja on niiden kaswatus tietysti laajentumassa nyt kun
niitä koolta tehdään langaksi ja kankaiksi Tamperen
tehtaissa. Humaloita wiljellään wanhan lain jälteen
jota talossa omiin tarpeihin waan muutamissa pitä-
jissä myytäwätsttin esim. Ikaalisissa. Kylwö-heiniä
(puntarpäitä, hiiren-herneitä, apiloita y. m.) tawa-
taan wielä ainoastaan harwassa talonpojassa; herras-
miehet niitä jo koommalta wiljelewat.

Mimaan perillä, jossa wielä on kylläksi metsää,
poltetaan wahwasti kaskea sekä luwalla että luwatta;
niistä saadaan toisinaan hywätin sato — 15 ja 30
jywä; mutta se on myös towa metsän haaskaus, josta
testi-Satatunnassa ja merimaassa on ollut asia jo-
tenkin luopua.

Meensä kaswaa tässä maakunnassa wiljaa tar-
peeksi ja mualletin wiedä, paitsi muutamilla syrjä-
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seuduilla, niinkuin Ikaalisten ja Orihweden taka-
mailla, joissa on syöty ja wieläkin syötäne pettua.
Enemmän olis jywiä myydä ellei niin paljo niitä
poltettaisi miinaksi.

Niittn-wiljelys ja karjan-hoito owat enemmiteu
huonolla kannalla, paitsi muutamissa kartanoissa.
Karjaa kidutetaan nälällä talwen-yli ja kesälläkin on
muutamin paikoin huonot laitumet. Eläin-laijen pa-
rantamisesta ei suurta tiedetä. Hewosia hoidetaan
aina paremmalla huolella kuin muita elikolta, waan
ei juuri kiitettäwällä tawalla niitäkään. Myytäwää
karjan-tuotelta on melkein ainoastaan moi, mutta sen-
kin Valmistus saataisiin paremmalla huolenpidolla
monenwertaiseksi. Juustoja tehdään muutamissa pi-
täjissä oiwallisia, niinkuin Punkalaitumella, Tyrwääs-
sä, Wesilahdessa y. m. Willoista ei suurta hintaa
saada; karkeita kun ne owat, ei niitä osteta tehtaisiin.

Satakunnan metsät owat kaswattaneet Porista
suuren kauppa-laupungin. Plankkuja ja lautoja teh-
dään wahwasti myllysahoissa ja tasin-sahaten. Waan
monessa paikassa owat metsät ruwenneet wähenemään;
kuitenkin löytyy niitä Vielä suuriakin Satakunnan
koilistssa osissa, ja jos niitä tästedes järjellisemmästi
rumetaan wiljelemään, niin saattaa niistä olla hywät-
tin rahantulot, jahka parempia kulkuteitä ehditään
awata mereen. Terwaa, potaskaa ja sysiä kanssa
poltetaan, waan ei suurin myytäwäksi.

Metsästämistä ei paljo muutoin wiljellä kuin
huwiksi ja joutoaikana. Tarkkoja pyssymiehiä löytyy
kuitenkin muutamia yli toto maakunnan; erittäin toi-
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lisen osan peräkunnissa, Martti-Kitusen kotopaikoilla.
Siellä hiihdetään suksilla ja ammutaan usein karhu
talwimaluultansa ja ilwes puun-otsalta. Hirwiä ei
enää ole. Kettuja pyydetään raudoilla, jäniksiä pau-
loilla ja lintuja louttoilla, jos ei niihin rastita truu-
tia tuhlata, mutta susien, jotta wuosittain raatelemat
paljo karjaa joka pitäjässä, annetaan jotenkin rau-
hassa juoksennella. Koskissa löytyy muutamin pai-
koin saukkoja ja meren-lahdissa hylkeitä.

Kalastus on merimaan luotolaisilla pää-elatus-
keino. Merikarwian ja Ahlaisten rannoilla kalaste-
taan silakoita. Kokemäen-joessa saadaan mainiot lohet
ja siiat. Mualla on kalastus ainoastaan simukeinona
ja joutilaitten työnä. Muutamin paikoin sisämais-
sakin saamat wuosikalansa omilla nuotilla. Wesijär-
wen pohjaisessa päässä Kangasalla saadaan koolta
muikkuja. Wiita-pohjassa, Näsijärwen-lahtea, Teis-
kossa pyydetään simaisia. Keurun-selän kuhat owat
weden paratta. Tuulalla oleminen pimeinä syys-
iltoina näyttää somalta, kun tulisoitot meneitten ja
ruuhien perästä walaisewat weden-pinnan.

Kostia löytyy paljon, waan ei niissä ole muita
laitoksia kuin sahoja jamyllyjä, paitsi ne ennen mainitut
Norrmarkun, Leineperin ja Kauttuan rautapruukit.
Kyröskoskelle ou nyt kuitenkin rakennettu puumilla-
tehdas. Tammerkosken rannat owat täynnä tehtaita
molemmin puolin. Niistä toisessa paikkaa enemmän.

Käsityöläisiä on joka pitäjässä ja heitä suositel-
laan erinomaisella lamalla. Heissä löytyy muutamia
taitamia rauta- ja puuseppiä, wai.k'ei käsityöt muu
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ten ole erin tiitettäwiä. Näsi-selän rannoilla tehdään
hywiä weneitä jaRauman tienoilla puuastioita. Talwi-
puhteilla tekee talonpoika päreitä ja malmistaa tar-
peellisia työ- ja ajokaluja sekä astioita. Waimowäki
katsoo karjaansa ja lapsiansa, kehrää ja kutoo ja toi-
mittaa kaikenlaisia sisäaskareita. Ulkotöihin ei heitä
muulloin maadita kuin heinää- ja eloa-tehdessä, rii-
hissä ja joskus ojia ja teitä korjatessa. Tamperen
tehtaat kokoamat paljo naismäteä puoleensa; toiset
heistä siellä löytämät onnensa, toiset onnettomuudensa.

Rakennustapa on wähän rumennut muuttumaan
siistimmäksi entisestään sekä sisä- että ulkomuodossaan.
Jokainen iso kylä, niin Satakunnassa kuin Hämees-
säkin on ahdas. Isompia ja pienempiä harmaita
mökkiä ja huoneita nähdään sikin-sokin, niin taajassa
kuin itänä mahtuu. Syy tähän lienee itse näiden
maakuntain epätasainen luonto, waan oliko muinaisina
rauhattomina aikoina ihmisten asia siirtyä niin lä-
helle toinen toistansa kuin mahdollista? Sitä todis-
taa kyllä jokaisen eri taloin rakennustapa. Huoneet
niissä owat pantuna pihan joka neljälle siwulle, niin
ettei kulmiinkaan ole jätetty aukeata, paitsi yhteen,
jossa raskas portti on. Tulipalo tämmöisissä kylissä
ja taloissa tekee hirmuisesti tuhkaa, jonka ohessa näin
rakennettuin kyläin tiet ja raitit syksyin ja kewäin
owat mitä riettaimpia. Nyt on muutamin paikoin
nähty soweliaatsi muuttaa kyliä, jotta tällä tawoin
owat tulleet awarammatsi, ja samoin on taloinkin
rakennustapa käynyt siistimmäksi. Paitsi tawallisia
huoneita, ihmisiä, elikolta ja tawaroita warten, löytyy
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jo monessa talossa eri rakennus pelkän prameuden
wuoksi, jossa on salit ja kamarit ja suuret akkunat
ihan uudenaikaiseen muotoon.

Maantiet owat Hämeen läänin osassa parempia
kuin Turun ja Vaasan läänissä, ja yleensä mäkisiä,
paitsi merimaan puolella. Tamperetta, jonka tässä
kohdassa sopii pitää maakunnan keskustana, käypi
niitä alun ainoastaan tahtaalle, itään ja länteen,
waan joku wirsta länsipuolella Tamperetta, Harjussa,
jakauu sen puolen tie kahteentoista yksi käypi Pyhä-
järwen ja Kuloweden rantoja Vammaskosken yli Huit-
tisten pitäjään. Siellä, Lauttakylässä jakauu tie taas
kahteen, joista toinen mie Turkuun ja toinen Poriin.
Asken mainitusta Harjun tiehaarasta käypi yksi tie
pohjoiseen, kunnes siitä Wöjärwen kappelissa eriää
waltatie Kyrön ja Kankaanpään kautta Poriin ja
Kristiinaan. Toinen tie menee Wöjärwen kautta,
pitkin Näsijärwen läntistä siwua Kuruun ja Ruome-
teen. Mainitun järwen itäistä siwua käy myöskin
tie, mäkinen niinkuin tämäkin, Teiskon kautta Ruo-
weteen ja yhtyy Pohjankylässä siihen, joka Huutijär-
wcn kestikiewarista tulee Orihweden tantta, ja jota
myöden Pohjanmaan ja Hämeen wäliä kuljetaan.
Huutijärwelle tulee teitä Tamperetta ja Hämeestä.
Paitsi näitä, käy Tamperetta yksi tie Lempäälän kautta
Hämeenlinnaan, ja pitkin Satakunnan rantaa wiepi
suuri waltatie Pietarista Tornioon. Wähempiä teitä
emme tässä ota wiitataksemme.
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Satakunnan historia.
Vaikka Satakunta on Suomen manhimpia maa-

kuntia, ei se kuitenkaan ole historiassamme erittäin
mertittämä, tumminkaan siinä määrässä kuin Turku
ja sen seudut, elikkä Suomen rajamaakunnat Venä-
jän puolella. Kokemäki (pitäjä, kartano ja kaupunki),
Pori, Rauma, Köyliö, Laukko, Pirkkala owat maineen
alaiset, mutta itse maakunta yleisesti on pääsnyt
wähemmillä tapauksilla aikansa läpi. Nuijasota kui-
tenkin tosi tätäkin maakuntaa: puhutaan Flemingin
ja talonpoikain wälillä otellun Nokian tykönä. Iso-
wiha niin itään oli rasittawainen Satakunnalle. Siitä
ajasta tietäwät suupuheet jutella Härkmannin pojista
Keuruulla. Vuoden 1808:n alussa oli Vähäinen tap-
pelu Pyhäjärwen jäällä Hatanpään tykönä. Samoin
oteltiin Haistilan lautan tykönä, pian sen jälkeen.
Mutta jos Satakunnan historia on suurista tapauk-
sista köyhä, niin sopiihan hywällä tunnolla siihen liit-
tää seuraawan kappaleen.

Porilaiset w. 1808.
Sen Vuoden sota, joka kokonaan muutti Suomen-

maan seitsemän sadan ajastaikaisen tilan, on ijälsi
piirretty kansamme historiaan. Tosin ei weren Vuo-
datus eitä taistelo Voineet täyttää aiwottua tarkoin
instansa, waan ne tantoiwat meille tumminkin run-
saat hedelmät. Jos ei suomalaisten woimat riittyneet
maata puolustamaan, niin saatiin kumminkin kansan
armo ja kunnia säilytetyksi, joka on tämän sodan suu-
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rin moitto meille. Waan ei yksikään osa Suomen
Väestöstä kylwänyt näitä Voiton siemeniä enemmän
kuin se niinkutsuttu Porin rykmentti. Ensimäinen so-
dassa, Viimeinen pakenemassa, alinomaa kylmällä me-
rellä kohdaten Vaaroja, oli tämä joukko, niinkuin eräs
senaikainen kirjoittaja lausuu: "sankarien kätkye ja
opisto." Sodan alussa, kun nähtiin nämät hywin
syötetyt rentukset, joiden Vaatteetkin tekonsa puolesta
oliwat peräti siewyyttä wailla, löytyi kyllä niitä, jotka
eiwät heiltä suurta toiwoneet. Vaan pian ei ollut
ainoatakaan suomalaista silmää, joka ei ylistämällä
olisi terwehtänyt näitä porilaisia, jotka Sawon briga-
din kanssa saiwat kunnianimen urhollisimmat urhol-
listen seassa.

Heidän upseeristansa nimitetään melkein jokainen
suurella kunnioituksella, ja heidän päämiehensä v. Dö-
beln on Runebergiltä saanut ylistys-runon, joka ei
unohdu, niin lauman kuin sitä kieltä osataan, jolla se
on runoiltu.

Suomalaisten ensimäisessä moitossa/ Siikajoella,
tekiwät Porilaiset jo urostöitä. Döbeln oli askein
määrätty heidän johdattajaksensa, waan ei hän näy
panneen heihin suurta luottamusta, sillä mainitun
tappelun alussa kun joku jääkeri-riwi oli täytettäwä,
sanotaan v. Döbeln lausuneen: "jospa mulla olis tässä
yksi pataljoni Uudenmaan miehiäni!" —Hän oli sitä-
ennen ollut niiden päällikkönä. Eräs nuori upseeri
porilaisista, joka sattui olemaan Döbelnin lähellä, sanoi
äteissään : "lähettäkää sinne yksi komppania porilaisia,
herra öwersti", elikkä toisen maineen jälkeen: "kyllä
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p—e porilaisetkin sen työn tekewät." Döbeln katsahti
mieheen; teräwä silmä kohtasi häntä. "Marsch, herra!"
ärähytti Döbeln. Heti riensi se nuori upseeri mää-
rättyyn paikkaan miehinensä, ja teki työn käsketyn.
Pian suostuikin v. Döbeln porilaisiinsa, niin ettei
hän olis heitä waihettanut mihinkään mäkeen mail-
massa. Se nuori upseeri sanotaan olleen fänrikki
Lars Stengrund, kotoisin Tuorsniemen klasipruukista,
lähellä Porin kaupunkia. Hän jäi rauhan jälkeen
Ruotsiin. Ihden hänen sisaristansa nai ömerst-luut-
nantti A. Gyllenbögel ja toisen kapteini, sittemmin
waltaneuwos Cl. Gripenberg.

Mutta v. Döbeln ja porilaiset oliwat yhdessä
sitte joka paikassa, missä roaara ja kunnia oli suurin.
Lapualla mursiwat porilaiset Döbelnin, Eekin ja
Grönhagenin johdolla wenäläisen sotajoukon wafem-
man siwun ja walloittiwat kylän. Siitä tappelusta,
niinkuin 1808 wuoden sodasta yleisesti on Osk. Blom-
stedt kirjoitellut kuwaelmia, jottei meidän tarwitse
niitä kertoa. Vaan otamme tähän suomennettuna
toisen kuwaelman, jonka eräs siwili-wirkamies Porin
rykmentissä on tehnyt. Hänen.ei tarminnut olla itse
otteloisfa, Maan hänen täytyi lähellä seurata rykment-
tiänsä, miten hän usein joutui itse kuumimpain kuu-
lien eteen. Mutta hänen oli erinomaisen hywä sem-
moisena tarkastella sodan maiheita, ja etenki on
hän mielestämme somalla taivalla jättänyt muistiin,
mitä hän hamaitsi tarkastellessaan Lapuan taisteloa.
Tässä se on.

"Heinäkuun 14 p. kello '^ 6 aamulla lähdettiin
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matkalle Kauhawan kirkonkylästä, ampuminen kun oli
ruweunut kuulumaan Cronstedtin ja Venäläisten Vä-
lillä etelästä. Kello 9 paikoilla kuului uusi tappelu,
jotenkin -ähellämme. Retkiessämme sitä seitsemän wirs-
tan pitkää kangasta Kauhawan jaLapuan tirkkoin wä-
lillä, johon wenäläiset oliwat sioitettuina, kuului mel-
kein yhtämittanen ampuminen. Me ajoimme erään
kuoliaaksi ammutun karjalan jääkerin siwutfe, joka
oli saanut luodin päähänsä, sitte haudan siwutfe, jo-
hon ammutulta Venäläisiä oli kaiwettu, sitte yhden
ikään kuoliaaksi ammutun Venäläisen siwutfe, joka
makasi lähellä surmattua hewostansa. Aiwan samalla
kohtaa sidottiin toisen wenäläisen poikti-ammuttua
reisiluuta. Tappelua kesti yhä kankaalla edessäm-
me, ja wihamies pakeni wähitellen Sawon briga-
din edellä.

Noin kello 5 päästiin metsän päähän; siinä au-
keni lakeus, jossa wenäläisten luku arwattiin olewan
wäkewä. Se lakeus oli **/, penikulman mittanen, ja
sitä oli kanuunain hywä lakaista. Toisessa päässä
näkyi Lapuan kirkonkylä, jossa Venäläiset oliwat, ja
maantie käwi monessa mutkassa ruislaihoin läpitse.
Tappelun alussa elikkä 2:sen brigadin, — johonPorin
rykmentti ja kanuunat kuuluiwat — ensi-laukautsella,
nousi metsän yli paksu sawu eräästä wenäläisten sy-
tyttämästä kylästä. Aiwan kohdallamme mieri eräs
kuula metsään. Sotiminen yltyi ja täwi Vihdoin niin
äärettömän rajuksi, että saattaa melkein sanoa sen
olleen yksi ainoa pamaus aina loppuun asti, kummin-
kin kiwäärien ammunto. Kanuunat räikkyiwät hir-
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muisesti ja sanotaan niitä täytetyn molemmin puolin
taitawasti. Porin rykmentti tunkihe pitkin maantietä,
läpi tuhansien furmain.

Venäläiset ampuiwat ruis-maasta. Samu, joka
nousi kaikkein paksumpana Porin rykmentin kohdalta,
näytti kuinka meidän Väki talvi edelleen askel askelen
perään. Tie kääntyi, ja jokainen seuraawa silmän-
räpäys laukesi tiwäiirit askel edempänä, josta näkyi
ett'ei meidän miehet olleet pakenemassa — maan jo-
kainen askelpa ostettiinkin Verellä. Korporali Pilt*)
palasi silloin ottelosta kädettömänä, sotamies Smäll*)
ammutulla sormella ja sotamies Alm*) pahasti am-
muttuna käteen. Se Viimeksi mainittu oli hywin
mieltynyt tähän sotaan ja pyysi minua katsomaan,
jos ei kylä jo ollut meidän omana. Kun minä Vas-
tasin sen olewan, niin hän lausui: "noh, sitte me olem-
me Voitolla, sen piiallehan se tuli."

Moni, moni tuntematon tuli haawoitettuna suu-
hun, päähän, käteen, jalkaan, olkapäihin j. n. e. Hirmu
oli suuri, ja älköön yksikään helliisydämminen menkö
sotamieheksi, ei edes se, joka tulvassaan woi ajatella
sotaa kamoksumatta. — FänriM Lagermarck tulee
kantaen täsiwarttansa; hänen jätissänsä tulee hänen
Veljensä pahasti haawoitettuna; hänen peräänsä fiin-
ritti Finne, kantaen niinikään täsiwarttansa; taas
hänen jälteensä waftaherra Ramsay, meidän kiltti ja
urhollinen brigad-adjutantti, (joka nyt kuukausi sitten
tehtiin ritariksi), kuolemaan haawoitettuna, niin että
sisukset käwiwät ulos; hänen jälkeensä tuli rattailla

') Karkusta.
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luutnantti Gyllenbögel, pahasti haawoitettuna; fän-
rikki ja ritari, adjutantti Gripenberg, jota, minun
häntä surkutellessani, sanoi: "no, Vähän siitä, saa-
matpa Venäläiset kumminkin selkäänsä!" Samoilla
rattailla tuotiin myös fänrikki lägerschjöld, haawoi-
tettuna olkapäähän. — Nyt nousi kyynelet silmiini.
— Luulin miestapon olewan yleisen meidän puolella,
ja se kauhea tuli, jonka me näimme sinne mäelle täy-
dessä hirmussaan, teki sen luulon toden muotoiseksi.
Silloin talvi sanoma että luutnantti Magnus Blum,
joka oli tehty ritariksi Rewolahden tappelusta, oli am-
muttu, elänyt Vielä hetken aikaa ja kuollut. Luut-
nantti Gestrin, kanuuna-wäessä, joka 4 tuntia en-
nen lauleli ilosta, kun hänen kanuunansa käskettiin
esille, sai sydiimmyksiinsä luodin, jota surmasi hänen
paikalla.

Hänen lähellänfii makasi yksi kanuuna-hetvonen,
ammuttuna päähän. Fiinritti v. Qwanten sai niinikään
kuulan rintaansa, peitti kädellä silmänsä, kaatui —

ja kuoli. Hänen Vaimonsa ja lapsensa! Tappoa
testi Vielä yhtä julmasti. Venäläiset palenitvat as-
kelettain ja myiwiit mäkeänsä Vuodatetulla ihmis-me-
rellii. Meidän tulemme kulti mähitellen jätissä. Ka-
sakoita ratsasti suurissa joukoissa pitkin peltoja. Vä-
listä kuului trumpun-lyönti, jonka merkitystä emme
ampumisen tähden ymmärtäneet.

Samu peitti lakeuden, ja iso samu-patsas siitä
palamasta kylästä nousi liekin kanssa kauhean kor-
kialle sawu-pilwestä maassa. Aina useampia haawoi-
tettuja sotamiehiä ja upseeria.
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Niiden joukossa fiinrikki Virzin, jonka sääriluu

oli poitti-ammuttu. Jokapaikassa ympäristöllä woi-
wottawia lähimmäisiä, jotta waiteroitsiwat wirwotusta,
apua, kuolemaa. Eräs Venäläinen, joka oli nostettu
maasta, haawoitettuna, oli saanut luodin mahaansa
eitä osannut suomea, waan näytti Viittomalla lääkä-
rille, joka häntä tahtoi sitoa, että hänen olis parem-
pi, jos kurkut leikattaisiin poikki. — Kuusitoista tahiuseampaa Venäläistä Vankia, joiden joukossa upseeria-
kin, saatettiin ohitsemme. Cronstedt oli jo ennen teh-
nyt kankaalla muutamia Vankia. Ampuminen ei he-
rennyt Vähääkän, ehkä se muuttihe aina edemmäksi ja
edemmäksi. Lääkärit kutsuttiin tappo-tantereelle; haa-
moitettuin luku tuli ylen suureksi. Sawon jääkerit,
jotka oliwat sotineet koko päiwiin ilman syömättä,
mietiin taas metsään, suojelemaan meidän simuja ja
mäessä seisowain brigadein. Nyt hiljeni tappelu —

nyt se taas yltyi, kanuunat rupesiwat Vähitellen Vai-
kenemaan — wielä kuuluu yksi ja toinen kannun ain
kumahdus — wielä kiwäärit pamahtelee, nyt kuuluu
suomalaisten hurraa-huuto, taaja pauktina, nyt taas
yhtämittanen hurraa-huuto — yksi ja toinen laukaus
— Vielä muutamia — lauman yksi eräästään, yhä
sama huuto — meidän mäti kokountuu, — menäliii-
nen on lyöty tappo-kedolta, jossa hän oli saanut käs-
kyn seisoa wiimeiseen mieheen, ja josta menäläisten
päälliköt oliwat wakuuttaneet suomalaisten olewan
mahdotonta heitä ajaa pois. Jumala oli oikeuden
puolella. Voitto tuli meille, maikka sen hinta oli
kallis. Paljo merta oli mnotanut. Vanhat sotanne-
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het sanoivat ei itänä nähneensä semmoista tappoa ja
moni raajarikko-parka on aina muistawa Lapnan so-
dan. Taistelen päätettyä tehtiin sioitus kirkonkylässä,
jonka me olimme malloittaneet.

Haawoitetut ja kuolleet ko'otiin ja Vietiin pois.
Veli kysyi Veljeänsä, ystäwii ystiiwäänfä, toweri to-
weriansa Minun luodessani rattaillani ky-
lään yhden haawoitetun, kuoli wapaherra. Ramsay,
ja minä painoin hänen silmänsä kiini. Vaalistu-
neena niinkuin katkaistu kukkanen makasi hän siinäse nuori, jalomielinen sotia. Hänen ystiiwänsä suri-
wat häntä.

Mitkel Blum itki Veljeänsä, luutnantti v. Qwan-
ten samoin "

Mutta kun koko Suomen sotajoukon Vihdoin täy-
tyi uudestaan paeta, oli v. Döbeln porilaisinensa
Juuttaalla, löi Venäläiset ja esti suomen sotawäen
joutumasta wankiuteen. Saman rykmentin Ruoweden
komppaniaan kuului myös alaupseeri Roth, joka teki
Viholliselle enemmän Vahinkoa kuin mikään suoma-
laisten Voitto tappo-kedolla. Lapuan taistelen jälkeen
oli Venäjän kenrali Rajewsiij warustaunut Alawuu-
dessa. Roth kiertihe 40 miehellä hänen takansa, ryösti
hänen ruokatawaroitanfa maalla ja Vedellä, otti kiini
sanansaattajia, karasi äkkiä Viihempäin joukkoin päälle,
poltti sillat ja pani Viimein tyyssiansa Vähäiseen
saareen Ruowedellä, johon hän kokosi kaikki seudun
Veneet, ja muinaisten merirostvoin tapaan, oli joka
paikassa ja ei missään, suureksi Vahingoksi Vihollisille
rannoilla ja selillä.
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Niin, hänpä rohkeni käydä itse Tamperetta uh-
kaamassa, Maikka siellä oli suuri luku Venäläisiä.
Silloin oli Rajewstijn wiiki nälkään nääntymässä, ja
olemme kuulleet miten heistä yksi osa Orihweden läpi
kulteissa, oli Jumalan tähden rukoillut emänniltä
rapaa, jolla he näkiwiit sikoja syötettiiwän, ja miten
joku armelias emäntä oli heitä Varten pannut liehu-
maan muutaman karpion luiwia herneitä, mutta ei
wenäläis-rauloilla ollut aikaa niiden kypsymistä odot-
taa, waan söiwät ne muuripadasta puoli pehmeinä.
Rajewstij, ilman ruokaa, ilman käskyjä ylempää, il-
man yhtyyttii toisten joukkoin kanssa, joutui nyt sem-
moiseen tilaan, että itse Kamenskij, joka hänen siaansa
tehtiin päälliköksi, katsoi hytviiksi wetiiytyii Hämeen-
linnan ja Tamperen Malille. Roth palasi sitte mie-
hillensä, ahdistettuna Venäläisiltä, takasi omaan sota-
joukkoonsa.

Porilaisten marssi.
Ken ei olisi kuullut porilaisten marssia ja ketä

.i se joskus olisi elähyttiinyt? Ei ainoastaan ihmi-
set, yksin hewosetkin jo tuntewat sen nuotin; heille
wihelletään, ja he juowat sillä nuotilla juomisensa,
käymät käymisensä ja syömät syömisensä. Se on saa-
nut porilaisten marssin nimen sentähden, että mai-
nion Porin rykmentin sillä nuotilla sanotaan käyneen
niihin Verisiin otteloihin Vuoden 1808:n sodassa, jossa
mainittu osa Suomen Väestöstä ansaitsi ikuisen kun-
nian. Muistamme tässä paitsi muita, askein maini-
tun Lapuan tappelun ja porilaisten urhollisen johdat-
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tajan v. Döbelnin, jonka pää entisissä sodissa oli
halkaistu ja joka sitä nauhalla koossa piti. — Mutta
porilaisten marssin synty on epätiedossa; sen main
woipi sanoa että sen alku on Voimakkaista ja sotai-
sista ajoista, ja luultamasti on sekin toteen näytetty
että suomen sotajoukot ja etenkin porilaiset sitä tayt-
tiwät marssi-nuottinansa mainitussa sodassa.

Joka ajalla ja erittäin kullakin suurella sota- ja
muutosten ajalla on omituiset tunteensa. Ne saawat
hahmonsa lauluissa ja nuoteissa, jotka sitte sekaantu-
ivat kansoihin ja pystyivät heidän muistoonsa, eitä
kenkään tiedä mistä ne owat tulleita. Toisinaan il-
mestyy muutosten aitoina myös suuria runoilioita,
jotta ivoiivat käsittää ajan tunteet ja sowittawat ne
lauluille ja nuoteille. Niin on melkein joka Voimal-
lisena aika-kautena löytynyt semmoisia kansan innos-
tajoita. Greikkalaisilla oli, paitsi muita, heidän Or-
feus ja Tyrtaios; Keltiläisillä löytyi omituinen lau-
lajain säätykunta, Bardit, jotka kiihoittiivat kansaa ur-
hollisuuteen fotaivirsillä.

Saman mukaisia lauluja monelta muulta kan-
salta löytyy säästössä. Keski-ajan sankarit käytti-
mät mielellään muassansa runoilioita innostamaan
heitä itsiä sekä heidän seuraajiansa. Vaan uusi-aika
on kuitenkin synnyttänyt ankarimman laulun, mitä
siitä laista löytynee, sekä sanainsa että nuottinsa suh-
teen, Marseljen laulun.

Menneen Vuosisadan loppupuolella tapahtui se hir-
muinen tvallan-kumous franskan maalla, josfa monen
melskeen ja tverenivuobatuksen ohessa kuningas syöstiin
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istuimeltansa ja mestattiin puolisollensa, ja mapaivalta
järjestettiin, sitteknin kaikki kuninkaan wallan puolus-
tajat, jotta eiwät ehtineet paeta, oliwat mestatut. Siitä
seurasi monet sodat ja muutokset yli koko Europau.

Tapahtui silloin terran, että Marseljen kaupun-
gista tuli kaikenlaista rahivasta, enemmiten merimie-
hiä Parisiin, kapinaa lvarten. He lauloiivat tulles-
sansa Virttä, joka heistä sai nimensä, ja joka sittem-
min oli yleisenä sekä tvoittoivirtenä että sotalauluna.
Ne, joita saatettiin mestauspaikalle, ja ne jotka saat-
telivat, kaikki oliwat yhdessä Vimmassa ja meisasiivat
tätä Virttä. Vaan erittäin oli se tämän ajan hir-
muisena sotatvirtenii.

Marseljen laulu leiveni pian yli koko Europau,
sen sanat käännettiin melkein joka kieleksi ja se tuotti
pelkoa hallitsioille ja heidän puolustajillensa. Nyt ei
sitä enää kukaan pelkää. Ne tunteet, jotka sen syn-
nyttiiviit, owat kadonneet kansain mielestä. Toisia
tunteita on ilmestynyt siaan; mutta ue tekemät työnsä
hiljemmin, mähemmällä rähinällä, ehkä kukaties, jäy-
kemmästi ja pysymäisemmillä seurauksilla. Me kuul-
telemme Marseljen laulua, niinkuin jotain muinai-
suuden muistetta, ja ihmettelemme niitä päiiviä, joina
se ilmestyi. Ne eiwät kestäneetkään kauwan. Va-
pauden into tukahutettiin pian omaan mereenfä, ja
siitä nousi ylsi ainoa mies, jota franstalaiset juma-
loitsiivat ja jolle he ivoittoivirsiä sepitteliivät. Niiden
Virsien joukkoon kuulune tämä porilaisten marssikin,
sillä sitä on muinoin kutsuttu myös Bonaparten
marssiksi.
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Menneen wuosisadan wlimeisinä wuosina asui
Tukholmassa eräs franskalainen nuottiniekka, nimeltä
Dupuy, joka sepitteli kaikenlaisia tanssi-nuottia ja
marssia. Eräänä iltana ollessansa muiden herrain
seurassa, soitti hän uutta marssia, josta kaikki ihas-
tuimat. Sille annettiin heti nimeksi Bonaparten marssi
— Bonaparte oli silloin ihmestyttiinyt Europaa uros-
töillänsä Italiassa, Egyptissä ja Syriassa, ja luul-
tamasti oli Dupuy saanutkin marssinsa franskan-
maalta. — Mutta senaikainen Ruotsin kuningas Gus-
tawi Adolf Vihasi ankarasti Bonapartea, eikä tätä
marssia uskallettu julkaista Bonaparten nimellä. Kui-
tenkin tehtiin se Siveän henkiivartio-iväestön juhla-
marssiksi, ja leiveni sitten kaikkien sotajouktoin soittaja-
kuntiin Suomessa ja Ruotsissa, niin kaiketi Porin
Väestöönkin 1808 Vuoden sodassa. Mutta tämä sota
ja sen sankarit joutuiivat mähitellen unhotuksiin ja

sama kowa onni kohtasi porilaisten marssiakin, kunnes
Runeberg mainioilla lauluillansa I?»nri__ BtH_B sliznei*
tuotti laitti 1808 muoden ivehteet uuteen muistoon.
Konrad Grewe, eräs nuotti-nietta Turussa, otti lv.
1851 uudelleen mainitun marssin soitettaivatsi. Sitä
kuuleltiin sen jälkeen hywiillä mielellä herrassäätyis-
ten huoneissa; toiset nimittimät sen aina nytkin Bo-
naparten, toiset taas porilaisten marssiksi.

Lähes puoli muosisataa oli kulunut tvuodesta 1808
tun Suomen kansa kerrankin joutui tunnon mailvaan
siitä että mainitun muoden sotaivanhukset oliwat jäte-
tyt heidottomitsi, ja nyt tun wiihin-osa heistä enää
oli elossa, ruwettiin heille laitin talvoin kokoamaan
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apurahoja, jottei edes heidänkään Vähiien olisi täytyä
kurjuuteen kuolla. Muistot entisyydestä tuliwat aina
eläwämmiksi, ja niin joutui porilaisten marssitin
Vielä suurempaan armoon tuin ennen. Runeberg ja
Topelius sowitteliwat kumpikin sen nuotille kauniita
sanoja, jaruotumiikien soittajakunnat ottimat sen juhla-
marssitseen. Nyt se nuotti on istutettu kansaan —

maan sen sanoja ei kansa ymmärrä. Kuitenkin on
herra Kiljander Kuopiossa, joka jo ennen on suomen-
tanut armollisia runotöitii, niinkuin Stagnelius'en
"Marttyrat", Nikanderin "Taika-miekan" ja Rune-
bergin "Nadeschdan", myöskin suomentanut Viimeksi
mainitun runoillan porilaisten marssille tehdyt sanat.

Satakunnan Kaupungit.

Pori.
Se luulo on pidetty warmaana tietona, ettei

tässä maassa löytynyt minkäänlaista kaupunkia ennen
Ruotsalaisten ja kristin-opin tänne tuloa, ja että en-
simäiset kaupungit omat Vähitellen kastoaneet jontun
linnan tienoille, niinkuin Turku ja Viipuri, eli jon-
kun luostarin, niinkuin Rauma ja Naantali. Mutta
sopiihan yhtiihymin päättää linnoja rakennetun jo en-
tiseltään olemain kaupunkein eli niiden mukaisten tur-
miksi, samoin kuin luostaria ennen rakennettuin kau-
punkein lähelle.

Porilla ei ole kumpikaan alkuperänä, linna eitä
luostari. Toisessa paikkaa tätä teosta olemme ker-
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toneet Teljen kaupungista ja Kokemäen linnasta, joka
jälkimäinen hiimitettiin m. 1365. Silloin annettiin
kaupunti-oiteus Vanhalle-kylälle tai Ulivilalle, johon
pispa Ragivald (w. 1311) oli rakennuttanut kirkon.
Tietysti oli tämä kirkko saanut jonkun Olow-nimisen
pyhän nimen, josta kyläkin nimitettiin Olofsby, Ulfs-
by, maikka myöhäisemmät jutut sanomat tämän nimen
tulleen eräästä Norjan kuninkaasta. Tapana oli sil-
loin antaa kirkoille jonkuu"edesmenneen" pyhän nimen,
josta seurakuntakin sitte nimensä sai. Semmoisia seu-
rakuntia löytyy Suomessa usiampia.

Edellisestä moi päättää', että Vauhaan-kylään
oli kauppala itsestään afeutunut ja luultamasti oli se
ennen ollut ylempänä, kukaties. Mistarossa; mutta se
oli ivähitellen siirtynyt edellä mainittuun paikkaan, sen
mukaan miten Kokemäen jokiivartta oli ehditty rumeta
asumaan. Sillä Viljelys ja asuminen on epäilemättä
kulkenut jokea alespäin, ja luulta saapi että nykyisen
Porin tienot setä joensuu mielii silloin oliivat meden
mallassa eli saloina, joita Vasta jälkeenpäin ruwettiin
raiwaamaan ja tviljelemiiän. Tämän ohessa siirtyi-
kin taas kaupanliike alemmaksi, josta kahden ivuosi-
sadan kuluttua oli asia muuttaa kaupungin nykyiselle
paikalleen. Nyt taas kolmen muosisadan kuluttua olisi
uusi muutos tarpein, jota paikkakunnan luonto kuiten-
kin estää.

Mitä tämän Vanhankylän historiasta tietään,
niin oli sen kauppa tullut niin suureen mittaan, että
Valtakunnan hoitaja Sten Sture iv. 1502 Vähensisen oikeuksia, jottei se olisi haitaksi Tukholman mau-
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rastumiselle, eitä Turun, joita kumpiakin hallitus suo-
jeli toisten .vahingoksi. Niin typerämieliset ottivat
silloin maltiotalous-toimet, että se nerokas ja järkemä
kuningas Gustami Imen päätti häivittäii muutamia
Suomen kaupunkia, ja muuttaa niiden asukkaat Hel-
sinkiin, jonka hän oli perustanut Venäjiin kauppaa
Marten. Niin muutettiin mäkisin Wanhantylän asu-
jamiatin mainittuuu taupuntiiu m. 1550. Vanhem-
miten jakoi Gustami maltatumian pojiltansa hallitta-
matsi; hänen esikoisensa Erik oli kruunun perimä,
maan nuoremmat pojat saimat tutin herttuatuntansa.
Hänen toinen poikansa Johannes oli saanut Suomen-
maan herttuatunnatsensa, ja häneltä löytyy maalis-
kuu» 8 p. M. 1558, siis Gustamin eliiissii, Ullvilan
kartanossa annettu kirje, joka määrää, että Ullvilan
kaupunki, jossa ei löydy tilaa marustnksille, tulisi hä-
Miiimään, ja että lvarustettu kauppalaupuuki määrä-
tylle paikalle Vjörneborgissa pitää rakennettaman.
Myös lumataan niille, jotka heti tänne muuttamat
Mivilasta eli mualta, ivapaus kaikista maksoista ja
ulosteosta kymmeneksi muotta, sekä oikeus käydä iva-
vaata kauppaa Ruotsin kirjoitetun lain jälteen, tait-
tein muiden taupuut.in kauppiasten taivalla. Näin
on Porin kaupunki saanut nykyisen asemensa, maan
mistä sen nimi on tullut, siitä ei ole täyttä tietoa.

Tosin löytyy manhoja käsi-tirjoitutsia, jotta sa-
nomat kaupungin kutsutun Björneborg, sentähden että
se on rakennettu Biirnäs'in eli Bärnästen kylän ti-
luksille; mutta yllämainittu lohannes-herttuan kirjoi-
tus näyttää tällä paikalla jo ennen olleen se nimi,
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jota sitte annettiin kaupungille. Sekä Biirniis ja
Bärniiste että Björneborg muistuttamat tuitenti jo-
tain karhumaista, ja suu-puheet kertomat että sen har«
jun railvattaessa, johon nykyinen raatihuone on tehty,
oli löydetty karhun luola. Kaupungin maakunassa on
nyt kahdella jalalla seisoma karhu, ja sen suomalai-
nen nimi "Pori" on ruotsalaisesta lyhennetty.

Tätä kaupunkia rumettiin nyt yllämainittuna
ivuotena rakentamaan, ja se sai oikeuskirjansa kunin-
gas Eritti XIV:a herttua lohannen ivanhimmalta mel-
jeltii, joulukuun 10 päiiviinä iv. 1564. — Kuningas
makuuttaa tässä Porin asukkaita muun ohessa siitä,
että he saamat pitää ojennus-nuoranansa "kaupungin
lakia", käydä tumallista kauppaa myymisellä ja osta-
misella, myöskin purjehtia omassa ivaltatunnassa ja
ulkomailla, niinkuin muutkin alamaiset kaupungeissa;
heidän ei tarlvitse kärsiä minkäänlaista häirintöä her-
rain, ylhäisten eli alhaisten aatelisten, pappein eli
hotviherrain tumattomasta taupan-täynnistä. Muut
pykälät tässä jotenkin laiviassa kuninkaan kirjeessä
sisältämät erinäisiä sääntöjä kaupungille määrätyistä
tiluksista.

Kuningas Gustami II Adolf, ivahivisti nämiit oi-
keukset aivonaisella kirjeellä, lokakuussa iv. 1617. Mutta
hänen tyttärensä Kristinan ala-ikiiisenii ollessa, sääsi
senaikainen lvälihallitus m. 1641 Porin kaupan ra-
joitettaivatsi siten, että Porilaiset saisiivat tästedes
laiivata toto- ja ulkomaille ainoastansa kaikenlaisia
puuastioita ja tuoda ainoastaan rahaa ja suoloja,
maan ei mitään muuta kauppakamaraa. Näin tuli
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Porin kauppa iviihennetyksi, ja Maikka täältä ivalituksia
ja pyyntöjä meni jokaisille Ruotsin ivaltiopäimille, niin
ei tähän saatu muutosta, ennenkuin kuningas Adolf
Fredrik, joulukuussa m. 1765 amonaisella kirjeellä
määräsi Porille täydellisen oikeuden käydä kauppaa
setä toto- että ulkomailla; kuitenkaan ei ulkomaalais-
ten laimain pitänyt saaman purjehtia Porin satamaan
kauppamatkoille. Myös tuli tiihäu se lisä-miiäräys
ettei Porista pitänyt saataman luietää h ulkopinta
ulkomaille, sentiihden että niitä tarmittiin monessa
kohden omassa maassa, jossa niistä etuisa hinta mak-
settiin. Tämmöiset ja muut määräykset tulilvat siitä
jo ennenmainitusta typerämielisyydestä, jota tahtoi
sortaa ivapaata tauftan-liitettä, jonkun erittäin suosi-
teltun kaupungin hymäksi.

Mitä Porin maurastumiseen tulee, niin löytyy
kirjallisia todistuksia siitä, että sen ivoima ja kauppa
jo alussa karttui ja tasmoi wuosi muodelta, johon se-

kin seikka oli suureksi awuksi että Hollandilaiset täällä
kälviiviit kauppa-matkoilla. Jo muonna 1575 sano-
taan kuningas Johannes III:n täältä saaneen lveroa
300 Unkarin kultarahaa ; Turku maksoi samana muonna
500, Viipuri 150, Rauma 100, Helsinki 100 ja Naan-
tali 20 U. kultarahaa, muita kaupunkia ei nimitetä.-
tään. Kuu sittemmin (m. 1617) ulkomaalaiset kiel-
lettiin tulemasta tänne, laiwasiwat Porilaiset itse mii-
häisillä alulsillansa joka laija maaka.ua ulkomaille,
hymäksi Moitoksi itsellensä ja ympäristöllä olemalle
maakunnalle. 30nen lvuotisen sodan aikana maksoi-
wat Porilaiset, paitsi määrätyn sotaweron, lisäksi mie-
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raan sotaiviien pitoon 3,452 hopia-taaleria ja laima-
Mäen pitoon 1,500 kupari-taaleria.

Vaan sittekuin edellä mainituilla kielloilla rumet-
tiin kanpftaa sortamaan, niin kaupunki rupesi hiimiii-
mäiin, kun mielä lisäksi muita onnettomuuksia sattui,
niinkuin tulipaloja ja ison-mihan hirmut. Vasta
mainitusta muodesta 1765 kun sen kauppa-waftcms
laajennettiin, rupesi Pori taas uudestansa tointumaan,
maikka sitä sittelin mielä omat onnettomuudet kohdanneet.
Kaarle IX:n aikana arlvataan Porissa olleen 550
asujanta, samoin kuin Helsingissä; Turussa oli silloin
1,800, Viipurissa 850, Raumalla 400 ja Pormoossa
250. Tietysti oli sittemmin taupau ja muun elämän
nääntyessä iväkilukukin Mähentynyt. Mutta m. 1775
eli kymmenen touotta jälkeen saadun kauppamapauden
oli Porissa 164 taloa ja 1,749 henkeä; muonna 1800
löytyi 272 taloa ja 2,322 henkeä; iv. 1841, 447 taloa
ja 5,353 asujanta. W. 1860 oli asujanten luku 7,130.

Joku historian kirjoittaja on sanonut herttuan,
sittemmin kuningas Kaarle IX:u, pitäneen ivaltiopäi-
iviii Porin kaupungissa m. 1602, mutta nykyisemmät
tutkinnot omat näyttäneet siinä puheessa ei oleman
perää. Nuijasodan lopetettua ja Klaus Flemming'in
kuoltua, malloitti herttua Suomenmaan, jossa kaikki
lvaltiolliset asiat olimat selasin. Kaarle kutsui kaikki
Suomen herrasmiehet Turknnn, ja sinne kokountu.
mainitun ivuoden tammikuussa aateliset, ratsupäälli-
köt, linnaherrat, lvoudit, kirjoittajat ja lain-lukijat,
joiden kanssa herttua keskusteli maan tarpeista. Monta
seikkaa tuli täällä päätökseen, Maan monet jiiimät päät-
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tiimatta, mutta erittäin oli moudein asia niin tärkeä,
ettei herttna sitä tahtonut laskea käsistänsä kesken-
eräisenä. Gustami Im oli tuottanut uuden säädyn,
tukistaessaan paamin mallan maassa. Paalvilais-pa-
pisto oli lyönyt monet tilukset allensa täällä jos
muuallakin, maan opin puhdistuksen kautta hiiivisi
tämä mahtaiva papisto ja sen äärettömät maatilat
samoin tuin luostarein, tulimat kruunun omaksi.
Gustami oli se mies, jota myös monella muulla ta-
ivalla osasi kruunun omaisuuksia kartuttaa. Näistä
kaikista oli merot kannettamat, ja niin lisääntyi mou-
dein ja muiden kruunun mirtamiesten luku ja mah-
tamuus. Kirkon ijes oli rahmaalle ollut jotenkin help-
po; ei niin kruunun mirkamiesten ja moudein. Ali-
nomaisia riitoja oli jo Gustatvin aikana ollut talon-
poikain ja kuninkaan käskyläisten millillä, ja ne ene-
nimiit niinä rauhattomina aitoina, jotta seurasiivat
hänen hallitustansa: ja olimat kansan ivalitukset mir-
kamiesten tviiiiryydestä ja moudein laittomista meron-
tiskomisista lukemattomat. Herttua ehti nyt Turussa
ollessaan päästä selmille aatelisten ja pappein kanssa,
maan ei moudein, jotka pantiin Miraltansa ja mankiu-
teen, kunnes he "tekisiwiit tilin hallituksestausa." Hert-
tua lähti Turusta matkalle Ruotsiin pitkin rantatietä
Pohjan-lahden ympäri, ja sillä matkalla miipyi hiin
muutamia piiitviä Porissa, jossa hiiu ivalmisti sen
painaman ja armoisan ojennus-nuoran, jonka jälteen
moudein tiist'edes tuli elää ja kansaa menetellä.
Tämä asetus lvoudeille on annettu helmikuun 9 p. m.
1602, herttuan omasta päätöksestä, sillä Porissa ei
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tiettäwästi ollut ketään ivaltiosäiidyistii koossa. Vielä
löytyy muutamia muita herttuan päätöksiä, luulta-
ivasti Tnrussa keskenjääneitä, annettuna täältä, seu-
raamina piiitvinii. Myös määräsi hän (helmikuun 10
p.) että tänne sairashuone rakennettaisiin ja että kukin
porivari rakennukseen mediittäisi hirren sekä jota kaksi
talonpoikaa yhden hirren. Jo helmikuun 14:a piii-
lvänä kunlui herttua olleen Korsholmassa, työskennel-
len samallaisissa askareissa kuin täälläkin, siis ilman
ivaltiopäiiviä pitämättä.

Vähäpätöisempi on se tapaus Porin historiassa
että sen onnettoman Erik XIV:n lesti, Katarina Mau-
nontytär, jota loppuitäänsä asui Liutsialan kartanossa,
Kangasalla, sai lestimerotseen Porista 3 tynnyriä
lohta ja 3 tynnyriä siikaa. Ia kuningas Johannes
lII.n leski, Gunilla Bjelke, sai niin itään kaikki iverot
Porista aamulahjakseen.

Muuten on Pori ainoastaan kerran ollut aate-
lismiehen omana: Suomen mainio sotaherra 30-wuo-
tisessa sodassa, mapaherra Gustami Kaarlenpoika Horn,
tehtiin suurten ansioinsa tähden Porin kreiivitsi , m.
1651, mutta hän kuoli Skarassa ilman perillisittä,
M. 1657.

Kaikki mastahatoisuudet, jotta omat kohdanneet
isänmaata yleisesti, omat isommassa eli miihemmiissä
osassa kohdanneet tätäkin kaupunkia. Mutta sen ohessa
owat Poria monesti kohdanneet erinäiset onnettomuudet,
joista mainittakoon, että tulipalo on hiitvittänyt seit-
semän kertaa tätä kaupunkia, näinä 300 ivuotena jona
se on seisonut. Elokuun 5 päiivänii M. 1603 paloi
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melkeiu koko kaupunki ynnä kirkko, raatihuone jakoulu;
ainoastaan muutama talo säilyi; toukokuun 4 piii-
Mänii 1640 paloi 40 taloa; huhtikuun 25 p. 1666
raatihuone ja 70 taloa; toukokuun 6 p. 1698 pa-
loi 25 taloa Linna-korttelissa setä 43 aittaa ja 49

rantamakasinia ynnä muuta omaisuutta; 28 p. sa-massa kuussa ja samana muonna paloi kirkko puku-
neen, kellotapuli, kolme kelloa, siiijiiri, raatihuone,
koulu, tullihuone ja portti, 137 taloa, 89 aittaa, 109
rantamakasinia, 1 mylly kiminensii ja paljo irtainta
omaisuutta; kesäkuun 10 p. 1801 meni taas raati-
huone, kellotapuli, koulu, maimastenhuone, kaikki 272
taloa ja matasinit sekä enin-osa irtaimesta omaisuu-
desta kahdeksassa tunnissa tuhaksi. Kaupunki oli ivii-
hiiii ennen isonnettu ja kaunistettu somasti rakenne-
tuilla huoneilla, maan näistä ei saatu mitään tulelta
säilytetyksi paitsi kirkko ja erään testen tehno toto.
Viimeksi paloi Pori toutoknun 22 piiimänii M. 1852.

Se surullinen aika, jota mielä elää Suomen
kansan muistossa -'ison-mihan" nimellä, kosti myös
tätä kaupunkia. W. 1713—14 oli Porissa iveniiläi-
nen sotajoukko; seu päämieheni! oli ensiksi ruhtinas
Galizin, joka piti iviikensii .oivassa kurissa ja suojeli
asujamia. Hänen muistonsa elää täälläkin kunniassa,
niinkuin muissa Suomen paikkakunnissa, joihinka hänen
maitutuksensa ulottui, mutta ei hän kuitenkaan ivoi-
nut estää asujanten rasittamista ja heidän omaisuu-
densa hiimiämistä. Tässä ei ole paikka kertoa ison-
mihan onnettomuuksista; olkoon main sanottu että
Porikin siitä sai osansa, kun ruhtinas Galizin jätti
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Mirkansa tenrali Douglasille. Tämä, jota taiten la-
ivoin rasitti Suomenmaata, antoi myös Porin kantaa
sodan kuormaa tarpeeksensa. Kaupunkilaisilta ryös-
tettiin heidän miimeinenkin omaisuudensa, ja he pako-
tettiin kulettamaan sotaiväkeä maata ja merta myöden
Turusta Pohjanmaalle, jossa tilaisuudessa heiltä huk-
kui 400 isompaa ivenettä sekä ihmisiä.

Porissa ei ole itänä ollut mitään maltiollista
hallitus- ja lvirtatuntaa

, ainoastaan koulu on ollut
melkein alusta. Vuonna 1640, kun Turun lukio,
treitvi Pehr Brahen toimesta, muutettiin yliopistoksi,
tehtiin Porissa olema pedagogia trimiali-koulutsi. Pa-
lon jälkeen (m. 1698) muutettiin se Raumalle, ja
masta ison-mihan jälkeen (m. 1723) saatiin se Poriin
takasin, ja on siitä asti täällä ollut aina muoteen 1852,
jolloin se palon tähden taas kahdeksi ivuodeksi muutettiin
Raumalle. Koulu-asetuksen jälkeen, annettu m. 1842,
nimitetään sitä nyt ylialkeis-kouluksi.

Heti kaupungin perustettua sanotaan Suomen hert-
tuan, sittemmin kuningas Johannes 111 rakennuttaneen
linnan n. k. warwi-torin tienoille. Se paloi jo 16-sata-
luivun alussa, eitä sitä enää uudestaan rakennettu;
sen muodosta ja näöstä ei historia Mirkkaa mitään.
Mainitun herttuan muut aikeet Porin marustamiseen
jiiiivät myöskin sikseen, maikka kiiviä sitä Marten koto
maan kustannuksella ivediitettiin. Paitsi näitä ei Po-
rissa ole ollut eitä mieliltään ole muuta yleistä ra-
kennusta tuin kirkko ja raatihuone, jos emme tähän
lukuun ota tulli- ja pakka-huonetta, jota muutama lvuosi
sitten tehtiin kaupungin rahoilla. Ennen m. 1852



57
paloa löytyi puiueu tirkto, joka kuitenkin oli manha
ja ahdas, jotta uusi kirkko oli päätetty rakennettaa-
maikka sitä ennen paloa ei ehditty alottaaklaan. Nyt
masta joku muosi sitten aljettiin tätä uutta kirkon-
rakennusta, jota par'aikaa on tekeillä ja pialloon mal-
mistunec. Tietysti tulee siitä yksi Suomeumaan ul-
jaimpia kirkkoja.

Kaupungin raatihuone oli ennen ollut puusta ja
neljä kertaa palannt; miimelsi m. 1801. Sitte oli-
mat kaupunkilaiset tanman aitaa hankkineet uutta,
tunnes lvihdoin ja miimcin perustus laskettlin m.
1839, ja raatihuone malmistui iv. 1841. Se on
snuri, kahdenkertain.u tiwimnuri, ja onneksi saatiin se
palossa säilymään, ehkä siihen tuli joitakuita Mikoja.
Itse huone on matsannt 16,555 rnplaa 83^/^ kop.
hopiassa, ja ne taksi talon tonttia, joilla se seisoo,
matsoimat yhteensä 1,776 rnplaa 75 top.

Mitä kaupungin keinoihin tulee, niin näyttää
suurin iimeriiiisyys jo alusta olleen kaupassa. Täältä
on entisiin aitoin mi.ty ulkomaille kaikenlaista tama-
raa; mutta nyt on kauppa muuttunut enimmästiiiin
puutaivarain, lautojen ja plantkujen laimaamiseen.
Paitsi tauppamiehiä, on enin osa kaupuutilaisista tääl-
lätiu käsityöläisiä, jotka töitiiusii ivalmistamat ainoas-
taan lähimmän maakunnan ja oman kaupungin tarpeiksi.

Tehtaita on kyllä aitojen mittaan löytynyt mo-
nellaisia, niinkuin sokeri-, merta-, sutta-, saipua- ja
purjekangas-t.htaita, joihin lisäksi tulee etitkateitto- ja
fajausi-tchdas, mutta ne omat melkein kaikki lakanneet
mitään malmistamaöta.
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Ihme se ei oletkaan; meidän maassa ei mielä
tähän asti ole kaupungit tehtailla paljon ivaurastuneet.
Syy tähän on tietysti se, että semmoiset yritykset
waatiwat suuria perustusrahoja onnistuakseen; ja
niitä ei ole meidän maassa koskaan löytynyt koolta;
mistäpä niitä olisi tullut, kykenemättömyys kun on
mallinut kaikissa toimissa. Eikä niitäkän ivähiä ole
ymmärretty yhdistää, ja niillä jotain matkaan saada.
Vasta iviim-isinä aikoina on rumettu tämä seikka
huomaaman, ja on meidänkin maassa yhdistetyillä ra-
hoilla saatu tehtaita ilmestymään. Niin on Porissa-
kin suurempia tehtaita rakennettu, joista mainittakoon:
tikkupaja ja konetehdas, joita kumpiakin monen yhdis-
tetyillä rahoilla täytetään. Toinen este tämänlaisen
teinollisuuden onnistumiseen on ollut se, että Harmat,
meidän maan teokset mielä tähän asti omat lelman-
neet ulkomaalaisten rinnalle, hintansa ja armonsa
suhteen, miten jokainen mieluummin ostaa ulkoa tuo-
tua parempaa ja helpompaa, tuin oman maan kallista
ja kehnoa tamaraa. Mitä näiden kahden mainittuin
tehdasten teoksiin tnlce, niin on joku runoilija sano-
nut, ettei Suomenmaasta monessa paikkaa ulkomailla
tiedettäisi mitään, ellei Porin tulitikut kehuisimat ole-
mansa Suomesta. Konetehdas on niinikään suurissa
hankkeissa, ja toiwottama on, että sekin saa moimia
käydä tilmassa ulkomaalaisten kanssa teoksiensa hin-nassa ja armossa, muuten ei se menesty. Kaksi laija
tehtaita omat kuitenkin Suomessa tulleet toimeen ilman
erin suuria Maroja, nimittäin tupakka- ja olutehtaat,
ja niitä löytyykin usiammassa kaupungissa. Tupakan
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nauttiminen on meidän maassa päässyt suurempaan
mittaan kuin kenties missään mualla, ja sepä nostaa
malmistajoita hymille jalwoille, samoin olu. Täällä
löytyy kumpikin, sekä tupakkakehruu että oluen keitto,
ja molemmat näyttämät ivoiivan hyivin. Täällä ival-
mistettua olutta on kiitetty hymäksi.

Me sanoimme kaupan olleen ja imeläkin oleman
parhaan iiiveriäisyyden perusteena täällä. Kauppa
luonnistuukin paremmin mähästä alkaen, tuin tehtaat.
Kauppaa saa laajentaa hiljalleen Maroja myöden, ei
niin tehdas-liikettä, joka perustamiseensa aina maatii
suuremmat Marat, kuin käyttämiseensä. Porin ulko-
maa-liite on ollut mitä suurempia Suomenmaassa,
ja sen laimalntn on muutamin ajoin ollut ensimäistä.
Palo ei tosin häivittänyt suorastaan laimoja, mutta
epäilemättä miihensi se kaupanliikettii. Viime sota
miihensi taas laimain lukua, siten että niitä myytiin,
ja mihollinen wei. Halmat kuletuspalkat sodan jälkeen
eimiit ole kehoittaneet unsia koolta rakentamaan, jotta
Pori tähän aikaan ei liistilumussa pääse ensimiiisten
rinnalle. Kuitenkin on Pori tietysti ensimäisiä nytkin,
ulkomaille miedyn tamaran määrässä, Maitta sitä osaksi
knletetaan palkatuilla mierailla lamoilla.

Nauma
on Satakunnan toinen merikaupunki ja sen alku on
yhtä epätiedossa kuin Porinkin. Suomen historia
kertoo, että täällä keski-aikana löytyi fransisko-iveljesten
luostari, ja että sen ympärillä olema kaupunki sai
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ensimiiiset oikeutensa M. 1442 kun Hemming oli
Turun pispa ja Kristoffer ruotsin kuningas. Lähellä
kaupunkia on luoto, niineltä Retisaari, jossa kansan
muistit tietämät kauppaa käydyn Pohjalaisten kanssa
mistä ajasta lieneekiin. Luultamasti on Rauman kau-
punki sen kaupan nojalla ivähitellen pääsnyt alkuun.
Sen oikeuksia wahwistiwat ja laajensimat sittemmin
kuningas Kristian I m. 1469, waltakunnan hoitaja
Sten Sture nuorempi m. 1512, Gustami I iv. 1546,
Johannes 111 m. 1568, Sigismund m. 1594, Kaarle
IX m. 1607, ja Gustami II Adolf m. 1616. Vuonna
1765 sai Rauma mapaasti purjehtia Itämerellä.
Kaupungin alle kuuluu Rauman ja Laijon kyläin
tilat, yhteensä 14 manttalia, joissa kaikkiaan on 5949
tynnyrinalaa peltoa. Kaupungin ala, johon kuuluu
46 tynnyrinalaa, on jaettu 256 tonttiin ; ne oivat ra-
ketut puuhuoneilla, paitsi 2, joissa rakennus on limestä.
Kaupungin kirkko on sangen manha, "pyhän ristin
kirkko", harmaista kiivistä ja luullaan rakennetun 13:ta
Vuosisadalla. Sen sakaristo ja kuori, kumminkin edel-
linen niistä, luullaan oleman jäännöksiä luostarista.
Torui nätyy 4 penikulmaa merelle ja on purjehtimille
hymiinä majakkana. Kaupunki ei ole näinä 50 muo-
tena suuresti kasmanut. Sen mäkiluku on noin puoli-
kolmatta tuh. ja laima-lästin neljä tuh. Sieltä on lai-
wattu metsätamaroita ja puuastioita. Pori, sen mahtaiva
naapuri, on pääsnyt moitolle ja siirtänyt sen marjoon.

Rauma ei kuitenkaan ole kauppansa taikka muun
moimansa tähden milloinkaan ollut kuuluisa, maan sen
mainion luostari-koulun tähden, joka täällä keskiaikana
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löytyi, nimellä (-oll6gium I_au___e__Be, joka monet ajat
oli Suomenmaan ainoa yliopisto. Täältä lähtikin
monta kuuluisaa miestä, joista mainittakoon Martin
Skytte, Suomeu ensimiiinen lutherilainen pispa y. m.
Luostari, joka ei kuitenkaan ollut niin marallinen
kuin Naantalin luostari, hämitettiin opin-puhdistuk-
sessa m. 1526, maitta koulua senjälteen mielii pi-
dettiin monet ajat. Se häwisitin Masta M. 1626
kun Turkuun laitettiin lukio. Joku ivuosi sen jäl-
keen (1639) häwitt. kauhea tulipalo suureu osan
kaupunkia, ikäänkuin pyhkiäksensä pois miimeisetkin
mnisteet paamilaisuuden ajasta. Silloin paloi se n.
k. kolminaisuuden kirkko. W. 1682 meni taas koko
kaupunki tuhaksi, paitsi kirkko. W. 1572 railoosi täällä
hirmuinen rntto. Silloin, kertomat kansan muistit,
tapahtui että porimestarin tytärkin kuoli, mutta ei
kaupungissa löytynyt niin montaa termettii että olis
saatu kuollut hautaan, maan täytyi se saatettaa sinne
härillä, joka Raumalaisten mielestä oli niin kummaa,
että he sen ruumiiu saaton maalauttimat tauluun,
joka mielä sanotaan oleman nähtälviinä kuorin sei-
nässä. W. 1657 oli taas rutto. Kato- ja niilkil-
muonna 1697 kuoli Rauman seurakunnassa 221 hen-
keä nälkään. Ison-mihan aitana sai kaupunki kärsiä
niin suurta ahdistusta, ettei siinä rauhanteon aikana
ollut jätillä muuta kuin 7 porivaria ja 6 hewosta.

Niimät suuret onnettomuudet iveimiit muinaisuu-
den mnisteet näkymättömiin. Paatvin-aikaisesta Rau-
masta munttinensa, messninensa ja oppinensa on mei-
dän aikoihimme säilynyt ainoastaan yksi snitsntus-
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astia, yksi munkti-kaapu ja taitalvasti ommeltu ka-
sukka. Kuorin katto ja seinät omat mielä kaunistetut
muinaisajan ruskeilla enkeleillä, jotka säästettiin kirk-
koa maalattaessa m. 1830. Toinen jäännös on ne
naismiien käsityöt, joita miehetkin tekemät Raumalla
ja Raumau seuduilla, ja jotka masta näinä miimeis-
muosina omat tulleet hyljiiykseen. Laitoksiin täällä omat
luettamat ali-alkeiskoulu, postikonttori, tullikamari ja
apoteckki. Myös löytyy täällä lääkäri ja teriveys-liihde.

Tampere.
Sitä kuivatessa on työläs tietää, mistä paras

katsanto-sia on otettama, niitä löytyy niin monta, ja
kaikki ne tarjoivat iviehättäiviä näköaloja, josko ne sitte
omat idässä, pohjassa, lännessä tai etelässä. Vaan
matkustajan on paras ivalita cnsimäiscn, mitä lähellä
on. Näin on sen, joka Turun puolesta tekee tuloa,
hymii nousta kesiiilta-auringon loisteessa maantien oi-
kealle puolelle; sieltä hänelle näkyy "panorama", jota
tuskin moipi kertoa. Vasemmalla puolen tuo laaja,
sinertiiwii Niisijärivi, jonka pohjoispäähän silmä tus-
kin kantaa. Edessänsä, idässä, hohtaa Tampere. Sen
010 näyttää ikäänkuin koko kaupunki olis nukahtanut
tuonne laakson helmaan. Kosken kohina kuuluu, niin-
kuin hiljainen hengenweto. Oikealla kädellä Pyhii-
jiirmi saarinensa, joiden lehtipuut heittämät pitkät
marjonsa tytvenelle meden-pinnalle. SyMiissä jalkain
alla näkyy muutamia kaupunkilaisten snmikotoja, puit-
ten mälissä. Kakoilmalla pistiiyy lehtipuinen niemi
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Pyhäjiirween; se on Hatanpiiä, jonka nimi luullaan
muistuttaman sitä aikaa Ruotsin ja Suomenkin his-
toriassa, jolloin maltaknnnan armo oli huonommallaan,
mutta sisälliuen keinollisuus ja taito hymässii tvoi-
massa, jolloin Suomenmaan sctamäki toi ulkomaan
sodasta moitto-merkikseen — perunoita. Mutta Tam-
pere muistuttaa sitä aitaa, jona kuninkaat polttimat
miinaa, saadaksensa rahaa tuhlaamisiinsa. Gustami
111 rakennutti "Tammerkosken" niskaan miinakeiton,
ja sitä paikkaa kutsutaan mielä "Bränni". Viinan
nojalla nousi miihitellen kaupunki kosken partaalle, ja
sai oikeutensa m. 1779. Keisari Alexander I tiimi
Tamperella m. 1819. Hän seisahti katselemaan kos-
ken kuohua miihän matkaa entisestä miinakeitosta ja
sille paikalle oli sitte kalliohon pantu taulu *), jossa kul-
tasilla kirjaimilla sanottiin latinaksi : "Keisari Alexander
I seisoi tässä, ja käski kosken kuohun olla ihmisille
hyödyksi; sen näet tapahtuneen, matkustaja." Ia ta-
pahtunut se onkin; ei missään ole pudokkeen pisarat
niin mitatut ja miljeltyt kuin tässä. Keisari käski
kaupungin olla "mapaan" (1821) ja sepä tuotti tänne
rakentajia tuon tuostakin, jotka omat yläpäisen kosken
melkein peittäneet hirmuisilla kimimunreilla, jonka
ohessa kalliot omat halkaistut Medelle tieksi. Puumilla-
tehdas kaupungin-pnolisella rannalla on ulkomaalais-
ten oma, englandilaisilla koneilla ja englandilaisten
tapaan. Selin seikka on Englandista, että ihmis-hiimi-

*) Sittemmin on myös keisari Alexander II:n Tamperella
käynnin muistoksi tehty samallainen tanlu, ikään latinaisella kir-
joituksella. Molempia tauluja suojelee rautainen kotka.
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tyksen ohessa osotetaan suurta ihmislempeyttä. Kun
miimemainitussa maassa puumillatehtaat mainion Art-
mrightin ja muiden nerolla olimat saatu nykyiselle
kannalleen, jotta koneet malmistiivat kaikki, ihmiset ei
mitään, ja tehdasten omistajat sittekin ivalittiivat erään
kuuluisan ministerin edessä, ettei heille tullut tarpeeksi
ivoittoa, lausui tämä mies hirmuisen sanan: "käyttä-
kää, lapsia": ja lapsia setä naisia täytetään täälläkin
sadottain, tuhansittain, sillä työmäen joukko, ennen ny-
kyistä Amerikan sotaa, nousi Tamperen pummnliteh-
taassa tnhanteen seitsemään sataan henkeen, joista suu-
rin osa naisia ja lapsia.

Joka näkee miten koneet täällä käytetään, ikäänkuin
näkymättömillä käsillä, ja miten ne luomat, kutomat,
kehiivät, ivyhteiviit, tehriiämät, kertaamat, panemat niisiin,
ja kateisiin, mittamat ja merkkimiit kyyniirii-lumun j.n. e.
sen on pakko yhdeltä puolen ihmetellä ihmisen ymmär-
rystä ja toiselta puolen halmeksia niiden ihmisten ti-
laa, joita pidetään elottomain koneitten ivertaisina, ja
joilla ei ole paljon muuta tehtiimiiä kuin konetta sei-
sahduttaa ja langan päätä parantaa. Isompi osa ku-
tojista on naisia, joita tänne on kokouutunut melkein
jokapaikasta Suomenmaata. He tekemät työtä tinki-
kaupalla, ja ansaitsemat iviikossa noin 3 hop. ruplaa*).
Nykyisten hintain määrällä yksi henki sillä palkalla
elää ja maatettaa itsensä, maan mitä siitä säästyy
Manhan päimän Maraksi, ja jos tehtaan omistajat an-

*) Asiat owat tässäkin kohden muuttuneet nykyisen Amerikan
sodan aikana, waan tulewat luultawasti entiselleen, jahka sota
herkence.
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tawat elatuksen työntekiöillensii wanhemmiten, emme
tiedä. Lapsia otetaan noin 75 kop. iviikolta. Näin
tapahtuu että koko perhekunnat käymät työssä, usiasti
isä, äiti ja kaikki lapset, jos ei iiitillii ole pienempiä
lapsia holhottatvina. Se on kyllä hytvä, että semmoi-
nen joukko ihmisiä saa työtä, että rahan liikettä tulee
maakunnalle ja että tehtaan teoksia liikenee myytä-
miiksi halpaan hintaan, jottei niistä tarwitse ulko-
maille rahaa iviedä y. m. Vaan työntekiäin kalpeat
kasivot näyttämät työnsä ei oleman tertveellisen , eikä
suinkaan oletkaan; tottumattoman on semmoisessa hon-
gassa tukahtua. Lapset kyllä oppimat järjestettyyn
työhön, heidän työnsä ei ole ylen raskasta, mutta
heidän täytyy alkaa työnsä kello puoli-kuudesta aa-
mulla, ja päättää kello 7 ehtoolla, itämässä yhtäläi-
syydessä, jota kuolettaa lapsuuden ilon ja alkaman
neron. Heillä ei ole lomaa mitään muuta opetella.
Toinen joukko — lapsistakin — käy yön työssä; ajan
moittamiseksi käytetään tehdasta yöt päilviit — sekään
ei ole ihmisluonnon mukaan. Jo aikoja sitte perus-
tiivat tehtaan-omistajat koulun, jossa eräs ruotsalai-
nen mamseli on opettanut pitku-laftsia, jotka tässä saa-
mat hoidon, jota he usein kotonansa omat mailla.
Viimeis-aikoina on rakennettu suuret riivit huoneita,
joissa työmäki saa asua tamallista hyyryä ivastaan.
Myös on orpolapsille rakennettu "asylumi" (ivapa-
kaupunki) jossa saamat hoitoa ja opetusta; mutta
heitä pannaan aitasin tehtaan työhön. Heidän maat-
teensa omat siistit setä työssä että kirkossa, johon
heitä joku hoitaja-ivaimoista pyhiipäilvinä saattaa;
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mutta mieltä kirmellyttäii nähdessä näiden 6—9 wuo-
tisten äijäin ja ämmäin alakuloiset kasivot. Heidän
huoneensa ja muotonsa johdattaa muistoon luostaria
ja jesuitainkouluja. Työmiikeä Marten on laitettu sun-
nnntaikoulu, mutta taaja opettajain maihetus ei tästä
Mielä ole todistanut hymää. Tehtaan työnteettiijät
omat Englandilaisia, joita Tamperella löytyy lähes
100 henkeä; he omat keskenään koonneet rahaa kirkon
ja koulun rakentamiseen, johonka lisiitvaroja on koottu
myös Englandissa ja Venäjänmaalla. Omistajat osot-
taivat näille tehtaan käyttäjille suurta armoa ja mak-
samat heille suuret palkat, jotka he tietysti ansaitse-
matkin, maan aika olis jo uskaltaa ivähiin Suomalai-
siinkin työn-teettäjin. Muutama aika sitte oli uusia,
Englundista tuotuja koneita asettaminen, mutta eng-
landilaiset mestarit eiroät niitä saaneet paikalleen, kun-
nes eräs suomalainen työntetiii ne asetti. Kuitenkin
saimat muukalaiset isot palkkansa ja Suomalainen sai
tytyä entiseensä. Hän otti eronsa ja perusti yhdyskun-
nan, joka nyt on rakentanut kangastehtaan Kyröskoskelle.

Olemme kukaties liian kauivan miiivytelleet puu-
ivilla-tehtaassa; mutta se on suurin rakennus siitä laista
Suomenmaassa, ja näyttää julkisesti, mitä ihmisen
nero moipi matkaan saada; olisi siitä kyllä enemmän-
kin sanottamaa, maan Tamperella löytyy muitakin
tehtaita, joita ei tässä unhodettako.

Vanhin kaikista on paperiftruuki (Frenckell), joka
hyivin puolensa pitää sekin. Mainittakoon että sen
työtviiellä jo aikaa on ollut huoneet omistajain kus-
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tannuksella ja että työntekiiit siten luultamasti tule-
mat kohtuullisesti toimeen.

Kosken toisella puolella on tehtaita, joilla tietysti
on suuri tul-iuaisuus. Kaikkein ylempänä on kone-
paja, ja sen lähellä siewästi rakettn pellaivatehdas;
omistajat omat herrat Wasastjerna ja Törngren.
Viimemainitussa tehtaassa, jouka rakennusta aljettiin
M. 1858, on noin 500 työntekiäii, enin osa naisia ja
lapsia ikään. Teettäjät omat tässäkin ulkomaalaisia.
Sisil-rakennutset näyttämät oleman joksikin samaa muo-
toa, kuin puumilla-tehtaassa, ehta iviihä uudenaikaisem-
pia. Pellaivia kasmatetaan paljon Hämeessä. Saa
nähdä, jos nyt iuoidaan tasmattaa tarpeeksi ja telpaa-
ivaa raaka-ainetta tähän tehtaasen omassa maassa,
ettei niitä edes tarivita tuoda ulkomailta. — Näiden
laitosten tähden on rakennettu kaksi höyryalusta. Toi-
nen, "Ahti"-niminen, kulkee Näsijänvellä polttopuita
noutamassa rautatehtaasen. Hymii olis, jos maan asu-
jamet oppistmat tällä tuomaan maa- jakarja-miljelys-
tuotteitansa kaupunkiin. Toinen höyryalus, nimeltä
"Laukko", taypi Pyhäjäriveä edestakasin, opettamassa
kansaa tnomaan rnokakalua Tamperelle, jossa asian-
omain saamattomuudesta usein on ollut suuri ruan-
puute, syöjäin paljouden tähden, erittäin kesäaikoina. —

Liikkeen tähden olisi rautatie tarpein täältä sekä ete-
läisen että läntisen meren rannalle, johonkuhun sata-
maan, ja hankkeissa knulutaan ottamankin jatkaa tänne
Helsingin—Hämeenlinnan rautatietä.

Kosken alimmaisen pudokkeen itäisellä rannalla
on iverkatehdas, jonka rakentamista myös aljettiin lv.
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1858; omistaja herra Frietsch; siinä on noin 100
työntekiiitii. Lisäksi löytyy täällä monta kaupunkilais-
tenkin rakentamaa tehdasta, mutta usiammat niistä
owat iviihiipätöisiä.

Itse kaupunki pysyi kauivan aikaa kehnona, eikä
näkynyt hätiiilewiin edistymisessänsä, sittekiiiin Maikka
se oli saanut "mapaan" nimen. Nyt se kuitenkin on
tehtainsa nojalla rumennut tvirkistymäiin, ja on toi-
mittanut itsellensä suomenkielisen yli-alkeiskoulun, jolle
kaupunkilaiset omat lnmanneet rakentaa ja ylöspitiiii
huoneen.

Suomessa löytyy yltäkyllin luonnon kauneutta;
"tuhat" järiveä falminensa, nieminensä, luotoinensa ja
kostillensa. Jaloimpia luonnon näytteistä mitä olla
taitaa, on Kyrön-koski. Se harju, joka Maanseliistä
eriäivi Satakunnan ja Pohjanmaan iviilillä, ja Hä-
meenkankaan nimellä kiiypi kolkkana korpena Kankaan-
pään ja Ikaalisten läpi, palkitsee monessa kohden tä-
män kolkuudensa erinomaisilla näöksillä. Niin tat-
teapi se ensinnä Kyrön-tostella, nousee taas Möjiir-
wen ja Tamperen mälillä korkealle ja suopi katsojan
ihannella somaa näköalaa harjaltansa molemmin puo-
lin; lvaipuu sitte symiiiin laaksoon, jonka pohjalla
Tampere kuohumalla tviepi Niisijärmestä liikameden
Pyhäjärween, ylenee taas sen laakson toisella puolella
ja näyttää Kangasalla mielä kerran laivean ja jalon

katselman. Siellä sen omat ihmiset leikanneet poikki
laitvannolla, ja iviimein se itse tatoapi tuntumista.

Kyrön-koski on saman-nimisessä pitäjässä, noin
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neljä penikulmaa Tamperen taupnngista ja puolen
penikulmaa malta-maantieltä. Se on näköänsä ylelvä
ja kamottawa; sen ivaltea kuohu putoapi mihaisena
alles muoren lastoksesta symään notkoon, jossa se
muuttuu tymeneksi lammikoksi, kunnes se kaitana, lehti-
puilta marjostettuna jokena hutkuupi Kirttojärween.

Sen panhina on kaikkein rajumpi noin miitkoa
ennen luhannetsen, jolloin kaikki medet niillä laajoilla
takamailla siellä Ikaalisten, liimijiirmen, Virtain ja
Parkanon mälillä, omat ehtineet lähettää kewätnlwansa
Kyrös-järween.

Vielä pari mnotta sitten oli Kyrös-kosten jyrkät
reunat jotenkin asumattomina, ja kyröläisten myllyt
seisoimat ikäänkuin armontullen sen timi-astimilla, ei-
ivätkii estäneet kenenkään ihmettelemästä sen moimal-
lista kuohua, jouka yli ilta-auringon säteet maa
lasimat taimaan-kaaria. Veden haltiat, jotka muosi-
tuhansia olimat taistelleet muori-haltiain kanssa, ja
piiäsneet moitolle, pitimät riemujyryänjä kenenkään
estämättä.

Mutta m. 1860 nähtiin miehiä Kyrös-kos.en par-
taalla, jotka rohkeniivat käydä taisteloon setä muori-
haltiain että mesihentein kanssa. He kalkuttimat ja
kaimoimat muoren kylkeä ja uskalstmat lähestyä itse
pauhawaa kostea. Sepä nyt kuohui ja jyrisi ja uh-
kasi lviedä mennessään ne hurjapää, joilla oli rohke-
utta käydä hänen kanssansa kiistalle. Vaan siihen se
jäikin pelkkään uhkaukseen, ja miehet kalkuttimat kuu-
lumatta — kosken pitäessä ääntä — ja johdattimat
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mäkisin Medenmiiestii mnutaman, noudattamaan hei-
dän tahtoansa.

Mainittuna muonna erisi, näet, miisi miestä Tam-
peren puumilla-tehtaasta, jossa he olimat työjohtajina
olleet. He hakimat trunnulta ja saimat luman raken-
taa tehtaan tähän Kyrön-toskelle, jonka rakennuksen he
panimat heti alknnn. Jo seuraamana mnonna siinä
kudottiin kankaita meden moimalla käytetyissä puissa.
Ei ainoatakaan ulkomaan miestä ole nähty heidän apu-
nansa. He omat Suomen miehiä, suomen mielellä.

Meidän maassa on yleisesti mallinut se itämä
luulo, ja Mallitsee monessa kohden mielä nytkin, ett'ei
oman maan miehet kelpaa miksikään. Kun siis joku
iimeriiis rupee mihin laitokseen hymänsii, niin ei hän
tule toimeen suomalaisella työwäellä, yksin puraajat ja
salivumiehet, imeläpä kirjan-hoitajattin tuotetaan jos
ei mualta niin Ruotsista; nepä nyt saamat hirmuiset
palkat, ja tekemät sen hyivän työn, että he peräti hii-
mittiimät iimeriään isäntänsä, hänelle itsellensä ran-
gaistukseksi ja muille teriveelliseksi ivaroitukseksi. Joku
kymmenkunta muotta saattane kuitenkin mielä kulua
ennenkuin näitä maroituksia otetaan opiksi.

Mutta tämän puheessa oleman tehtaan perustajain
nimet ansaitsemat pantaa Suomen keinollisuuden histo-
rian muistoon, ne owat: C. A. Björkbom, I. G. Stahl-
ström, I. F. Ekqmist, I.V.Dahlgren ja Sam. Lindstedt.

Ensiksi mainittu oli lapsuudestaan ollut työnte-
liiinä ja sittemmin työnjohtajana Tamperen puumilla-
tehtaassa; mutta suomalainen kun hän oli, niin häntä
yhä pidettiin kehnolla palkalla. Kerran oli uusia, Eng-
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landista tuotuja toueita asettaa paikalleen. Englandiu
suuria konenietloja oli saapnwilla tässä toimessa,
maan eimät osannecttan täyttää tointansa, ja nytpä
jouduttiin pahaan pulaan. Björlbom asetti koneen
paikalleen ja sai suuritiitokset paltastaau, ne jalot
Englandin loneuietat ottiivat taivan mukaan rahat.
Silloin pani Björibom nämät Kyrön-tehtaan hank-
keet altnnn; ja hän on myös siihen määrännyt kon.it-
ten mallit ja asettanut ne koneet Malmiina paikalleen.
Stahlström pitää kirja-hoidon — snomen kielellä. Ne
muut kolme johtamat tehtaan työn elikkä omat itse
työssä. Tehdas on alustettu osakkeille, joiden omis-
tajat suurimpaa» määrään omat Tamperelaisia. Paitsi
tehtaan rakennns, löytyy sen ympäristöllä, pitkin mäki-
äyrästä, jontko siistiä huoneita, joissa työiviiki perei-
nensil asuu. Heidän elämäänsä kehutaan siimoksi, johon
isännät antamat hywiiä esimerkkiä.

Tähän asti ei siinä mielä ole kehrätty lankaa;
sitä on tuotu tangasaineeksi Turun kehruusta. Nykyi-
nen sota Amerikassa tekee kuitenkin taittein puumilla-
tehdasten tilan armeluttamaksi. Englandissa ne omat
joutuneet puumillan puutteessa suureen hätään, ja
sama hätä tuntuu jo koskeman Suomen puumilla-
tehtaitakin, jotta esim. Tamperella knuluu työaika ly-
hennetyn neljään päilväiin miikossa. Semmoinen koh-
taus nyt on tietysti wahingoittawa myös tätä uutta
laitosta, kuitenkin ainoastaan siinä tapauksessa, että
puumillani tuonti Suomeen tykkänään herlenisi. Niin-
tauman tuin lantaa saadaan, jos talliisen hintaankin,
niin ei tämä tehdas luullemme tule kärsimään.
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Itse Kyrön-tostesta täypi mielä päinsä jutella
seuraamia :

Kerran sodassa pakottimat miholliset erään talon-
pojan lietsaamaan heidän menettänsä Kyrös-järmellä.
Hän johdatti meneen koskelle, johon kaikki hukkuimat
paitsi talonpoika itse.

Kolme kertaa on Kyrön-koski käynyt aiman tui-
maksi. Vuonna 1645 ja m. 1766, joulukuun 7 p.
Niinikään w. 1810, Yöllä joulukuun 14 päimiiii ivas-
taan. Myllyt seisahtitvat ja kosken yli päästiin käy-
mään kiiviä myöden, ja sen pohjalta koottiin ennen
pudotettuja kiriveitii y. m. Vasta kolmantena piii-
mänii sai koski entisen kuohunsa. Tähän luullaan
syyksi se että kowa pohjatuuli on lyönyt jäitä kasalle
siihen mnolteesen, joka on kosken yläpuolella, ja niin
pannut meden sulkuun.


