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Hämeenmaa.
Hämeestä puhuttaessa, ken ei tietäisi sen oleman

luonnon kauneudella runsaasti tvarustetun maan. Ei
kuitenkaan niin käsittäen, kuin se olisi siunattu ylön-
palttisella hedelmällä ja Miljalla. Päin mastoin on
se aina waatinut ja waatii wielä nytkin tviljeliäinsä
kaikki tvoimat. Mutta se joka pitää maakunnan kau-
neutena luonnon jalouden ja suuruuden, hän on sitä
löytämä Hämeestä. Eli missä on tesä-ilta ihanampi,
ketvä-aamu armahampi, kuin siellä, jossa järtvet owat
lukemattomat ja niiden rarmat ja luodot nousemat
korkeiksi kukkuloiksi, kutvastaen synkeä, metsänsä me-
teen, ja jossatomen lampi heittäypi toiseen tuimalla
kuohulla. Suomessa on tosin muitakin maakuntia,
joissa yltä-kyllin löytyy luonnon jaloutta. Mutta
Häme tvoittaa sillä kauneudessa, etta täällä on ihmis-
woima jo jokapaikassa ollut taistelemassa luonnon
kanssa ja jäykän painimisen perästä ikäänkuin pääs-
nyt tvoitolle. Sentähden ei luonto täällä ole enää
missään paittaa juuri omassa mallassaan. Ihminen
on jättänyt woittawan kätensä jälkiä joka kukkulalle ja
joka laaksoon. Aikeissa tehdä kertomuksen Hämeestä
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on meidän tartve alkaa se tvesistä, jotta ty-tänään
määräwät tämän maakunnan lnonteen m — historian.
Sillä asuminen on käynyt Mesiä myöden, ja ihmiset,
eläen ensi-hädässä kalalla, owat wähitell.n peranneet
rantoja nutuiksi ja lyöneet läheisiä metsiä kaskiksi.
Näin on ilmestynyt asuuuoita, taloja, kyliä ja seu-
rakuntia. Sentähden omatkin tvanhimmat seurakunnat
ja pitäjät waltawesien tvarrella ja uudet siwummalla.

Hämeen Mesillä on taksi päämäärää, kun maa-
kunnan läpi käy Hämeen-harju, jakaen metten juoksun
tahtaalle. Läntisen puolen ivedet kaatuivat Kokemäen
ivesi-kuntaan ; itäisten wesien keskustana on Päijänne,
jonka korko meren pinnasta lukien on 253 jalkaa ja
pituus Iytväskylästä Anianpeltoon 12 penikulmaa.
Siihen tulee joukko järwiä Suomen testi-paikoilta,
Hämeen pohjoisesta päästä, kahdelta haaralta, luotei-
selta ja toiliselta. Edellisen haaran alku on Kolima-
järtvi Pihtiputaalla; se haara laskee Viitasaaren pi-
täjään ja saatuansa lisä- wettä Kiwijärwestä ja Wnos-
järwestä, letviää siitä 6 penikulman pituinen järtvi,

Keitele. Tästä Mämmin kosken ja Äänekosken kautta
Kuhnamoon juoksema tvesi saapi Naara-toskea myöden
wesiä Saarijärwellä ja laskee Kafteekoskea Watiajär-
meen ja siitä Knusautoslea Saratveteen Laukkaan kir-
kolla. Siihen tuopi Tarlvalan kosti toiliseu haaran
Rautalammelta, jonka pää-järwet owat: Pielamesi,
Nilakta-wesi, liswesi, Konnewesi ja Kynsi-wesi. Sa-
rawedestä wie Kuhankoski Leppäweteen ja sieltä Haa-
pakoski Päijänteesen.

Näiden yllä-mainittnin seutuiu järwet owat milt-
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ei lukemattomat, ja tässä ei auta niitä kaikkia nimi-
tellä. Itse paikkakunta on wielä jotenkin luonnon
mallassa, niinkuin ihmisetkin. Kalastus ja kosken-
kultu, hiihdäntö, metsästäminen ja kaskenpoltto owat
asujantcn mieluisimpia töitä. Tänne (Saarijärtvelle)
on Runeberg sotvitellut muutamia kauniimpia runo-
kertomuksiansa, niinkuin "Hirtven-ampujat", "Pillven-
meikto" ja "Paaivo", jonka laihot halla kolmesti pani,
ja joka ci siitetään herennyt auttamasta köyhempiä
Veljiänsä, ivailla hanen itse täytyi perheillensä syödä
pettua, kurmes Viimein hytvä tvuosi tuli. .Täällä
(Rautalammilla) säwclti Paawo Korhonenkin somat
laulunsa.

Paitsi näitä saa Päijänne idästä Satvon puo-
lelta koto joukon tvesiä Tainio-tvirtaa myöden. Länsi-
puolelta tulee Jämsän-joki. Sen alku ou Kuimas-
mäen kappelissa eli Petäjätvedellä, jossa on koolta
lammia ja jänniä pitkin Hämecn-harjnn itäistä si-
ivua. Niiden pohjissa on hytvää rautamuraa, jota
sulatetaan rauta-malmilsi sekä Padasjoella, johon sitä
tviedään Jämsän jokea ja Päijännettä myöden, että
paikalla, johon entinen pruukin johtaja A. luslön
wähä toistakymmentä wuotta sitte rakensi Pekkasen
tilalle wähäisen rauta-sulattimen. Petäjä-wedellä on
maiuion pieui kirkko, joten suurin osa seurakuntaa
kuultelee pappiansa kello-kastarista ja kirkko-pihasta.
lämsän-joen alussa on koski, joka käyttää snnria
saha-laitoksia. Jämsän joti-marsi muistuttaa Pohjan-
maan rikkaimpia seutnja; maa onkin siinä sangen hy-
ivää. Puheenparsi on Satvon-murteista, niinkuin Päi-
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jänteen rannoilla yleensä. Etelään päin tästä on
Kuhmoisten pitäjä, mainio korkeitten mäkiensä tähden,
ja Padasjoki. Siellä on Hämeenharjun laella Lum-
mene-järwi, josta lähtee tvettä setä Kokemäen-joen
wesistöön että Päijänteesen. Wiime-mainittuun laskee
Harmoisten joki. Samanlainen järtvi on Wesijako,
josta niin itään menee mettä tahtaalle. Päijänteesen
laskee Arrakoski. Padasjoella, Nyystölän eli Ver-
hon kylan maalla, oli nuijasodan aikana Merinen
tappelu, jossa Klaus Flemingin miehet, Itvar Ar-
tvidinpoika Tatvastin, Kurjalan herran, johdolla, löi-
wät 400 talonpoikaa. Kaatuneet haudattiin lähellä
oletvalle saarelle, joka siitä on saanut nimen Nuija-
saari.

Padasjoelta etelään on samalla Päijänteen ran-
nalla Asikkalan pitäjä.

Etelä pnolella Päijännettä on Hollola, kirkkaan
Wesijäriven ympärillä, jonka lahnoja, Paimelan tyköä
saatuja, kiitettiin maan mainioiksi. Waan sittekuin
proivasti Verner menneellä ivuosi-sadalla kailvatti o-
jan Kutajärweötä Wcsijärween, muuttiwat lahnat Pai-
melasta Pyhäniemen kylälle. Wcsijärweä on sitte las-
kettu Weätsen wirtaa myöden Päijänteesen; maa on
kasivanut, lvesi on paennut ja lahnat sen kanssa ka-
donneet; niitä ei enää saada kuormittain, kymmenit-
täin, niinkuin mninoin. Sen siaan on rumettu saa-
maan ankeriaista Weätsen wirrasta. Wesijärwen ran-
nalla on Laitilan kartano, jonka entinen omistaja,
kruunun-wouti Wilckman waiuaa, ennen kuolemaansa
lahjoitti hytvän osan maatansa ja talvaraansa kansa-
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koulun perustamiseksi Hollolan pitäjään. Wähän mat-
kaa itäänpäin Weätsen mirrasta on Anianpellon kaup-
pala, jossa pidetään suuret syysmarkkinat. Siitä i-
tään on Kalkkisten kosti, joka lvie Päijänteen weden
Ruotsalaiseen; siitä taas lähtee Heinolan kaupungin
kohdalla Iyräugön koski Konneweteen, josta Kymijoki
alkaa.

Meidän aikoina on Suomi-niminen höyry-alus
rumennut käymään Päijännettä. Se on kruunun ra-
kentama maa-tatvarain kuljettamista ja matkustajia
warten. Hyöty siitä ei kuitenkaan lienee suuri, niin-
kautvan, tuin Päijänne pysyy umpinaisena, waan jos
kerran rautatie saadaan mereen, niin tietysti herää
liike wilktaaksi näillä puu- ja wilja-rttkailla seuduilla.
Sahoja täällä on useimpia, erittäin Päijänteen poh-
jaispuolella, Maan tuotteiden kuljetus niistä ei ole
tahtonut sopia yhteen "Suomen" (laitvan) kanssa, joten
erinäinen höyry-juhta saha-tuotteiden kuljettamista
warten on laitettu, ja tänä wuonna (1864) on jo
saatu useampia höyry-wene.tä Päijänteellä käymään.

Se, joka Anianpellosta lähtee Päijännettä kulke-
maan ylöspäin, näkee oikealla kädellänsä Sysmän ran-
nat ja Päijänteen suurimman saaren, luutinsalon,
jolle höyry-ivene tullen mennen seisahtui, ottamaan ja
jättämään matkustajia ja taivaraa. Rapalan kartanon
alle samaa pitäjää kuuluu Päijässalo, jonka rannalla
niin-ikään on höyry-ivalkama ja jonka korkealta muori-
huipulta selkeällä ilmalla sanotaan näkymän 7 kirkkoa.
Luhanko on Sysmän kappeli Päijänteesen pistäytvällä
niemellä
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Tälle puolen Päijännettä on meidän aikoina ra-
kennettu maantie; ennen tekitvät ne monet järtvet, lah-
det ja salmet tvene-kulun mukawammaksi.

Pohjaiseen päin kapenee Päijänne; tähän asti ei
medellä matkustaja ole paljo nähnyt sen kauniita ranta-
seutuja; kolkot luodot, kuiwine houtineen owat olleet
tatselman haittana, maan tästä alkaa Korpilahden
mäet ja laaksot, ja nyt on matka hupainen aiua JY-
mäskylään. Korpilahden pitäjä (t. e. Jämsän tappeli)
on molemmin puolin Päijännettä; kirkko läntisellä
puolella uäkywissä ja pappila toisella puolen lymmy-
tettynä kautvas Sywälahden taa, runolliseen salaisuu-
teen. Samalla puolen järweä on Waherwnori ja kir-
kon puolella jyrkät Muurameu ahteet.

Näillä Päijänteen seuduilla on tietysti hyivä
tulewaisuus; maa on hedelmällistä, kansa tukelvaa ja
nerokasta, mutta kultu-ueuwoja tarwitaan ketveämpiä.
Siinä ei auta maanteitten tekeminen, ei mäkien alen-
taminen eikä höyry-tveneitten rakentaminen, niintau-
lvlln kuin itse Päijänne on suljettn merestä.

Jämsän jokiivarrelta länteenpäin on 16 ivirstan
pitkä kangas, jota myöden maantie käy Hallinpenkin
testikiewariin, joka on Hämeenharjnn rinteellä. Siitä
mahan matkaa alempana on sekä tie- että lvesi-haara
pohjaiseen ja etelään. Pohjaispnolella on tvähän mat-
kaa Hallinpenkistä Maitowalkaman talo, jossa on
Knorehselän pää. Se järtvi laskee Näsi-selän wesis-
töön. Wähän mattaa Hallista etelään alkaa Kolhin-
selkä, joka juoksee Längelmä-wetcen. Wiime-mainittu
on laaja järtvi, jolla on eri-nimensä eri paikoilla.
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Länsipohjasta alkaen kutsutaan sitä Säktiäksi, waan
Längelmäen kirkon kohdalla on sen nimi Kirjaanselkä,
johon Kuhmoisista y. m. tulee Winkiä-koskea myöden
joukko järlviä. Siinä koskessa on koeteltu kaikenlaisia

rakennuksia, sahoja, rauta-pruukia j. n. e. waan eiwät
tahdo hywin kannattaa, tekeitten kuljettaminen kun
tulee ylen raskaaksi. Alempana tätä on Koljon-selkä
Eräjäriven, Orihlveden ja Längelmäen wälillä; siihen
tulee Pitkäjäriven kylän silvutse wettä aina Lylyjär-
westä ja Hulippaalta, Ruolveden rajoilta, sekä kaikki
luuwan-kulman tvedet. Koljon-selkä kapenee Koppa-
lan salmeksi, josta Lauttalla saatetaan matkustaja y-
litse. Sen rannalla on Wetterkullan kartano. Sitte
tullaan Ristin-selkään, jota pistäypi luoteesen Orih-
weden pappilan alle ja saa Wenehjoen kautta maini-
tusta pitäjästä hylvän joukon järlviä aina Teiskon
rajoilta. Nyt alkaa itse Längelmäwesi Orihweden,
Kangasalan, Sahalahden ja Kuhmalahden wälillä,
josta kvin myös sen nykyisestä laskusta Roineesen, on
puhuttu Satakunnan mesiä kerrottaessa. Tama Län-
gelmäwesi on kaunista ympärinsä, erinomattain sen
pohjainen pää Längelmäeltä ja eteläinen Kangasalla.
Sen itäisellä rannalla on Eräpyhä, muinoinen uhri-
paikka. Roine laskee Mallaslveteen, johon pohjaisesta
tulee Pälkäneen-lvesi, sytvää Kostian-jokea myöden.

Kostian-joen tykönä oli Ison-lvihan aikana tap-
pelu Wenäläisten ja Ruotsalaisten wälillä, siinä koki
Armfelt lvastustaa Venäläisiä, mutta turhaan. Wähä
matkaa ylempänä on Pälkäneen uusi komea kirkko,
jonka tienoilta on awara näkö-ala Mallasiveden ja
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Pälkäneenweden ylitse. Mallasweteen tulee idästä 43
järweä, joiden altu on se tässä edellä mainittu Lum-
mene, joka yhtäältä laskee Harmoisten jokea Päijän-
teesen ja toisaalta Wehkajärween. Wumeksi mainittu
järwi on Sahalahteen kuuluwalla takamaalla ja las-

kee Vesijakoon Padasjoella, josta niin-itaän lähtee
juoksu Päijänteesen Arrakoskea myöden. Vesijaon
eteläisestä päästä menee wesi Palolammin kautta Ne-
rojärween ja siitä Porraskoskea Liesonselkään jaKuo-
hijäriveen. Tästä juoksee wesi luodetta kohden isoon,
monihaaraiseen järiveen, jonka leski-osalla on nimi
Kukkia. Sen ympärillä on Lnoftioisten kappeli: poh-
jaisessa päässä Kantolan ja Rautajärtven kartanot,
läntisessä Luopioisten kirkko, eteläisessä suuri Puutik-
kalan kylä ja idässä laaja sydänmaa Padasjokeen ja
Wehkajärween päin, jossa on tiettömiä kyliä ja uu-
distaloja, niinkuin Ämmättä, Kyynärö y. m. Kuktiassa
on niin monta luotoa kuin "päitvää ivuodessa."

Puutikkalan ja Sappeen wälillä laskee tämä selkä
Hauholle Roineesen, johon Lammilta tulee Orma-jär-
wi ja Tuuloksesta Suolijärivi, Pyhä-järwen kautta.
Roine laskee Wuollejokea myöden Hauhonselkään. Näi-
den järwien wälillä on kaita pitkin matkaansa ivil-
jelty taipale, jolla on Hauhon kirkko sekä Pappila ja
Wihtiälän kylä. Hauhonselästä tullaan Ilmolan sel-
kään, jonka pää on Kyllön salmessa, Pälkäneellä.
Siitä käy wesi Pintele-järtven ja Harhalan salmen
kautta Mallasweteen, jonka lounaispäässä on Walkia-
koski ja Apia-kosli; niitä myöden laskee wesi Rautnn-
selkään, Sääksmäen pitäjässä. Siihen taas tulee uusi
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pitkä jono wesiä laosta ja etelästä. Mainittakoon että
täällä on pidemmät joet mesien juoksuttajina kuin
mualla tässä ivesistössä. Niin häivättään ensiksi Teu-
ron joki Lammin Pääjärtvestä juoksema Kosken ja
Kärkölän läpi Mommilan Hietaan järtveen, johon
wielä lisäksi tulee pieni Saho-joki ja Lahoen-joki.
Tästä käy Hausjäriven sitvua Puujoki, saaden lisä-
mettä monesta pienestä järwestä Hausjärivellä ja Ja-
nakkalassa, kunnes se Leppäkosken tykönä katoapi Ker-
nalanjäriveen, jota pidetään Wanajaweden alknpäänä.
Kernalan järtveen tulee Tertvakoskea myöden Lopen-
järivi saman-nimisestä pitäjästä ja Hakoisten sitvutse
Haapaniemen-järwi, johon on tullut monta monituista
tammia Lopelta, Kalmolasta, Hattulasta ja Rengosta.
Lähellä Kernalan järlveä on Hankasten kallio, jonka
jyrkistä seinistä näkee weden laskeneen mainitussa
järlvessä 4 kertaa, kullakin kerralla noin 3 tai yli-
pään 12 jalkaa; mahdollisesti on ajan mitta jo peit-
tänyt hienolla sammalella ylimmäiset kerrokset tuntu-
mattomiksi. Tästä järwestä on saatu niitä erinomai-
sia säke-kaloja eli Jana-taloja (Biluruß glklnis), joita
seudun asujamet pitäwät sodan ennustajina, kun ne
näkymiin tulewat. Wiimeksi saatiin semmoinen lieto
iv. 1863 Wanajantaan nuotalla ja annettiin Hämeen-
linnan lukion kokoelmiin.

Kernalan-järwestä kulkee wesi kaitana juonteena
lopun Janakkalaa Vanajaan. Sen oikea-puolista si-
wua käy Helsingin-Hämeenlinnan rautatie. Vasem-
malla siwulla on Hiiden kartano. Vanajassa se taas
leiviää ja siihen laskee joki Harwialan kartano-tilus-
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ten läpi, tullen Wähä-järwestä ja Salos-järwestä
Janakkalassa sekä Käsijärwestä ja Sääjärwestä Va-
najassa, ja saaden lisä-wettä Last-järwestä. Tätä
osaa Harwialan kohdalta Hämeenlinnan kaupunkiin
kutsutaan Wanajan-seläksi ja -järweksi, ja siihen
tulee tvasemmalta kädeltä Hattelmalan-järwi ja oike-
alta Kangasten järtvi, Matkolammi ja Katumaa-jär-
wi. Taipaleella Katumaa-järwen ja Wanaja-järwen
wälillä on Kalisten kartano (Lönnholtz) ja Hätilä.
Sitä wastapäätä on Hämeenlinnan kaupunki, tviimeksi
mainittuun järtveen pistäytvällä niemellä.

Kun tätä Vanajatveden juonta Hämeenlinnan ja
puiston eli "parkin" ohitse on tultu, nähdään oikealla
kädellä Mäkelä -Karlberg(GiMn) ja Luhtiala (Kling-
stedt), jonka lähellä tähän laskee kaunis Aulanko-
järwi; sitte wesi supistuu kaidaksi salmeksi Kirstu-
lan (Standertstjöld) tykönä. Sitte on taas ivähä le-
tveämpi juopa ja nyt ollaan Hattulassa, mainion lac.
lude^nin syntymä-pitäjässä. Tässä nähdään juoman
silvuitla seuraawat maatilat: oikealla kädellä Metsä-
kylä (Lindgren), Marttila (Zitting) ja Albacka (Nor-
densivan); ivasemmalla: Herniäinen (Lindeqwist) ja
Saarelan uusi talon-rakennus luodolla, jonka omis-
taja (Helsingius) näinä aikoina on muuttanut West-
sahansa Längelmäeltä ja teettänyt tähän höyry-sahan,
johon pölkkyjä tuodaan Längelmätvettä, Pälkäneentvet-
tä, Walkiakoskea ja Wanajawettä myöden. Täältä,
Saarelan tyköä on helppo tviedä lautoja ja plankkuja
lyhyen tvesi-matkan Hämeenlinnaan ja sieltä rauta-
tietä merelle. Saarelan sitvutse tullaan Pappilan
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salmeen, jonka lähellä Hattulan pappila on. Sen oi-
kealla siwulla on Koreela (Axeen) ja ivesi-matka poik-
keapi wasemmalle kädelle kiertämään sitä nientä, jolle
Hattulan uusi kirkko on rakennettu. Wanha kirkko,
joka jäi Saarelan toiselle puolelle, luullaan oleman
Hämeen lvanhin kirkko ja sanotaan rakennetun osaksi
niistä tuteista, jotta jäiwät tähteiksi Hämeenlinnan
rakennuksesta. Se kirkko ou jätetty seisomaan muinais-
ten aikain muistiksi, eitä sev ole tartvinnut kärsiä
semmoista ylenkatsetta, kuin wanhain kirkkoin munta-
missa paikoin muulla, esim. Pälkäneellä. Uuden kir-
kon kohdalla on Mierolan salmi, jota näinä aikoina
on perattu wesi-kulun tähden. Tästä alkaa Mertven
selkä, jonka rannalla on oitialla puolen Wesunti (Heim-
biirger) ja masemmalla Mertven kartano (Utter). Mo-
lemmat tviime-mainitut tilat owat wanhimpia Hä-
meessä ja niihin on liitetty moni Suomen historiassa
mainio nimi. Tämän selän päässä, Tyrwännön kap-
pelissa, on Lepaan salmi ja — kartano, ruots. Stjern-
sund (Heimburger, Packalen), joka kartano niin-ikään
mainitaan jo aitasin Suomen historiassa. Salmea
tässäkin perataan ja se pysyy kaitana, kunnes Wana-
ja-niemen päässä tviimein aukenee laaja Wanaja-wesi.

Kuitenkin nähdään sitä ennen Lahdentaka (Idestam).
Täta juonnetta on nyt kestänyt Kernalan järwestä
Janakkalan, Vanajan ja Hattulan pitäjäin sekä Tyr-
wännön kappelin lävitse. Juonteen oikealla puolen
pistäyy niemi, jolla on Tyrwännön kirkko, ja toisella
puolen sitä nientä on Wanaja-wedestä pistäywät Us-
kelan-lahti ja Irinlahti, jonka ympärillä suurin osa
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mainittua kappelia on. Irinlahden suulla on Retu-
lan asuttu saari. Wasemmalla puolen juonnetta on
toinen, Kalivolan pitäjään ulottuma, lahti, johon Hat-
tulasta juoksee kirkasive.inen Lehijärivi. Sen ympä-
ristö oli muinoin eri seurakunta, nimellä Lehijärivi.
Siinä on sieiviä maatiloja, niinkuin Ihalempi (Sand-
berg), Nikkilä (Arckenholtz), Peltola (Wegelius).

Itse nimenomainen Wanaja-wesi on lameampia
järlviä Hämeessä, ja korkeine rantoinensa on se kau-
niimpiakin. Sääksmäen pitäjä on sen molemmilla
puolin; erittäin on kirkonpuolista rantaa kiitetty ja-
loksi näkö-alainsa suhteen. Sillä puolen on mainit-
tawat: Ikkalan sentu ja Nitlvalan kylä, jossa on
Vietetty Ritlvalan Helkaa; Hakoisten kartano (Jans-
son) ja kirkon sentu ; siinä on Woipaala (Ner-
wander) ja Rapola (Swinhufwud). Kirkolta i-
täänpäin on Kelhinharju, josta näkee kauwas yli
Wanaja-weden, ja länsi-puolella näölle wielä o-
tollisempi Rapolan harju, josta sopii katsella setä
wiimetsi mainittua järiveä että Rautunselkää ja Kon-
honselkää niemine ja luotoinensa, aina Alaan ja Lem-
päälän pitäjin saakka. Selän toisella puolen on niin
ikään korkeita katselma-paikkoja, joista mainittakoon
Jylhän nyrkkä muori aiwan järwen rannalla. Sa-
malla puolella on Lahisten kartano (Tudeer), Uitta-
mo (Monthsn) ja ludikkala (Blafjeld). luditkalan
kartano on wuosisatoja ollut Blafjeldin sutvulla, jonka
esi-isä oli Turun linna-herra Pentti lonaanpoika,
suomalainen mies. Hänen teki lvanhempi Sten Sture
wapasukuiseksi w. 1476. Wiipurin linna-herra Iwar
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Gustawillpoita Bläfjeld oli ensimäinen sitä sukua
ruotsin ritari-huoneessa (1636). W. 1642 tuli lu-
dikkala naimisella Blafjeldin sumulle. Monta maini-
ota soturia on siitä sumusta taistellut Ruotsin lipftuin
alla Puolassa ja mualla. Kaarle XII sotain aikana
kuoli yksi Bläfjeld, jättäen ala-ikäisen pojan, nimeltä
HindritA Silloin osti eräs von Birckholtz ludikkalan.
Täyteen itään pääsneenä, tuli nuori Blafjeld osta-
maan takasin isäinsä perintöä (1725). Birckholtz Mas-
iasi ensin ei menetvänsä siihen kauppaan ilman lain
käyntiä. Wähän aikaa mietittyä lausui hän kuiten-
kin: "Jos tahdotte naida tyttäreni, niin saatte kaikki
talvarani", johon nuorella luutnantilla ei ollut mitään
estettä. Silloin oli talwi. Ewa Katarina, talon ai-
noa, kahdentoista lvuotinen tytär, joka oli mäellä luis-
telemassa, kastettiin sisälle ja näytettiin yljälle. Tyttö,
punaposkinen, kiitti ja meni taas ulos luistelemaan.
Kolmentoistamuotiaana tuli Ewa Birckholtz naiduksi
Hindrik Blafjeldin kanssa; 14 tvuotiaana synnytti
hän esikois-lapscnsa, joita kaikkiaan oli 14 ja joista
kukin sai periä yhden kartanon. Niistä kartanoista
mainitaan Lotila, Partola, Märtve, Ihalempi, Kara,
Nokia, y. m. Useimmat niistä owat sittemmin jou-
tuneet muille omistajille *).

Waltia-kosken alista selkää kutsutaan Sääksmäen
järivetsi ja Lotilan tähdeksi, jonka rannalla on Lolitan
kartano (Bläfjeld). Rautunselkään laskee myös lu-
dikkalan tykönä paitsi muita järlviä Rastin-selkä ja
Äimä-järivi Kallvolan pitäjästä. Rastinselän war-

*) Ks. Finland främst, i Teckningar.
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rella on Kankaanpää (Nordenswan), Kutinen ja littala
(Barck), Niemi (Bläfjeld) ynnä Kallvolan pikkuinen
wanha kiwi-kirkto ja puinen uusi kirkko sekä pappila
ja ivahan matkaa alempana Kuurila (Domander).

Kalwolan, Tammelan, Urjalan ja Akaan pitä-
jäin wälillä on suuri ylänkö-maa, jonka läpi Vasta
meidän aitoina on hankittu lvaltamaantie käymään
Salmen tyköä Urjalasta Wojakkalaan Lopen pitäjässä.
Sillä takamaalla on lukematoin joukko ivähäisiä lam-
pia, jotka juoksemat kaikelle neljälle ilmalle. Mainit-
semme niistä ainoastaan Nuutajärwen ja Rutajäriven
Urjalassa, jotka lalanti-järtven kautta Kylmä-kostella
menetvät samaan Rautunselkään Akaan ja Lempäälän
rajalla, jota osaa siinä kutsutaan luumus-järiveksi.
Sen joen ivarrella, joka Nuutajärwestä wie weden
Rutajärween, on Nuutajärwen klasi-tehdas, parhain
sitä laatua maassamme.

luumusjärivestä menee mesi eri nimillä Lempää-
län pitäjän ja Kuoktalan-tosten läpitse Vesilähteen
ja sieltä Pyhäjärtveen Tamperen alipuolella j. n. e.
kunnes miimein tulee Kokemäenjoki.

Tätä lvesi-juonuetta on koetettu tehdä aluksilla
kuljettamaksi ja on siinä tarkoituksessa perattu muun
ohessa' Kuokkalan-koski. Sillä tatvoin on saatu wesi
laskemaan monet kyynärät, josta on tnllut suuria wesi-
jättöjä. Kruunu on tähän työhön kutsunut kaikista
seurakunnista tämän tvesistön ympärillä asumia päi-
ivä-töihin; lieneekö he kaikki saaneet kastvatvia wesi-
jättöjä palkakseen? Mutta kun näin perättömästi
mettä lasketaan, eikä sulkua ole tehty Kuokkakaan, niin
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kuinka käynee tvesi-kulnn kanssa. W. 1863 tuli ensi-
kerran wähäinen höyrywene Tamperetta Hämeenlin-
naan, maan sen Pääsy oli sangen waileata, ja jos
wettä yhä lasketaan, niin se ja muut lveneet jäätvät
ennen pitkää karittelemaan tuimia salmien tilviä. Sit-
temmin on samaa tvesi-mattaa koeteltu useammallakin
höyry-weneellä, waan tähän aikaan lienee todeksi näh-
ty, että ainoastaan rautatie tvoi täydellisen liikkeen
nostaa ja kannattaa Hämeenlinnan ja Tamperen wä-
lillä, eht'ei wesi-liikeklaän silvu-mennen haittane.

Toinen hyöty näistä lveden laskennoista on se,
että Hämeenlinnan netvaiset seudut owat pääsneet kui-
tvamaan ja että esim. pnna-tauti, jota täällä kymmen-
kunta tvuotta sitte oli kuolettawainen, nyt on kadon-
nut. Saa nähdä jos ei waan uusia newoja, yhtä
tvaarallisia, ilmesty wesi-jättöjen siaan. Ei ne suin-
kaan maata kaunista, ne wesi-jätöt.

Kokemäenjokeen menee Hämeestä myös Punta-
laitumen-joti Urjalasta, ja Loimajoki. Tähän wiime-
mainittuun juoksee Hämeestä 35 järiveä Rengon, Lo-
pen, Hattulan, Kalwolan, Urjalan ja Somerniemen
kulmilta saakka. Kaikki ue yhtymät Tammelan kirkon
tienoille, jossa niiden keskustana on Pyhä-järwi. Knn
Portaan kylästä, jonka jälkeen tviimeksi mainittu pi-
täjä muinoin nimitettiin, lähdetään matkustamaan
länteen päin, niin tnllaan ensinnä kaidalle taipaleelle,
jossa molemmin puolin näkyy tvähäsiä tammia sywäin
laaksoin ja tiheiden metsäin suojassa. Sitte on oike-
alla siwulla Kuiwa-järwi ja wasemmalla se jo mai-
nittu Pyhä-järwi. Niiden wälillä on Saaren karta-
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no (Lepsen) koko tämän seudun kauniin paikka. Maan-
tie käy aina wielä samaa taipaletta ja sen ivasem-
malla puolen on Tammelan kirkko, jonka tyköä poik-
keapi oikealla kädelle tie, jota tullaan Mustialan maa-
iviljelys-opistoon Kaukjänven rannalla. Kaukjärivi
laskee Kuiwa-järween ja se taas Pyhä-järlveen, josta
Tammelan pappilan tykönä alkaa Loimajoki. Sen
joen ivarrella on rulvettu aika-lailla käyttämään
tehtaita. Mnntama wirsta pappilasta on Fors-
san pummuli-tehdas jota monen yhteisillä ja kruu-
nun (?) rahoilla on käytetty. Lähellä sitä on Wiks-
berg (Wahren), höyryllä käymä pummuli-tehdas.
Maantie käypi tässä nyt joen kanssa yhtä suuntaa,
kunnes tullaan Jokioisten kappeliin ja kartanoon (Breh-
mer), jossa kosken tvoimalla täytetään myllyä, sahaa
ja tanti-pajaa. Muinoin täällä oli tvcrka-tehdas; se
on nyt häwinnyt. Paitsi näitä wesiä, käypi Hämeestä
etelään Porwoon-joti Hollolasta, Kärtölästä ja Ori-
mattilasta; Mänttälän-joki, alkaen Hausjärweltä;
Wantaan eli Helsingin-joki Lopelta ja Hausjärweltä,
7:stä järwestä, joista mainittakoon Erkkylän-järtvi,
tviimelsi mainitussa pitäjässä, jonka lähellä on Erk-
kylän kartano ja Wantaan kylä; Karjanjoki, niin-
ikään 7:stä järwestä Lopella ja Somerniemellä, ja
lviimeksi Marttilan- eli Paimion-joki 10lstä järwestä
setin. Niistä käypi yhtä jonoa Somerniemen ja So-
meron läpitse: Painio-järwi, jonka lähellä on Somer-
niemen kirkko ja Palitaisten kartano ; Hirsi-järwi, jon-
ka rannalla on Ihamäki. Sitte on wähäinen joki,
kunnes tullaan Ki.kko-järtveen, jonka rannalla on So-
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meron kirkko ja pappila. Tästä tullaan Pusula-jär-
ween ja Pittajärween, josta Marttilan-joki alkaa.

Näin olemme lyhyesti kertoneet Hämeen medet,
s. t. f. maininneet ainoastaan ne järtvet j. n. e. joi-
den tienoilla wiljelystä ja asunnotta suurempaan mää-
rään on. Wetten wälillä on isompia ja tvähempiä
taipaleita, taajemmin tai harmemmin asuttuja. Ne
taipaleet saattamat myös olla joko korkeita mäkiä taik-
ka syiviä laaksoja, joko lvahwoja metsiä, tai kuilvia
kaulalta ja letto-korpia. Lisäksi siihen, mitä niistä jo
kullakin paikalla on lausuttu, tulee meidän niihin luo-
da erinäinen silmäys, sillä wesien kanssa yhtenä ne
antawat maakunnalle luonteensa samoin kuin lvalo ja
tvarjo määrämät tumalle sen muodon.

Suomen selästä lähtee Soinin kappelissa korkea
Hämeen-harju etelään, käyden Näsijärmen ja Päijän-
teen wesien wälillä ja eroittaen kolkoilla erämaillansa
Karstulan ja Ätsärin, Uuraisten ja Multian, Kui-
lvasmäen ja Keuruu seurakunnat toisistansa, kunnes
se Jämsän ja Kuorehwedeu wälillä lähenee Päijän-
nettä, jättäen lvasemmalle kädellensä useat korkeat tör-
mät, joista mainittakoon Laukkaan ja Uuraisten wä-
lillä Multamäki 706 jalan korkea, Kuiwasmäellä Laa-
jalvuori 760 j., Korpilahdella Ronninmäki 787 j. ja
Orawa-wuori 641 j.; Jämsän niemellä Nappu-lvuori
667 j. ja Kuhmoisissa Kylmäkangas 670 j. Nyt itse
pääharju täypi aiman Päijänteen rantaa Padasjoen
ja Luopioisten, Asittalan ja Tuuloisten, Hollolan ja
Lammin seurakuntain wälillä. Lummene ja Wesi-jako
owat sen laella. Asikkalassa lähtee siitä haara, jonka
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poikki Wäätsen wirta juoksee Wesijärwen ja Päijän-
teen wälillä. Sillä haaralla on Iso Lupanmäki 562
j. ja Vaiteriston mäki 590 j. ja se tay Kymijoen
toiselle puolen. Pääharjn menee Hollolasta Kärkölään
ja siinä on Tiirismaa 745 j. Kärkölän kirkon tykönä
yhtyy siihen Salpaus-selänne, jota tässä käy idästä
länteen Hausjärlven ja Nurmijärtven, Lopen ja Pyhä-
järwen, Tammelan ja Someron wälillä Satakuntaan.

Tämä Hämeenharju ei kuitenkaan ole ainoasti
Päijänteen länsipuolella, waan Päijänne on oikeastaan
sen keskellä ja tämän järwen itäpnolella on wielä kor-
keimpia mätiä tuin länsipuolella onkaan, ehkei ne käy
siellä yhtä jonoa, waan owat monessa kohden kattais-
tnna laaksoilla, joilla ja järivillä, jotta Päijänteen i-
täinen ja pohjainen puoli ou oikea tuuturimaa. Kars'
tulan ja Wiitasaaren wälillä on laajat takamaat Kei-
teleen ja Kuhnamon wälillä, wastapäätä Sumiaisten
kirkkoa on Ilomäki 712 j. Konneweden ja Kynsiwe-
den wälillä Hankasalmen kappelissa on Ohimäti 713
j. Itäpuolella Iywästylää, Ruuhimäessä, yhtyy tähän
tvuorimaahan haara Sawon kankaasta. Korpilahdella
Päijänteen itäpuolella on Waaterwuori 758 j. Lei-
tvonmäki ja Joutsa owat runokolttoja tunturi-mai-
ta; edellä mainitnssa on Kempin maa 807 j. Har-
tolassa, Päijänteen rannalla on Kammio-tvuori 739
j. ja Wiljamin-wuori 646 j. Sysmässä on Soitin-
kallio 628 j. ja sitä wastapäätä Padasjoen puolella
Rasinmäki 621 j. Päijänteessä. Hausjärwellä lähtee
harju Janakkalaa kohden, joka Hämeenlinnan tykönä,
on se kaunis Hattelmala. Toisella pnolen Wanajan
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wesi-juonta on jotenkin laaja Mänkömaa Kosken, Lam-
min, Tuuloksen, Janakkalan, ja Vanajan wälillä; se
käypi kukkuloissa Hämeenlinnan siwutse, kunnes se
taas Hauhon, Tyrwännön, Sääksmäen ja Pälkäneen
wälillä nousee korkeaksi Vermas-lvuoreksi.

Hämäläiset
owat Suomenmaan keskimäinen ja länsipuolinen kan-
sa, johon myös Satakuunan ja ehta Turun maan
Suomalaiset setä Pohjanmaalla ne, jotta asumat pit-
kin Kyröjokea ja Laftpajärtveä kuulumat. Hämäläinen
on siis se, joka ikäänkuin suomalaisuuden ivartiana
ompi seisonut germauilaista kansallisuutta wastaan,
sitä jota lännestä ja etelästä tahtoi tunkeva Suomen
maahan. Vaara oli suurin Ruotsin puolelta, ja kaksiosaa Suomesta kadotti heitä wastaan kansansa, nimit-
täin Uudenmaan ja eteläiset Pohjanmaan rannikot;
myös joku osa kansasta kadotti ominaisen luonteeusa,
esim. lähempänä Turkna. Vaan sitä järtähtämättö-
mämpänä Pysyi loppu osa Hämäläisistä alku-luon-
teessaan kiini. Karjalainen on itäpuolella ollut Sla-
ivilaisuutta wastaan, mutta maikka siltä puolen waa-
ra kansallisuudelle on werraten ollut lvähempi, ja
Karjalaisilla on löytynyt apuna kaikki heidän rikkaat
runonsa, niin ei he ole pääsneet taistelostansa niin-
kään ehjinä. Kun siis Suomen kansaa sanotaan yks'-
päiseksi, niinkuin on sananparsi germaneilla, niin se
toskee erittäin Hämäläistä. Hän on se uppiniskainen
ja kolvakortvainen mies, jonka tosin oli totteleminen
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wierasta waltaa, waan joka ei totellut wierasta kan-
sallisuutta; joka ulkoa tuodusta sitvistyksestä otti ai-
noastaan kristin-opin, ja senkin ivasta tuimain sotain
perästä. Hän asettui jäykästi taistelemaan kaikkea
ruotsalaisuutta ivastaan; sentähden pantiin hänen nis-
koillensa koiva ijes; hänen maansa annettiin herroille,
ja hänen täytyi olla heidän renkinänsä, torpparinansa
ja lampuotinansa, maan ei hän lvaipunut heidän or-
jaksensa. Hän on ulkonaisesti nöyrä herrasmiehille,
nöyrempi kuin Pohjalainen, ja ottaa lakin päästänsä
heitä puhutellessansa, waan ei siinä nöyryydessä ole
mitään kerjäläisyyttä eikä mitään orjamaista. Silloin
kuin hänellä oli monta lvihamiestä torjuttamalla yht-
aikaa, kun Ruotsalaiset hätyyttitvät häntä yhdeltä,
Wenäläiset toiselta ja nältä kolmannelta puolen, u-
nohti hän pitää lukua waltiollisesta itseuäisyydestä ja
oli tytytväinen, kun hän sai pitää lvapautensa. Sitä
uhkasi Ruotsin aikana usein herrat, ja Hämäläinen
oppi tuntemaan korkeimman esiwallan parhaana tuke-
nansa. Sentähden ci hän lvoinut kärsiä muuta halli-
tus-järjestystä kuin lakiin perustettua ytsi-waltaa, ja
kuningas oli hänestä ainoa luotettatva mies, joka lain
kautta suojeli hänen kalliisti ostetut etunsa.

Kaikessa ykspäisyydessään on Hämäläinen myö-
den-antawainen, niin että hän ketveästi luopuu eduis-
ta, joihiu ei hänellä ole laillista waltaa; waan mikä
kerran on hänen omansa, sitä hän koettaa suojella
kaikkea tväki-waltaa ja luultuakin wääryyttä wastaan,
olkoon se sitte jos pennin armosta. Hän pitää
maansa Maikka seitsemässä eri lohossa, sentähden että
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ne owat hänen, taikka isänsä ja isän-isänsä raiwaa-
mat, ennenkuin hän ottaa niitä yhdestä kohden, jos
ne owat muiden raimaamia. Siitä ne monet seka-
maiset isot-jaot. Hän on myös miimeinen mies pitä-
mässä kiini aitaus-welwollisuudesta, sillä hänen mie-
lestänsä ompi ainoastaan se maa hänen omansa, jonka
hän oikeudella saa pitää oman aitansa puolella. Sen-
tähden onkin tapa sanoa Pohjalaisen tuhlaaman ta-
waransa liikanaisiin huone-rakennutsiin, Hämäläisen
aitanksiin. Wiime mainittu ei oletkaan niin nopea
mihinkään työhön kuin aitaamiseen, se on kewäällä
hänen ensimäinen työnsä ja saattapi melkein sanoa
sen syksylläkin oleman hänen .viimeisensä. Hän on
aikanansa kärsinyt Mätiwaltaa ja laittomuntta niityil-
länsä, pelloillansa ja syöttömaillansa. Hän käy kärä-
jää turhanpäiwäsistä syistä, ennenkuin hän lnopuu
oikeudestansa, Maitta ne käräjät matsaisiwat monta
mertaa enemmän tuin juttn-asia itse.

Hämäläinen kantaa perittyä epä-luuloa ja mä-
tiin ylönkatsettakin herrasmiehiä kohtaan, eikä ota hei-
tä esikuwaksensa missään, ellei jnuri näinä miimeis
aikoina waateparressa, ajo-kaluissa ja joskus huoneis-
sa. Hän wiljelee peltonsa wanhan tawan jälkeen, sen
tawan, joka pelasti hänen nälkään kuolemasta, silloin
kuin Suomen maa mielä oli erämaana. Jos herras-
mies sattuufti asumaan hänen rinnallansa ja käyttäen
parempia miljelys-tapoja saapi pellostansa suuremmat
woitot, niin ei se äkkiä kehoita Hämäläistä ryhtymään
samaan miljelys-tapaan. "Ei talonpoika jaksa", sa-
noo hän; "herroilla on suuremmat warat." los^was-
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tataan: "Herrat ottamat rahat maastansa", niin ei
hän sitä usko; hänellä on katkera kokemus siitä, että
herroilla on ollut muitakin keinoja.

Tämmöiuen on se Hämäläisen manhallansa ole-
minen. Sitä on kestänyt monta sataa muotta, se on
ollut tarpeellinen, niin kauwan kuin Suomalainen ei
tuntenut olemansa kansa, waan joukko yksityisiä, joi-
den oli hiellä ja waiwalla itsellensä kiskominen lei-
pänsä. Se oli historiallinen täytymys, että näin tais-
teltiin wastaan kaikkea munkalaisuutta, sillä hymän
kanssa olisi moinnt tunkeva niin paljon kehnoutta, että
se olis kuolettanut kaikki kansallisuutemme juuret. Siis
tulee meidän kiittää sitä Hämäläisten itsepintaisuutta
ja typeryyttä, jona sitä myös pidettiin ei ainoastaan
muukalaisilta maan toisilta Suomen heimokunniltakin,
sillä se on ollut Suomalaisuuden tukena yhtä paljon
kuin Karjalaisten runot.

Nyt on toinen aika Hämeessäkin rumennut koit-
tamaan. Kansallisuuden tunto on herännyt ja sen o-
hessa haln parempaan. Monessa kohden nähdään ta-
lonpoikain käymän herrain kilwassa uusiin wiljelys-
tapoin. Pitäjän kouluja rakennellaan, kirjallisuutta
wiljellääu. Talonpojat rupeawat luottamaan herroi-
hin, ja herrat käymään talonpoikain edellä parempaa
kohden.

Hämäläinen on muodoltansa lyhyt-läntäinen ja
tukewa hartiainen. Waaleaa, pellawan näköistä tukkaa
pidetään kauniina setä miehillä että naisilla. Käyn-
nöltänsä on hän ujomainen, eikä pidä suurta lukua
minä miehenä hän mnnten pidetään, kun ei hänestä
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mitään pahaa ja häpiällistä lunlla, sitä ei hän kärsi.
Wieraan tullessa taloon ja isäntää kysyessä, mastaa
se tawallisesti tuwan perältä, jos hän sattuu huonees-
sa olemaan: "Minähän se tässä olen ollut", jättäin
wieraan itse päättämään, jos hän ansaitsee sen nimen
mielä edeskinpäin taikka ei. Hämäläinen on lyhyt-
puheinen ja wierasta kohtaan ulkoa nähden kylmä-
lnontoinen, maan siihen ei ole suuttuminen, Hämäläi-
seltä ei suinkaan puutu micras-maraisuutta ja kohte-
liaisuutta, tuin hän Maan ehtii saada ajatuksensa al-
kuun. Hän on makainen ja miehuullinen, lestäwä
työssä päiwän noususta päiwän lastuun, jos työtä
on; työn puutteessa ja talwen aitana hän osaa lais-
kutella oikein miehen lamalla. Hän ei tunkeu waa-
raan, mutta siihen joutununna ei hän ollenkaan säi-
kähdä; hän pitää järkensä kylmänä, ja Moi selittää
itsensä maarasta, jos miehen moimalla siitä käy selit-
täminen. Hämäläinen on rehellinen eitä milloinkaan
epäluuloinen. Mutta kuin hän kerran on saanut syy-
tä epä-luuloon, niin ei sitä enää mikään hänestä ota.
Hän on taika-uskoinen ja petetään keweästi noitunen
juonilla; myös turmaa hän malttamattomaan salli-
mukseen. Hämäläisen luonto on hymänlainen, mutta
kun hänessä joskns herää kostonpyyntö, niin hän on
hirweä ja säälimätön; Juho Adaminpoila oli Hämä-
läinen, ja sen tuho-työt olimat pimeäjärtisen kansan
hirmuinen kosto itseänsä kohtaan malistuksen laimin-
lyömisestä.

Onko Hämäläisessä runomielisyyttä? Siihen on
työläs wastata. Tosin löytyy harwa mökki, taloja en
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mainitsektaan, joka ei olisi rakennettu jonkun järwen
tai lammin rannalle, ihanalle paikalle; mutta siihen
ci tarmitse runomieli olla syynä. Järwen rannalla
on helpompi alkaa raiwaus-työtä kuin kankaalla, ja
kalastaminen on hywä simu-keino. Hämäläinen ei
kumminkaan puhkea lauluun, sillä ilmoittaaksensa tun-
teitansa, hän pitää ne tykönänsä, jos hänellä tunteita
on. Miehet eiwät ulkona laula, paitsi nuoremmat jos-
kus rimo-lauluja. Naiset wäliin loilottawat järwellä
soutaessa taikka paimenessa jotain arkli-weisua, joka
tawallisesti käy oman tekosella nuotilla. Tosin oli
mainio runoilla latA Juden syntymältään Hämäläi-
nen ja muutama wuosi sitte painettiin kirjainen:
"Huwi-lauluja Hämehestä." Waan nämät Harmat
esimerkit eimät liettänee edellisen lauseemme yleistä
totuutta. Hämäläisiltä on manhat runot peräti ka-
donneet, jos niitä isompaan määrään on löytynyttään;
ainoastaan Ritwalan laulut owat mistä rikliömiä
jäänöksiä; Karhu-juhlan runot he lunltawasti owat
saaneet Karjalaisilta.

Hämeestä ei ole tullut monta miestä, jotka Suo-
men historiassa olisi pääsnect suurempaan armoon,
mutta ne harwat owat woimallisesti tehneet työtä
Suomen kansallisuuden puolesta, täyttäen niinmuodon
hekin Hämäläisten yhteistä "lähetystä." Mainitsemme
ainoastaan nimet Porthan, Sjögren, A. I. Arwidson
ja lak. Juden. Hämäläinen ei ole pääsnyt muiden
Suomalaisten rinnalle maawiljelyksessä, keinollisuu-
dessa, tätewyydessä ja taidossa, mutta kun hänen ai-
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kansa kerran tnlee, niin hän on niissä ylentymä ja
niitä kannattama kansallisella pohjalla.

Hämäläisten historia.
Useat nyky-ajan tutkivista päättäwät Suomen

kansan oleman pirstoja jostain suuresta heimokunnas-
ta, joka keski-Aasian lakeudella muinoin kuljeskeli Tu-
ran i n kansan nimellä. 4:llä muosisadalla meidän
ajanlukua tuli siitä heimosta Hunnein kansa Euro-
paan ja s:n wuosisadan keskiajoilla oli sen kansan
kuninkaana Attila, josta yleinen historia kyllä tietää
puhua. Hänen kuoltuansa häwisi Hnnnein .valtakunta,
ja ne wieraat kansat, joiden oli ollut Attilaa tottele-
minen, rupesimat nyt ahdistelemaan entisiä herrvjansa,
joiden täytyi hajota sinne tänne. Kahdeksannella muo-
sisadalla tawataan heitä Ugnen nimellä laik-wirran
tykönä ja Tschudein nimellä, maan moneen heimokun-
taan jaettuina pohjois-Wenäjällä. Siellä oli heillä
mainio Perman-waltaknnta (Bjarmaland), Wiena-
joen marrella. Sen yhteyteen lienee kuulunut monta
Suomen sukukuntaa, joihin Hämäläisetkin (Wen. Jäin,
Skand. Tamaster, Tau-Ester) luettiin. Hämäläiset,
jotka Wirolaisten kanssa owat läheistä sukua, a-
suiwat Watialaisten, Wessiläisten ja Karja-
laisten keskellä Urali-tunturein lähestöiltä aina e-
teläistä Suomea kohden. Näiden kansain lähellä a-
susleli Siamilaisia kansoja, ja tänne Suomen-lahden
itäiseen päähän, Ladogan, Walget-järwen ja Ilma-
järwen seuduille teki Skandinawian kuninkaat ja wikin-



28

git sota-rettiänsä, niinkuin he toiselta puolen käwiwät
Bjarman maltaa ahdistelemassa. Suomalaiset (Tschu-
dit) ja Siamilaiset eliwät wäliin hywässä sowussa,
wäliin he taas riiteliwät, kunnes he kerran kutsuiwat
Waregilaisia ruhtinoita hallitsioiksensa. Kolme Vare-
gi-weljestä tuli (Ruotsista) heitä hallitsemaan. Ru-
rik, manhin meljetsistä, asui Ladogan kaupungissa,
Suomalaisten maassa; mutta kun hänen meljensä o-
liwat kuolleet, pani hän asuntonsa Nowgorodiin, Sla-
wilaistcn maahan, ja waltaknnta muuttui mähitellen
Siamilaiseksi (Ryssän, Wenäjän) maltaknnnatsi, joka
pikaisesti leweni etelään päin ja muutti päätaupun-
kinsa Kiiomaan (Kimijokeen?). Suomalaiset, jotka wa-
paehtoifesti oliwat maksaneet weroa Waregilaisille ruh-
tinoille, niin lauman kuin ne oliwat heidän ruhtinoi-
tansa ja asuiwat heidän maassansa, eimät tahtoneet
sitä maksaa Wenäjän maltakunnalle, ja niistä ajoista
alkaa ne sodat, jotka Merisinä ja häwittäwäisinä owat
kestäneet meidän aikoihimme asti. Wirolaiset, Wa-
tialaiset ja Wessit (Wepsat) tappeliwat Venäläisten
kanssa ja woitettiin. Sama lienee ollut Karjalaisten-
kin laita. Mutta Hämäläiset taisteliwat jäytemmästi
ja pitiwät pnolensa, ehta heistä osa lienee jo niihin
aitoihin (9'lla w. s.) tunkenut nykyisen Suomen maan
eteläisille rannoille ja sieltä ylemmäksikin Lappa-
laisten sekaan, jotka niihin aikoin luultamasti asuiwat
yli koko Suomen maan. Silloin oli Venäjän malta
kasmanut suureksi; se ulottui Suomeu lahden ja Lado-
gan rannoilta Mustaan mereen saakka. Wladimir
oli sen hallitsiana ja hän käänsi koko Venäjän kan-



29

san kristin uskoon (988). Hän pernsti Valamon
luostarin Karjalaisten kääntämistä Marten.

Vladimir tnoli (1015); waltaknnta jaettiin hä-
nen kahdentoista poikansa kesken, joten se snnretsi pai-
sunut Venäjäu walta hajosi. Nowgorod toti wielä
kuiteutin pitää Suomen kansoja allansa. laroslaw 1,
Vladimirin poika, antoi m. 1019 puolisollensa, ruot-
sin kuuintaan Olamin tyttärelle Ingegerd'illc (Inkeri)
huomenlahjaksi Vatjalaisten maan, josta se sai nimen
Inkerinmaa. Mutta Nomgorod päätti myös tukistaa
Hämäläiset. laroslawin poika Vladimir tunteusi hei-
dän maahansa, maan rutto tappoi sotiain hemoset;
Hämäläisiä ei saatu merou-alaisitsi, ennentnin monen
sotaretken perästä ja sittekuin Hämäläiset olimat lyö-
neet useita Nowgorodin sotajoukkoja. Niin moittimat
he iso-ruhtinnan Gläb Swiätoslamitschin m. 1079.

Vasta wuonna 1113 moitti isoruhtinas Mistis-
law Wladimirowitsch Hämäläiset, joita nyt rumettiin
lukemaau mcron-alaiSten kansain joukkoon. Kuitenkin
oli tämä weron-alaisnus jotenkin epa'-wakaista. Mis-
tislawin poika Wsewolod tawi 1124 Hämäläisten
maassa; mntta hänen mäkcnsä sai kärsiä nälkää ja
kaikkinaisia maiwoja, kelirikon tähden. Saman ruhti-
naan sanotaan peräti tehneen lopun Pennan waltioSta
(1130) ja nyt lnullaan loputkin Hämäläisistä mnnt-
taneen Suomen maahan josta he rupcsimat käymään
tcsto-rettillä Nowgorodein maassa. W. 1142 täwi-
mät he Ladogan seutuja hämittämässä ; he kartoitet-
tiin kuitenkin pois ja menettävät paljo mäkeä. W.
1149 talwclla, meni heistä tuhannen miestä jään yli
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Vatialaisten maahan, ja he saatiin tuskin palaute-
tuksi. Nowgorodilaiset kiittiwät kun saiwat olla rau-
hassa; eikä heidäu aika-tirjansa lausnkkaan lämeistä
40:een muoteen.

Hämäläiset oliwat kääntäneet rosworetkensä Ruot-
sin puolelle, josta heitä uhkasi yhtä suuri waara tuin
ikään Nowgorodista. Ruotsin witingit käwiwät hei-
dän rannoillansa, Ruotsin siirtolaisia tunti heidän
maahansa asumaan, ja miimein tuli Ruotsin pyhä ku-
ningas Erik IX.s heitä kukistamaan ja tasteesen pa-
kottamaan. Hän Moitti heidät tappelussa ja walloitti
heidän maastansa nykyisen marsinais-Suomen 1157.
Ne Hämäläiset, jotka oliwat jääneet kutistamatta, ko°
limat murtaa tätä Ruotsalaisten alkamaa maltaa,
mutta Nowgorodista lähdettiin taas liikkeelle, ja Hä-
mäläisten oli nyt taisteleminen kahta mihollista was-
taan. W. 1186 tuli joukko nuoria miehiä Nowgoro-
dista, häwittiwät lämeiu maata ja weiwät paljon a-
sujamia mankeuteen; m. 1191 uudistimat he reitensä
Karjalaisten amulla, roswosimat ja polttiwat Suo-
men maata aina Turkuun asti; joka myöskin hämi-
tettiin. Taas wuonna 1227 tuli laroslam Wsewo-
lodowitsch purjehtien Nowgorodein kanssa meren yli
lämein maahan ja mci täältä paljo mankeja. Seu-
raamana wuonna läksi 2000 Hämäläistä kostamaan
tätä retkeä. He purjehtimat Ladogan yli, sen kaakkoi-
seen päähän, ja saimat joukon asnjamia mangeitsi.
Mntta Ladogan kaupungin päämies Vladislam faa-
wutti heidät, ja nyt nousi tappelu, jota lesti yöhön
asti. Hämäläiset anoimat rauhaa, ja kun ei annettu,
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niin he surmasimat mankinsa ja pakenimat metsiin.
Joku muosi sen jälkeen (1240) tapahtui se suuri retki
Nowgorodein maltaa wastaan, jonka retken sen aikui-
nen Suomen pispa Tuomas luullaan mattaan saatta-
neen ja jossa ruotsalaisia, saksalaisia ja suomalaisia
(Hämäläisiä) sanotaan olleen sotawätenä. Niistä
sai ruhtinas Alexander Newsky mainion moiton.
Sama ruhtinas teki talwella w. 1256 retken lämein
maahan, raiwoten ja roswoten, waan itse hän myös
menetti paljo mäestänsä. Tällä kertaa ei enää Hä-
mäläiset ylsin ollcetkan Nowgorodeja wastassa.

Suomessa oli ruotsalaiset jo saaneet wakawan jalan
sian. Hämäläiset olimat ankarasti taistelleet uskonsa
ja "itsellään olonsa" puolesta; he oliwat tulella ja
miekalla yrittäneet häwittää altawaa kristikuntaa Tu-
run maassa, jotta malitukset heidän julmuudestausa
ennättiwät Roomaan saakka. Paawi iski näiden pa-
kanain ylitse pannan salamaa, kehoitti kaikkia kristi-
tyttä ja erittäin Ruotsalaisia lähtemään risti-retkelle
heitä wastaan, huutaen, että he "pahan hengen awulla
oliwat ryöwänneet ja tappaneet lapsia, joille Kristuk-
sen walo oli loistanut kasteessa; he oliwat epä-juma-
lilleen uhranneet täysi-tasmuisia ja repineet heiltä si-
sälmykset; toisia he oliwat juoksuttaneet puiden ym-
päri, kunnes he maipuimat kuoliaana maahan; he o-
liwat puhkoneet silmät kristityiltä papeilta, jotta oli-
mat joutuneet heidän käsiinsä, silponeet heiltä kädet
ja muut raajat, ja polttaneet heitä, pahnoihin käärit-
tyinä, tulessa." Ruotsista, jossa pitkälliset keskinäiset
sodat wihdoin oliwat tauonneet, läksi Birger laarle
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näitä pakanoita wastaan; hän nousi maalle "Hämä-
läisten satamassa." w. 1249, tunkeusi sywään maan
sydämeen, moitti asujamet ja mahmisti ruotsin mallan
maassa, jonka warustukseksi hän rakensi Hämeenlin-
nan. Samassa mahmisti hän myös kristin uskon Hä-
meessä ja pani alkuun kirkkojen rakennuksia, joista
Hattulan kirkko lienee ensimäiuen.

Näin kadottiwat Hämäläiset itsenäisyytensä. M-
deltä puolen he lnultawasti olistwat woineet kartoittaa
mihamichensä, mutta kun niitä tuli kahdelta puolen,
ja wielä lisä-haittana oli se, että maansa, johon he
masta nyly-aikoina oliwat muuttaneet ja josta hei-
dän wielä täytyi Lappalaisetkin kartoittaa, oli peräti
raimaamatoin ja miljelemätöin, jotta heitä nälkäkin
hätyytti. Jos heidän maansa olisi ollut täydessä Mil-
jassa, niin he kentiesi olisimat torjuneet mihamiehensä
molemmilta puoliltansa. Nyt heidän oli antauminen
kumminkin yhdelle näistä wihamiehistä, joko Ruotsa-
laisille, Weuäläisille taikka Näl'älle. Oliko se sattu-
mus, että he joutuiwat Ruotsin alle, joilta he saiwat
apua Wenäläisiä wastaan, kun he itse koettiwat tor-
jua nälkää itsestään ja lapsistaan? Saattaa sanoa
sen olleen aiwan luonnollista, että niin käwi: Ruotsin
walta oli silloin woimallinen, waan Nowgorodein nis-
koja painoi Mongolein raskas ijes.

Nowgorodit ei kuitenkaan tahtoneet hywällä las-
kea saalista käsistään, he koettiwat riistää sitä wielä
Ruotsalaisiltakin. Sepä lienee ollut Alexander News-
kyn tarkoitus askein mainitulla retkellä. Selkeäm-
min oli se tarkoitus nähtäwä Nowgorodein retkissä
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Hämeesen, wuosina 1292 ja 1311. Hämettä eiwät
enää kutsukaan lämein, maan Nemzein (Ruotsalais-
ten?) maaksi. Wiimeksi mainitun muoden retkessä oli
Nowgorodein päämiehenä heidän ruhtinaansa Dmitri
Romanowitsch; he tuliwat purjehtien meren ylitse
"kauppa-wirran" suuhun, luultawasti samaan "Hä-
meen-satamaan" eli Pohjan lahteen, lähellä nykyistä
Tamminiemen kaupunkia, johon Birger laarle oli
tullut. He polttiwat kyliä, ryöwäsiwät karjaa ja ih-
misiä. Sitte he tuliwat "mustaan wirtaan", kulki-
wat sitä myöden "Wanain" warustettuun paikkaan,
jonka he polttiwat, maan eiwät kuitenkaan woineet
ottaa Ruotsalaisilta itse linnaa, läksiwät sitte pitkin
"Kawgalan" ja "Pernan" jokia merelle ja purjehti-
mat kotimaahansa jällen.

Sittekuin Ruotsalaiset oliwat laajentaneet Mal-
tansa Raja-jokeen, ja Ruotsin kansaa oli muuttanut
asumaan Uuden maan rannoille, berkeni nämät Ve-
näläisten retket lämein maahan. Hämäläisten rajoja
rumettiin nyt sitä wastaan idästä ja etelästä, tvielii-
pä ivähä lännestäkin supistamaan, jotta heidän asu-
ma-siakseen tuli nykyinen Hämeenmaa, itäinen Sata-
lunta sekä Suu-pohjasta itäisimmät osat aina Ala-
järivelle, Lappajärwelle ja Eivijärtvelle saakka. Länti-
simmät Hämäläiset, ne kuin asuiwat Turun maassa,
Ruotsin ivallan läheisyydessä, inuuttiwat wähä.luon-
nettansa ja kieliparttansa, jotta niitä siellä asumia e-
roitetaan Hämäläisistä ja kutsutaan Suomalaisiksi;
heistä on koko maa ja kansa nimensä saanut. Itä-

Kuwaelmici Suomen maat. V. 2
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Hämäläisten sekaan tunti Karjalaisia; niiden heimo-
jen kesken onkin aikain kuluessa ollut monta riitaa;
tiedämme Karjalaisten olleen Nowgorodein kanssa lii-
tossa Hämäläisiä wastaan ja sittekin, kun koko Suo-
menmaa jo oli Ruotsin mallassa, kesti yhtämittaisia
riitoja Karjalaisten ja Hämäläisten kesken. Nyt elää
molempain wälillä eri heimo, Samolaisten nimellä,
ja niistä pitämät läntiset itseänsä Hämäläisinä ja i-
täiset Karjalaisina. Etelässä, niinkuin lännessäkin,
likisti Hämäläisiä ruotsalaisuus, mutta keski-Hämä-
läiset owat jääneet sekoittamattomiksi.

Mitä Nuotsin-Mallan ajasta muuta Hämäläisiin
tulee, niin se koskeapi Snomen historiaa yleisesti. Kui-
tenkin on tässä mainittatva, ettei herrain ivalta niinä
aikoina rasittanut muita osia Suomen kansasta niin
isossa mitassa kuin Hämäläisiä, ja siinä on selitys
moneen seikkaan heidän nykyisessä olennossaan ja
luonteessaan. Nuija-sodan aikana yrittikin Hämäläi-
set raivistaa päällänsä tätä orjuuden ijestä, waikk'ei
se oikein menestynyt. Oli heillä keski-aikana papftis-
maltakin rasituksena, ehkei niin painawasti luin aa-
telis-ivalta.

Hämäläisten muinais-muistcitai taruja y. m.
Se rikas jumalasto, josta Kalemala niin somasti

tietää runoilla, on melkein täydellisesti haihtunut Hä-
mäläisten muistosta, mintuin runot yleensä, ehkä
luultaiva on Hämäläisillä olleen sama uskonto kuin
mnillakin Suomen heimokunnilla. Tuskin Hämäläi-
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nen tietää kuulleensa puhuttawankaan Väinämöisestä,
Ilmarisesta y. m. uroista, jotka Karjalassa owat i-
käänkuin kotimäkeä. Tuoni, Tuonela on ainoa nimi-
tys, joka Hämäläisille näkyy oleivan yhtä tuttu kuin
Kalewalaisillelin. Agrikola osaa kuitenkin kokonaisen
runon, jossa luetellaan iso joukko Hämäläisten juma-
lia. Se on nähtäwästi tehty paawin aikana ja kuu-
luu näin:

"Epä-jumalat monet tässä
Muinen palweltin cancan ja lässä
Näitä cumarsit Hämeleiset
Setä miehet että naiset.
Rongoteus ruista annoi,
Pellon Pecko ohran kasivon soi,
Wirokannas kauran kaitsi,
Egres pawut, heruet, naurit loi,
Kaalit liinat ja hamput edestoi.
Ucko annoi ilman ja meden tulon,
Käkri se lisäis karjan kaswon.
Nyrckes oraivat annoi metsäst,
Hittawainen toi jänixet pensast,
Tapio metsäst pydyxet soi,
Ia Achti medest kaloja toi.
Ai n i moinen Mirdhet tacoi.
Rahkoi kuun mustaxi jacoi
Lieckiö ruohot, juuret ja puut
Hallitsi ja sencaldaiset muut.
Ilmarinen rauhan ja ilman toi
Ia matcamiehet edeswei.
Turrisas annoi woiton sodast,
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Cratti murhen piti tawarast.
Ton tn huonen menon hallitsi
Quin Piru monda wallitsi.
Capeet myös heildä cuun söit,
Calewan pojat nitut ja muut löit."
Joihin olisi wielä luettawat: Rauna, Kondus,

Suktami el i y. m. Näistä jumalista ei Hämäläi-
set nykyään suinkaan tuntisi monta omaksensa, niiden
sointo kuuluukin enemmän Wirolaiselta ja Lappalai-
selta kuin Hämäläiseltä; Maan siihenpä lienee kirjoit-
tajatkin syynä. Kristin-oppi hämitti nämät "epäju-
malat" kansan uskosta ja muistosta, maan Tonttu-
ja, Haltioita, Menninkäisiä j. n. e. ei saatu
pois. Piru tarwittiin Kristin opissakin, johon wielä
lisäksi tuli Perkele. Ukko, Jumala ja taiwas pidet-
tiin niinikään, ensimäinen merkitsemään uton-ilmaa,
Jumala korkeinta olentoa ja taiwas Hänen asunto-ansa. Mutta helivetti lainattiin ruotsalaisilta, ivaik-
ka Tuoni, Tuonelakin säilyi sen ohessa. Hiisi katosi
pois kirkkoja rakennettaessa ja kelloja soittaessa, ivaik-
ka hän niitä monessa kohden koki särkeä ja hajottaa.
Hiisi ivaihettelee usein arwoa pirun kanssa, wieläpä
joskus Lappalaistenkin, ne kun Hämäläisiä ennen a-
suiivat heidän nykyisillä sioillaan ja sille tungettiin
pois. Tuskin löytyne ainoatakaan pitäjästä, jossa ci
olisi "Hiiden-kalliota", — "tiiveä", — "kintaita", —

"siltaa", — "Pirun pesää" tai "Lapin nientä" eli
semmoista jotakin. Meensä tiedetään myös jutella
Matista, joka meni Hiiden eli pirun palmelukseen ja
osasi ivitkelästi pettää juonillansa koko perheen, jotta
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pirun akka usein lausui: "ei se Matti ole laita
Matti!"

Muutamassa kohden jutellaan "metsän neitosta",
esim. Pälkäneellä, jossa se ivietteli erään miehen kans-
sansa lemmen liittoon ja synnytti pojan, josta tuli
aimo uros. Juttuja "edes-menneistä pyhistä" ei Hä-
meessä ole, niinkuin Turun maassa, ainoastaan Ja-
nakkalassa kertoivat eräästä pyhästä miehestä, joka
ajan mittaan on muuttunut pispa Henrikiksi. Hänen
muistoksensa löytyy siellä "pispan lähde", jossa hän
muka olisi kastanut Hämäläisiä. Kantolan kartanolle,
Vanajan kirkon lähellä, on sama pispa myös anta-
nut nimen.

"Ison ivihan aika" eli "mennyt sota", on mel-
kein ainoa historiallinen muisto, ja "Kello-salmi" ni-
minen paikka löytyy monessa kohden, johon seurakun-
nan kirkonkello olisi muka upotettu.

Hämäläiset, kun alinomaa oliwat rajariidoissa
naapuri-heimokuntainsa kanssa, saiwat niiltä pahan
nimen, ja heitä pilkattiin typeriksi. "Tyhmä kuin
Hämäläinen", on sanan tapa Pohjalaisilla ja Satvo-
laisilla. He owat näistä heimolaisistansa ilweilleet
pahankurisia satuja, joista tähän otamme näytteeksi:
Kerran, kauniina kesäpäimänä, kun Hämäläiset oliwat
heinässä, äkkäsi yksi heistä haven rannalla. Hän si-
maksi sitä ivikattcella, mutta loikin oman päänsä poikki,
ivikate kun oli wäärinpuolin hänen kädessänsä. Toi-
nen Hämäläinen, joka tuli saapumille, syytti nyt kuol-
leen lähimmäistä kumppania sen murhaajaksi, maan
se lausui: "Enpä minä häntä tappanut, itse hän ta-
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moitti haukea näin", ja hänkin sieppasi pään kaulal-
tansa. Kolmas, neljäs ja ivihdoin kaikki Hämäläiset
watuuttiwat näin toisiansa edellisten kuolemasta —

ja tuli joka mies päättömäksi. Kerran tekiwät Hä-
mäläiset itsellensä huoneen, waan eiwät panneetkan
siihen ikkunaa. Kaiwatessansa päiwän walkeutta ja
isot aikoja tuumailtuansa, päättiwät he kantaa huo-
neesen ivaloa säkissä. Se «ivattiin päiivä paisteelle,
suu sidottiin ja sätki kannettiin warowasti tupaan,
mutta — ei saatukaan ivaloa. Sattumuksesta tuli
heidän luoksensa iviisas mies, joka neuivoi heidän te-
kemään ikkunan seinään. Hämäläiset hakkasiivat koko
seinän ulos — ja huone hajosi. — Ruokaa tarivitta-
essa päättiwät he kerran keittää puuronsa awennossa
johon he sen touoksi kaatoiwat jauhonsa. Msi Hämä-
läisistä lähetettiin maistamaan puuroa, waan kun ei
se mies palannut, pelkäsi toinen sen syömän hänenkin
osansa ja läksi aiventoon hänkin; sitte kolmas ja nel-
jäs j. n. e. kunnes he kaikki meniwät sitä tietä.

Näitä ja muita iliveys-satuja Hämäläisistä owat
pitkälliset rajalvihat synnyttäneet naapureissa.

Mitä olemme maininneet kansan laivoista, juh-
lamenoista, pidoista y. m. Satakunnassa, sopii mel-
kein yleensä Hämeesenkin. Vaan Hämeessä imetetään
oikeata tansan-juhtaa, jonka tvertaista ei mualla Suo-
messa ole, nimittäin Ritivalan Helkaa. Rittvala
on kylä Sääksmäen pitäjässä ja sinne kokountuu kan-
saa wäliin koolta monesta ulko-feurakunnastakin mai-
nittua juhlaa mieltämään. Tässä kirjoitamme niin-
kuin sitä wietettiin joku muosi sitten; nyt on jo ru-
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wettu siinä yhtä ja toista laimin lyömään, esim.:
tvalkiata ei ole näinä ivuosina enää ollut Hella-ivuo-
rella, niinkuin ennen. Helaa-tuorstai-iltana kokoun-
tuimat neitot Naitin ristille, josta käsi-kädessä
nelin wiisin rinnatusten läksiivät laulellen kulkemaan
pitkin kylän raitteja ja teitä, ja tviimetsi pysähtyiivät
Helta-wuorelle, joka on lvähän ulkona kylästä. Täällä
wiettiwät wähän ajan leikeillä ja hypyillä "hela-ival-
tian" ympärillä, sitte palasiwat taas kylään, jossa
wielä leikkiä ja iloa jatkettiin. Niin hypätessä kuin
tulkeissakin lauleltiin "helka-tvirsiä", ja sitä tekiivät
joka pyhä-ilta Pietarin päiivään saakka. Vanhaan
aikaan eiwät muut tuin puhtaat neitot saaneet "Hel-
kaa huutaa", sekä miehet että naidut maimot ja rais-
katut tytöt saiwat katsella kaukaa. Nykyään sallitaan
pottainkin seurata myötä Helta-wuorelle le.kitseinään ;

kuiteutin käymät he aina eri-jonkossa perässäpäin.
Kuinka ivanha tämä Ritwalan jnhla lienee, ei tiedetä.
Sen luullaan olleen mailman alusta; ainakin se on
ollut joku uhrijuhla, ja jälkeenpäin on tähän yhdis-
tynyt tarkoitukseksi erinomaisten tapausten muistossa
pitäminen. Nitmalaiset luulelvat mailman lopun tu-
leman eli wähintätin kato-tvuodeu, jos ei Helkaa ime-

tettäisi.
Runoja, joita neitot laulawat heltaa-wiettäessän-

sä, on neljä, nim. Alku-sanat, Mataleenan ive-
si-matt'a, Inkerin sulhot ja Annikan runo.
Ne owat erinänsä painetut sekä myös Gottlundin O-
taioassa ja Kantelettaressa eikä siis tarwitse niistä
tässä erinänsä jutella.
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Hämäläisen wuosi.
Katsellessamme elatuskeinoja Hämeessä, owat ne

melkein samanlaiset kuin jo olemme kertoneet Sata-
kunnasta. Vaan miten ne kullekin tvuoden ajalle so-
pitvat, on tässä kerrottaiva. Pää-elatuskeino on maa-
wiljelys ja siihen menee kaikki toimi ja aika. Iywän
kaswatus on tosin päätoimi Hämäläisen maaiviljelyk-
sessä, mutta pellawain kaswatus on siinä myös tär-
keä haara, ja se on näinä iviimeis-ivuosina käynyt
wielä tärkeämmäksi, kun pellatvia on ruivettu Tampe-
reen tehtaassa walmistamaan kankaiksi ja langoiksi.
Pellaivan-tekoon menee paljo aikaa, sen lylmöstä Vii-
meiseen muokkaukseen. Itse petlaiva on kaunis, ivihe-
riäinen kaswi, sinisillä kukkasilla. Sitä nähdään keski
Hämeessä melkein joka pitäjässä, maa kun siellä on
otollista pellaiville, n. k. hiki-hieta. Pellaiva kylive-
tään tuomen kukoistamisen aikana; heinäknun alussa
owat naiset ja lapset perkaamassa ja samaan aikaan
kuin muut kastoit korjataan syksyllä, reivikään myös
pellaivat maasta ja röhitään "syltyt" niistä pois
"rohka" nimisella koneella. lärwien ja tammien ran-
noilla näkyy joka paikassa seipäitä ja tvaajoja, jot-
ka owat sinne pantuina pellawain lioittamista ivar-
ten. Niiden Mätiin nyt upotettaan pellaivat tvählssä
sitomissa kahdeksi iviikokfi, kunnes riihi-töistä ruive-
taan pääsemään. Silloin otetaan ne taas ylös ja
pannaan Kuivamaan joko aidalle asettain sitomissaan,
niinkuin Längelmäellä taikka ruohostalle leivittäin,
niinkuin Lammilla. Edellisellä käytöksellä saadaan lvi-
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heriäistä, mutta tukemaa kuitua, jälkimmäisellä lva-
laistua, mutta heikompaa. Sitte niitä wielä kuilva-
taau saunoissa, jonka jälkeen "luut" niistä surwotaan
loukuissa. Joka siihen aikaan, nom lokakuussa ja
marraskuussa, sattuu kulkemaan Keski- ja Länsihä-
meen seutuja, kuulee aamusilla lvarhain joka saunan
edustalta yhtä-mittaisen kolkutuksen. Se on loukutus,
jota työtä tekee miehet ja naiset. Kun pellaman korsi
näin on saatu murretuksi, tulee klihtaus, jota ainoasti
naiswäki tekee. Sillä hiestataan pois korsi kuidusta,
jota wielä "widotaan", ja sitte kootaan sormauksiin,
sidotaan kimpuille ja iviedään aittaan, kunnes ostaja
tulee taikka itse mennään markkinoille elikkä pellaivat
käytetään omiin tarpeisiin. Hinta on näinä aikoina
ollut 2 tai 3 ruplaa lA. Msi talo lvoipi näin kas-
ivattaa 20 taikka 40 lK ja saada niiden hinnalla
kaikki raha-maksonsa suorituksi. Palkolliset saamat o-
san-palkastansa pellawissa taikka pellawa-maassa.

Pellawain walmistus on muoden wiimeinen työ.
Joulu rupeaa lähestymään ja sen imettämistä tval-
mistetaan jola mökissä. Olemme jo Satakunnasta
kertoneet miten joulua imetetään; ja kun tapa siinä
kohden on Hämeessä melkein yhtäläinen, niin emme
sitä tässä enää lähde kertomaan. Jos Hämäläinen
kesä-aikana jaksaa tehdä paljo työtä, niin osaa hän
sitä ivastaan käyttää jotenkin helppoa elämää talivella.
Lyhyt päiwän aika menee häneltä poltto-puitten ja
hakojen ivetämisessä ja hakkuussa setä heinäin ja leh-
tien noutamisessa. Hupaiset ajat owat silloin ne Pit-
kät puhteet, joina oikein oppii tuntemaan Hämäläisen
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luonteen. Runeberg on tarkalla runo-silmällänsä saa-
lvuttanut ne erinäiset kohdat Hämäläisen elämästä ja
koonnut niistä wiehättäivän luman, josta tähän otam-
me mukailemalla wähäisen osan.

"Niinkuin sauna, hänen ainoa ja ivälttämätöin
liika-tarpeensa, muodon ja etuinsa suhteen, ainoastaan
wähä awarempi, on pirtti, jossa hän asuu. Sen si-
susta näyttää oudolle kummallisen kuivan. Seinät ja
permanto törkeästi ivuoltuista hirsistä ja plankuista,
owat sysi-mustat, edelliset saivusta, jälkimäinen kai-
kesta, mikä on tvuosi-tausia pesemistä odottanut. Katto
näkyy harwoin; sen peittää wahwa sawu, joka mus-
tana pilwenä rippuu sylen korkealla maasta, ilman
ketään waiwaamatta. Wäliin nätyy lakehisen läpitse
waalea-sininen talwi-taiwas ja joku tähti. Attunoita
ei ole, ainoastaan ikkunat, joiden lauta-luukut päi-
ivällä tarpeen mutaan awataau ja suljetaan. Paasi-
kiivistä ladottu kiutvas on koko puhteen täydessä kir-
kastuksessa. Hirmuinen rotvio mänty-rankoja palaa
liedellä ja ivalaijee koko pirtin, jonka lisäksi wielä
päre-soittoja palaa siellä ja täällä seinän ra'oissa ja
pihdeissä. Tassa ivalossa liikkuu tai lepää usein aika
joukko ihmisiä. Naiset istuivat rukkiensa ääressä taikka
askaroitselvat taikina-kaukalon, ja padan ivieressä, mie-
het tekemät astioita, koppia, rekiä, suksia y. m., kerjä-
läiset ja koturit oikomat pesän edessä ja joku lvanha
ukko siroo taitawalla kädellä päreitä ohtaisista saloista.
Päreet owat ivälttämätöin taivara huoneessa. Lapsi-
parivi on silloin taivallisesti kiiwennyt kintaalle, jossa
se elää ja kirkuu hywässä sowussa sirkkain kanssa;
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pitkän purtilon edessä lähellä oivea nanttii talon he-
wonen silppua, lämmintä ja hytvää seuraa, ja tukko,
ellei hän ivielä ole nosnut orrelle perheillensä, käys-
kentelee yhdestä nurkasta toiseen, ystälviänsä tertvehtä-
mässä, ollen joka paikassa niinkuin kotona. Joka täm-
möisestä hnoneesta luulee kaiken hyiväu olon poiste-
tuksi, se pettyy suuresti; ei ainoastaan sen ole tässä
hyivä olla, joka tästä on kolosin, waan senkin, joka
on kasivatettu aiivan toisissa taivoissa. Ilma täm-
möisessä pirtissä on terlve ja raitis alinomaisen läm-
mittämisen ja lvedon tähden, ja kaikki mitä ilkiätä o-
lisi katsella, se poistetaan suurella huolella. Musta
permanto lakkaa näkymästä siilvottomalta kuin ei se
enää näytä ivilahdustataan entisestä ivalteudestansa,
ja ihmis-luonto kärsii wähempäätin siiivoa, kun pa-
rempaa ei näytä tarkoitettaivankaan. Munaan talon-
poika ei elä huolimattomassa teeskennellyssä sumeu-
dessa, hau majailee erämaassa, ja hänen tullessansa
talmi-tylmästä lämpimään kotiinsa, kuka kysyy, onko
hänen pirttinsä musta tai Mälkönen, pesty tai pese-
mätöin?"

Tämä on kirjoitettu erittäin Saarijäriuen pitä-
jästä noin kolmekymmentä lvuotta sitten. Mutta se
sopii ivähällä eroituksella melkein yli Hämeen ivielä
tänäpäilvänä, olletiktin sisämaissa. Tosin on saivu-
pirtin, tinkaan ja latehisen siaan tullut tatta-pesällä
ja sawu-torwella warustetut tumat, joissa tlasi-alku-
noita on puu-ikkunain siassa, mutta päre-sawu mus-
tuttaa ivielä seinät ja katon, eikä permannossa näy
wielä sen enempää ivalkeutta. Isäntä-ioäellä on tysin
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eri makaus-huoneensa, mutta työnsä ja askareensa he
imeläkin tekelvät ja ateriansa he syölvät palkollisten
kanssa. Hetvonen on tosin oiven suusta saatettu o-
maan soimeeusa, mutta kanat saamat imeläkin oles-
kella ihmisten parissa. Siiivo emäntä pitää pöydät,
laivitsat ja kehlot puhtaina, ja ainakin on semmoises-
sa tumassa hupaisempi olla tuin niissä n. k. siivisty-
neissä talonpoikain huoneissa, joiden seinät, perman-
not ja katot luulemat olewansa sawusta puhtaita,
waan joissa ruokottomuus pistää silmään joka louk-
kaasta; joissa pesemättömiä astioita ja ruan jään-
nöksiä näkyy maalatulla pöydällä, siiivottomia ivaate-
rääsyjä joka lawitsalla ja joiden oivista sisälle men-
nessä häjy tviinan lemu tulee ivastaan.

Waan tätä kuivausta tulee wielä jatkaa Rune-
bergin sanoilla: "Osana asujamista Hämäläisen pir-
tissä, mainitsin kerjäläiset ja koturit, ne omatkin niin
tatvalliset ja tärkeät osat perheessä, että siitä puhuessa,
molemmat waatiwat likemmän kertomuksen. Koturit
(itselliset, loisiväki, kestit), owat Suomen talonpojan
toiset pääskyiset. Niinkuin pääskyinen, ivaatii koturi-
kin itsellensä ja omaisillensa asuinsiaa talonpojan ka-
ton alla, ja saapi sen, niinkuin pääskyinen, ja elää
niinkuin sekin siitä mitä päitvä tuottaa. HYYry, jonka
hän siitä maksaa, on tawallisesti se työ, että hän ik-
unasta nakkelee pirttiin lämmitys-puut. Mitä hän

muuta hyötyä tekee talolle, siitä on eri palkinto. Sem-
moinen mies elää, jos ei hän taida käsitöitä tehdä,
ivähällä kalastamisella ja metsästämisellä ja lyöpi fen
ohessa itsellensä lvähän lohon talon-metfää nauris»
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kaskeksi, joka etu on hänelle yhtä wähän suwaittu kuin
kielletty. Jos hän tvoi hankkia itsellensä lehmän, niin
se elää siinä kuin isännänkin lehmät elämät ja asuu
heidän kanssansa samassa naivetossa. Kun koturin
tarpeet owat ivähät, ja hänen kulunsa, isännän tietä-
mättömästä hywyydestä wielä wähemmät, niin ym-
märretään miten hän, enemmän kuin muut, on ival-
mis noudattamaan Suomalaisen taipumusta laiskuu-
teen. Usein nähdään hän oikoman talivella uunin
pankolla, kesällä päiwä-paisteessa pyörtänöllä. Epäile-
mättä owat nämät koturit haitallisia sekä maanlvilje-
lykselle yleisesti, että niille erittäin, joiden luona he
asuivat; mutta jalo näyttäikse yhteisen kansan mielen-
laatu siinä, että hän ilman parempaa palkintoa antaa
osan ahtaasta asunnostansa ja ivähästä raivinnostansa
näille kodottomille ja leilvättömille tveljillensä."

Tämä kumaus loisiväestä Saarijärtvellä sopii
yleisesti Hämeesen ja ehkä muallekkin wielä näinä ai-
koina. Muissa maakunnissa löytyy sentään enemmän
työ-ansiota näille kurjan kotolaisille pruukeissa, teh-
taissa, laiivan kulussa, kaupungeissa, j. n. e., mutta
Hämeessä ne owat liika-syöpäläisinä maaiviljeliäin
niskoilla. Täällä, jos nuo harivat pruukin-lailokset,
sahat ja wähäpätöiset kaupungit eroitetaan pois, niin
jakauu yhteinen kansa talon-isäntiin, torppareihin, pal-
kollisiin ja itsellisiin. Ne kolme edellistä owat maa-
iviljelyksessä kiini. Oikeastaan jakauu kansa täällä
niinkuin muallatin kahteen luokkaan: oma-waltaisiin
ja muiden Mallassa olewiin. Jälkimmäisten luonto

on aina pyrkiä pois tilastaan omaan maltaansa. Tren-
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gillä, kun hän menee naimiseen, on siis edessä joko
pysyä palweluksessa tai jäädä "itselleen." Siellä,
missä on ollut kruununmaita, on hänen sopinut rai-
wata itsellensä uudis-asunnon, josta monen pettu-päi-
wän perästä on saattanut kaswaa hywäkin perintö-
talo. Toisessa paikkaa taas on hän muuttanut jon-
kun talon maalle torppariksi, kuokkinut ja raatanut,
kunnes hän uudesta maastansa on rumennut saamaan
itsellensä ja omaisillensa jokapäiwäisen leiwän. Sem-
moisia torpparia on esim. Englandissa suurin osa
lnaatviljeliöistä, ne niin kutsutut "farmerit", waan
mikä eroitus meidän torpparien ja Englandin farme-
rien wälillä? Jälkimäiset tvuoroivat maa-lohon omis-
tajalta, iviljeletvät ja lannoittaivat sen niin, että se
tuottaa kaikkein suurimman mahdollisen kasivun ja
lvoiton. He eiwät ainoastaan kaswata jywiä, waan
kaikkia, mitä ikänä maassa kasmaa ja ruaksi käytetään,
samassa kvin he pitämät hyödyttäwää karjan-hoitoa
ja myymät lihaa, ivoita, juustoa, kaalikaswuja, munia
j. n. e. Niin käwisi meidänkin torpparien tehdä, —

jos paikalla saisi kaikki tuotteet muutetuiksi hylvällä
woitolla rahaan, niinkuin Englandissa; mutta meidän
kaupungit eiwät ole Englandin kaupunkia eikä meidän
kulku-neumot Englandin kulku-neuivoja, jos meidän
torpparien nero ja wireys olisikin yhtä suuri luin
Englandin farmerien. Wielä löytyy niitäkin perhe-
kuntia, joiden isät antautvat jonkun kartanon muona-
miehiksi; semmoisina he saamat nauttia kumminkin
puolta-ivapautta. Mutta suurin osa trengeistä jää-
mät naituansa tykkänään "itselleen", ja Herra tiesi,



47

millä he kaikki henkeänsä elättäivät, lapsensa he kum-
minkin tawallisesti faattatvat mieron-tielle, kunnes he
kaswawat, pääsewät jonkun palwelukseen ja taas ivuo-

rostansa rupeawat olemaan "itseltänsä." Viimeisinä
aikoina on walitns-huutoja ruwennut kuulumaan hei-
dän ylitsensä, ei ainoastaan Hämeestä waan myös
Salvosta, jossa heidän lukunsa ja kykenemättömyyten-
sä liene ehkä suurempi.

Vaan seuratkaamme wielä Runebergiä: "Toinen
ivälttämätöin asujakunta talonpojan pirtissä on kerjä-
läiset. Se on kyllä tosi, ettei ne ole pysytväisiä, ivaan
tuleivat ja meneivät; kuitenkin kuluu hariva päiivä,
jona maantienivarrella olemat talot eiwät heistä saisi
ivieraaksi yhden tai usiamman, jotta tähän käy selvit-
tää Stagneliusen tutut sanat: "aihe on ikuinen, ivar-
jot katoawat." Kerjäläistä ei milloinkaan ylenkatsota.
Häntä seuraa Jumala, niinkuin Homeron kerjäläistä,
ja hän tulee usein waimoneen, lapsineen, käyden ta-
losta taloon, jokapaikassa kohdeltuna lvieraana, ei mis-
sään armon tullen. Kiukaassa on lämmintä hänelle,
niinkuin muille, ei hän mitään pyydä; jokainen tietää
hänen tarpeensa ilman puheitta ja kokee niitä tilaan-
sa myöden auttaa. Ei hänen eteensä heitellä hyljät-
tyjä paloja; hän aterioitsee siinä tuin kaikki muutkin
ja yhtä ruokaa; monta laija ei oletkaan. Hän jutte-
lee, jos hänellä on jotakin juteltalvaa; hän ivaihette-
lee pila-puheita jonkun kanssa talon-lväestä, jos hän-
tä se haluttaa; hänen lapsensa, jos hänellä semmoisia
on muassansa, leikitsewät talon lasten kanssa. Illalla
käy hän leivolle sinne, missä hän löytää soiveliaan
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sian itsellensä kiukaalla tai pankolla, larsilvä, jos joku
on saanut paremman sian, ja kärsitty, jos hän itse
sen on löytänyt. Hänen lähteissänsä, jos hän on ki-
tvulloinen taikka hänellä on muita liwulloisia hoidet-
tawana, ivaljastaa talonpoika, ikiwanhan tawan mu-
kaan hewoisensa, ja saattaa hänen ilman lvastahakoi-
snutta lähimmäiseen taloon."

Näin oli laita ylimaassa aina lvuoteen 1852
jona arm. asetus laillisesta maiivaishoidosta annettiin.
Sitä ennen oli tosin muutamin paikoin rumettu an-
tamaan seurakuntain omia kerjäläislapsia ivähimmän
waatiwalle kaswatettawiksi, jottei ne mieron tiellä jäisi
peräti ilman oppia. Muistutettama on kuitenkin että
missä mieron lapsia puhteen-aikoina eli pyhä-päiivinä
oli pirtissä, niille annettiin kirja käteen ja heitä ope-
tettiin lukemaan, joka opetus talvallisesti oli jonkun
eukon welwollisuutena. Nyt on asia muuttunut.
Seurakuntalaiset maksamat kappansa waiwais-hoidolle.
Kerjäläiset eiwät saa kulkea. Riita maksajain ja ivai-
wais-hoidon wälillä on loppumaton, ja myös awun
ottajain nurkuminen. Kerjäläisistä ci sittektään pääs-
tä; niitä kulkee, jos ci mualta, niin ulko-seuraknnnis-
ta; ja niitä ci enää pidetä wieraina, waan wihan-
lapsina, sittekuin pakko tuli warallisille maksaa osansa
lvailvaishoidolle, jota ei wielä suinkaan ole missään
saatu mielen mukaan järjestetyksi.

Näin olemme eksyneet Hämäläisen puhteista lvai-
Mas-hoitoon ja kerjäläisiin ; mutta ne kuulumat luon-
non mukaan yhteen, ja nyt on aika palata ivuosi-
töihin.
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"Matti pihdin nostaa, Matti pihdin kaataa", on
ivanha sanan-tapa, jolla tarkoitetaan, että puhdetyöt
alkawat syys-Matista ja lakkawat kewä-Mattiin, waan
sitä lakia ci juuri missään enää noudateta. Se oli-
sikin ailvan suurta laiskuutta, kun päiwän-waloa te-
ivä-Matin aikana on ainoastaan 10 i. 11 tnntia.
Talwi-töitä kestää kuitenkin aina lvapnnpäiivään saak-
ka, ja niihin kuuluu, paitsi mitä ennen jo mainittiin,
myös kalastaminen. Muutamissa järlvissä lvedetään
nnottaakin talwella; waan erinemattain pyydetään
mateita sekä koukuilla että rysillä. Mateet owat tal-
wella aimo-kaloja ja niiden mäti on herkkua.

Vapun-päimän tienoilla alkaa keivä-työt, joista
ensimäinen on aitain korjaus. Sitte rumetaan touolle
ja kyllvetään ensiksi papuja eli herneitä, sitte kauraa,
ohraa, pellawaa, hamppua, nauriita, pannaan perunoita
ja istutetaan kaalia, räätiköitä eli lanttuja y. m.

Palkollisten palkat maksetaan isoksi osaksi luon-
nossa, johon myös kuuluu e>tä miehet saamat pella-
wa- ja tupakka-maata.

Kemä Hämeessä on usein sangen iviehättäivä, e-
rinomattain sille, joka aamulla marhain sattuu olemaan
sitä katselemassa lehtoisella mäellä, jonkun järwenran-
nalla. Aurinko on nousemassa ja sen säteet leivittä-
wät walonsa puiden latwoihin, mäelle, kedolle ja ty-
wenelle weden kalwolle, jossa kalat ilossansa mukkele-
wat. Metsän ääressä tuhertaa teeri, nauraa metsä-
kana, wiheltää metso; tuolla kukkuu käki yksinänsä,
tuolla wisertäwät Peiposet, kertut, rastaat, sirkut. Tuo-
met tuoksutvat tuttaiusa löyhkyä, ja kedot hohtawat
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loistawassa pimussansa. Rannalta, lehtipuiden war-
josta lähtee päiwä-paisteesen jalo joutsen-pari, ja wä-
hän matkaa heistä uiskentelee sorsia. Järwen toisella
rannalla näkyy huoneita ynnä peltoja ja nuttuja;
siellä kynnetään, kylmetään ja äestetään; ivarsa seu-
raa emäänsä tasaisilla askelilla ivakoa myöden. Talon
"kodasta" nousee wähäinen sawu, siellä on emäntä
ruan-laitannossa. Kukko lentää aidalle ja lveisaa
wärsyjänsä, teeren ja käen tillvälla.

Karjan hoitoon ei suurta työtä tehdä. Sitte
kvin tuskalla ja waiwalla on saatu taltven yli eläte-
tyksi isompi luku lehmiä, kuin ruokalvarat kannattaisi,
lasketaan ne kesän tullessa, monella taitamenolla lai-
tumelle joko itsenään taikka paimenen kanssa kulke-
maan. Niitut saamat sill'aikaa kaswaa miten lvoiivat;
niille ei tehdä juuri mitään, ellei niitä, joskus karsi-
ta, kun rupeamat lvesomaan, ja ojiteta järin ivettyes-
sä. Harlva talonpoika wielä kaswattaa kylwö-heinää
pelloissa, ehkä jo muutamin paikoin alkamat hnomata
kyllvö-heinäin arivon, nähdessänsä herrasmiesten nii-
den kaswattamisesta hyötymän.

Kewä-töihin kuuluu myös kalastaminen, kuitenkin
sitvu-menuen. Rantain auetessa pyydetään rysillä hau-
kia, jotka silloin kutemat, ja joiden tapa on nousta y-
lös niituille, joissa ivain on senkin tverran tuliva-
wettä että kalan selkä kastuu. Silloin niitä saa ah-
raimellakin päiwä-sydännä, kun ne makaamat ran-
noilla, eitvätkä auringon paisteessa mitään näe. Mai-
nioita kaloja on myös Hämeen lahnat, joita niin i-
kään kudun aikoina pyydetään. Lahnalla on oikeas-
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taan kolme kudun aikaa, joista yksi ja paras on tuo-
men kukkiessa. Silloin nousee lahnakin suurissa var-
wissa niin matalalle että uimukset näkymät. Vaan
nuotalla ei semmoisesta parwesta usein saa ainoata-
kaan, lahna kun on sangen arka. Lahnoja lvarten
tehdään erityisiä werkloja, joiden etu-ftuolella on har-
lvempi silmus-kerta. Lahnan ollessa kudulla, lasketaan
iverkot hiljaa eteen, ja kun hän on työnsä toimitta-
nut, lähtee hän uimaan pois lahdesta. Hänen mus-
tassansa on nyt iverkot. Toisinaan älyää lahnaparwi
niin taitaivasti karttaa iverkkojakin, ettei yksikään ai-
noa heistä jää, toisinaan jääivät he kaikki. Sanotaan
lahnan, ollessa hywällä mielellä, katseleman werkkoa
ja uskaltaivan pistää päänsä silmukseen, waan haivait-
tuansa langan tarttuivan leukapieliinsä, rupea hän
kalnoksnmaan ja ivetäyy takaperin, mutta nyt hän
tuntee langan eiväissänsä niistä ultosilmutsista. Hän
säikähtää komin ja rynnähtää eteenpäin, waan käy
tiduksistansa wielä pahemmin tiini. Jouduttuansa
pääsemättömään, tietoa hän itsensä moneen kertaan
lantoihin ja silmutsiin, ja löydetään semmoisena lver-
kosta. Lahnoja saadaan melkein jota isommasta jär-
westä Hämeessä; paras saalis oli muutama kymmen-
kunta touotta sitte Wesijärwessä, etelä puolella Päi-
jännettä. Sieltä ne owat paljo ivähentyneet, miltei
kadonneet, mutta hywiä lahnoja saadaan wielä koolta
Lopella, Hauholla y. m. Paitsi näitä, pyydetään ke-
tväällä, kudun aitana, kaikenlaisia muita kaloja, maan
halvaittu on, että semmoinen järjetön kalastus on ta-
lain loppu, jonka tähden usean pitäjän talolliset owat
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suostuneet joko tykkänään luopua kalastuksesta muu-
tamaksi tvuotta taikka olla kalastamatta kudun aikoina
sekä iviljellä ainoastaan harwa-werkkoisia pyydyksiä
ja nuotan periä.

Ketvä-keinoihin, ehkä laissa kiellettyihin, kuuluu
myös metsästäminen. Se on, niinkuin Vahingollinen
kalastuskin, enimmiten koturien työtä. Tallvella pyy-
detään muutamin paikoin teeriä koiwujen latwoista
pauloilla, joihin pannaan riihimättömiä tähkäpäitä
syötiksi. Mutta kemäällä ja Marian päiwän aikana,
kun teeri rupeaa kuhertamaan, ammutaan sitä monilla
keinoin; samoin metsoa soinnolta, joka metsä-miehelle
on sangen hupaista. Vapun-päilvän aikana on paras
metson saalis, ja sitä pyydetään sillä tawoin, että
metsämies yö-sydännä käy sinne, kussa hän tietää
soinnon oleman, tawallisesti keskellä metsää, jollakulla
mäellä. Ensimäisessä aamu-hämärässä alkaa metso
sointonsa, joka kuuluu, uiiukuin se napahuttaisi kahta
pientä kimeä yhteen, kolme tai neljä kertaa, jonka jäl-
keen se ikäänkuin niillä jauhattaisi; sitte se on hetken
Maiti. Jauhattaessa saa pyssymies sitä lähestyä millä
riennolla hytvääu, metso kun silloin ei näe eikä kuule;
waan sen latoessa ja lvaiti ollessa, älköön mies hiis-
kuttako silmä-ripseitänsäkään, metso huomaa sen kohta
ja lentää tiehensä; muuten saa mies kyllä seisattua
näkymiin. Paikalle tultuansa on hänen myös ampu-
minen metson jauhattaessa, sillä jos ei hän osaakkan
niin ei metso lennä pois ja hänellä on tilaisuus am-
pua uudestaan. Pyitä löydetään siten, että niille lvi-
heitetään pillillä, johon ne wastaawat ja jota ne itsekin
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lähestyivät. Pyyt asuivat synkissä metsissä, samoin
metsot ja koppelot (naaras-metsot), maan teeret oles-
keletvat koitvu-lviidoissa, kuloissa, niituilla ja jäällä.

Jäiden lähteissä ammutaan ivesi-lintuja. Vuosi-
wuodelta Valitetaan lintuin Vähenemistä, mutta ei
ukaan pidä huolta laista, joka kieltää lintuin tappa-

misen kewäällä. Olis yhtä tarpein luopua tästä kei-
nosta, kuin kalastamisestakin, taikka se olisi kummin-
kin rajoitettaiva Vähemmän Vahingolliseen aikaan, sillä
ennen pitkää hätvitetään linnut metsistä aiwan suku
puuttoon.

Keiväällä on kaksi juhlaa, joiden aika Hämeessä
usein on sangen ihana, Helaa-tuorstai ja Heluntai,
silloin nuori kansa pitää iloa ulkona hiipan juoksulla
ja muilla leikillä, ja polttaa "helaa-malkiata" kukku-
loilla ja järwen rannoilla, kareilla ja luodoilla.

Tuomen jälkeen kukoistaa Pihlaja ja sen perästä
nuo ulkomaalta tuodut sirenit. Silloin alkaa loimun
ja haalvan lehti saada täyden leivynsä sekä kaikkien
puiden, joita Hämeessä kaslvaa, niinkuin tvahterien,
lehmuksien, saarnipuiden, jalajien, saksan pihlajain,
paartamien y. m. Nutuille ja metsiin ilmestyy kai-
kenlaisia kukkasia. Koko ilma on täynnä suloista löyh-
kyä, ja näyttää ikäänkuin luonto silloin imettäisi suur-
ta, ivuotista riemu-juhlaansa. Laulu-linNut sälveltä-
wät wielä ahkeraa, ja käki huokailee kaksi äänistä
nuottiansa. Ruis alkaa hedelmöitä. Se on luhan-
neksen aika. Kaikki kewä-työt owat päätetyt; kesä-
töihin ei ole wielä ryhdytty, ja ainoastaan peltoja
Valmistetaan syys-kyltvöjä ivarten; kytömaita polte-
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taan siellä täällä, missä suon-liuska taikka nelva-niittu
on saatu ojitetuksi. Vaan pian alkaa kesä-työt, joihin
erittäin kuuluu tarja-ruwan kokoaminen. Ensimäinen
on lehden teko, joka pidetään oikeana humi työnä.
Kaikki talon lväki menee tatvallisesti lehteen. Koitvut
ja haawat maksamat siihen tveronfa. Missä kauniin
lehtipuu nähdään, se hakataan maahan ja oksat lehti-
neen karsitaan pois ja sidotaan kerpoimille ; ranko jä-
tetään lahoinaan ja maata kostuttamaan. Toisin pai-
koin ollaan kuitenkin säästäivämpiä, jotta rangot jos-
kus kootaan pinoille "lehtipuiksi." Kerlvot pannaan
niittu-latoihin kuiivamaan ja tuodaan heinäin kanssa
kotiin. Ne omat tenveellisiä ruan lisäksi elikoille;
hetvoset ja lampaat syömät ahneesti haaivan lehtiä.
Samalla tehdään mihdat, joita wuodessa tartvitaan
paljo, kun joka ilta saunassa käydään; ne tuodaan
jo tultaessa kotiin. Siihen aikaan on talvallisesti
mansikat ja mustikat kypsiä, ja loimuista lähtee tuo-
hi, jotta lapset saawat poimia marjoja. Nyt ei enää
kuulu lintuin laulu, paitsi joskus käen kukunta. Kau-
niina kesänä kukkuu se mätiin heinäkuun 21 päiivään,
mutta sateisena ja kylmänä kesänä ei sitä paljo kuulla
jälkeen luhanneksen. Rastas ja paju-terttu (Bvlvia
Irochilug) iveteletvät wielä ivirsiänsä ilta-yöllä, ja
rnisräättä pitää ääntä nutulla, waan muut linnut
omat melkein kaikki maienneet; tullakin heistä on Pol-
kuunsa hoidettamana.

Lehden tekoa jatkaa heinän-teko. Nutut owat e-
nimmästään luonnollisia. Ensiksi mennään kaukaisille
nutuille ja otetaan emäs myötä, joka on: leipä, suo-
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länen kala ja talkkuna-jauhot sekä piimää lekkeriin.
Syötäessä sekoitetaan piimää ja talkkuna-jauhoja tuok-
koseen ; siinä on sitte ateria. Jos Hämäläinen tallvis-
aikana päästää itsensä ivähällä työllä, niin on kesällä
toinen laita. Hän on työssä päiwän noususta päi-
wän laskuun, s. t. s. kello 4:stä aamulla kello 9:ään
ehtoolla ; saattaapa wielä mennä nuotalle puoleksi yötä.
Kotoniitut korjataan miimeksi. Hupaista on katsella
tätä työtä. Miehet ja naiset owat puhtaissa ivaat-
teissa, ivalkosilla paidan-hioilla, ja kun talo on isompi,
jotta paljo on mäkeä nutulla, niin se on sitäkin hu-
paisempaa. Miehet käymät wino-riwissä, niittäen
kahdelle puolen, käyrillä ivikatteilla, jotta wälttywät
päitväpaisteessa, naiset harawoitsewat rutoou ja kar-
hoon, josta sitte iviedään latoon reellä ja hewosella;
muutamin paikoin ne kannetaan witsa-köydellä. Wai-
mo-wäteä ei Hämeessäkään käytetä muissa nlto-töis-
sä, paitsi lehden teossa ja elon korjuussa.

Heinä-aitana on kesä usein kauniimmallaan. Kaikki
kaswit owat silloin täydessä ivoimassa, muutamat tu-
leentumassa. Ajatella kelpaa lauwantai-iltaa semmoi-sen iviikon perästä, jona kuitvat heinät owat saatu
korjuun, olletitlin kirkon seuduilla, jossa kylät ja ta-
lot owat taajemmassa. Ihmistä palajaa kotiinsa joka
haaralta sekä wesiä että maita myöden; heidän muo-
tonsa omat tväsyneen, mutta tytywäisen näköiset, kun
lvuoden tarpeet owat saatu hywään korjuun. Koko
luonto näyttää iloiselta; tosin ei se ole enää samaa
riehumaa riemua, johon linnutkin panemat nuottinsa,
mutta se on tytyiväistä, niinkuin ihmistenkin. Ehtoo-
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kello kuuluu kastarista ; se ikäänkuin muistuttaa ihmi-
siä, että nyt on aika laskea ruumis leivolle ja antaa
sielun ivaltvoa ja kiittää Luojaa.

Päiwän ivalo, jota tähän asti on ollut noin 17
a 18 tiimaa ivuorokaudessa, rupeaa nyt antamaan
tilaa yölle, joka pilmisellä ilmalla on jo jotenkin pi-
meä ja selkeällä futvaitsee kuun ja tähtien tvalaista.
Runoillat kiittätvät syyskesän kuutamoa. Sitä kehu-
taan meren rannalla, maan luulen woittawan täällä
Keiteleen, Päijänteen, Wanajaweden ja Kutkian seu-
duilla, kun se lämpimänä elokuu-yönä ottaa silatakseen
Vihannat kummut, tuleentuneet mainiot, tylvenet Ve-

det, lehtoiset luodot ja synkkä-ivarjoiset lahdet.
Waan pimeässätin nämät rannat owat kauniita.

Tapa on nuottamiehillä tehdä ivalteitä rannoille, ja
kun wielä lisäksi käydään tuulalla, niin näkyy järlvien
reunoilla usein pimeässä matoja monessa kohden sekä
liikkumia että liikkumattomia, joka näkö ei suinkaan
ole huonompia.

Viimeinen ja tärkein muosi-työ on elon-korjuu,
jota kestää rukiin leikkuusta aina pellawain ruokkoo-
miseen asti. Se on yhtäläistä kuin muissa maakun-
nissakin, eikä siis ansaitse erinäistä kertomista. Itä-
Hämeessä jätetään rukiit aumoille, pitkin talmea rii-
hittälviksi. Syys-töihin kuuluu taas kalastus; erit-
täin on tässä mainittawa muikun saalis, joka useassa
järwessä, niinkuin Keiteleessä, Päijänteessä y. m. on
melkein yhtä runsas tuin silakan saalis meren ran-
nalla. Muikun mäti on herrain herkkua. Hämeessä
saadaan koolta kuhia, joita meren rannoilla Harmoin
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tawataan. Ne owat aimo-kaloja, waan lienewät pa-
rempia Näsijärwen wesistössä, erittäin Keurun-selässä.

Syksyllä myös metsästetään, ei ainoastaan lintu-
ja, maan petojakin, niinkuin susia ja karhuja. Siellä
ja täällä tawataan joku tarkka pyssymies aina kussa-
kin seurakunnassa, waan pohjois-Hämcessä niitä kui-
tenkin lienee taajemmassa kuin mualla tässä maakun-
nassa. Hirlviä ei enää taida olla missään, ellei juuri
Hämeen pohjaisimmilla saloilla ; sitä wastaan saadaan
usein iltveksiä. Virtapaikoissa on tuhkuria ja sauk-
koja. Taltvella käytetään Yli-maassa ahkerasti suksia,
waan etelä-Hämeestä ne owat jotenkin kadonneet.

Hämeen Kunnallinen jako.
(Wertaa tähän "Hämeenmaa".)

Hämeenmaa on nykyään jaettu kuudelle läänille;
ainoastaan sydän-osat siitä eli 4 kihlakuntaa kuuluu
Hämeenlääniin.

Kirkko-asioissa oli muinoin Turun pispa pää-
mieheni., waan sitte pantiin itäinen osa Wiipnrin
hiippakuntaan ja myöhemmin Porlvoon, johon nyt lue-
taan enemmän kvin puolen maakunnasta. Toinen osa
ruuluu Turun hiippakuntaan. Rautalammi on pantu
Kuopion Pispan alle.

Hämeenlääniin kuuluwain kihlakuntain jako nä-
kyy seuranneen maakunnan asutusta ja alkaa Hämeen-
linnan seuduilta, käyden pitkissä liuskoissa pohjaiseen
ja etelään.
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Ne kihlakunnat owat:
I. Ali-Hollolan kihlakunta. Tämän piiriin

kuuluu Hämeenlinnan kaupunki, Wanajan pitäjä ynnä
Rengon kappeli, Janakkalan, Hausjäriven ja Lopen
pitäjät, Hauhon pitäjä ynnä Tuuloisten ja Luopiois-
ten kappelit setä Lammin pitäjä.

Näistä on Janakkala ensin mainittatva, sen
ivireyden tähden, jolla siinä on näinä aikoina ryhdytty
monellaisiin siwistyksen toimiin. Siellä on kansa-
koulu, jonka muutama herrasmies (ivapaherra H. G.
Boije) ynnä pitäjän malistuneimmat talonpojat (Paturi
y. m.) owat alkuun panneet ja joka tätä nykyä on aitvan
kiitettäwällä kannalla. Hämeessä on monen seurakun-
nan kirkossa urut. Muutamat Janakkalan miehet
saiwat halun urkujen hankkimiseen heidänkin kirkkoon-
sa. Asia nostettiin puheeksi kirkon-kokouksessa, waan
kun jotkut pitäjän miehistä arweliwat tansa-koulun
paremmin hyödyttämän, päätettiin liikenewät warat
panna sen hankkimiseen. Paitsi täta on pitäjässä lai-
na-kirjasto ja kylissä sunnuntai-koulut. Täällä on
myös ahkerasti käyty uusiin maatviljelyys-tapoihin.

Janakkalalla oli oma kirkkoherransa jo iv. 1483
ja Hausjärivi tehtiin sen kappeliksi tv. 1611. Janak-

kalassa löytyy koolta wanhoja wapasukuisten kartanoi-
ta, niinkuin Hakoinen, Rehakka ja HyivikMä (Boije),
Monikkala (Gyllenberg), Wanajantausta (Standert-
sijöld), Hiisi (Langenstjöld), Toiwa ja Konttila (Nor-
denstvan), y. m. Suuri paperi-tehdas, jota täyte-
tään höyryn ja meden woimalla, on Terwakoskella
(Wasenius & Borgström); siinä on 70 työntetiää.
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Hatoisten kartanossa on Holsteinilainen maito-keinos-
taja (mejeri), joka Valmistaa juustoa ja tuoretta
Voita lähetettätväksi rauta-tietä Helsinkiin ja Pieta-
riin. Leppäkoski on niin ikään Vanha aateliskartano,
jonka omistajana mainitaan Spåren suku. Hausjär-
lvellä on Ryttylä (Granfelt), Kara (Nordenslvan)
ja Erkkylä (Munch). Näiden seutujen Vedet tayttä-
lvät koolta sahoja ja myllyjä. Erkkylän kansa-koulu
herätti eloon Janakkalan koulun. Tertvakoskella on
myös tehtaan alustalaisia Marten koulu.

Lähempänä Hämeenlinnaa on Wanajan ikitvan-
ha pitäjä; sen kirkko on noin 4 tvirstaa kaupungista.
Wanajan itäistä osaa kutsuttiin muinoin Mäskelä;
läntisellä syrjällä on Rengon kappeli. Wanaja on o-
saksi Hattelmalan harjun juurella, pitkin Janakkalas-
ta tulemaa tvesijuonta ja Katumaajärwen ympärillä,
jonka rannalla on Kappolan muori ja Manterin
wuori ynnä Äikäälän ja Kalisten tilat. Mainitusta
järwestä etelään on Hartvialan suuri kartano (Bru-
siin), joka sisältää puolen pitäjästä ja on keski-Suo-
men tvanhimpia tiloja. Sen alku-historiaa ei tarkoin
tunneta; se kuitenkin lienee warma, että Harwiala
muinais-aikoina on ollut Kurkien sumun oma. Sit-
temmin hallitsi sitä mainio Jesper Matinpoika Krus
ja hanen sukunsa, jonka jälkeen sen omistajina oli
Wrede, Lillie, Dela Gardie ja Fersen. Viimeksi mai-
nitulta sumulta tuli se ivapaherra Knut v. Troilille,
jolta nykyisen omistajan ifän-isä sen osti. Hämeen-
linna (katso silv. 12).

Lopen Pitäjä, joka oikeastaan kuuluukin Uuteen
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maahan, on wahwaa metsämaata Salpausselänteen
pohjoispuolella Lopen järwen ympärillä. Siellä on
Salon kartano (Sohlman), jonka aloolla on 18,000
tynnyrin alaa maata ja 77 järiveä. Siihen kuuluu
myös Rautakosken rautapruuti sekä öljy- ja tärpätti-
tehdas. Muita kartanoita on Lopella: Soukki (Stan-
dertstjöld). Mustalahti (Blafield), Uotila, Kontkala,
Kormo ja Santamäti y. m. Kaakkomäeltä on kaunis
näkö-ala. Lopella malmistetaan runsaasti metsä-tama-
roita ja miedään rauta-tietä Helsinkiin.

Lammilla kastvatetaan ololta pellamia, joita
malaistaan ruohostalla, eitä kuiwata aidoilla, niinkuin
Längelmäellä y. m. jossa kuitu sentähden pysyykin
wiheriänä, mutta pidetääu oleman kestälvämpää. Lam-
milla on maa jotenkin tasaista ja metsätöntä; muu-
tamin paikoin nousee se korkeihin, wihantawiin kukku-
loihin. Täällä pitäwät talonpojatkin hanhi-karjoja.
Lammilla puhutaan jo länsi-Hämeen kielestä eroamaa
murretta, esim. "Ei hätiä mit'iä, pannaan heiniä
et'ia, kauroja p'ia konttiin." Täällä on Etvoisten
metsä-opisto ja kartanoista mainittakoon: Mommilan
Hietoinen (v. Krcemer), Hietoinen (Etholen), Wanha
kartano (v. Plåten), Porttola (Buturlin), Kurtijärwi
(Palmgren), Ronni (Leopold).

Hauhon pitäjän alku on Tuuloisten kappeli
Suolijärtven ympärillä. Luopioisten kappeli Kuk-
kian ja muiden järivien ympärillä tuli omaksi seura-
kunnaksi 1692. Hauholla tehdään ajokaluja myytä-
wäksi. Meensä herrastelewat Hämeen talonpojat mie-
lellään uljailla ajokaluilla, ja se, jolla ei ole tvaroja
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niihin, reipastelee kumminkin "lvapriiki-iverkafessa"
takissa, hopia-helaisella piipulla ja suurella lakkari-
kellolla. Vaimot prameilewat silkki-huiweissa ja kul-
ta-käädyissä. Huoneet sitä wastaan owat niin ja näin,
taikka jos muutamassa kohden omatkin komeita ulkoa-
nähden, niin ne sisältä Usein kaipaamat lvettä. Eipä
haittaisi jos Hämeen Vaimonpuolet ottaisiwat kukin
eläessänsä kerran käydäksensä Pohjanperällä, saisiivatpa
nähdä, miten siellä köyhimmäsfä mökissäkin on puh-
taampi 010 kuin Hämeen uljaammassa talonpojan
"pytingissä." Ei myöskään olisi haitaksi miehille näh-
dä, miten siellä kylät ja talot owat rakennetut awa-
rasti ja sielvässä järjestyksessä eikä niin sikin sokin ja
ahtaasti kuin Hämeessä.

Hauhon kirkko, ehkä nuorempi tuin Tuuloisten,
on kuitenkin paatvin ajasta. Siinä on nähtäwänä
paljo muinaisuuden merkkejä, niinkuin tassa pitäjässä
on koolta lvanhuuden jäänöksiä kaikenmoisia, ja on
wielä näinä aikoina löytty peltoja kyntäessä hopea-
ja kulta-kaluja sekä rahoja. Täällä käy maan alitse
wesi Uiskon ja Särtimä-järwen wälillä, ja kun tör-
mänsä panee maata wasten, niin kuulee joskus sen
tohinan.

Wuonna 1713 tapahtui Venäläisten ja Suoma-
laisten wälillä tappelu Kostian joen tykönä ja kertoo
eräs historia siitä ajasta, miten Venäläiset täyttiiivät
hirmuisesti ivoittonsa jälleen näillä seuduilla: "Ei
Vihollinen säästänyt kapalo-lapsiakaan, waan tappoi
heitä keihäillä ynnä heidän äitiänsä, poltti heitä elä-
mältä ja pisteli heitä aidan seipäisiin. Nekin, jotka
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oliwat etsineet turlvaa metsissä, petojen luona, haettiin
sieltä ja ruoskittiin kuoliaaksi."

Kartanoista mainittakoon: Hauholla, Bobacka ja
Lauttia (Schulman), Hyömäki (Granlund), Rukkoila,
Kalalla (Tamelander), Hahkiala (Charpentier). Holvi-
kartano; Luopioisissa, Kantola ja Rautajärtvi (Palm-
felt), Sapen kartano (Schildt); Tuuloksella, Sairia-
la (Munsterhjelm), luttila, merka-tehdas (Stormbom).

Hauho kappeleillensa kuuluu Portvoon hiippakun-
taan.

11. Dli Hollolan kihlakunta Päijänteen etelä
ja länsi-puolella. Tähän kuuluu osa Orimattilan pi-
täjää, Asikkalan, Hollolan, Kärkölän ja Nastolan pi-
täjät sekä Kosken kappeli Lammin pitäjää, Padasjoen
ja Kuhmoisten Pitäjät, kaikki Portvoon hiippakuntaa.

Kärkölää ja Kosken kappelia kutsuttiin mui-
noin Tennilä. Hollola on maakunnan tvanhimpia pi-
täjiä ja on ollut suurimpiakin, silloin kuin siihen kuu-
lui Asikkala ja Heinola ynnä niiden kappelit. Hollo-
lan pää-osa on soman Vesijärmen rannalla, josta en-
nen on pnhuttll. Sen kirkossa käytiin muinoin kau-
kaisista seurakunnista, niinkuin Orimattilasta, litistä,
Korpilahdella ja Mänty-harjusta, joista tänne tuotiin
ruumiitakin haudattaa, miten nimitykset Kuoleman-
tie ja ruumiin-lvalkama todistamat. Hollolan
kartanoista mainittakoot: Pyhäniemi (Ammondt), Lai-
tiala (Vilckmannin perilliset), Mukkola (Hansen);
Kärkölässä on Voisti (Sederholm) ; Nastolassa, Ersta
(Otsoni), Koitkala (Ullner), Seesta (Ehrenrooth) ;

Koskella: Kurjala (v. Essen), Laurila, Eerola, Koi-
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wisto (Bellman), Ilola (Palmgren), Kehä (Leopold),
Palomaa (Gebhard). Täällä on myös weden Voimalla
käypä werka-tchdas ja samanmoinen rauta-paja.

Päijänteen puolella on Asikkala, jossa on A-
nianpellon markkinapaikka ja höyry-lvalkama. Alem-
pana Päijänteen rannalla on Padasjoen ja Kuh-
moisten pitäjät. Edellä mainitussa on Kellosalmen
tertvatehdas (Vlomqivist), Vierun ja Arrakosken rau-
ta-tehtaat (Schultz), paitsi useita sahoja. Kartanoista
mainittatoot: Verho ja Turma (Mether), Mimmäi-
nen eli Leponi (Slvinhufivud), Alho (Sundqwist),
Saksala (v. Fieandt). Wesija'on rannalla: Kasinie-
mi (Schildt). Kuhmoisissa on Koukanniemi (Vegelins)
(katso sitv. 19) ja monta kaunista seutua, niinkuin
Pihlaja-tosli ja Koto-koski. Pälsilän mäeltä on soma
nätö-ala. Kuhmoniemen kohdalla on Päijänteen le-
wein seltä.

111. Ili-Sääksmäen kihlakunnasta kuuluu
Hämeesen Jämsän pitäjä ynnä Hämeenlääniin tuulu-
wa osa Korpilahden pitäjää, Längelmäen, Sahalahden
ja Pälkäneen pitäjät ynnä Kuhmalahden kappeli, Hat-
tulan Pitäjä ja Tyrtvännöu kappeli.

Jämsä ou ivarakasta ja wiljawaa pitäjästä,
uljaasti rakennetuilla taloilla, pitkin Jämsän jokitvartta
ja Päijänteen rantaa. Korpilahti oli ennen Jäm-
sän kappeli, Vaan on nyt määrätty eri pitäjäksi.
Längelmäki on täydellistä luotomaata; suurin osa
pitäjästä käy Veneillä kirkossa. Täällä kasmatetaan
paratta pellalvia Suomessa. Längelmäki eroitettiin
m. 1640 Orihlvedestä, Sahalahti w. 1581 Pälkä-
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neestä. Sahalahdessa on Saarioisten (Sillman)
ja Haapaniemen kartanot. Pälkäneellä ja Hattulassa
on uudet ja uljaat kiwi-kirkot. Molempain pitäjäin
wanhat kirkot owat jätetyt seisomaan, mutta edellisen
on pahasti rewitty. Pälkäneellä on Kuulialan, Kan-
takylän, Ruokolan (Waldens), Myttälän ja Danilan
(Vald^n) kartanot.

Hattulasta ja Tyrlvännöstä, katso siw. 13.
IV. Ali-Sääksmäen kihlakunta. Tähän lue-

taan Hämeenmaassa Sääksmäen, Kalmolan ja Alaan
pitäjät ynnä Kylmä-kosten tappeli, Urjalan ja Tam-
melan pitäjät ynnä lotioisten, Perttulan ja Hump-
pilan kappelit, Someron pitäjä ynnä Somerniemen
kappeli.

Vuoteen 1660 oli nykyinen Kalivola ja Tyrivän-
tö yhtenä seurakuntana, nimellä Kulsiala. Se oli
muinoin eroitettu Sääksmäestä ja Hattulasta. Sääks-
mäestä eroitettu oli myös Saaristen pitäjä, josta
sittemmin m. 1600 tehtiin nykyiset Alaan ja Urjalan
pitäjät. Urjalassa on Nuutajärtven kartano saman
nimisen järwen rannalla. Omistaja on hra Törngren,
jolla myös on Lavkon kartano Vesilahdella y. m. ja
osaksi Tampereen pellalva-tehdas. Nuutajärivi on suu-
rimpia teollisuus laitoksia maassamme. Siellä on
klasi-pruuki, porsliini-tehdas ja olu-pano sekä höy-
ryllä käypä saha ja mylly. Nykyään on klasi-tehdas
ollut arennilla ja maksettiin siitä 9 tuh. hop. ruplaa
wuodessa. Sen lvuotinen walmistus-arwo on 100 mh.
hop. ruplaa ja on teoksia sieltä miety koolta Venä-
jälle. TYön-tekiöitä siinä on ollut 120—30, niistä
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30—40 saksalaista. Siinä poltetaan Vuodessa 9000
syltä puita, joista arennin pitäjät malsoitvat 70—80
kop. syleltä paikkakunnan metsien omistajille. Karta-
nossa elätetään 100 lypsäivää lehmää. Urjalassa on
wielä Kortejärtven rannalla: Honkola (Wetterhoff ja
Furuhjelm) ja Wuolteen kartano (Nyström).

Akaassa on Konho ja Wiiala (Granfelt);
Kylmä-koskella Hautaan ja Halviston kartanot.

Sääksmäki ja Kaltvola, katso sitv. 14.
Eteläinen osa tätä kihla- ja maakuntaa kutsuttiin

muinoin Portaan pitäjäksi ja kuului siihen Tammela,
Jokioinen, Perttula, Humppila ja Somero. (Tam-
mela, katso sitv. 16). Somerolla, Uudenmaan
rajalla, ollaankin jo Uusimaalaisia. Siellä pitämät
mielellään ruotsalaisia liika-nimiä ja tayttätvät kieles-
sänsä paljo muukalaisia sanoja, niinkuin "pappa",
"mamma", "mosteri", "kusiini", ja jos joku osaa wä-
hä ruotsia, puhuu hän sitä mielellämmin knin omaa
kieltänsä. Waitka maawiljelys on pää-elatus-teino,
tekee rahlvas kuitenkin halukkaammin jotakin muuta,
kun main tilaisuutta on; erinomattain käy se kaup-
paa, ostaa munia, eläimiä j. n. e. ja wie Helsinkiin,
kuljettaa kuormia kaupungeista kaupunkeihin, usein
kiiruummallakin ivuoden ajalla. Somerolla on Lah-
den kartano (De Pont), Almit (Gadolin), Langsjö
(Sagulin), Sarja (Procope), Söderkulla (Söderström);
Someroniemellä: Palikainen (v. Wendt) ja Kopila
(Prysing).

Kuwaelmia Suomen maal. V^
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Waasan lääniin kuuluu Hämeestä
Laukkaan kihlakunta, jossa on Viitasaaren

pitäjä ynnä Pihtiputaan ja Kiivijärlven kappelit,
Saarijärtven pitäjä sekä Karstulan ja Uuraisten kap-
pelit, Laukkaan pitäjä ynnä Iywästylän ja Sumiais-
ten kappelit ja Iywästylän kaupunki sekä Petäjätve-
den eli Kuiivasmäen kappeli Jämsän pitäjää.

Tämä kihlakunta on maakunnan pohjaisinta osaa,
ja Viitasaari kappeleillensa sen ylimäisessä päässä.
Täällä, Porthanin syntymä seuduilla, on kansa enem-
män pohjalaista ja eteläisessä enemmän Satvolaista
kuin Hämäläistä, joka näkyy kielimurteesta, esim.
"tulloo", "lakö", "läks", j. n. e. ja kansan lamoista,
wieläpä elatuskeinoistakin. Kiivi-järtvellä on ter-
ivanftoltto ja muu puutaivarain Valmistus luettaivat
pää-elatuskeinoihin. On siinäkin erimukaisuus, että
talonpojat pitämät liilanimiä, kun mualla Hämeessä,
kumminkin Päijänteen länsi-puolella, isäntä nimitetään
talonsa jälkeen. Niin on esim. Viitasaarella karta-
non nimi Salonpää, waan isännän nimi Paana-
nen; samoin on talon-nimi Silo, isännän Puro-
nen, talo Muikkulahti, isäntä Tiihanen j. n. e.
Meensä pitälvätkin asujamet halpana luettaa Hämä-
läisiksi.

Näillä seuduin on kansa wielä taiftutvainen noi-
tumiseen ja taikauksiin, enemmän kuin suinkaan mis-
sään mualla Hämeessä. Seudut owat sangen kaunii-
ta Kwiijärwen ja Keiteleen ympäristöillä ; mainituis-
ta järwistä saadaan koolta muikkuja, joten kalastus-
kin on tärkeä elatuskeino.
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Silloin kuin etelä-Suomea jo asuttiin, oli Saari-
järwi, niinkuin yleensä koko tämä kihlakunta, Vielä

monet aikoja pelkkää erämaata, jossa Hämäläiset kä-
witvät kalassa ja kasken poltossa. Satu kertoo, mi-
ten eräs Hämäläinen, nimeltä Hänninen, lähti ke-
tväisenä aamuna hiihtämään ja lausui mennessään:
"Mihin kolmanneksi yöksi yötvyn ja suistan suksillani,
siinä pirttini pidäntä." Hän seisahtui Hannilan
kylän kohdalle, joka hänestä sai nimensä. Hämäläis-
ten mainitaan sitte lewinneen pitkin pitäjästä ja aset-
tuneen Varsinaisiksi asujamiksi. Heidän jätteitänsä
lienee muutama nimitys, joita nykyään Harmoin käy-
tetään, esim. Pirttimäki, Majalahti y. m. Sa-
moin Mahlujärlvi ja kylä, hämäläisestä sanasta
"mahlu" — mahdn, ei mahdu. Sadut kertomat tänne
Sawolaisialin siirtyneen ja kohdanneen Hämäläisiä
Vastingin kylän tienoilla, niinkuin tietty onkin, että
Gustaivi I:n aikana Saivonlinnan haltia Gnstalvi
Fincke tänne lähetti 140 Salvon talonpoikaa. Näiden
eri-sukuisten asukasten Välillä lienee sille kaikenlaisia
riitoja syntynyt, joista heidän oli asia käydä taräjiii-
kin. Pyhäjärtvessä muistuttaa niitä aikoja Käräjä-
saari ja Käräjämäki. Valtio-kirjoitulsista tie-
dämme keski-Hämäläisten kauwan aikaa tahtoneen o-
mistaa Saarijärwen peräkuntia, sittekin kuin näillä
seuduilla jo oli wakinaiset asukkaansa. Ensinnä oli
Saarijärwen, niinkuin Laukkaan ja Viitasaaren pitä-
jätkinseurakunnallisessa yhteydessä Rautalammin kans-
sa, kunnes ne Vähitellen siitä eroitettiin, Saarijärwi
nom 1628 Paltva-salmen nimellä, jolla sitä sanotaan
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wirkakirjoissa nimitetyn ivielä V. 1690. Saarijärwellä
on Mannilan (Roschier), Kolkanlahden (v. Hertzen),
Taipaleen, Kauppilan ja Kalmarin kartanot. Tar-
waalan kylässä on maawiljelyskoulu. Viimeisinä ka-
towuosina on Saarijärwellä yritetty terwan-polttoa,
niinkuin silloin myös walmistettiin koolta suksia y. m.
joita sitte myytiin Helsinkiin ja muihin kaupunkeihin.
Erinomaisen kaunista on täällä kirkon-seutu, waan
Kulhanlinnan wuorta ja Sywä-ojan maa-halkea-
maa käy matkustaja ihmetellen katselemassa. Uu-
raisten kappeli on runokolkkoa. Laukkaan pitäjä on
tämän kihlakunnan pää-osa ja yleensä warakasta seura-
kuntaa niiden wesien ympärillä, jotka lähellä pohjois-
puolelta laskeumat Päijänteesen. Tähän kuuluu myös

Iymäskylän kaupunki, Suomenmaan nimen-
omainen sydän, Iyiväsjärwen rannalla, jonka Äijälän
salmi yhdistää Päijänteen kanssa. Kun Päijänteestä
kerran aivataan kulku rauta-tiellä mereen, niin Iy-
iväskylästä tulee suuri kaupunki. Nykyään se on Suo-
men kansallisuuden pääpaikka ; sinne rakennettiin ensi-
mäinen suomenkielinen yli-alkeiskoulu, jota sitte koro-
tettiin ali-opistoksi ; siellä on myös opisto kansa-kou-
luttajia warten. Kaupungin edistymiseen on siellä a-
suwa tohtori W. Schildt (Kilpinen) paljo tehnyt työtä.
Hän on myös pannut rahaston kasmamaan, jolla ker-
ran suomalainen yli-opisto on perustettawa Iywiis-
kylään.

Tämä kaupunki, jonka asemalla ennen oli pidetty
markkinoita, määrättiin perustettawaksi lnaalisk. 22 p.
1837, ja pantiin alkuun seuraamana wuonna. Wuo-
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teen 1863 kuului se Laukkaan tuomari-kuntaan, waan
sai silloin oman porimestarinsa; tirkko-asioissa se kuu-
luu Laukkaan pitäjähän. Muuten on siinä taivalliset
kaupungin laitokset, niinkuin posti-konttori, lääkäri,
apoteeti ja säästöpankki; oltiinpa aikeissa perustaa
sinne "Kesti-Suomen panttikin." Asujamia lienee jo
lähes tuhannen.

Iymästylä, jossa myös löytyy kirja-paino, ja o-
ma sanomalehtensä, on siewästi rakennettu erään har-
jun kupeelle, jonka laelta on atvara ja kaunis näkö-
ala. Kaupungin terweys-lähteellä on wiime-wuosina
käynyt koolta juojia.

Kuopion lääniin kuuluu Hämeestä Rautalam-
min pitäjä, ja Mikkelin lääniin

Heinolan pitäjä ja kaupunki, Sysmän Pitäjä ja
Luhangon kappeli, Hartolan ja Joutsan pitäjät ynnä
Leitvonmäen kappeli ja Korpilahden pitäjä, kaikki Hei-
nolan kihlakuntaa.

Heinola on Vähäinen kaupunki Iyränkö-kosken
partaalla, Heinolan pitäjässä, Tommolan rusthollin
maalla, ja sai kaupungin oikeudet tv. 1839. Se oli
ensin Kyminkartanon läänin maaherran asunto (1778
—1831) ja sitte (Vuoteen 1843) Mikkelin läänin.
Nyt siinä on yli-alkeis-koulu, posti-laitos, lääkäri ja
apoteeti, waan ei wielä porimestaria. Asujanten luku
on noin 1000. Ne owat enimmästään käsi-työläisiä
ja kauppa-miehiä. Kaupungissa löytyy myös köyhäin
lasten koulu, jonka ylöspitämiseen kauppias Toropoff
wainaa lahjoitti 5000 ruplaa lv. 1851.

Heinolan pitäjässä on Paaso ja Taipale. Tii-
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hän kuuluu myös osa Mänty-harjun pitäjästä. Hei-
nolasta pohjoiseen on Sysmän pitäjä ynnä Luhan-
gon kappeli, Päijänteen itäisellä rannalla. Siitä y-
lempänä on Hartolan ja Joutsan pitäjät kappeleillen-
sa. Sysmässä laskee lääsjärivi Kirtveskoskea ja Maa-
tiaiskoskea Nuoramoisten järween ja sieltä Tainio-
Virtaa myöden Majue-(Päijänteen)-lahteen. Ennen-
kuin Päijännettä laskettiin, oli Sysmässä Vähintäkin
280 järiveä ja 242 luotoa. Sysmä on Varakas ja
Viljarikas pitäjä. Siellä on 300 taloa ja 400 torp-
paa, jotka w. 1859 saiwat pelloistansa 16,000 t:riä
rukiita, 3000 t:riä ohria ja 8000 t:riä kauroja. Sa-
maan aikaan luettiin Sysmässä 1,900 heivosta, 600
härkää, 6,000 lehmää, 1,700 hehkoa, 5000 lammasta
ja 1000 sikaa. Heivosia myydään Venäjälle, johon
myös iviedään ivoita ja karjaa. Mainittuna wuonna
myytiin 3,400 lw ivoita, 600 lA talia ja 700 karja-
eläintä. Muita petoja sanotaan pitäjässä olewan,
waan ei karhuja. W. 1860 oli Sysmässä 8070 a-
sukasta ja niistä 120 köyhää. Kieli-murre on Sa-
won-puolista. Kartanoita on sangen taajassa; pe-
nikulmaa lähellä kirkkoa on: pappila, kauniilla pai-
kalla, Majue-järwen rannalla, niinkuin kirkkokin;
Storby (Wikman), Käenmäki (Gestrin); Hoivila ja
Woipala (Wadenstjerna), joissa maa on wuorowilje-
lyksellä; Seppälä (Uggla), Majuen rannalla; Lipo-
la (Linde), Wäikkylä (Selin), Ranta (Stjerncrantz),
Hampeli (Broms), Rankoo Strandgärd (Boisman),
Lillumäki (Ticcander), Rantala (Heintzius) — Wähän
etäämpänä, Heinolan tienwarrella: Uusi Virtanen
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(Stormbom) ja Wanha Virtanen (Grahn), Tainio-
wirran Varrella — Nuoramoisten yhteiskunnalla A-
sikkalaan päin on: Uusi Olkkola (Unonius), Maati-
aisten kosken reunalla; Vanha Olkkola (Bökman),
Nordenlund (Kraftman), Niemi (Bökman) — Ison
Päijänteen rannalla on Rapala (Tandefelt), pitkällä
niemellä, johon päästään ainoasti lvesitse, Päijässalon
siivutse. Mainitun salon pohjoispuolella on Suopellon
Valkama höyry-ivenettä Varten. Luhangon asukkai-
ta kehutaan siwistyneemmiksi ja kohteliaammiksi tuin
emä-pitäjän; heidän asuntonsa omat siimoja ja awa-
roita. Ihmisiä on 2,114, niistä 50 löyhää. Karta-
noita on Anäs (Nohrström), Björkbacka (v. Becker),
Vanhoisten kartano (Taube), Stendal (Swanström),
Lempää (Streng). luutinsalolla on mankkoja talonpo-
jan-taloja. Luhankoon kuuluu myös Kammio-lvuori,
jossa on kauhean sytvä rotko; siitä sanotaan wäliin
nousewan lämmintä höyryä, mieläpä ääniäkin kuulu-
Man. Sysmän nimi luullaan tulelvau sanasta Sysi-
maa, ja Luhanko sanasta luu-hanka, tveneitä kun mui--
noin on käytetty lunhankasia.

Hartolan alasta kuuluu suurin osa Koskipään
kartanoon (Tandefelt), jonka omistajana muinoin oli
Korpfeltin suku; siitä luullaan eräs Sigfrid Henrikin-
poika (Silfmerbögel) olleen Klaus Flemmingin tväes-
tön päämiehenä Nyystölän tappelussa, waan sitä luu-
loa ei hra M Koskinen, Nuija-sodan kertoja, pidä to-
tena. Mainitun Sigfridin poika Henrik olitin tietysti
ensimäinen, joka wapa-arwonsa uudistettua (ivasta
to. 1639) sai nimen Silftverbögel. Joutsan pitäjä



72

ja sen kappeli Leitvonmäki omat ylempänä, Salvon
rajalla.

Hämeestä luetaan Viipurin lääniin Walkealan pi-
täjä Lappiveden kihlakuntaa ja Uudenmaan lääniin
litin Pitäjä Pernon kihlakuntaa.
litin pitäjässä (katso siiv. 87) on Pärhä-niemi

(Strahle), länispaju (Bruun), Bergwik (Blum),
Ilonoja ja Pilkanmaa (Ammondt), Alhainen, Radan-
suu (Bredow); Kymijoen Varrella on Pietilän kau-
nis tila.

Mustiala.
Hämeessä on kolme oppilaitosta, jotka sangen

suuressa määrässä koskemat Suomen tulewaisuutta:
Mustialan maaiviljelys-opisto, Elvoisten metsä-opiste
ja Iywästylän kansa-kouluttaja-seminario. Ne kaksi
jälkimäistä owat niin uudet, että saattaisi olla ivar-

haista nyt jo niistä jotain puhua. Sitä enemmän
on Mustialan maaiviljelys-opistosta puhuttu ja kir-
joitettu sekä moittimalla että puolustamalla. Sitä on
moitittu siitä, että se ivetää tvaltiolta hirmuiset ra-
hat, eikä kelpaisi millekään maalviljelys-laitokselle esi-
kuivaksi, se kun ei läheskään ivoi elättää työntekiöi-
tänsä; että sen koetokset harwoin menestywät; että
lähellä asuivat maaiviljeliät tuskin missään kohdassa
tahtomat järjestää töitänsä sen kaawaan, j. n. e.
Puolustamalla taas on siitä sanottu, että sen onkin
tvellvollisuus koetella kaikkia talouden keinoja, mitä
ulkomailla käytetään ja joiden menestymisestä meillä
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on jotakin toiivoa, ei siis muka haita, jos muutamat
koetokset eiwät menestyisi, saattaapa toiset menestyä,
niinkuin lienee menestyneetkin, ja tulla maallemme
hyödyksi; että sieltä lähteneet oppilcuset hyivin owat
kelwanneet työnteettäjiksi eli lvouteiksi maawiljeliöille,
ja siis yhä lelvittäivät taitoa parempiin talouden kei-
noihin; etta siellä lvalmistetaan mukaiviksi tunnetutta
maawiljelys- ja talouden koneita ja kastvatetaan hy-
wiä sikiö-eläimiä myytäwiksi pitkin maata j. n. e.
Semmoisen oppilaitoksen tarpeellisuutta maassamme
ei kukaan luullaksemme ole kieltänyt. Moite on siis
koskenut sen järjestystä ja hoitoa, joka ensin oli huo-
neen-hallitus- eli talous-seuran huolessa, maan sitte
pantiin Senatin maawiljelys-johtokunnan alle. W.
1836, elot. 24 p. määrättiin maaiviljelyskoulun pe-
rustaminen, m. 1837, marrast. 30 p. säädettiin siksi
Mustialan öwerstluutnantin lvirkatalo, joka sitä en-
nen oli ollut n. k. kumukaan larja-talo, Tammelan
pitäjässä. W. 1840 rumettiin siinä koulua pitämään.
Mustialassa on 12,000 t:rin alaa maata, josta 8000
on metsää, ja armoltaan 4 mautalia. Siinä kylmet-
tiin ennen 30—40 t:riä ja saatiin tamallisesti 8 jy-
Vältä. Heinämaat elättilvät 15 helvosta, 10 härkä-
paria, 60 lehmää, 20 teuras-nautaa ja 120 lammasta.
W. 1862 saatiin 30 t:riä nisuja, 4 t.rin lylwöstä;
152 t:riä rukiita, 21 t:rin kyllvöstä; 142 t. ohria
16 t.rstä; 210 t:riä kauroja 22 t:stä; 16:tä herneitä
4 t:n kyllvöstä j. n. e. siis yleensä noin 7:n jytvän
taswu. Muistettawa on, että w. 1862 tuli huono
Vuosi koko maassa. Pohjanmaalla täydellinen kato-
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Vuosi; hyminä Vuosina on Mustialan pellot, sittekuin
ne wuorowiljelykselle pantiin, antaneet tatvallisesti 10:n
jywän. W. 1863 löytyi Mustialassa 52 lehmää ja
19 sonnia paitsi hehtoja ja Vasikoita. Lehmäin keski-
paino oli 44—47—49 W, laihinsa. Paino-lisää tuli
talwen aikana I—2—4 IA, laihinsa, kullekin lehmälle.
Maidon keskimäärä lehmästä oli 447—558—568 kan-
nua puolessa Vuodessa. Koko maidon tulo 18,147^
kannua. Karjan ruokaan oli mennyt 140 t.riä jywiä,
35 t.riä perunoita, 4? t. porkkanoita, 7 t:riä räii-
tiköitä, 352z t:riä nauriita, 6,109 lA kylwö-heiniä,
7850 lA niittu-heiniä. Lampaita oli 47. Villoja
tuli 262z F. Ruaksi niille annettiin 22 t:riä kau-
roja, 15 kappaa rutiaisia, 33 t.riä nauriita ja 2,985
lV heiniä. Hewosia oli 7 norjalaista ja 14 suoma-
laista; niiden ruoka 114 t:riä kauroja, 6 t:riä ruti-
aisia ja 7,198 lK heiniä. Opistolla on saha, jossa
omasta metsästä on sahattu lähes puolilolmatta tuh.
pölkkyä. Kaikki huone-rakennukset owat uusia ja ko-
meita, niissä on yksi uljas kilvi-muurikin paitsi name-
tot, jotka myös owat kiwestä. Peltojen ojat owat las-
ketut tiili-tortvilla. Miespuolisten oppilaisten luku
on ollut 43 ja naispuolisten 10; edellisistä on ivuo-
sittain laskettu kymmenkunta täysi-taitoisina oppilai-
toksesta pois. Oppilaisten elatus on maksanut 78 z
penniä hengelle päiwältä.
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Hiimeen-linna fllronobor^ slott).

Se, joka ottaa tveneellä kulkeakseen sitä kaitaa
Wanajaweden suwantoa, joka on Hämeenlinnan kau-
pungin kohdalla, näkee luodepohjaisen taimaan rannalla
kuwastawan synkän rakennukseu ja sen päällä kaksi
tornia. Ne seisoivat ikäänkuin aaiveet muinaisuudesta.
Se rakennus ja ne tornit owat Hämeenlinna. Kun
Birger laarle toi Hämeesen Ruotsin maltaa ja kris-
tin-opftia, rakensi hän molempain turmaksi tämän lin-
nan. Muuta tarkoitusta ei sillä suinkaan ollut. Ul-
konaisia wihollisia wastaan ei se ole suurta mahta-
tvuutta näyttänyt. Vaan se on ollut hyivä laitos pi-
tämään Hämäläisiä kurissa. Muinoin siinä sanotaan
olleen rannanpuolisessa seinässä Birger laarlen kuiva,
ruoska ja raippa-kerpo kädessä. Etu-seinällä oli siinä
ollut joukko aatelisia lvaakunoita, ainakin niiden mies-
ten, jotka siitä owat Hämäläisiä Hallinneet. Entisiin
aikoihin, kun piiritys-koneet oliwat kehnoja, lienee se
ollut kylläkin luja, siinä kun oli ivahivat muurit, jyr-
kät mallit ja syivät kaitvannot Ympärillä; sen lisäksi
Vielä korkea seitväs-cuta niitä Vastassa, jotka Väki-
rynnäköllä olisiwat pääsneet kaiivantoin ja ivallein y-
litse. Vaan nyky-ajan piirityskoneita wastaan ei se
Voisi mitään; muutamalla hytvällä tykin laukauksella
se menisi muruiksi. Nyt siellä säillytetään pahanteki-
öitä ja semmoisia, joita tahdotaan estää pahaa teke-
mästä. Mitä siinä lienee jäljellä Birgerin rakennuk-
sesta, ei Varmaan Voi sanoa. Se tiedetään paran-
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netuksi Kaarle X Gustawin sodan aikana Wenäläisiä
wastaan, jonka jälkeen se paloi aina perustukseen
saakka w. 1659. Sata Vuotta ennen sitä myös pa-
rannettiin. Kolvempia piirityksiä ei se ole koskaan
kärsinyt paitsi lv. 1523, jolloin Ruotsalaiset kuitenkin
sen helposti walloittiwat Daneilta. Eikä sitä milloin-
kaan näy pidetyn erinomaisena warustuksena; jokai-
fessa sodassa, milloin wihollinen pääsi näin sisä-mai-
hin, jätti Suomen sotalväti aina tämän linnan ja
asettui wastustamaan ivihollisia jossakussa luonnon
Varustamassa paikassa Hämeenlinnan takana. Niin
tapahtui iv. 1713 ja 1808.

Birger laarlen poika Waldemar tuli Ruotsin
kuninkaaksi, mutta hänen syöksi nuorempi Veli Mauno
Latolukku hallituksesta. Maunoa seurasi hänen poi-
kansa Birger; se oli alati riidassa lveljeinsä Valde-
marin ja Erikin kanssa, jotka hän Vihdoin sai tape-
tuksi nälkään. Ne mainitut kuninkaan Veljet oliwat
sitä ennen (lv. 1308) hallinneet Hämeen y. m. linno-
ja. W. 1386 antoi kuningas Albrecht Hämeenlinnan
pantiksi mahtawalle Bo Jonsson Grip'ille. W. 1441
oli Hämeenmaa -äänityksenä Kaarle Knutinpoika Sou-
della, joka sittemmin oli Ruotsin kuninkaana. Matts
Kettilmundson, mainio Ruotsin hallitusmies ja sota-
herra kuningas Mauno Liehakon aikana (1325), kut-
suttiin (.ap_t_.n6__B totilla ?inlan6ia6.

, Seuraamat päälitöt mainitaan Hämeenlinnassa:
iv. 1297 Bartholdus, lavastias; iv. 1420
Waldemar Diekn; w. 1455 Olalvi Niilonpoika Ta-
wast, Porttolan herra; lv. 1455 Itvar Axelinp. Tott;
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w. 1486 mainio Knut Posse, joka laitti Viipurin pa-
mauksen; lv. 1502 Henrik Steninpoika; Alle Mjänän
poika Tott, jolla oli läänityksenä Hämeenlinna, mes»
tattiin siellä 1520 Kristian II käskystä; w. 1527
Torsten Salomonpoika ; 1530 Jöns Knutinp. Kurki,
Laukon herra; s. w. Peder Swenske; s. tv. Herra
Gothorm (pappi?); s. tv. Erik Boije; lv. 1532 Erik
Olawinp. Stalarm, Kiialan herra; w. 1540 Isaak
Niilonp. Banör; w. 1553 Herman Fleming, suuri
sota-uros maalla ja merellä ; 1559 Jöns Brlvn ; 1561
Erik Spare, Hywikkälän herra, sitä ennen Hattulan
kihlakunnan tuomari; 1569 Erik Bertilinpoika, Mälk-
kilän herra; iv. 1570 Martti Hannunpoika; 1573
Juha Knutinpoika; 1574 Mauno Henrikinpoika; s.
iv. Jöns Matinp. Skytte; 1576 Johan Boos; 1594
Sten Fincke, mestattiin 1599 Turussa; 1605 Matti
Laurinp. Krus, Harwialan herra; 1606 Erik Hare,
Myttälän ja Huhtisten herra ; 1616 Juha Pentuksenp.
Dela Gardie, samaan aikaan Turun läänin haltia,
mainion sota-sankarin Jakob Dela Gardien weli; itse
hän oli rauhan toimissa yhtä mainio; 1619 Kaarle
Oxenstjerna; 1622 Erik Hara toisteen; 1623 Peder
Erlandinp. Baät; 1634 Antti Niilonpoika; s. tv. Ar-
wed Horn; 1648 Erik Antinp. Oxe; 1652Ernst loh.
Creutz, Tamperen herra; 1666 Uddo Ödla; 1668
Axel Stalarm; 1678 Axel Rosenhane; 1685 Arwed
Horn, v_<*a_*-u8; s. lv. Jonas Klingstedt; 1687 Kaarle
Bonde; s. w. Arwed Horn, toisteen; 1695 Martti
Lindhjelm, käwi monessa sodassa; 1696 Abr. Cron-
hjort, Kaarle. X.n, Xl.n ja XII:n uljaita sota-sanka-
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ria.- Wenäläiset puhutteliwat kauwan aikaa sen jäl-
keen urhollisia miehiä sanalla: Ti Kurnajort!, se
on: Sinä Cronhjort; 1703 loh. Creutz; 1719
Pietari Stjerncrantz, saman-aikaisia sota-uroita; 1737
Axel Gyllenstjerna, samoin; 1742Kaarle Gust. Creutz,
vi«al-iuB; 1743 Otto Reinh. Ladan, käwi nuorena
monessa sen aikaisessa sodassa maalla ja merellä ; oli
myös Frankin maan sota-pallveluksessa; 1746 Gust.
Gyllenborg. Vuodesta 1616 wuoteenl634 oli H. lää-
ni liitettynä Turun lääniin, w. m. lv. pantiin se Uu-
denmaan lääniin; kuitenkin piti maaherra asuntoa
H.linnassa. W. 1640 tuli Hämeenlääni taas erinäi-
seksi ja lv. 1648 yhdistettiin se toisteen Uudenmaan
lääniin ja maaherra asui Helsingissä. Meidän aikoi-
na eroitettiin H. lääni taas U.maan läänistä ja maa-
herrat asuiwat Hämeenlinnan kaupungissa. Ne maa-
herrat owat olleet Hjärne, Klick, Stichceus, Rehbinder
ja v. Troil.

Hämeenlinnan Kaupunki
on ainoa Hämeenläänissä ja gutvernörin asunto. Se
sai Pehr Brahen toimesta kaupungin oikeudet tv. 1650,
ja oli rakennettu linnan pohjoispuolelle ("tvanha-kau-
punki"), jossa sittemmin oli tvenäläinen apoteeki. Ta-
ma "Hämeen kaupunki" oli jotenkin ivähäpätöinen ja
paras elatus-keino siinä sanotaan olleen tviinan myy-
minen. Vasta w. 1747 sai se pormestarin ja raas-
tulvan oikeuden. Sitä ennen ratkaistiin riidat Sääks-
mäen kihlakunnan oikeudessa. Gustawi 111 aikana
(1776) rumettiin kaupunkia muuttamaan nykyiselle
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paikallensa, Saaristen kruununtalon tilalle; w. 1798
oli se uusi kaupunki lvalmisna. Kirkko Valmistui
myös niihin aikoihin. Kaalvan siihen teki mainio
maalari Desprez. Se on ympyriäinen rakennus, alt-
tari keskellä ja latvitsat ylisten ympäri, takemmainen
aina edemmäistä ylempänä. Syyskuun 14 p. 1831
paloi kaksi kolmatta osaa kaupungista, waan se pala-
nut osa on nyt sielvästi rakennettu. Kaupunki ei ole
ätveriäisyydessä merikaupunkien lvertainen, kuitenkin
saa ympärillä olelva maakunta täältä tarpeensa kaup-
pa-tawaroita ja käsi-työläisten teoksia. Sen lisäksi
pidetään kahdet suuret markkinat, joihin maakunnan
asukkaat tuomat kaupaksi Miljaa, pellaivia, hetvosia y.
m. ja ostatvat rihkamaa, joita ulko-kauppiaatkin silloin
käymät täällä myymässä. 1805 oli täällä 5 kaupfta-
Niiestä ja 86 käsi-työläistä, 1 tupakki-tehdas ja 1
tiili-tehdas ; w. 1841 6 rihkama- ja 4 ruoka-kauppi-
asta ynnä 70 käsi-työläistä; w. 1850 kauppiaita yh-
tä iverran kuin 1841 ja 83 käsi-työläistä; tv. 1864
oli 26 kauppiasta, 80 käsi-työläistä ja 26 "porwaria."
Paitsi lääni-lvirasto, on täällä gymnasi eli lukio, yli-
ja ali-alkeiskoulu setä kaupungin hallitukseen kuulu-
ivat tvirka-lattotset, ynnä posti-konttori, kaksi apotee-
kia, lasaretti ja ojennus-huone. Waiwashoito, jonka
warastoon entinen maaherra Stichceus lahjoitti mel-
koisen rahasumman, kustantaa hylvän koulun köyhiä
poika-lapsia warten, ja kaupungin roulvas-loäki on
seura-uäytelmillä ja ilta-huivituksilla sekä yksityisten
lahjoilla saanut kokoon noin 6—7 tuh. ruplaa, joiden
intressillä kustannetaan koulu köyhille tyttölapsille.
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Kaupungissa on kirjapaino, ja Vuodesta 1857 on täällä
ulostullut "Hämäläinen"-niminen sanomalehti.

Hämeenlinnan seutu on täynnä somia näkö-aloja.
Ken ei olisi kuullut puhuttaman Hattelmalasta? Sen
harjulta katsoen näkyy Wcmajawesi, ikäänkuin tviheri-
öitseivälle pohjalle maalattu, monihaarainen, sininen
risti, jonka juurella on tuo sietvä Hämeenlinnan kau-
punki, ynnä kasarmit, kruunun tamara-huoneet, lasa-
retti, linna, "tvanha-kaupunki" ja rautatien asema-
huone. Hattelmalan siivulle on mapaherra Rehbinder,
tämän läänin entinen maaherra, rakentanut uuden ta-
lon, jonka tornista saa katsella monen penikulman a-
tvaraa maisemaa. Hämeenlinnasta luodetta kohden on
se ihana puisto, jonka sama Rehbinder maaherrana
ollessansa teetti, käyttäen siihen työhön kurituksen alla
olemia miehiä. Nyt se puisto on maan mainioita, ja
Harma matkustaja unhottaa käymästä sitä katsomassa.
Kaupunkilaiset, joissa kauneuden tunto on herännyt,
käymät siellä kesä-iltojansa Viettämässä. Siellä on
somia puu-istutuksia, joissa näkee tammia, jalajia,
ivahteria, lehmuksia, saksan-pihlajia ja -kuusia, saarni-
ja pähkinä-puita j. n. e. setä ajoteitä ja monen-kier-
tälviä polkuja ynnä keinuja, istuimia, kalive- ja Varjo-
laitoksia, ja myös rawintola, jossa kukin saa rahal-
lansa mitä tahtoo.

Paitsi tätä puistoa, on sama hra Rehbinder rai-
Vauttanut teitä useaan paikkaan kaupungin ympäris-
töillä, joista on hylvät katsanto-alat. Semmoinen on
kaupungin länsipuolella Ahlvenisto, jonka seudulla
on eriskummaill-N luonne. Kaksi, kolme jyrkkää har-
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jua käy rinnatusten ja niiden Välillä syivät laaksot,
jotka nähtäivästi muinoin owat olleet järlvinii, yhden
laakson päässä onkin wähäinen järlvi, jonka kallvoa
suurin myrskykään tuskin pääsee kihertämään, niin
fylvässä se on metsäisten korkeuksien keskellä. Jokai-
sen harjun päälitse käy teitä, ja yhden huipulle on
lvarjo-huone laitettu. Sieltä näkyy yhtäälle sinertä-
lviä kukkuloita toinen toisensa Ylitse, ja toisaalle "Pol-
tin-aho", majoillensa, joissa Venäjän sotamiehiä asuu ;

siinä pidettiin leikki-sotaa kesällä 1863, kun keisari
talvi Hämeenlinnassa. Etäämmällä näkyy kaupunki
ynnä sen seudut mäkinensä ja lvesinensä.

Puistoa eli "parktia" wastapäätä on "Nimi-
muori", jonka takana, sylvässä laaksossa täpärän äy-
rään alla, on tuo ihana Aulanko-järtvi. Harivassa
paikkaa maatamme löytynee somempaa kuwaa, jos kat-
sella sattuu olemaan siinä äyräällä lvarhain aamulla
tai päiwän lasteissa. Katsoen itäänpäin, näkee hän
edessänsä, jalkainfa alla mainitun Aulangon, jonka
rannalta wähäinen niemen kärki pistäyy järiveen.
Oikealla kädellä on ivihanta metsä, epätasainen pää-
litsensä katsoen, niinkuin se jostain lainehtimasta ai-
neesta olisi muuttunut kaswawaksi puistoksi. Kauem-
pana, samalla ilmalla, on Katumaa-järwi, ja lvasem-
malla kädellä eli luodetta kohden Hattulan-seltä, sitä
Hämeenlinnan siwutse juoksewaa Vettä, johon tämä
Aulanko-järlvikin laskee.

Hämeenlinna on Suomen historiassa ikuisesti
muistettawa 1863 w. heinäkuusta; silloin Keisari
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Alexander II korotti täällä täydessään Suomen kielen
lailliseen armoon.

Lähellä Hämeenlinnaa, länsi-luodetta kohden on
Parolan ja Luolajan kedot, jossa keisarit Alexander I
lv. 1819 ja Alexander II lv. 1863 kälvilvät katsomas-
sa Suomen sotamäen harjoituksia. Siellä pidettiin
ruotsin aikanakin sotalväen harjoituksia, ja Hämeen-
linnan tykönä aikoi sotaherra Klercker tapella Venä-
läisten kanssa w. 1808, mutta Klingspor tuli ja otti
ylipäälikön wiran ja komenti Suomen sotalväen pake-
nemaan Pohjanmaalle.

HaKoisten linna.
Hämeen keski- ja länsi-seuduilla, niinkuin Hau-

holla, Pälkäneellä y. m. on koolta löytty muinais-ai-
koin talvaroita: kaikenlaisia aseita, kulta- ja hopia-
kaluja, rahoja y. m. Vaan erittäin owat Vanajan
wesien reunat rikkaita entisyyden jäänöksistä, jotka
muistuttamat Ruotsin lvallan juurtumisen aikoja Hä-
meessä. Niillä paikoilla on useita linnoitus-raunioita,
joiden perustamisesta on satunsa, mikä milläkin. Kyl-
mä-toskella puhutaan Akaan linnasta, Sääksmä-
essä on linna-jäänöksiä Rapolan harjulla, Hämeen-
linnan tykönä sanotaan olleen linna Aulangon kukku-
lalla. Nykyaika luulee niiden kaikkien oleman Birger
laarlen alkamat ja — hyljäämät, sittekuin hän oli
löytänyt oikean paikan "Hämeen"-linnalle. Miten
siinä luulossa on perää, ei tvoi tarkkaan sanoa, mutta
saattaapa niillä linnoilla muukin alku olla, kuin juuri
Birger laarlen haperoiminen linnan-siaa.
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Hämeessä on aikanansa asunut feudali-herroja,
melkein enemmän kuin missään mualla Suomessa.
He oliwat kaukana Ruotsin Vallasta, joka kaukaisuus
sallei heidän elää jotenkin omin päinsä. He rakasti-
wat riitoja, niinkuin muutkin feudali-herrat siihen ai-
kaan ja käwiwät sotia keskenänsä. Semmoinen tila
kehoitti linnoituksia ja muita Varustuksia tekemään.
Feudali-herrain nimet omat suureksi osaksi haihtuneet
historian muistosta, mutta Lepaan, Vesunnin, Har-
Vialan, Monikkalan, HyVittälän, ludikkalcm y. m.
kartanot owat iti-wanhoja. Kenties löytyi linnoituksia
Hämeessä jo Ruotsin maltaa ennen, ehkä Hämäläiset
yrittiwät niitä tehdä Ruotsalaisiakin wastaan. Tähän
sopine myös liittää Torgny-lakimiehen puheesta Upsa-
lan käräjissä seuraamat sanat: "Minun isäni-isä,
Torgny, muisti hylyin kuningas Erik Emundin pojan,
ja tiesi hänestä jutella, että kun hän oli keiveimmällä
ijällään, käwi hän sota-retkillä monessa maassa ja
pani allensa Finnlandin (Suomenmaan) ja
muita tvaltakuntia itäisissä maissa, ja on wielä näh-
täwät ne linnat ja muut isot työt, joita hän siellä teki."

Janakkalassa on Hatoisten kartanon tilalla kallio,
jota kutsutaan "Hakoisten linnaksi", muotonsa puoles-
ta ja sen muoksi, että siinä ympärillä on sota-lvarus-
tuksia: wallihautain ja patterin mukaisten jäänöksiä.
Kailvettaessa lvalta-ojaa linnan pohjois-puolella, Ja-
nakkalan kirkolle päin, on löytty wanha tien pohja,
suorastaan osottawa Räikälän jokea kohden. Se tie
on pohjitettu suurilla pölkyillä, niihtälvästi isompia
painoja kuljetettalvaksi. Kallion laella on Vuoteen ta-
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painen, sileä ontelo. Etelä puolelta käy sinne laelle
tie, joka osaksi näyttää luonnon laittamalta, osaksi ih-
miskäden tekemällä. Kalliolta on löytty hopia-kan-
nukset ja neliskulmainen raha. Linnan ja kirkon wä-
lillä Räikälän joen poikki käyivällä sillalla sanotaan
muinoin olleen werinen tappelu, jota kutsutaan "lvel-
jesten sodaksi." Solvinto oli sitte tehty Hakoisten
kartanossa, juoma-sarlvien ääressä. Kartanon lvaini-
on toisella puolella, wastapäätä linnaa on "Hankas-
ten kallio"; sen etelä puolella on kolo, joka iki-muis-
tiin on ollut oikea kärmeitten pesä. W. 1861 tappoi
siinä muuan mies Yhtenä päitvänä 30 tarmettä; mo-
nia muita kertoja on niitä paljo tapettu.

Näkö-ala Hatoisten linnalta on kaunis. Karta-
non ihana puisto ja yrttimaa on sen juurella, maha
etäämpänä Räikälän ja Tuulensuun joet; molemmat
ne laskemat Kernalan järween, jonka rannalla on kau-
niita asunnotta ja ivihantia lehtoja. Sinne näkyy
myös pitäjän kirkko, pappila ja koulu-huone.

Hiiden Kartano
on niinikään Janakkalassa ison maantien lvarrella, lä-
hellä Turengin kylässä olemaa rauta-tien pysäys-
paikkaa. Kartanon lähellä juoksee se malta juolva,
joka yhdistyy Kernalan järlvessä Hylvittälän, Räi-
kälän, Terwakosken ja Puujoen wirroista ja kulkee
Vanajalveteen Hämeenlinnan kaupungin silvutse. lo-
kapäiwä saa tässä silmäillä rautatien junain lvitkelää
liikuntoa, ne kun rientälviit kartanosta itäänpäin ole«
wan Konttilan suon läpitse.
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Lepaan Kartano (Btje_-nBun6)
on Tyrwännön kappelissa, sen wesi-juonen Varrella,
joka Hämeenlinnan ohitse käypi Sääksmäen järtviin.
Se on Vanhimpia kartanoita Hämeessä, niinkuin lä-
hellä olemat Wesuntikin ja Lahdentaka. Wesunnissa
oli Vielä parikymmentä Vuotta sitte kilvi-rakennnS
muinaisuudesta, waan sen aikainen Lepaan herra, jolla
Wesuntikin silloin oli, sanotaan hajottaneen sen kiwi-
muurin, saaduksensa siitä — naweton aineita. Sillä
talvoin on monta muinaisuuden jäänöstä Suomessa
häwitetty, yksin kirkkojakin.

Gustalvi I:n aikana mainitaan Lepaan kartanon
herrana Björn Klaunpoika, joka oli kuninkaan nen-
won-antaja. Dionysius Beurrceus, Erik XIV opetta-
ja, sai omakseen koko maan Sääksmäen selän jaKirs-
tulan Välillä. Myöhempiin aikoihin oli Lepaan kar-
tano Stjerncrantzin sulvulla, josta ruotsalainen nimi
Stjernsund. Se kartano on Viimeisinä lvuosi-kymme-
ninä ollut paralta leski-Hämeessä maantviljelyksensä
ja karjan-hoitonsa Vuoksi. Sen tilalla nälyy jäänök-
siä Kulsialan Vanhasta kirkosta. Kartanon puisto on
kaunis ja näkö-ala pitkin lvesijuonta sangen soma.
Lepaan salmea on näinä Vuosina sylvennetty Vesi-
kulkua Varten.

Sääksmäen Kirkko.
Melkein jokaisesta Vanhasta kirkosta Suomessa

löytyy jonkinmoinen Hiisi-satu eli miten kirkon-raken-
nus on kirwelyttänyt Hiiden sydäntä tai kirkonkellot
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pahasti pauhanneet hänen kormunsa. Silloin on Hiisi
talvallisesti siepannut suuren kilven läheisestä kalliosta
ja paiskannut kirkkoa kohden, musertaakfensa sillä koko

rakennuksen, Vaan harlvoin on Hiisi-rukka saanut wä-
hääkän Vahinkoa tehdyksi. Tatvallisesti on kiwi jää-
nyt puoli-tielle, jossa se seisoo nykyisen ja tulelvaisen
kansan nähtälvänä ja ikäänkuin todistuksena siihen
ettei Hiiden ivoimat ole riittyneet kristikuntaa hä-
lvittämään. Vasta meidän aikoina on muutamia kirk-
koja musertunut juuri kuin Hiiden heittämällä. Jos
se olisi tapahtunut entisiin aikoin, niin se todellakin
olisi sanottu Hiiden työksi eikä rakentajain lvelttoudeksi.
Sääksmäen kirkkoa oli Hiisi myös kokenut jo alussa
kiwellä kolahuttaa, waan ei silloin osannut, kiwi kun
wempahti hänen kädestänsä järlveen, ja kirkko oli sei-
sonut noin 4—500 Vuotta, kun seurakuntalaiset lv.
1838 päättiwät sitä korjata ja laajentaa yhdellä ris-
tillä, johon paitsi päilvätöitä tartvittiin 24 tuh. pape-
ri-ruplaa. Kirkko korjattiin ja laajennettiin. Eräänä
lautvantai-iltana, kun pappilan trentiftoika ajoi kirkon
ohitse, kuuli hän yhtäkkiä hirmuisen kolinan takanan-
sa. Säikähtyneenä lennätti hän kotiinsa, huutaen lvim-
massa: "Kirkko tulee perässäni!" Se lisätty osa oli
lähtenyt matkalle, ja oli uudestansa rakennettalpa —

taas seurakunnan kustannuksella, rakentajalla kun ci
ollut lvaroja palkita kehnoa työtänsä. Kirkon seutu
on kaunis (katso siw. 10).

Jokioisten Kartano
sisältää koko sen nimisen kappelin, Loima-joen war-
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rella, joka tulee Tammelan järwistä. Kartanon pää-
tilat owat Vähäisen kosken reunalla. Siinä oli muu-
tama wuosi sitte mainio Verka-tehdas, joka on lakan-
nut, waan nyt siinä Vielä tay joku mylly ja saha sekä
rautapruuki, jossa taotaan kanki-rautaa ja nauloja.

Humppila.'
Kun matkustaja lähtee Jokioisista Urjalaan päin,

niin hänen tiensä on alun jotenkin itämää. Maa on
tasaista, kehno-metsäistä, eikä suurin tviljeltyä. Sitä
enemmän hän ihastuu, kun hän yhtäkkiä näkee edes-
sänsä tuon runo-kauniin maiseman.

PaliKainen (katso siw. 65).

litin pappila.
litin Pitäjä on Hämeenmaan kaakkoisimmassa

kulmassa ja kuuluu Uusmaan lääniin.
Pitäjä jakauntuu kahteen osaan: pohjoispuolinen

eli Vesikansa, joka on määrätty tulemaan erinäiseksi
kappeliksi Jaalan nimellä, ja etelä-puolinen eli Maa-
kansa. Näiden osa-kuntien rajana on Kymin-tvirta,
niillä paikoilla missä se kulkee lännestä itään päin.
littiläiset owat näihin aikoin asti pitäneet eri pukun-
sa. Naisten lvaatteus on jotenkin soma: willainen
hame, talvallisesti punainen, mustilla raidoilla, wäliin
ruolvonpäinen ja myös muun karlvcunen, alkaen ivyö-
tyeltä ja ulottuen pohkeisiin; siniset tai lvalkeat sukat;
fiewät kengät, hiattomat liilvit joko kaupungin tai o-
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ma-kutomaa kangasta; awarat ja lumi-walkoiset pai-
dan-hiat, joiden suut, famate kuin leweä paidan-kau-
luskin, owat taitawasti ommellut rei'ille. Miesten
waatteissa omituista on ruomonpäiset housut, mustilla
raidoilla, ja punaiset liiwit, jota lvaatepartta kuiten-
kin enää harwalla näkee. Naisetkin owat näinä ai-
koina rmvenneet hylkimään omituista pukuansa ja
noudattamaan ivallasiväen lvaatepartta. Kansan muis-
tit tietämät puhua "kolmen ajastajan sodasta", jolloin
täällä tapeltiin Konttimäellä, josta on löydetty pää-
kalloja, ruumiin-luita ja kanuunan-kuuliakin. Mäen
alla on samanniminen pieni lampi, ja lvanhat kala-
miehet lvakuuttalvat siellä kesä-öinä kalassa ollessaan
kuulleensa hiljaisen puheen-hyminän kummusta, johon
kaatuneita sotureita oli haudattu. Muita pitäjäläisiä
enemmän saiwat mainitun sodan aikana Pyöritän ja
Jaalan kyläläiset kärsiä. Edellisen kylän ja Valkia-
lan wälillä juoksee pieni joki, joka niinkuin Kymi-
tvirtakin, oli siihen aikaan lvaltakuntain rajana. Tä-
mänkin reunoilla oli lvähiä rajameteliä pidetty, ja sa-
notaan kuningas Gustawi 111 tällä joella alkaneen sen
sodan, joka sitte Valkialan kirkolla paisui kauheaksi
tappeluksi. Niin kerteiivat ennen tvcmhat Pyöriläiset.
Kauniimpia paikkoja pitäjässä on pappila ja Kymi-
joen seudut. Paikottain on Kymilvirta sangen kaita;
Sidikkalan kylän kohdalla supistuu se ihan ojan muo-
toiseksi. Tällä kohtaa seisoo se matala maja, jossa
syntyi Anders Johan Sjögren, mainio Suomen kan-
san muinaisuuden tutkia.
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Sominmnen stommarnas).
Tämä on Orimattilan pitäjässä, Porwoon-joen

Varrella. Orimattila kuului muinoin Hollolan pitä-
jään, waan eroitettiin siitä lv. 1636, ja oli siihen
yhdistetyt Nybyn nimellä Nastolan ja Artjärlven kap-
pelit ynnä litin pitäjä. Nämät seudut owat tuskin
luettatvat Hämeesen, ne kuululvat pikemmin Uuteen
maahan.

MiesKomäKi.
Toisessa paikkaa on mainittu, miten Hämäläiset

ja Sawolaiset riiteliwät tiloistansa ja rajoistansa
Saarijärwellä, Wiitasaarella ja muilla seuduillaPäi-
jänteen pohjoispuolella. Sama on ollut laita Hämeen
itäisellä rajalla, jossa Mieskomäki määrättiin näiden
maakuntain rajapyykiksi jo lvuosina 1415, 1446 ja
1452. Niihin aikoihin oli tämä paikka-kunta niin
harmaan asuttua, että kun pispa Magnus Tawast
kulti wirta-matkoillansa, täytyi hänen lviettää yötä
korlvessa Mikkelin ja Sysmän wälillä, ja sai sentäh-
den rälsi-oikeuden 1442 Wahwajärwen uudis-talolle,
jota nyt kutsutaan Wahwa-selkä Hirivensalmen pitä-
jässä. Lähellä tätä on Hämeenmäki, josta idässä nä-
kyy Puulaivesi ja lännessä Suontien-selkä. Niiden
järwien wälillä, jotka Kälä-kosti yhdistää, on Jout-
san pitäjä moneen niemeen ja lahteen silivotulla saa-
rennolla *). Niitä seutuja pidetään Hämeen itäisim-

) Katso: Finland Främst, i Teckningar.
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pinä osina, ehkä asujamet owat paremmin Sawolaisia
tum Hämäläisiä.

Aarstula
on Saarijärwen kappeli ja kuului muinoin, niinkuin
emä-seurakuntakin Rautalammin pitäjään. Karstula
on soikea seurakunta pitkin niitä järtviä, jotka alkaen
Perhosta käymät yhtä jonoa Lauttaasen saattaa. Nii-
den ylisemmän puolen keskustana on Pääjärivi, ja sen
rannalla Karstulan kirkko. Karstulan asujamet o-
tvat samaa alkua tuin Saarijäriviläisettin ja heidän
kielipartensa on yhtäläistä, paitsi Karstulan luotei-
sessa päässä, jonne Pohjanmaan tieli-murre on pääs-
nyt tunkemaan. Mainittu Saarijärwen kieli kuuluu
sangen somalta; näytteeksi otamme tähän seuraaman
kahden-lvälisen puheen:

Juho: "Etpä sin' ou teällä käynynnä isoon ai-
kaan; eihän niin tyly pia olla naapuria kohtaan. Ou
nyt niin hyivä ja käy useammanni kerran minun luo-
nani iltaa mieltämässä. Eihän teällä mitään erino-
masta ou näytettätväksi eikä juur tarjottawakskaan,
mut' oishan lysti kaikellaisista puhella ja keskustella."

Heikki: "Kiitoksia kuhtumastasi , kyllä minä
käyn, ja ehkä pianni, jos ei mitään erinäistä estettä
eteen satu."

Asujamet owat siiwoja, woimallisia ja turmele-
mattomia; Saarijärlveläiset pitätoät kuitenkin Kars-
tulaisia huonompina ja syyttäwät heitä "omapäisiksi,
komeutta ja oman tvoiton pyyntöä rakastawaisiksi."
Niihin aikoin kvin täältä kirkkomatkoja tehtiin Rau-
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talammille, kerrotaan erään Maunon Helluntaina tul-
leen Karstulasta Rautalammille ja hänellä olleen seit-
semän kirkko-asiata: l:o oli häneltä kuollut mies, joka
piti hauduttaman, 2:o oli lapsi ristittälvä; 3:o hän
(lvaimo) kirkkoon otettawa, 4:o tahtoi hän mennä uu-
teen naimiseen, johon oli kuulutus saatalva, 5:o oli
hän naimiseensa lvihittälvä, kuudenneksi ja seitsemän-
neksi tahtoi hän olla kahtena Helluntai-Päitoänä py-
hällä ehtoollisella.

Toinen satu juttelee, miten munan poika niin-
ikään oli pitkäperjantaina täältä käynyt Rautalammin
kirkossa. Sieltä palattua kysyttiin häneltä, "mitä
kirkkoon kuului?" "Enpä minä siellä mitään uutta
kuullut", lvastasi poika; "sama wanha juttu siellä
waan oli jupakassa kuin wiisi wnotta sitte. Nyt, sa-
mote kuin Monni, puhuttiin piinaamalla surmatun
miehen kuolemasta."

Karstulan läpitse käy Salvon ja Kokkolan tväli-
nen tie. Se oli tärkiä lv. 1808 sodan aikana. Siellä
rinnusteli Otto v. Fieandt useat kerrat Wlastoffin
kanssa, sill'aikaa kvin Sandels teki urostöitänsäKuo-
pion ja linsalmen wälillä, ja pää-armeja Adlercreutzin,
Döbelnin j. m. johdolla moitti Wenäläiset Lapualla
ja Alalvuudessa j. n. e. Kun Wenäjän yli-päälikkö

Kamensti ajoi mannuissansa Möttösen tykönä, oli
luutnantti G. M. v. Fieandt, Otto v. Fieandtin nuo-
rempi lveli, määrätty sillä kohtaa lväjymään lvihollis-
ten talvara-kuormia. Hetken aikaa mietittiin, pitikö
karattaman Maunujen päälle, joiden suojelusmiehinä
oli ainoastaan muutamia kasakoita. Vaunut pääs-
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lettiin menemään, kun odotettuja talvara-kuormia pi-
dettiin arlvollisempina. Sillä lamoin pääsi Kamensti
joutumasta lvankiuteen, mutta Wenäjän tawara-tuor-
mat otettiin ja häwitettiin.

Vihollisten ja ystäwäin näin edestakasin kulki-
essa oli asujamet alinomaisessa.vaarassa. Syytettiin-
pä seurakunnan kappalaistakin matojaksi, ja tuskin
hän pääsi wakojan rangaistuksesta. Kappalaisen nimi
oli Walde^n, joka sitte kuoli Laukkaan promastina.

Elok. 21 p. taisteli O. v. Fieandt Wlastoffin
kanssa Karstulan kirkon tykönä. Fieandtilla oli 1253
miestä, Wlastoffilla 3000. Fieandtin oli lvihdoin asia
peräytyä, ja sitä seurasi pää-armejankin peräytymi-
nen, waikka Wenäläiset muutamaa päiwää ennen
(Elot. 1? p.) oli woitetut Alawuudessa.

Ennen Karstulan tappelua oli Fieandt käskenyt
papin imemään perheensä ja omaisuutensa kätköön,
jos hän tahtoi ivälttää niiden hälviötä. Pappilasta
lähtikin kaikki lväti pakoon Pääjärlven luodoille. Mal-
inin silloin 7-lvuotias poika on muistanut sen päi-
wän koko elinkautensa. Paetessa annettiin hänen kcm-
taatsensa talon seinä-tello, jonka lyöttimiä hän soitteli
mennessään — ja oli se pako-matka hänen mielestään
sangen hupaisa. Luodoilta tuuleltiin koko päilvä ta-
nuuncun ja pyssyin paukkinaa. Kotiin palattua, näh-
tiin huoneet läpi-ammutuiksi monesta kohden.



Oijelluulsta.

Siwu 5, 13 riwi, lisätään: Lauttaassa syntyi A. I. Arvidson.
„ 9, 12 „ seisoo: Lauttalla lue: lauttalla
„

10, 19 „ „ Sappeen „ Sapen
„ 14, 14 „ „ Hakoisten „ Halalan

1:ssll wih'ossa eli "Satakunnassa", 15 siw. seisoo: Hemming
lue: Maunu Tawnst.
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