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FÖRORD.

Jfit/t arbete, sådant som det, hvars början här lemnas i den benägne läsarens hand, mäste bereda sig på mycken kritik och på många slags om-
dömen. Förtroligheten med ämnet— eget land och folk, närliggande förhållanden — mäste af hvarje inhemsk läsare göra en sakkunnig domare.
Arbetet är här del första i sitt slag; redan delta torde förklara en del af dess brister.

Särskildl önskar den unga hand, som — af kärlek lill ämnet — åtagit sig textens redaktion, alt man af denna ej må begära annat el-
ler mer, än den i någon mån kan uppfylla. Bestämd för en stor och blandad publik, måste texten afsäga sig alla anspråk pä rungen af elt ve-
tenskapligt verk. Behandlande vidsträckta ämnen, mäste denförsaka den utförligheti detaljer, som mången gäng synes lockande vid nedskrifvan-
det. Ide källor, den rådfrägar, särdeles de provinciela, finnas många luckor. Den äger icke Ull sin disposition den lysande hislorie, den detal-
jerade statistik och framförallt den högst rika och intagande saga, ur hvilka Mellin haft lyckan ösa med fulla händer vid utarbetandet af sin
text till »Sverige framstäldl i teckningar.* Texten till framstäldl i teckningar» vill hvarken gälla för geografi, hislorie, statistik eller
folksaga, utan helt enkelt för en skildring, med elementer af dessa fyra.

Då framgången och intresset af denna text till en stor del måste bero på de upplysningar, hvilka från skilda landsorter erhållas om
folkseder, folksagor, folkminnen, naturmarkvar digheter, historiska detaljer, lokalteckning ar m. m., får redaktionen
pä del förbindligaste uppmana Högvördiga Presterskapel samt Resp. Tjenstemän, Egendoms-innehafvare och andra förfosterlandets kännedom nit-
älskande män — till en början i Egentliga Finland och ISylatid, samt sedermera i öfriga landsorter — alt benäget meddela skriftliga
notiser i berörde ämnen, adresserade antingen lill Ulgifvarne eller Ull Redaktören för texten härslädes.

Helsingfors den 18 December 1845.





FINLAND.

I. Landet.

Allmän öfversigt.

W erldshafvet, som genom Bälten och Öresund inbryter i norden af Europa,
mönstrar sina vattenmassor i Östersjön, delar dem sedan i tvenne härar och in-
tränger mot norr i den länga och grunda Bottniska, mot öster i den kortare,
men djupa Finska viken. Dessa mäktiga vikar, — hafvets modersarmar, ut-
sträckta för att famna en förlorad dotter — omsluta Finland och bilda dess
gränser i vester och söder. Betraktar man derjemte fjällens naturliga gränser
i norr samt ödemarkerna och insjöarna, hvilka i öster bilda gränsskilnaderna
mot Rysslands nordvestra guvernemeiiter, finner man lätt, att Finland är ett af
naturen tydligt och pä de flesta håll väl begränsadt land, hvilket inau ej kan
undgå att tillerkänna en bestämd geografisk egendomlighet, som äter — en-
ligt allmänna och naturliga lagar — måste afspegla sig ej blott i mineralriket
samt vext- och djurverlden,' utan äfven i folkets lynne, seder, språk, historieoch
hela individualitet.

Benämningen Finland — hvilkeu mani klyftigare tider än härledt från
Finnur eller Finr, som skulle ha först upptäckt och hebygdl landet, än frän
fiendeland, än frän ett fint (d. a. godt, behagligt) land o. s. v., men
hvilkeu inan numera ternUgcn allmänt bärleder frän det forngeimauiska ordet

;fe nuen, kärr —har under olika tider betecknat ett olika omfång. Än harman
; tillämpat dennabenämning, jemteflera andra (Finmarken,Quenland, JotunheimJ,
ej allenast pä det nuvarande Finland utan äfvcn pä större delen af det nuva-
rande Svenska Norrland, än pä den sydvestra del af landet, som ännu kallas
Egentliga Finland, och sistnämnda provins'behöll längt in i nyare tiden före-
trädesvis detta namn, innan efterhand benämningen Finland i mening af hela
landet kom i allmännare bruk. Att namnet emellertid öfvergätt frän folket till

landet, synes deraf, att det folk, som i första seklet efter Christus bebodde
Weichscltrakterna, äfven bär namnet Fenni, Finnar. Den inhemskabenämnin-
genär, sombekant, Suomiehenm a a, Suomcnni aa, Suomi, kärrinbyggarnes
land; det var blott föreuämnda klyftiga tider, som härledde namnet frän Sufl-
in us, fiskfjäll, Suoma, gunst, ellertill ochmed frän Sein eller frän Samot h,
Japhcts son, äfvensom Suomensaari frän Czar, == Finlands furste o. s. v.

Att kalla Finland en förlorad dotter af hafvet, är nägot mer än blott en
bild, det är en sanning, som physiska iakttagelserbestyrka och traditionenicke
förnekar. Ej ulan mening talar den gamla sängen om "Suomen-nieini," Finlands
udde, och "Suomen-saari," Finlands ö. När man genomreser det inre af detta
de tusen sjöarnas land och betraktar dess inom äsar och höjder stängda sjöar
och träsk —jy sällan till huudradetal inom en enda dagsresa — när man ser
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de uttorkade däldema med ännu djup dy, oansenliga qvarlcfvor af en forntida
sjö, — när man erinrar sig de talrika och djupa "jettegrytor," dem hafssvallet
utsvarfvat i hällarna, och sammanlägger allt detta med de många traditionerna
om skeppsvrak m. m., funna på höjder långt upp i landet, — tänker man sig
tillbaka i en tid, dä oceanens vagmassor betäckte hela Finland och endast de
högsta ryggarna af Maanselkä höjde sig öfver de vida ödsliga vattenrymderna.
Småningom — man kan ej tvifla derpä—föll hafvet tillbaka, eller rättare, lan-
det höjde sig, åsar, kullar och högslätter blottade allt vidsträcktare ytor, sjö-
arna instängdes, närdes af vårfloder och källsprång, förlorade sin hafssälta och
bildade denna inre skärgård, hvilken ännu förtjusar ögat i medlersta och östra
delarna af landet. Sålunda är Finland uppkommet genom landets fortgående
emancipation frän hafvet — ett ständigt lösgörande ur famntaget af Östersjöns
båda armar — och hvad mera är, denna flertusenäriga naturprocess fortgår än-
nu i dag. Man betrakte kusterna. Långsamt, men tydligt dragersig hafvet till-
baka; städer, anlagda vid kusten för tvåhundrade är sedan, befinna sig nu ett
godt stycke väg derifrän; hamnar uppgrundas; sjöar och floder utsina genom
den starkare sluttningen mot hufvet; längs vestra Finlands långgrunda kust
tillandas ärligen stora slätter och nya öar uppstiga ur vågorna. Vattenmärken,
huggna för nära hundrade år sedan *') efter hafsytans dåvarande medelhöjd,
bekräfta landets stigande, hvilket för öfrigt är pä olika orter olika, mindre vid
sydkusten och Finska viken, högst påfallande nordligarn vid den Bottniska.
Man beräknar detta stigande, der det är högst, frän Torneå till Wasa, till 4.V
fot pä seklet. Sydkusten af Finland äter befinnes inom 100 är hafva höjt sig 2,
eller närmare: 1,98 fot. Tänker inan sig nu t. ex. sjuhundra år tillbaka, sä
finner man, att kusterna vid första Svenska eröfringen, då hafvet pä sina stal-
len stod 14 fot, pä andra ända till 31J fot högre än nu, mäste hafva haft ett
helt annat utseende. Roar man sig åter med drömmar om en aflägsen framtid,
kunde möjligen den tid uträknas, dä Finland arrenderat sig komplett, — dä
Bottniska och Finska vikarna smalnat till obetydliga dammar, närda blott af
de i dem utflytande strömmarnas tillflöden.

Finlands ar e a 1 a innehåll utgör, enligtnyaste beräkningar **},6,814 geo-
grafiska qvadratmil, eller nästan pä ziffran lika mycket som arealen af tre Ko-

*) Af A. Ehrnsvärd vid Hangöudd 1754. Flera andra derjemte. Se Prof. Hallströms
uppsats om "Sy mätning afi Abo slotts höjd öfver hafsytan" i Finska V:skaps
Soc:s Handl. Tom. I.

*4) Af Lektor Boreuius. Ea annan af Prof. Hällström uppger 13 mil mindre.

2 nungariken: Preussen, Baiern och Sachsen sammanlagda. Det bör likväl an-
< märkas, att Finland i detta omfång upplager äfven Lappmarkerna; Uleåborgs
; län ingår deri med icke fullt halfva vidden, eller 3,012 qv. mil. Fasta landet
? sträcker sig frän 59° 18' till 70° 6 nordl. bredd och i dess största utsträck-
-2 ning i vester och öster frän 38° 50' 40' till 50° 2 long. Sydligaste punkten är
» Hangöudd; den nordligaste infaller vid Skorajokis utlopp i Tana-elf.
2 Gränser äro förutom hafven i vester och söder: mot Sverige och Nor-
-5 r jge floderna Torneä, Muonio, Köngömä, Tana, Enarejoki samt några mindre
g sjöar och vattendrag: mot Ryska guvernementernaArchangel och Olonetz, huf-
? vudsakligeu Maanselkä samt mot Petersburg, Rajajoki eller Systerbäck och

* mindre bäckar. I fordna tider räknades till Skandinavien icke allenast Sve-
% rige och Norrige, Danska öarna, Jufhland och Schleswig intill Eiderströmmen,
i atan äfven Finland intill Neva. En folksägen berättar*), att man i skogen
; vid Neva hörde ett beständigt knackande likasom af stenhuggning. Slutligen
2 nade en af invänarne mod att tränga fram för att se hvad det var och fann då
g ett Ra, som högg på en sten. På tillfrågan hvad det var, svarades: "att den-
*, na sten skall vara råmärke mellan Skandinavien och Moscoviternes land." —
2 Man ser numera icke till denna sten, ej heller hör man numera några knack-
! ningar.
g Om, säsom det blifvit anmärkt, den skandinaviska halföns yta närmast
? liknar en från öster kommande stormvåg, stelnad i det ögonblick den skolat
« bryta sig, kunde man likna Finlands bergformation vid en från den hög-
; sta norden utstrålande kristallisation, löpande än i korsande, än i paralela li-
: nier nedåt landet, alltmera utplattad och försvinnande, ju längre den sträcker
5 sig söderut. Kort innan den mäktiga norrska fjällryggen sänker sig under Is-

\ hafvets böljor, utsänder den åt sydost en ödslig fjällsträcka, hvilken, förvildad
? i flera mindre åsar och enstaka berg (Peldoivi2000 fot, Ounastunturi 1931fot),
? vid Tanaelfs källor samlarsig i den nyckfulla, än högslätt, än sandås, än skogs-

* fjäll liknande Maanselkä, landtrygen, företrädesvis sä benämnd. Denna mo-

£ derstam för så många grenar, bland hvilka tvenne söka sig rakaste vägen till

-5 nordkusten af Bottniska viken, löper först i ostlig riktning till gränsen af gu-

l vernementet Archangel, böjer sig der ät söder, bildar en del af gränsen mot

\ Ryssland, vänder sig i bugter ät vester och sydvest, begränsar mot hvarandra

\ landskapen Österbotten, Karelen, Savolax, Tavastland och Satakunda, framtra-

") Forssell, Statistik öfver Sverige.
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der allt vanmäktigare i spridda kullar och upphör ej långt frän hafvet i nejden',
af Christinestad. En stor mängd skogbevuxiia åsar och oregelbundna grupper ;
af höjder utgä under denna sträcka frän Maanselkä. Några korsa sig i nejden',
af Uleä-träsk, omsluta dess vatten och draga sig vesterut mot hafvet. Andra !
med dem paralela löpa i samma riktning genom södra delen af Ulcäborgs län;<
den sydligaste bildar gränsen mellan detta och Wasa län. Ungefär vid den ;
punkt der Ulcäborgs, Wasa och Kuopio län sammanstöta (63° 40' L.) utgår !
frän Maanselkä en mänggrenig höjdsträckning åt söder och sydost genomKuo- ;
pio, S:t Michels och Wiborgs län, omannar och mängklyfver Saimas vattenbas-i
siner, delar sig i vester och söder om denna sjö och utlöper i flera grenardels«
emot Ladoga i nejden af Sordavala, dels emot Finska viken i nejden af Fre- ;
drikshamn. En annan hufvudarm utgår söderut från Maanselkä i Soini kapell !
pä gränsen af Österbotten, bildar vattenskilnaden mellan Kurnos och Kymme- ;
nes flodsystemer och omsluter med sina grenar Pajana, medan den sjelf fort- 'sätter sitt lopp i söder, sydvest och vester, utskickar armar tillHelsingfors och<
Hangöudd m. ni. samt förlorar sig nära kusten söder om Björneborg. j

Dessa falrika korsande fjäll, åsar och höjdsträckningar, med de otaliga',
af dem instängda och beherrskade vattendragen, bilda de mest vexlandeutsig- j
ter. Nedstiger den resande frän Lapplands fjälltrakter och hedar (tundror), mö-;
ta honom mindre slättmarker vid nordvestra kusten af Bottniska viken, äfven !
här ofta afbrutna, tills han vid inträdet i Wasa läu skådar framför sig den sto-

ra bördiga mot hafvet längsluttande Österbottniska slätten, instängd i norr,
öster och söder af Maanselkä och dess armar, samt här och der vid kusten be-
sådd med en enstakakullar, föga högre än de ättehöjder, af hvilka denna nejd öf-
verflödar. Men denna slätt är äfven den enda stora i landet. Redan i Egentliga
Finland och Nyland afskäras fälten af täta höjder och vattendrag, och dessa
blifva allt tätare, åsarna allt mera sammanhängande, sjöarna allt större och
talrikare, ju längre man intränger i midien och östern af landet, tills vandra-
ren slutligen färdas frän höjd lill höjd, och frän sjö till sjö. Det inre och östra

Finland står derföre i bestämd kontrast till det vestra och vid hafvet liggande,
och medan kusterna med sina odlade fält och sina blomstrande skärgårdar in-
bjudit de svenska kolonisterne till en med deras hemland beslägtad natur, bär
höglandet den orubbliga prägeln af det allvar, den fasthet och den innerlighet,|
som äro det fiska folklynnet egna;

Fjällens böjningar rundt kring Bottniska viken samt åsarnas krökningar
i det inre af landet bestämma och särskilja Finlands vattensystemer. Van-

ligen räknar man fem sädana. 1) Det nordliga Lapplands, med Enare iräskoch
utflöden genom Patsjoki och Tanaelf till Ishafvet. 2) Det Österbottniska, inne-
slutet af Maanselkä. Fattigare pä sjöar, vattnas det nordvestra Finlandaf tal-
rika floder. Medan pä vestkusten af viken strömmarna samtliga flyta i sydost-
lig riktning, antaga de mot nordkusten af samma haf fullt sydligt lopp, draga
sig derefter pä finska sidan allt mera i sydvestlig, vestlig, nordvestligoch slut-
ligen nordlig riktning samt bilda sålunda reguliera radier kring vikens vatten-
bassin. 3) Satakunda vattensystem, likaledes begränsadt af åsar, grupperadt
kring Pyhäjärvi (den heliga sjön), rikt på mäktiga sjöar, (Etsäri, Näsijärvi,
Wanaja, Roini, Mallasvesi m. fl.) och med utflöde genom Kumo 30 verst sö-

der om Björneborg. 4) De Tavastländska vattnen, samla sig a den 180 verst
långa Pajana, äga likaledes flera betydliga sjöar (Keitele, Kivijärvi m. fl.) och
utfälla genom Kymmene i Finska viken mellan Lovisa och Fredrikshamn. 5)
Ostfinska systemet, det vattenrikaste af alla, bildar söder om Maanselkäs ostliga
vinkel en läng sträcka af stora sammanhängande sjöar, — en vestligare gren
kring Kallavesi och en ostligare med Pielisjärvi, Höytiäinen och Orivesi,— dra-
ger sig genom smala sjöar och sund till den örika Saimen samt utfaller genom
Imatra fall och Wuoxen i Ladoga.

Förutom vissa delar af Nord-Amerika, gifves i gamla och nya verlden
intet vattenrikare land, än Finland. Beläget under ett mildareluftstreck,skulle
detta land, genom lättheten af sina kommunikationer, blifva ett af de rikaste
och mest välsignade pä jorden. Nu hvilar öfver en stor del af dessa herrliga
sjöar ödemarkens dystra lugn; den ensliga anden simmar i ro öfver deras vat-
tenspeglar och på deras stränder stå blott låga, enstaka menniskoboningar. Men
den dag skall komma — och den har allaredan grytt — dä ett nytt Finland
skall uppstå kring stränderna af dessa nu sä ödsliga sjöar, — mindre blott-
ställdt för nöden, mera tillgängligt för bildningen och — om försynen sä be-
hagar — rikare på mensklig lycka, om äfven icke rikare pä mensklig dygd.
Den nyss beslutade Saima kanal — ett storartadt företag, som skall sätta det
ostfinska vattensystemet i direkt förbindelse med Finska viken och göra det-
samma till en vik af hafvet — är att betrakta såsom den kraftfulla början till
en ny framtid för Finlands välstånd och hela kultur. Andra likartade förbin-
delser skola sannolikt i kommande tider för Satakunda och Tavastländska vat-
tensystemerna öppna tillgängliga farleder till hafvet, medan det Österbottniska
endast af sina ströinrensningar kan hoppas en lättad kommunikation och Lapp-
lands vatten lemnas ostörda ät herraväldet af nordens viuterskärpa.
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Jordmånen i Finland är i de nordligaste och öfverhufvud i hiigländta
frakter meiändels sandig och lämpligare för bete, än åkerbruk. En stor delaf
kusterna deremot, — hvilkas slätter synbarligen icke äro annat än gammal
hafsbotten, — äfvensom flera frakter af det inre landet, genomgås än af mäk-
tiga lager lera, än af fruktbar svartmylla. Bördigast är den stora slätten i nej-
den af Wasa och Kyro elf, bekant för sin förträffliga råg. Med den läfla sö-
dra delen af Nyland och de små, men fruktbara fälten i nejden af Abo. En
stor del af Finland, isynnerhet det nordliga och östra, är uppfylld af kärr och
mossor; genom andra trakter sig ofantliga moar, glest bevuxna med
ljung och furor. Skogarne ärovid kusterna pä de flesta orter temligenmedtag-
na; likväl tyckas ej de redan för hundrade är tillbaka yttrade farhågorna om
en hotande skogsbrist besanna sig, förmodligen emedan inan glömt, att uthugg-
na skogar äter uppvexa. — Den herrskande steuarteu är granit, stundom bruk-
bar för den skönaste polyr. Rika kalklager förefinnas; det mest gifvande längs
södra kusten af Egentliga Finland och Nyland. Marmor, fältspat, finare lera,
slipsten, färgjord. granater förekomma. Säkra spär (ill ädla metaller hafvapå
liera orter Mifvit funna; scdnast har man i nejden af Kemi upptäckt guld; men
om en bearbetning lönar sig, är ännu ovisst. Jern finnes i mängd, äfven imy-
ror och sjöar; koppar mindre, pä ett ställe äfven tenn.

Klimatet är strängt, men sundt; pesten har i fordna tider högst säl-
lan sträckt sig till de inre och nordligare trakterna och choleran vidrörde 1831
blott några folkrikare punkter af sydkusten. I ett land af så stort omfång, —
hvars södra del vid vintersolständet har fem timmars dagsljus, medan den nord-
ligaste knappt njuter af en svag gryning, — måste temperaturen vara ganska
olika. I de södra trakterna börjar vintern i medlet af November, ofta sednare,
och upphör i medlet af April; i de norra deremot faller snön redan i början af
September och bortgår först i början af Juni. I allmänhet är kastklimatet, af
lätt förklarliga orsaker, mildare och jemnare, än upplandsklimatet, vintrarna
lindrigare, somrarne svalare, höst och vår deremot längre och ostadigare. Is-
lossningen i elfvar och sjöar är mindre variationer underkastad. Märkelig är
den af Prof. Hällström*) gjordaobservation, att pä sydkusten af landet isloss-
ningsfiden under en följd af är bibehållit sig stationär i nejden af Helsingfors
«eh Borgå, men pä den ostligare kuststräckan fördröjts, pä den vestligare på-
skyndats. I hafvet kringdrifver isen ännu ofta i Juni och stänger då ej sällan

*) Finska Vetenskaps-Soc:s Handl. 'loin. I.

de trängsta farvattnen i Quarken. Nordvcs-tvindar försena sommaren» ankomst,
ostlig vind är bekant för sin fuktighet, sydostlig för sin värma. Den varmaste
ort är Abo, der medeltemperaturen vintertid är — 5° 7" Cels., medan de re-
dan i Helsingfors är — 7° 2' och i Torneå — 17". Högsta sommarvärmen sti-
ger i alla traktor af landet till + 30" i skugga». I Februari 1844, dä man
hade en af de strängaste vintrar i mannaminne, visade thermometern i Helsing-
fors ända till — 37; i Uleäborg deremot var qvicksilfret fruset tre dagarärad.
I Helsingfors, hvars klimat, genom Prof. Hällström, är ett af de noggrannast
bestämda pä jorden, räknar man ärligen 93 klara dagar, 189 mulna och 83
halfklara; i Äbo 103 klara, 109 halfklara och 153 mulna dagar.

Öfverhufvud har klimatet sedan hundrade år blifvit märkbart mildare
och om inan äfven antager en periodisk följd af varmare och kallare år, härja
likväl frosterna nu vida mera sällan än förr landtmannens skördar. Kärrens ut-
torkande, åkerbrukets och nyodlingarnas starka tillväxt i flera delar af landet
mildra luftstreckets skärpa, medan a andra sidan skogarnas aftagande och sjö-
arnas uttappande göra klimatet oregelbundnare. I dessa odlingens vexande er-
öfringar pä bekostnad af vildmark och skog ligger, likasom i insjökommunika-
lionen, en framtid full af betydelse för Finlands kultur. Af de 69 millioner,
358,800 tunnland, till hvilka man beräknat Finlands jordvidd*), utgöras en-
dast 815,300 af åkerjord och 1,717,000 af ängsmarker. Afdrager man frän det
återstående 7,753,530 tunnland berg och 31 millioner 459,070 t:land högland
barrskog och mossor, återstå likväl 27,613,850 t:land kärr, löfskog, svedjemar-
ker m, m., af hvilka man endast behöfver antaga hälften som fullt odlingsbar
för att finna det åkerbruk och ängsskötsel i Finland kunde nära en omkring
sex gånger större befolkning, än den nuvarande. Hvilken framtid ligger icke i
dessa siffror, men hvilka ansträngningar erfordras icke, för att af dem skapa
en verklighet! Att inom Finland eröfra ett nytt Finland, har sedan äldsta ti-
der varit det finska folkets sekulararbete. Verket är långt ifrån fulländadt, och
många slägten skola förgås i försakelser och mödor, innan Finland eröfrat sig
sjelft. Men folket är ungt, dess arm stark, dess mod fast; det skall segra en
dag. Hvarje ny skörd, som gulnar öfver nyss utdikade kärr, hvarje nytt gräs-
strä, som grönskar pä tillbakaträngda sjöars botten, äro en för århundraden
vunnen seger och utgöra, äfven de, en strimma af den framtid, som långsamt
dagas öfver dessa dunkla nordanländer.

*) Suomi 1842.
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Omgifvet i vester af Skandinaviens vexlande natur med dess rika flora, i !
söder af Central-Europas börjande vextformcr och i öster af det nordliga Ryss-\
lands under polarvindarna tynande vegetation, kan Finlands vextrike ej
undgå att af dessa sina grannar låna flera egenheter. För botanisten åtmin-
stone kan Finland anses försonande medla mellan öster och vesfer, ochi denna
förmedting, denna sammangjutning af Textformer, hvilkas veslliga hembygd
man söker bland Skottlands klippor, medan den ostliga sträcker sig långt in i
Siberiens ödemarker, bör den finska floran söka sin egendomlighet. Hvarje
vår mötas pä dess område Nord-Asiens och det vestra Europas blommor, lika-
som fordom dess folk, och naturen, som öfverallt är helgjuten, öfverallt frid-
färdig, häri endriigtförenatblommorna långt förr än hon, med det gemensamma
ordet fädernesland, hunnit förena folken.

Med allt detta, äro likväl den finska vegetationens gränser i vester och
söder icke svåra att utkasta. Hafven, som annars förbinda länderna vida mer
än de åtskilja dem, uppdragabestämda gränslinierinom vexfernas verld. Några
fä timmarsfärd frän Helsingfors tillßeval är tillräcklig att försätta betraktaren
inom området afen främmandevegetation,saftigare i sin utvecklingoch tidigare i
sin grodd. Läge ej det förmedlande Åland emellan, skulle en olikhet af samma
slag mellannejderna af Åbo och Stockholm lätt bemärkas. Och likväl är mellan de
nämnde finska och utländska punkterna skillnadeni breddgrader högst obetydlig.

Svårare bestämbar är gränsen mellan den karelska och den vestryska flo-
ran, som med hvarandra stå i ett nära och naturligt slägfförhällaude. Gifver
man likväl akt, torde denna nära förvandtskap upphöra sä snart man ät öster

hunnit utom skyddet af Maanselkäs nordliga fjällknutar och polarvindarnefritt
fä spela öfver den ofantliga mot ishafvet sluttande siberiska slätten.

Öfverhufvud är Finlands vegetation, särdeles den ostliga och inre, ännu
blott delvis undersökt och man äger deröfver icke ens en handbok. Sällsam-
heler, sädana som den, att i södra delen aflandet vexfarter förekomma, hvilka
totalt saknas i medlersta Finland och sedan äter plötsligen anträffas högst i
norden, äro ännu icke pä ett tillfredsställande sätt förklarade. Skärgårdames,
kusternas, flodgebitens vegetation måste dock äga ett annat skaplynne, än det
tavastländska och savolakska höglandets, medan åter den nordliga Kemi- och
Kuusamo-floran, medelst flera sällsynta arter, gör anspråk pä sin egendomlig-
het. Då likväl alla dessa lokala skillnader här äro vida mindre skarpt mar-
kerade, äa i Skandinavien, har nian i Finland den fördelen, att med temmelig

regelbundenhet kunna följa en vexlarls geograpbiska ulbredning under en be-
tydligt varierande polhöjd, ulan att vexten af mötande fjäll inslänges på
trånga områden och hindras att gå sä långt dess natur tillåter,

Skandinavien har till en stor del fjällen att tacka för sin floras mäng-
fald. Från den egentliga fjällryggen utgå mindre kedjor och åsar, som ge-
nomskära kustländerna och begränsa dess floddalar alltinlill Bolfenhafvt.
Fjäll- dal- och kustvegetation omvexla derföre nästan öfverallt i
En mångfald af denna art äger livarken Finland öfverhufvud, eller särskildt
dess vestra kustländer, som ligga Sverige närmast. Der Finland» egentliga
fjälltrakter vidtaga — i nordosten af landet, Kuusamonejderna, — liggervext-
ligheten allaredan i sin dödskamp. Dessa förhållanden, i förening med den
skandinaviska halföns längre sträckning i norr och söder, göra Finlands flora
underlägsen den svenska i antalet af arter, hvarföre, då den sednare räknar
tillsammans 2,331 species växter, hälften phanerogamer och hälften kryptoga-
mer, den finska deremot endast uppskattas till omkring 900 af hvardera huf-
vudafdelningen, eller inalles vidpass 1800 skilda vexfarter.

Det har sitt eget mäktiga intresse att gä frän döden tiH lifvet, i det
man, börjande frän den högsta norden, betraktar naturens första lifsytlringar
bortom polarcirkeln och sedan följer dess stigande produktionskraft pä spåren
alltintill sydfinska kusten och dess pä granitklipponia vuxna skärgårdar. Nord-
ligast i ödemarkerna kring Tanas strömfåra synes naturen med yttersta an-
sträugning förmå frambringa några af vexfrikets krymplingar. Ödslig är an-
blicken. Dvergbjörken och enen bekläda sparsamt, jemte renmossan, de en-
sliga fjällens solsidor, vide hänger här och der öfver flodbräddarna och stun-
dom hukar sig ned i klyftorna en tvinande tall. Efterhand träffas i dälderna
der vinden utestänges, al, hägg och asp, sällsynta och brådskande att utveckla
sina löf under den brännande julisolen, som underbart framlockar ett högt gräs

vid elfstränderna. Nedanom Utsjoki börjar småningom granen och ungefär
samtidigt rönnen, hvarmed förteckningen öfver Finlands allmänna trädslag
kan anses fullständig. Ganska högt gå de i norden inhemska bärarterna,
hjortron, lingon, blåbär och åkerbär, i den ordningde uppräknas. Kring Enare
sjö hafva vextformerna återvunnit sin spänstighet och antagit enresligare håll-
ning, likasom stolta at( hafva einanciperat sig frän polar-andens tyranni. Här
möta de första skogarna, men åkerbruket har ännu ej börjat, endast potates,
brunkal och rofvor planteras pä försök vid Utsjoki prestgård. Kornet mognar



10

vid Ivolajokis utlopp i Enare, rågen och hampan i Muonioniska. T Uleåborg
bär äppelträdet blommor, men aldrig frukt, som nägongång plockas i NyCar-
leby. Rotvexterne blifva deremot allmänna; äfven sås hafra; vinbär, hatlon
ech smultron börja, krusbären mogna ej fullkomligt ofvanom Gamla Carleby.
Linet, som redan i norra delen af Wasa län antar en viss sträfhet, odlas icke
nordligare; det bästa vexer i Tavastland och Satakunda. Tobaksplanteiin-
garna begynna i medlersta Österbotten och drifvas sedan öfver hela landet i
smått. Hvete trifves icke väl ofvanom Wasa, men odlas mera, ehuru ömtä-
ligt, i Nyland och Abo län; bohvete endast i Wiborgs län. Ärterna börja i
Uleåborg,men blifvaförst i Tavastland allmänna. Humle odlas från och med Wasa
län öfverallt. Af sydligareträdslaggår pilenhögre, menasken lägre mot norden i
Finland, än i Sverige. Eken går sällan norr om 61:sta graden och synes sedan
hundrade ärbetydligt aftagit. Lönn ochlind träffas vilda ännu i sydöstra Öster-
botten; högre upp gä de, planterade, med svårighet. Almen träffas stundom vild
i Tavastland och trifves, planterad, ännu i Was*., der äfven körsbären mogna.

Den stela högstammiga furan, Finlands yppersta inkomstkälla, och den
lummiga granen gifva landets skogar ett mörkt, allvarligt, stundom dystert
Utseende sommartid, dä man i dem inträder från kontrasten af deblåa sjöarne
och ängarnas ljusa gräsmatta. Gladare är skogens utseendevintertid, då barr-
trädens alldrig vissnade grönska behagligt afsticker mot den mjällhvila snön
och den friska doften af granen städse erinrar om naturens odödliga ungdom
ttiidt under dess långa skenbara vinterdöd. Att med lätt släde och klingande
bjellror öka genom en sådan doftande mörkgrön och snöhvit vinterskog, helst
när stjernor och norrsken framskimra mellan de dunkla grantopparna, har för
sinne och lynue något högst upplifvande. Nordbon känner detta rätt väl och
han förstår, huru det är möjligt, att sjelfva Lappen längtar från en blidare
himmel tillbaka till sina drifvor, sina fjäll, och sina hedars ödsliga ro.

Sydlänningen äter, som första gången besöker det inre Finlands mak-
tiga furuskogar, känner sig vid deras anblick allvarligt, nästan sorgset stämd.
leke saknaden af den saftiga grönska, den yppiga färgprakt, hvarmedsöderns
skogar prunka och som Finlands löfträn så svagt efterhärma; icke den starka,
skuggan och den stundom fuktiga kylan under barrgrenarna framkalla hos
honom denna ofrivilliga känsla. Tystnaden är det som stämmer hans sinne
till allvar, ödemarken* högtidliga stillhet pä engäng tjusar och förfärar ho-
nom. Det är icke liar hav återfinner Tysklands och Frankrikes lifliga jagt-

parker, der en fågel pä hvarjc gren. dt villebråd i hvarje buske locka den
resandes uppmärksamhet och jägarens lod. Här, der naturen icke bär eft drag
af löje på sitt majestätiska anlete, försmår hon äfven att jollra med fäglatun-
gor. och sjelfva vilddjuren tyckas sky att med sina läten störahennes stumma,
men uttrycksfulla lugn.

Nio månader af året varar en sådan naturens stumhet. Under denna
tid hör vandraren i skogarna endast stundom en roffägels skrän eller vargam-
es tjut, medan här och der en tjäder uppflyger ur löfskogen eller en hu-
kande räf smyger sig fram mellan stubbania af sveden. Men under de tre

månader, dä lifvet i norden vaknar ur sin vinterdvala, frän medlet af April
intill medlet af Juli, — ljusets herrliga tid, då naturen icke mera vet af någon
natt, — då lifvas äfven skogarnas enslighet, fågelsängen upphör hvarken natt
eller dag, och flykta äfven inga skaror af hjortar för kopplets skall, sä finns
väl ingen löfpark sä liten, att den ej genomströfvas afharen och ingen skogs-
sjö så bortgömd, att icke ett par flyttande änder der sökt en fristad.

Äfven Djurriket i Finland är öfverhufvud, och med undantag af in—
sekterne, fattigt pä arter. Mindre bestämdt till sina gränser, än vextriket,
äger det äfven en mindre markerad egendomlighet. Finlands djur tillhöra hela
norden och de flesta återfinnas i nästan alla verldstrakter under lika tempe-

ratur. Med undantag af renen, som icke (rifves vild nedanom Öfver-Torneä,
delphinen, som visar sig i de Ålandska fjärdarna, eidergäsen i norden och en

del fisk- och insektspecies, finnes det fä djurarter i Finland, som icke visfas

uti eller besöka alla breddgrader från den 59:de intill polcirkeln, och flera

ännu derutöfver. Flyttfåglarna infinna sig ärligen ännu i ÖfverTorneå, och

flera arter af gasslagtet flytta upp till kusterna af ishafvet och dess elfvar, der

de i otrolig myckenhet betäcka stränderna och låta med ringa möda fånga sig.

Främst bland ödemarkernas vildabefolkningsfär "honungstassen," "sko-

gens gyllne äpple," den med hundrade smekord af Finnen helsade björnen.

Jägarspjutet och lodet hafva i sednare tider kommit denne fruktade skogsko-

nungs leder att betydligt glesna. Hans farligaste fiende har dock varit den

stigande odlingen, som alltmera inskränkt hans område. Lik de ursprungliga

bebyggarne af det land han bebor, har han slutligen nödgats draga sig allt

längre åt norden, der ogenomträngliga vildmarker bjuda honom en tillflykts-

ort. Dock håller han ännu i dag flera sydligare trakter af det inre landet

kär, och årligen fällas ett stort antal björnar i Finland, ehuru utbetalda pris-



penningar blott ofullkomligt utreda deras antal och sällan någon Engelsman
kommit pä det infallet att här tillfredsställa sin jagtpassion. Om björiijaglen
längre fram. Bland öfriga rofdjur finnas vargen, som alltifrån lappska fjällen,
der han lurar pä renarna, intill landets sydligaste gränser anfallerbetande bo-
skap och under stränga vintrar äfven menniskor*). I Helsingforsbortsnappade
han i Januarii och Februari 1814 flera hundar frän gator och gärdar i gran-
skapet af isen. Skallen, sådana de vanligen bedrifvas, tjena blottatt jagaden
objudne gästen frän den ena sokneu (ill den andra. Verksammare äro dä pre-
mierna. Under blida vintrar hör inan sällan utaf honom och nästan aldrig ser
man honom i så fruktansvärda skaror, som, enligt resebeskrifningar, fallet lä-
ror vara i de ryska och polska skogarna. Vidare har man loar af flera arter
och den för sin skönhet och vighet utmärkta filfrasen, som i de nordliga skogs-
bygderna frän grenen af en knubbig tall kastar sig ned öfver den betande re-
nens hals och dödar honom med ett enda bett. Den vanliga röda räfven är
allmän i hela landet och jagas öfverallt med saxar och hundar. Svarta räfven
är numera sällsynt i Finland.

Afveu elgen, som fordom var tetnligen allmän, är vorden ganska säll.
synt pä sednare (ider. Stundom förirrar han sig till kusttrakterne och skräm-
mer med sin resliga gestalt de ensliga vallhjonen. Nästan alla är skjutcs en
och annan; skalden Runeberg har i sitt bekanta poem förhenligat denna jagt.
Ehuru författningarne bjuda att skona detta sköna djur, måste man beklaga,
att de icke noggrannare cflerlcfvas, och fortfar man att lika begärligt rikta
lodbössan mot den stolta flyktingen, hvarhelst han visar sig, torde den tid icke
vara aflägsen, då elgen helt och hållet försvunnit ur Finland. Bäfvern är lika-
ledes ganska rar och anträffas blott i[ de nordliga elfvarna. Haren, ekorren,
läderlappen, hermelinen och i norden fjällrackan äro allmänna. Mindre
vanliga äro uttern och igelkotten; sällsynta deremot mänken och gräfsvinet.
Skjälen anträffas vid alla kuster och elfmynningar, äfven i Ladoga, der en
svart art af detta djur uppehåller sig. — Bland husdjuren märkes hästen, som
nordligast förekommer i Karesuvando och stundom intager renens ställe i re-
det vid resor öfver fjällen. Den fiiiske bonden är van att ställa hästen i värde

*) Under deu kalla vintern 1808—1809 fanns en morgon på landsvägen i med-
lersta Österbottenett par soldatstöflor med ben och fötter uti. Nära invid låg
en blodig sabel, uniformspersedlar och benknotor. Äldre kyrkoböcker äro fulla
af anteckningar öfver slika händelser,säraelw fråu den stora "ofredens" tid

närmast hustrun och sköter den som sin ögonsten. Racen är i allmänhet li-
ten, häller föga öfver 4i fot i höjd. men är valbygd, stark och utmärkt här-

dig. Tavastland. Savolax och Karelen anses äga de bästa hästar. Hornbo-
skap hålles öfverallt, ända till ÖfverTorncä, hvarefter renen blir Lappens allt
i allom. Allmänna äro svinet, dock mest af dålig race, och fåret, hvars ull
man icke lyckats få af finare sort, emedanfitiulligautländska racer efter några
är under det(a nordliga luftstreck försämras. Getter hällas på flera orter tal-

rikt. Hunden varierar i hundrade afarter och katten iir fullkomlig kosmopolil.
Amphibierna äro föga talrika. Bland ormarna är svarta huggormen den

enda farliga.
Bland roffäglar har man flera arter af örnen, falken, höken, gladan och ugg-

lan. Vidare träffas måsen,korpen, skatan, kajan — som äfven här befolkar gamla
slott och kyrkor —hackspiken, göken, tranan, hägern, sparfven,kråkan, som öf-
vervinlrari södern af landet, svalan, som går upp allt inemot Enare, lärkan, iin-
ken, steglitzan, domherren, en stormängd trastarter in. m. Näktergalenläter säl-
lanhöra sig på sydkusten,äfveni Tavastland. Nötskrikan och äkerknarrens säll-
samma läten omvexlamed talltrastensmilda musik och den af Franzén besjungna
"kuoleman lintus", dödslägelns,klagande säng i juninätternasdoftande halfdager.

Fordom gick sillen genom de (re tränga sunden upp i Östersjön och
fångades ymnigt vid finska kusterna, nieu har sedermera försvunnit från dessa
farvatten*). Trognare har laxen varit, dock icke allestädes. Laxfisket vid
Wanda ås utlopp, fordom doneradt som en betydande inkomstkälla till Padis
kloster i Lifflaud, afkastar nu föga eller intet. Samma fall har inträffat med
flera elfvar, troligen i följd af vattenminskningen. Men ännu är detta fiske
vissa är ganska rikt i Vuoxen, i Kymmene, Kumo, Uleä, Ijå, Kemi ochTorneä
elfvar, ja soknar gifvas, der, såsom i Kemi, folkets välstånd i högst betydlig
grad beror af huru fisket utfaller, äfvensom kyrkoherdens inkomster af lax-
tionden, Strömming fångas i stor mängd vid alla stränder af halsvikarna,
vassbuk vid sydkusten, nejonögon och foreller i forsarna, sik, gädda, karp,
harr, rudor, löjor, mört, braxeu, abone, gös, girs, torsk, lake, al, m. fl. i elf-
var och sjöar. Kräftor finnas ymnigt i södra och medlersta Finlands öar
och sjöar, men trifvas ej högre upp än i Lappfjärds a, i Österbottens sydli-
gaste socken. Finlands insekter uppskattas (ill omkring 2000 arter, af hvilka

*) Månne förniedelst någon tillgriindning i inloppen till Östersjön i Skada att icke
sMlcns skrämmande kan tillskiifvas de hos alla fiskare illa aiiskrifna ångfartygen.
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de flesta först under sednaste tider blifvit upptäckta och studerade. En ko- i
miskt bedröflig ryktbarhet äga Lappniarkeriies mygg, hvilkas tallösa mycken- j
het liksom ett flor omtöknar luften, den korta, men heta sommaren, och,

mot hvilka man nödgas skydda ansigte och händer medelst den vidrigabeck- '<=> n ¥

oljan. — Biskötsel drifves i några af landets södra orter, mest i Abo län, men ;
har ej velat lyckas nordligare. Det en tid mycket ointalta perlfisket torde 3
numera knappt idkas nägonstädes. Det har gått med det liksom med guld- »

srrufvorna i Kemi. Finlands skatter synas vara af annan art, och i stället att *
fiska perlor i sjöarna och spränga guld ur granitklipporna,må man gifvafolkets ;
dygder derasrätta infattningoch bearbeta shakterna af dess bergfasta karakter. '0

Sammanfattar man i en blick alla detaljer af Finlands läge, gestalt, *
natur och naturalster, ledes man genom den enklaste kombination till följande §
anmärkningar: 0

""■"""'" 0

1) Finland är ett land med gynnande hafsläge. Det g
famnas af tvenne mäktiga vikar och bjuder af alla nordiska länder den vi- <
daste kust åt Östersjön, som är nordens medelhaf, dess allmänna hamn, den ;
bassin, kring hvilkeu hela dess historie, bildning och alla intressen grupperaI
sig. Finland har skärgårdar, som förmedla hafvets inflytande och gifva goda!
hamnar. Sådana kuster och sädana skärgårdar bilda, om man icke våldför;
naturen, djerfve sjömän, kloke handlande och öfverhufvud ett beslutsamt folk. ;
Hafvet har mycken svalka; derjemfe har det mycken oro. Dock j

2) Finland är en fast kontinent. Det sköljes af hafvet utan!
att deraf sargas. Dess kuster äro jemna och det coneenfrerar inom den nä- ;
stan räta vinkel, som bildas af hafsvikarna, en ansenliglandmassa. Inom den-:
samma svalla som lifspulsar oräkneliga sjöar och farleder, stundom ganskaI
stora, utan att förmå bryta sig bredare vägar till hafvet, än smala strömfåror. 'Sädana länder — man äger, utom Finland, endast ett — vore under elt bli-
dare luftstreck de skönaste och rikaste pä jorden. I alla händelser äga de,
jemförda med andra, en begränsad egendomlighet, men inom sig sakna de, i
anseende till den ständiga vatteiikommunikationen, de skarpt söndrade provin-
ciela skilnader, som framträda sä bjerta hos bergiga länders inbyggare.

3) Finland ligger förmedlande mellan östern och ve-
stern af norden. Ä ena sidan den nordasiatiska slätten (hvartill kunna
räknas Samojedtundrornakring hvita hafvet) fortsatt af gouvernementerne Ar-

changel och OioueU, och å andra sidau Skandinavien och Skotlland, bilda i

natur- och allmänhisforiskt hänseende tvenne motsatta verfdar, mellan hvilka
Finland ligger i midten. livad man ej utan skäl yttrat om Sverige, — att
'det kan betraktas som ett litet Europa för sig: en afspegling, en nordlighäg-
ring af de skiljaktiga länder, som utgöra hela verldsdelen" — äger måhända
ej sin fulla tillämpning på Finland, i förhållande till de omgifvande individur-
litetcrna af nordens öster och vester. Men spär till en sådan afspegling, en
sådan hägring af båda extremerna finnas otvetydiga, ej mindre i landets na-
tur, än i dess historie. Längre fram torde denna anmärkning återupptagas.
Emellertid bär Finland, äfven endast för sig betraktadt, inom sig en österoch
en vester, hvars olika egenheter förtjena uppmärksamhet.

Men 4) Finland är främst ett nordligt land. Dess sydliga
gräns vidtager vid en latitud, der klimat, vextlighet och djurrike, ehuru an-
slutande sig till tempererade zonen, redan antagit fullt nordiskt skaplynne,
och dess område upphör först der naturen funnit sin graf i polarisen. Denna
naturbestämning är landets vigtigaste; den har gjort det till hvad det är, och— vore det icke alltid dåraktigt att söka det goda och förnuftiga annorstä-
des, än i det verkliga, — kunde man tillägga: den har hindrat Finland att
vara hvad det kunde vara. I den tempererade zonen beherrskar menniskan
naturen, medan hon deremot i den kalla, liksom i den heta zonen nödgas böja
sig under dess makt. Ställd på den förstnämndas yttersta gräns, har Finnen
bibehållit den spänstiga kraft, som ställt det tempererade Europa främst bland
alla delar af jordklotet, men polens granskap och vinterdvalanhafva gifvit ho-
nom ett allvar, en seghet, en tröghet, som endast af den oafbrutna ansträngda
kampen mot naturmakterna äggats till verksamhet och bevarats från domning.

Denna betraktelse leder skildringen naturligt frän landet till folket.
Men innan det förra lemnas äsido, må ett par ord tilläggas omplancherna till

detta verk, som dock endast förmå återgifva strödda drag af Finlands yttre
individualitet. Man finner i dem 1) en sjönatur, som delar sig i kust- och
skärgårdsteckningar samt fors- och insjövuer äfvensom 2) en kontinen-
talnatur, som ätor sönderfaller i skogs-och fjällperspektiver. Teckningarne
af det förra slaget torde blifva de till antal, liksom till skönhet öfvervägande,
men skulle, ensam för sig, i längden lida af en viss enformighet, i föreningen
af båda, i sjöperspektivor, omgifna af klippor och barrskog, ligger den verk-
liga hemligheten, af deu nordiska naturens tjusningskraft.
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II. Folket.

jflenniskoanden, som än i vidare, än i trängre kretsar, än i punkter af
tillvarelsen älskar alt sprida och äter sammanfalla sin rika mångfald, finner
i folken det pä en gäng friaste och mest fulländade uttryck för sin egen-
domlighet. I folkens lif, i deras framskridande och utbildning rörer sigvärlds-
historien, sedan den vaknat ur sin långa konungadröm. I hjeltesagans om-
vandling till folksaga ligger de nya tiders och häfders hemlighet i öppen dag

för alla. Här tystnar det vapenbrak, som i så mänga årtusenden blodat (ide-

böckerna och gjort dem till eu brokig krönika öfver krig och oinslörlniugar;
den fredliga utvecklingen, andens stilla djupgående verldsarbctc för mennisko-
slägtets förädling och individenias trefnad på jorden, blifv.er här hufvudsak
och utgör den sammanhängande träd, som genomlöper seklerna och på hvilken
krigen, maktombytena och de offentliga olyckorna endast bilda tillfälliga in-
trasslingar, hvilka redas af sig sjelfva under tidernas ohejdade lopp och den
aldrig hvilande styrelsen af en högre makt.

Pä grund af detta betraktelsesätt, är det mindre genom att upprätta
mäktiga riken och lysa med flyktig vapeiiglans, än genom kullurens landvin-
ningar och den verksamma delaktigheten i samtidens bildning, som de nyare
folken inträda pä historiens område. Att inom detta eröfra sig ett runt gen-
nom tankens idrotter, är en kallelse sä stor, sä ärofull, som någon.

Det finska folket har först under sednareårtiondenframträdt pä historiens
skådeplats. Till namn och ursprung är detminst sä gammalt som Svenskarne,
i bredd med hvilka det namngifves af Tacitus (100 är eft. Cnr.ji Stundom
under seklernas lopp nämndes Fiunarne af kyrkans öfverhufvud. i hörjan såsom
vilde hedningar, mot hvilka svenske konungar manades till korståg, men snart
nog säscm kyrkans fromma barn. de der borde skyddas mot östra grannars
anfall. Längre fram under svenska väldet hände väl ock att finska namnet
med ära hördes i krigarelederna, dock var det först under sednare hälften af
furia århundradet Europas lärde började varseblifva finska språkets vigt, bä-

de för dess egna skatter och dess vidsträckta slägf förbindelser. En ny stor-
ariad utsigf öppnade sig här för språkforskningen, och genom den för histo-
rien och elhnogralin. Efter hand försvunne de oklara föreställningar man, pä
grund af tillfälliga likheter, gjort sig om finskans och hebreiskans förvandt-
skap med hvarandra, pä samma gång som länk efter länk framträdde i den
stora språk- och folkkedjan: Ungrare, Turkar, Nord-asiatiska stammar, me-
dan längst i den mest afiägsna östern ledtråden förde till de oräkneliga no-
madskaror, som kringdrifva i högasiens bergöknar och dädan understundom
med vild förstöringslust kastat sig öfver lågländernas gamla kulturstater.

; Väl kan man säga, att detta väldiga arbete, utredandet af språkens och
folkens förvändtskaper öfver nära en tredjedel af hela gamla verldens konti-
nent, ännu är knappt mer än börjadt. Slora ansträngningar fordras dertill,
män med ovanlig skarpsyntbet, vidsträckta språkstudier och outtröttligt försa-
kande nit måste arbeta derpå i mer än menniskoälder. En sådan ovanlig man
är Mathias Castrén, som i denna stund, under otaliga mödor, samman-

bitar de kring omätliga nordanländer strödda spillrorna af den söndeibrusfna
stam, pä hvilken Finnens ursprung hänvisar. Andra skola följa i hans spår
och den dager, hvilken genom Castrén allaredan gryr öfver områden, på hvil-
ka knappt den mattaste stråle af historiens fackla fallit tillferens, skall om-
sider ställa finska folkets vagga i ett ljus, oskattbart för vetenskapen och
för folket sjelft.

Det är dessa vidsträcktaspråkforskningar — och, i sammanhangmed dem,
den nästan oväntade upptäckten af en fornlinsk nationalpoesi, just i det sista
afskrifven ur de snart utdöde bardemes mun af folkets man, Elias Lönn-
rot, jemlcfleic föregångare, — som under sednaste tider vändt Europas blic-
kar pä Finland. — Dä jemväl vid samma tid lärdes och skalders namn under-
stundom böljade finna en väg frän Åbo och Helsingfors öfver hafven söderut,
och Finland, med afseende a sin statsförfattning, efter är 1809 ingått uti eft
nytt betydelsefullt tidskifte, har man med skäl deraf slutat, att finska folket
från denna tid fullständigt inträd! inom de historiska folkens krets, ined de
rättigheter och pligter, som dem tillkomma. Man har äfven i den omständig-
het, att Finnanie i kulturhistoriskt afseende sedan århundraden intagit det
afgjordt främsta rummet inom sin stam — hvilken, i egentlig mening, tages
inskränktare än spräkstammen — skådnt uppränningen till ett framtida för-
medlarekall, hvarmedelst de till större delen i råhet och elände försjunkna
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asiatiska folken af finskt ursprung ägde hopp att lyftas till en högre sedlig
och intellcktuel ståndpunkt. Icke förgafves skulle dä försynen hafva kastat
finska folket bort till nordens yttersta gränser; en stor och ädel framtidskulle
förestå detsamma och dess namn, vid hvilket ingen blodskuld läder, skulle en
dag täljas bland de välsignade pä jorden.

Hvad man emellertid må döuima om dessa framtida utsigter — dröm-
mar måhända, men sä hugstora, som någonsin vidgat ett menniskohjerta —
så mycket är dock visst, att finska folkets forntid står i närmaste förbindelse
med stammens och utan denna ej kan förstås. En kort öfversigt af denna
stam, hvilken, såsom nämndt, icke alldeles binder sig vid spräkförvandtska-
perne, blir derföre af nöden såsom en inledning till berättelsen om det egent-
liga finska folket.

Härvid möter genast en företeelse af egen art. Om nemligen, säsom
sednare naturkunnige antaga, Finnarne rätteligen böra hänföras till Kaukasi-
ska racen — att Ungrarne dithöra, är länge kändt — Lapparne deremot, lika-
som de flesta stamförvandteri norden af Ryssland, till den Mongoliska, uppstår
det märkvärdiga förhållande, att nationer af olika racer äro till tungomål med
hvaraudra nära befryndade. Föga rimligt har man sökt förklara detta genom
att antaga de till mongoliska racen hörande nationer af finska språkstammen
säsom uppkomna genom blandning af Finnar och Tatarer. En nyare naturfor-
skare*) deremot har ansett de ifrågavarande folken utgöra mellanlänkari racc-
afdclningarae, ett faktum, hvilket, om det bekräftar sig, mäste vitsorda den
finska folkstammens höga ålderdom, d. a. föra dess tillvaro tillbaka till den
aflägsna forntid, dä naturbestämningarne ännu ägde det inflytande, som röjes
i bildandet af olika racer.

Fordom — säger sagan — beboddes hela den ryska norden af ett ur-
folk, benämndt Tschud.*') De voro ett starkt och resligt folk; storvext
var äfven deras boskap och allt hvad dem tillhörde. Stundom bodde de till-
sammans i byar, men mer än allt annat älskade de enstaka nejder och bygde
sina hus pä kullar och andra högtbelägna ställen; äfven deras döda fingo en
upphöjdare hviloplats. Fredliga till lynnet, idkade de åkerbruk och boskaps-

*) A. Wagner, Geschichle der Urwelt (1845) 2:te Abth. s. 281.
**) Se härom Castréns upplysande "Anmärkningar om Savolotscheskaja Tschud'

i Suomi 1844.

sköfsel, men voro derjemteväl förfarna i smi den och fyndiga handtvcrk. Omät-
liga voro deras skatter, men de nedgrofvo dem för det mesta i jorden och
lä to dem blifva der liggande. Pä sädane ställen brinner alltsedan en drakcld
nattetid. Tschuderne lefde för öfrigt i hedniskt mörker och följde i allt sin
egen lag. Vid stränderna af Dvvina och det nuvarande Cholmogor bodde de-
ras furstar. Här drefvo de en stark handel, de hade ett tempel med
offerplats, och för att värja sig mot Nowgorodernes anfall, byggde de borgar
och skansar, af hvilka grusade ruiner ännu qvarstå i ödemarkerna. Mången-
städes, såsom vid ständerna af Petschora, finner man ännu talrika lemningar
af deras fordna bostäder, "Tschudgrafvarne:" mossklädda gropar i jorden, der
man vid gräfniiigar uppläcker kol, aska samt jem- och kopparverktyg.

Tschudernes skatter utsatte dera ofta för roflystne fienders anfall. Hår-
dast ansatte dem Ryssarne, som trängde dem allt högre mot norden, och vil-
da sfrider kämpades dä vid de stora flodernas stränder. Trött vid sfriden, fö-
reslog en gäng den ryske T/.aren ett envig mellan en Rysse och en Tschud.
Den af dem, som först lyckades afhugga ett träd, dens folk skulle framgent
besitta landet. Grundeligt, som hans lynne var, började Tschuden att af alla
krafter hugga vid trädets rot, men den förslagnare Ryssen riktade sina yx-
hugg mot toppen af trädet och lyckades sä att fälla det förr än sin mot-
ståndare. Härefter nödgades Tschuderne draga sig tillbaka.

Men att lefva under främmande ok, det grämde dem mycket och de råd-
slogo livad de borde göra. Det syntes dem vara bättre att begrafva sig un-
der jorden, än att bo som trålar ofvan jord, och sä togo de alla sina egodelar
och gingo in i hålorna under bergen, och bergen välte öfver democh allt deras!
folk, och der lefva de ännu under jorden, såsom fordom, i besittning af stora
rikedomar, mammufhdjur, bäfrar, räfvar, guld, silfver och mänga dyrbarheter.
Men ehuru de sålunda bo under kullame och bergen, sägas de likväl äga för-
mågan att i osynlig gestalt färdas ofvan jord, och Samojedeme spörja deras

; närvaro än i dag pä ön Kalgujeff, hvarest ofta hundar skälla och rösterhöras,
;utan att något tält finnes i hela nejden.
; Denna dunkla, öfver hela norden af Ryssland gängse sägen om det

I gamla Tschudfolket, påminner alltför påtagligt om Skandinavemes Jotar, Jät-
; tar, och Finnnarnes Jättiläiset, Hiienväkit, för att icke slägtskap med dessa
; ägde sannolikhet. Väl har den långvariga striden, huruvida Finiiarne varit
', nordens äldsta inbyggare, ännu icke fört till något fullt tillfredsställande re-
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sultat; dock lutar öfvcrvigten åt deras sida, som hylla meningen att sä varit.
Afgjordt är det emellertid, att de gamle Tschuderne varit ett finskt folk, och
deras urgamla besittning af slätterna vidt och bredt pä ömse sidor om Ural
förklarar tillräckligt den finska traditionell "att Konungen af Finland med t ill—
hjelp af Kalevas tolf söner fordom eröfrat hela Ryssland,u *)

Menniskoslägtefs framskridande öfver jorden har i allmänhet gått frän
ösfer till vester, med solen och i en riktning motsatt jordens rotation
kring sin axel. Allt från början synes den stora, vidt utbredda finska folk-
stammen hafva tagit bestämd kurs frän'sydost till nordvest. Castrén hoppas
ännu uppleta stammens spär invid sä mänga folkslags vagga i medlersta Al-
faikedjan , der nyare resande jemväl funnit strödda qvarlefvor af Samojederna.
Frän dctfa urgamla hem uttågade i en icke bestämbar forntid våra stamfäder,
i det de följde de mäktiga flodernas lopp. Söndrade under vandringen genom
ödemarkerna, spridde de sig ut öfver de omätliga slätterna**) öster om Ural,
hvilken de slutligen, och ganska (idigt, ölverstego. Kedjan af detta (äg,
ehuru sprängd, visar sig tydligen i de qvarlefvor af slammen, hvilka Sill
denna dag lyckats uppehålla sin nationalitet emot det ryska och (atariska in-
flytaudet. Nordvest om de små S amoj e dstammarne vid Altai, ett folk, hvil-
ket, som bekant, har sina egentliga hemvist pä de vida skoglösa slätterna
kring Jenisei — anträffas Ostjaker och Woguler, som sträcka sig ända
till de Uralska berg-en. Derefter vidtager Permska stammen och utbreder sig
i nordveslligriktning genom guvernementerne Perm, Vjatka och Vologdasamt
en liten del af Arehangelsk under namn af Permier, Votjaker och Syr-

jäner. Sedan fortgår den finska stammen delad i tvenne grenar, den ena
sydligare, bestående af V ess er (nu försvunna), Tavaster och ytterst
Ungrare, den andra åter nordligare samt omfattande Karelame och
Lapparne. Mellan dessa bodde fordom kring Oka de äfven försvunna märk-
värdiga folken Mer ja och Mur oma, och förutom de nämnda, uppehålla sig
i guvernementetKasan Tscheremisser, hvilkas språk ulgör en mellanlänk
mellan finskan och syrjänskan, samt Tschuvascher och Mord vi ner.

under längs hela sträckan af sitt tag qvarlenrnaf: lösryckta folkfamiljer, af
hvilka en del allaredan gått under, andra, säsom Mordviner, bekymmersamt
hälla sig uppe i försvinnande qvarlefvor, medan äter andra, säsom Ostjaker,
Samojeder och Lappar, undanträngda till deu yttersta norden, af ett menni-
skofiendlligt klimat nedtryckas t elände, vantre. och okunnighet. Denna tafla
är djupt sorglig; mau kunde deraf förledas till den förtvinade tro, att det
gifves nationer utan hopp och framtid, i fall man icke pä närmare häll ägde
det tröstande exemplet af Lapparnas ljusnande öden i sednare tider.

En stor del af dessa hedarnas, skogarnas och bergens förvildade bara
Jefver ännu i hednisk vantro.. Dii en framställning af stamförvandternes my-
ther och religiösa begrepp , — ehuru af den mest upplysande vigt för den ur-
sprungliga fmska vcrldsiiskädniflgen, — här ej kan inrymmas, må exempelvis
det bufvudsaklrgaslc af Samojedernes föreställningar anföras efter Castrén:*)

Det gifvesb tat t en Gud, hvilken är densammeför Samojeder,Ostjaker, Rys-
sar och främlingar. Han heter Num — (hos Tscheremisserne Jum, hos
Tsehuwascherne Tara o. s. v.) — och bor i höjden. Han är sjelfva den syn-
liga himlen; regnbågen är fållen af hans mantel, sol och stjcruor äro delar af
honom sjelf. Num har skapat allt och af honom beror »Ht: regn och snö,
väder och vind, sommar och vinter. Num underhäller allt. Åt menni-
skorna gtfver han renar, räfvar, fjellrackor, fisk, fågel och allt slags rikedom.
Det är Num, som bevarar renarne för vilda djur och han kallas derföre med
ett annat namn: Jiltbeämbaertje, boskapens väktare. Num vet allt och ser
allt hvad på jorden sker. Om menniskorna göra godt, låter han dem väl gä,
gifver dem renar och fånge samt skänker dem långt lif; men begå de synd,

sä störtar han dem i fattigdom, elände och sänder öfver demen förtidig död.**)
Utom Num dyrkas andra gudamakter, kallade Hähe; dem ber nian omhjelp och
råd samt om deras förböner hos Num. Hähe bestå antingen i ovanliga ste-
nar, träd och andra sällsynta föremål. Råkar nu Sainojeden pä ett sådant,
som efter hans theologl kan gälla som gud, tar lian och omlindar det med
band och bälten samt släpar det med »ig livart han färdas. Är föremålet ko-
lossalare, blir deraf en folkgud. I största anseende står en sten på ön Wai-

Man finner således här det märkvärdiga skådespelet af en storfolkstam,
hvilken efterhand genomtågat en sträcka af mer än 80 längdgrader och der-

*) Ganander,Finsk Mythologi, s. 29.
**) Högst upplysande härutinnan är den karta öfver Ryssland i 9:de århundradet,

svin , utförd efter Nestor, är bifogad Stiomi lör 1844.

*) Reseanteckningar; Morgonbl. 1844 N:o 38 ff. Det bör anmärkas, att Samoje-
dernes ofta bestridda finska ursprung af Castrén antagessom till evidens bevisadt.

**) Dessa föreställningar närma »ig i sjelfva verket mera Hebréernes än de kristna
folkslagens, enär vedergällningen för ondt och godt omedelbart äger rum i detU
lifvet uch all kunskap oui ett tilkoimuaude saknai.
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galz, till formen lik en menniska, nlom hufvudet, som är spetsigt. Efter detta
mönster bildasig Saniojederne sjelfgjorda gudar af träd, antingen nakna (sea-
daej) eller beklädda med vanliga samojedplagg och smyckade med gördlar
och röda band (hähe). De sistnämnda äro dels manliga, dels qvinliga och
utställas \4d fängstställen med anletet vändt mot vester. iSamojederne släpa
med sig hela renlass sädana gudar, fy för olika ändamål begagnasolika bilder.

Ehvad nian bönfailer hos Hähe — om rad, hjelp, hclsa, gods, — behöf-
ves derlill för livar gäng offer och en Ta-dibe. Tadiben är en trollkarl, som
iiger förmåga att samtala med guden, hvarförinnan han dock går till räds med
Tadiebtsio, små luftiga väsenden, andar synliga endast för Tadibens öga.
När nu en Hähe anlitas, uppreser man honom på marken och ställer framför
honom i lutande riktning ett spö, vid livars öfversta spets ett rödt band är
fäsladl. Derpä nedsätter sig Tadiben bakom spöet, med ansigtet vändt mot
gudabildens, tager sin trumma och börjar qväda till guden ett improniplu, som
innehåller en förbön för den bedjande. Dä lian härmed fortfarit en stund, bör-
jar bandet röra sig pä stickan, hvilket är ett tecken att guden tilltalar Tadi-
ben. Aaiiligivis lofvar han dä uppfylla alla böuer, men fordrar alltid en ren-
oxe, kall' o. s. v. till offer, allt efter den bedjandes förmögenhet, Dervid hän-
der ofta alt den bedjande börjar pruta och menar att guden väl kunde ge
med sig för bättre köp, eller ock begäres anstånd med offnngen, hvilket allt
guden, efter skälens beskaffenhet, beviljar eller nekar. Skall offer anställas,
sä aliägsnas först alla qvinnor, reven framledes midtför guden och strypes af
Tadiben. Hufvudet, hornen, stundom sjelfva huden, upphängas i eft träd fram-
för guden, hvars ansigte Tadiben bestryker med renens blod och bränner fet-
tet pä elden. Detta är gudens maltid. Allt det öfriga förtär Tadiben sjelf,
tillika med de vid offriugen närvarande; men härvid far den ätande ej spilla
någon blodsdroppe pä sina kläder, hvilket hålles för synd och bringar ofärd.
Tadiberne aga ännu eft annat vigtigt företräde framför vanliga menniskor:
odödligheten. Saniojederne lefva i den dunkla tro, att döden ändarmenniskans
tillvaro. Väl tyckes man förmoda, att den aflidne ännu lefver någon tid i
grafven, och det är derföre man icke blott vid den aflidnes sida nedlägger en
härd, en knif, en yxa, ett spjut, penningar och särskilda lifsfornödenheter,
utan äfven tid efter annan slagfar någon ren vid grafven; men dä liket för-
multnat, anses det vara ute med menniskan. Endast Tadiberue äga ett odöd-i
ligt lif; de förvandla sig efter döden till s. k. Itarmä, hvilka synas varai
liktydiga med de ofvaiinämnde Tadiebtsio. Man berättar, att de än hvila i sin j

graf, än äter vandra på jorden natfctid och, efter s!n fordna sinnesart . öfva
antingen godt eller ondt. — Mest frejdad bland Tadibcerne är den vise Urier,
som kallas en vis bland de vise, alla läkares läkare, alla spåmäns spåmän, en
mästare, sådan vår tid ej mera kan framföda. Denne Urier, som var både be-
rest och mäkta rik. ledsnade slutligen att lefva pä jorden. "Här," yttrade han,
"blir renafveln allt svagare, mossan aftager är frän är, vildbrådsfänget blir
sämre och sämre, men deremot tilltaga hos menniskorna stöld, bedrägeri och
all slags ondska; vi niäsfe söka oss en bättre bostad i himmelen." Så sagdt,
befallte han sina tvenne hustrur att sy åt honom och sig sjolfva nya kläder
och ät renarne nya körredskap, men förbjöd dem strängt att inflicka något
gammalt och förut brukadt i de nya tillrustningarne. Sedan allt var färdigt,
gaf han sig åstad med båda hustrurna. Främst styrde han sjelf med fyra
renostar, husfrunia följde honom i tvenne skilda spann. Knappt hade han hun-
nit halfva vägen, förrän renarne böljade vackla och sänka sig nedåt. Anande
orsaken, sporde lian af hustrurna, ont de , såsom han befallt dem, tillsytt allt
af nya stycken. Nu tillstod den yngre hustrun att i hennes klädnad fanns eft
litet band, som tillförcne blifvit brukadt, och bad tillika med tårfyllda ögon
att fä återvända till jorden och sina tvenne söner, som hon der qvarleninat.
Hon ville hellre dela jordens sorger med sina barn, än utan dem njuta himme-
lens sällhct. Bevekt af hustruns böner, skickade Urier henne till jorden igen,
men sjelf for han till himlen med sin förs (gifta hustru och faun der allt livad
menniskan kan önska sig: starka renar, goda mossor, villebråd i skog och sjö
m. m. — Tron pä himlafärder är för öfrigt hos Samojederne något ganska
vanligt. När en gäng en religionslärare sökte att röra sina åhörares härda-
de samveten med berättelsen om Eliie himlafält!, anmärkte en Samojed ganska
lugnt efterberättelsens slut: "brormin forock till himlen för några månadersedan."

Slägtskapen mellan dessa föreställningar och de fornfiiiska röjer sig

utan svårighet. Man igenkänner här den finska trolldomenskärna, sam utan
tyifvel bestod i gudabcsvärjelscu; i de grofva beläteua "Hähe," återfinner man
Lappames Seider. Deremot saknar man det skönhetens element, som i skep-
nad af sången så mycket förmildrar den finska hedendomensnattsvarta skug-
gor. Detta och annat berättigar till det antagande, a(t Finnarne före kristen-
domen allaredan gått framom den ståndpunkt i kultur, som nu innehafves af de
nord-asiatiska stamförvandterne, likasom desse i sin tur höjt sig öfver detvilda
djurlika barbari, som, enligt Taciius, i första f>ekiet efter CMstus, herrskade
blaud de finska nationeme.
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Bjarma-Sagan.

Efter Tschudernas saga följer i finska fornäldern den beslägtade sagan
om lljarmaland. Mindre sjelfva ämnet, som för båda sagorna är delvist
detsamma, än framställningens olika färg och berättarnes personlighet åtskilja
dem. Ty Bjarmasagan, ehuru vidrörd i ryska krönikor och känd af de flesta,
som under medeltiden skrefvo om norden, är 1 sina bjertasle drag hämtad ur
isländska skaldeverk, som förherrliga Norrmännens djerfva bedrifter i denna
yttersta nord och afmäla de folk, mot hvilka de stridde. Vidunderliga äro
ofta berättelserna om Bjarmernas folk, men genom dikternas grummel skönjes
tydligt den historiska kärnan.

Vid llvita Hafvet* sydöstra kust, kring Dvinas stränder och längt mät
slättlandet ända till Wolgas och Kamas öfra lopp låg Bjarmaland. Driftige
och mångkunnige voro de<s inbyggare. hade samlat stora rikedomar för-
medelst indiska handeln, som gick genom deras land utmed de stora floderna
till norden och vestern af Europa. Krigiske blefvo de genom sjeffförsvarets
nödvändighet; mäktiga voro deras härar. I sina välmaktsdagarlydde de egna
oafhängiga stamfurstar, dem främlingarne kallade konungar; de hade en egen
samhällsförfattning och voro af alla finska folkslag det, som hade den mest ut-
bildade gudadyrkan och troligen den högsta ståndpunkt af Inhemsk kultur.

Norrut pä näset vid Dvina ström, säger sagan, var i skogen en helgad
plats och rundtkring denna en hög skidgård, vid hvars lästa ingångsport sex
Bjarmer stodo, tvä i sender, pä vakt hvarje natt hela året om. Innanför skid-
gården voro omätliga skatter nedgrafna i jorden; ty när en rik man dog,
skiftades hans egodelar mellan arfvingarne och den döde, och den dödes an-
del grof man ned pä det heliga stället; men vid hvarje barns födelse nedlade
man der en handfull silfver. Att röfva dessa skatter, ansågs af Bjarmerne
såsom det gudlösaste brott, men af Norrmännen prisades detta såsom den
yppersta bragd. Och här inom skidgården stod äfven den store Jumalas
bild; men efter hvad somliga sagor säga, stod der ett förunderligt praktfullt
tempel vester om elfven, mycket skönt och lysande, så att hela marken glim-
made deraf rundtomkring. ty det var arbetadt med guld och inlagdt med ädla

stenar. Innanför tröskeln rar en graf fylld med gift, men inne i templet satt
Jumalas presdnna, den mäktiga trollqvinnan Kolfrosta, hvilken i hvarje mål
förtärde en (vä ars gammal qviga och bevakades af en trål, en tjur och ca
gam, som med sina vingar ihjälslog hvarje närgången. Bakom en lönngäng
och en jerndörr förvarades Kolfrostas efterträderska och trettio trollqvinnor
vaktade templet. Längst inne i detta stod Jumalabilden. Pä hufvudet bar
han en krona med tolf dyrbara ädelstenar och kring halsen e(t smycke, som
kostade trehundra marker. På knäna höll han en guldskäl, sä stor att fyra
fall gode män hade möda att tömma henne, när hon var full iskänkt med vin,
och skälen var fylld med det rödaste guld. Pelleu, som omgaf Jumalabilden,
uppskattades i värde lika med tre de rikaste skeppslaster. Somliga sagor
veta äfven förtälja om Thors bild, som sades sta inuti templet med ett för-
silfradt bord framför sig, och på bordet stod ett ryktbart buffelhorn, glänsande
af guld, men fylldt med förgift.

Bland andre berömde Bjannalandsfarare voro äfven Norrmännen Thorer
Hund och Karli, hvilka år 1020 ditseglade på tvenne skepp med fem och
hundrade välrustadc män. När de anländt till Dvinas mynning, idkades först
köpenskap, men dä marknaden var till ända, seglade Norrmännen ut pä red-
den och uppsade freden. Derefter rädrjorde de och beslöto att nästa natt
försöka ett anfall på Jumalas område, för att plundra dess skatter. Alltså
leuinades några qvar (ill skeppens bevakning, men de öfrige laudstego natte-
tid och funno skidgården obevakad under vaktombytet. Dä gick Thorer Hund
till skidgården, häftade fast sin yxa ofvantill och drog sig öfver; så gjorde ock
Karli och båda öppnade sedan porten inifrån för sina män samt började or
högarue borttaga sä mycket guld och silfver, som de förmådde bära. Sjelf
gick Thorer till Jumala och borttog skälen med penningarne, men Karli ville
hafva gudens halsring och högg till den med yxan sä härdt, att hufvudet med
ett förskräckligt dån flög af Jumala. Deraf märkte den nalkande vakten oråd
och gjorde larm, rundtomkring förnummo Norrmännen endast hornskall och
undkommo med knapp nöd till sina skepp, förföljde med rop och skri af Bjar-
merne, som likväl alls icke sågo dem, till följe af Thorer Hunds finska troll-
konster.

Bjarmernes farligaste fiender voro dock i längden Nowgoroderne, mot
hvilka de med mycken tapperhet, men vexlande lycka, värjde sig flera ärhun-

i draden. År 1079 slogo och dödade Bjannerne Nowgorodske fursten Gleb
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Sväloslavvitsch, som gjorde ett infall i deras land; är 1187 bragte de om lif- 5
vet alla Novvgoroder, som utsändes att hos dem indrifva skaft, och ännu är j
1342 finner nian ett krigståg företaget mot dem frän Nowgorod. Efter denna ;
tid försvinner Bjarmernes namn pä samma gäng som deras sjelfstöndighet, J
deras rikedomar, deras gudadyrkan och sjelfva deras vunna bildning. Verlds- ;
handeln hade långt för detta sökt sig nya vägar, de aflägsna stränderna af ',
Dvina råkade i glömska, och när effcr ett hälft årtusendes förlopp den nyfikne »

vandraren letar pä sagornas skådeplats efter Bjarmernes skatter och Jumalas ;
bild, möfcr honom ödemarkens dyslra tomhet och ett förvildadt fåtaligt folk. J
som i fattigdom och råhet tanklöst trampar den jord, i hvilken fäderne grofvo j
sina döde och sitt frejdade guld. 5

0
Hvilket skådespel af att förgånget folk! J

Esternes Saga.

I den stora folksfrid, som genomgår hel» den finska forntiden och ätI
denna ger ett sä egendomligt intresse, skall man pä ett märkvärdigt sätt alle-
städes återfinna tretalet. Tre folk af olika stam hafva kämpaf om Finland
(Svenskar, Finnar, Ryssar'); tre voro de egentlige Finnames folktyper (Kare-
lame, med deras egenartade förvandter Quamerne, samt Jemerne); trefaldigt
uppträdde äruitligen de besläglade folk, som besitta den finska norden i in-
skränkt mening: Ester, Finrar och Lappar. Bland dessa har Esten företrä-
desvis spelat krigarens, vikingens roll och förblödt som en hjelte pä slagfältet;

Lappen har, i full motsats till denne, rönt den alltför fridfärdiges lott att bort-
jagas från menniskors stigar och förtvina vid den bebodda verldens yttersta
gräns; Finnen åter står mellan båda, icke blott till boningsorten, ulan fastmer
till lynnet och (ill sina öden, sä att dä Esten anfallit och Lappen flytt utan
försvar, har Finnen slagits som en man för sin torfva, men icke tagit ett steg
deröfver. Freden älska de i botten alla; men' Esten fäster dervid som vilkor
makt och vinning, Lappen köper den för hvad pris som helst och Finnen för-

behåller sig den lugna besittningen af sill förra. Fördenskull sfär denne sist-
nämnde ensam upprätt än i dag. Alla tre folken hafva mycket gemensamt:
det inåtvända slutna lynnet, som hos de båda yttre folken öfvergätt till miss-
(änksamhe(; det sega vidhållandet af det gamla, minst likväl hos Lappen;
böjelsen för magi och slutligen den egna fallenhet för salir, hvilken, godsin-
tast hos Finnen, i de båda extremenia spetsas af hatet mot främlingorne (ill

uddhvass skärpa. Att med all denna öfverenssfämmelse Finnen, mer än sina
bröder, synes egnad att i historien framträda som elt kulturfolk, bör utan
tvifvel (illskrifvas yttre omständigheters inverkan under läroåren, men ock till
en del den olika skiftning i lynnen, hvilkel han fått pä sin del. —Kastar man
en blick pä Ungrarne derjemfe, så kommer man till den märkvärdiga obser-
vation, att det finska sfamlynnet ju längre söderut, desto mera får en tljerf
handlingskraft ; ju längre deremot åt norden, desto mera tillbakadraget visar
det sig, och slutligen skyggar det undan för hvarje oniildt vidrörande. En
s(or och märkvärdig lärdom om naturmakternas ingrepp i folkens daning !

Tvenne bröderbosattesig alltså pä ömse sidor om den egentligeFinnen: län-
gre i söder Esten och Lappen längst i norr. Båda hade den sorgsna lott att
tryckas till jorden af en öfvermakt: Esten af Tyskarne, Lappen af sin härda
styfmor naturen. Och bådas öde mörknade alltmera under tidernas lopp: allt
tyngre lade sig öfver Esten en främmande nationalitet; allt högre trängdes
Lappen ät norr. Midtemeilan dem slod Finnen och kufvades af eft främmande,
äfven han, men när århundraden förgått, fann han sig vara segrarens foster-
broder, i stället för att vara hans träl.

Esten flyttade ifrån sin broder Finnen och bosatte sig i Romames gamla

■'bernstensland'' söder om finska viken och Östersjön. Här fann han bördiga
marker, bevuxna med täta skogar, i hvilka före hans tid inlet yxhugg dånat,
och dä han, lik sin finske broder, kände sig tålig och stark nog aft rödja och
svedja och sä i ödemarkerna, såg han innan kort sina bygder odlade-ochvild-
djuren trängda tillbaka frän de glesnande skogarna. Åkerbruket blef då hans
hufvudnäring och derjemte idkade han fiske och jagt. Men emedan hans land
låg vid hafvet och sandkullarna i dess granskap icke lönade odlaremödan, loc-
kades Esten ut på handel och sjöröfveri, som den tiden ofta drefvos under
samma firma, och sä blef han en af nordens skickligaste och djerfvaste sjö-
män. Med alla sina grannar af främmande stam låg han i oupphörliga krig
till vatten och lands; Starkocler, den hundraarmade, uppgifves ha varit af est-
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nisk börd; estniska flottor störde handeln för det blomstrande Wisby och Odins
gamla Sigtuna uppgick i lågor för dessa sköflares hand.

Esten bodde gerna i enstaka hyddor pä kullarna, i skogarna eller vid
liafskusten. Samhällets band voro hos honom lösa och föga utbildade; under
freden lydde han sina äldste (Waiinemad) och ikriget den tappraste anförarn.
Klädd i det mörka vadmal han sjelf tillverkade, väpnad med trädsköld, klubba,
kastspjut och båge. tillbylte han sig af utlänningen jcrn och salt; de ädla
metallerna lärde han först känna pä sina plundringstag. Dan hade sina heliga
lnndcr. i hvilka han offrade och der ingen vågade röra ed löf; den heligaste
var pä ön Dagö, "Hio maa." lundemas land. Högst i hans dyrkan stod stam-
guden Jumala; dock säger man alt Thorabita, nordens mäktige Thor, af ho-
nom kallades den gamle (kou = ukko). Om WUinämöiiien (Waniiemuiine)har
lian flere sägner, såsom huru Wamicinunnc pä Hornberget i Reval erbjöd sig
ad lära alla skapade varelser sängens höglidsspråk och sjöng sä ljufligt alt

lians tårar trängde genom sex mantlar och sju lifrockar, och huru alla varel-
ser dä lärde sig spridda ljud af sängen, men menskan ensam alla. Kaleva
(Kaallev, Kallevi poeg) har i hans land utfört mänga bedrifter. Så stridde
Kaallev engäng med (re välrustade riddare och nedstötte dem alla, en efter
annan, i jorden, den förste till knät, den andre till halsen och den tredje med
hufvudet många fot under jordytan. En annan gäng kom han med tolf (olfter

bräder öfver Peipussjön, livars djupaste vaden räckte honom till midjan. I
skogen näst intill mötte honom tvenne jädar och strid uppstod. Kaallev hade
sönderslagit elfva toffter bräder pä sina motståndare, utan att få makt öfver
dem, då ur buskame en stämma lillropade honom, att han skulle slå till med
kanfen af bräderna. När han dymedelst dödat jättarne,bad han den okände
rädgifvaren stiga fram för att mottaga hans tacksägelse, men denne svarade,
ad han ej kunde framkomma naken. Kaallev ryckte genast af sig sin yfviga
pels och kastade den åt den nejd, derifrån rösten kommit, och strax framkom
ur buskarne en igelkott, hvilkeu sålunda har Kaallev att tacka för sin tagg-
Leklädnad.

Förutom flera mindre gudomligheter för jagten, för fisket, för ladugår-
den m. m., dyrkade Esten solen och mäuen. Nymånen helsade han med föl-
jande vackra besvärjelse: "(ene, terre, noor ku; siuna vanveks, minna noo-
reks; ku kulda pelpeks, raufe rahvas tcrveks," *) d. a. hel! hel dig, unga

*) Wiiltgeroi, Geseaiehte Esthlauds, sid. 7.

mäne; må du åldras, jag föryngras; guld må till sin skönhet månen äga;

menskan jernel (ill sin helsa, — d. a. jcrnhclsa. Och när de små luftandarne
(hos Finnarnc Kuumef ni. fl.) förtärde månen, hvaraf förmörkelser uppstodo,
användes starka (rollord, fiir att fördrifva de glupske Ijusfienderne. Ty Esten
vanslägtades ej från sin stam i kunskap om hemliga (ing; (rolla kunde han
pä fri hand, fastän han deri erkände Finnen för sin öfverman, liksom denne
Lappen. Tron pä själens tillvaro efler döden återfinnes hos Esten i hafis
gästabud för de aflidne en bestämd dag i aret, sedermera alla själars dag.
Då skurades och eldades stugan, mat och dryck framsatte* för de döde, hus-
fadren stadnade ensam inne, och lyste med pertan de osynlige gästerne, hvilka
han dä var förbunden att nämna vid namn och uppmana att hälla till godo
välfägnaden. Efter någon timma hade själarna spisat nog och visades nu på

dörren, med tillsägelse att färdas fram efter vägar och stigar, men ej öfver
åkrama, som deraf kunde (aga skada. 11 i påminner sig ej härvid Finnar-»
nes Kekri-fest? — När Esten dog. kläddes han i sina bästakläder och sades att

sida pä fen stol; kring honom sade sig alla hans närmaste, drueko honom till
och frågade, hvad som månde hafva gått honom emot, efter han dog. Qvin-
norna uppstämde deTpå eft ljut och upprepade samma frågor: "säg oss, hvar-
före du dog? hade du icke en god hustru'? hade du ej tillräcklig åker? o.s. v,

Derpä fördes den döde (ill grafven och med honom lades silfver och guld,mat,
redskaper, samt nål och träd, i fall något ginge sönder under resan till andra
verldeu. Ännu sedan Esferne antagit kristendomen, gäfvo de den döde en
yxa i handen och sade (ill honom: "gå, gä, stackars man, der borta skall du
väl pliiga våra herrar (Tyskarne) sä som de plägat oss här nere;"*) — ett
bevis pä folkets djupa hat mot sina förtryckare.

Fordom hade Esten för sed att röfva sig en brud, ehuru ofta med för-
äldrames vetskap; i en sednare tid friar han, liksom Finnen, med talman, och
först vid tredje besöket får han ja. Dog en moder, utan att eftcrlemna döttrar,
sä ärfde icke mannen eller sönerne, utan sysfrar eller andra qvinliga slägtin-
gar hennes silfversmyckeii och andra prydnader. För sönerne gällde den säll-
sama lag, att den yngste ärfde sin faders egendom, "emedan han dittills
haft minsta nytta deraf." Ville en af de äldre sönerne skiljas frän boet,
hängdes ett bila. knuten vid ett halmsträ, pä Ikuh rygg; kom han sä (ill dör-

*; Willigerod, sid. 13.
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ren utan att strået brast, behöll han bilan som arf, men brast halmen, måste i
han lodlös lemna fädcrnehuset. j

Många sägner nm dess forntid gä ännu bland Esffolket; sköna sånger
till fosterbygdens lof, sorgsna minnen frän gladare dagar, satiriska begabbel-
ser öfver främlingariie, har man ännu i behåll hos dem; äfven vackra sagor,
säsom den om Koit och Ämarik, morgon- och aftonrodnaden, hvilka af him-
melens herre begärde att evigt fä vara brud och brudgum och hvarje midsom-
marnatt fä sluta hvarandra i sin strålande famn. Men den rika lefvandeskalde-
ådra, som genomströmmar den finske runoniekkans bröst, de omfattande sago-
cykler, som sä sjelfmant sammanknyta de spridda finska hjelfesängcrna, finner
man ej hos Esten mer. Många århundradens härda förtryck har förstummat
hans säng och gifvit sjelfva hans spräk en förtidig, främmande utbildning, och
det är först i sednaste tider hans oblida öden börjat ljusna. Tidigt instängdes
han af Ryssen i öster, Polacken i söder, Tysken i sydvest och vester, inom
sitt nuvarande omi-äde, det egentliga Estland. Sin kristendom fick han, liksom
Finnen, betala med sitt oberoende; Dansken tog hans land omkring 1219 och
behöll det till 1347, från denna tid till 1561 lydde Esten under Tyska riddame
i Liffland, hvilkas efterkommande ännu besilla nästan hela hans jordegen-
dom; sedermera till 1700 kom landet under svenskt öfverherrskap och slntli-
gen under ryskt intill nuvarande tid. Med hela sin stams seghet har Esten
till denna dag bibehållit sin nationalkarakter och jcmväl sin åldriga kläde-
drägt; medvetandet af att vara ett folk, synes deremot ha gått för honom för-
loradt, att döma af hans sed att icke kalla sig sjelf med ett inhemskt nomen
proprium: han kallar sig nemligen Maa mees, landets nian eller inbyggare;
i plur. Maa Rahvast. Finnen kallar honom Wirolainen, troligen efter Wier-
ländska kretsen.

Detta är i korthet sagan om Esten och hans land. De skola hafva
framtid, äfven de.

Lapparnes Saga.

Lappen har en sorglig saga att förtälja om sig sjelf. Det ser ut
som hade han i högsta mätt åsamkat sig den förbannelse, som hviUt öfver
den finska stammen: den att oupphörligt vika undan för andra, vika sä långt
som en menniskofot det kan, utan att begrafvas i den eviga snön. Honom
nekades till och med den tröst, som med deras öde försonat de andra folken
af hans stam, den att genom åkerbrukefs och bildningens införande 1 nordens
ödemarker förvandla förbannelsen till en välsignelse. Lappens historia är i
allmänhet svaghetens historia på den jord, der "lifvet är en strid från början."
Förr bodde äfven han i rikare nejder. Först bland alla finska folk trängdes
han undan sina gamla hemvist i Uraltrakterna och tågade rakt vesterut; det
var sannolikt honom Tacitus träffade på sydkusten af Östersjön i första seklet
efter Christus. I ganska gamla tider befolkade han Finland och ströfvade öf-
ver fjällen långt inåt det svenska Norrland. Det är kring honom egentligen
striden hvälfver sig om nordens äldste inbyggare. Sjelfve säga lapparne att
äldre folk än de bebodde Norden "förrän Gud sfjelpte om verlden." Dermed
hade så tillgått, att Gud (Jubmel) engäng hade omhvälft jorden, sä att vatt-

net ur träsken och elfverna steg upp på landet och fördränkte alla menniskor,
undantagande tvenne syskon, en gosse och en flicka. Dessa tog Gud under
armen pä ett högt berg, som kallades Passe-Vare (det heliga berget). Se-
dan faran var förbi och Gud hade släppt dem ifrån sig, skildes de frän hvar-
audra och gingo pä hvar sin väg, för att söka om det ej funnes mera folk i
verlden. När de sålunda vandrat tre är, kommo de åter tillsamman och igen-
kände hvarandra. De skildes då åter och träffades igen efter tre är, dä de
ännu igenkände hvarandra. Men efter ytterligare tre år, dä de vandrat på
samma sätt som förut, kände de icke hvarandra mer, utan började lefva till-
samman och födde barn, af hvilka alla nu lefvande menniskor härstamma *).

Något som för öfrigt låter förmoda, att Lappen i norden anträffat äldre
inbyggare, är hans jättesagor,af hvilka han har en stor mängd. I dessa
förekommer Lappen alltid som menniska under namn af Ask o vis (ordet lå-

*) Högström, Beskrifning om Lappmarken, pag. 47.
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nadt från svenska sagor) i motsats mot Stallo, jätten, ett grymt och vid- ;
underligt väsende i inenniskogestalt. Jätten är större och starkare än men-:
niskan, hvilken han förföljer och vill uppäta, men vanligen kommer han till•korta, ty med all sin styrka är han mäkta dum och menniskans list får stan- :
digt öfvertaget. Stallo äter icke blott menniskor, utan ock sitt eget slägte; !
hans hustru kallas Rutakis och är en-elak trollpacka. Engäng hade Askovis 'fallit i händerna pä Slallo och föreslär denne att pröfva hvarandras styrka pä
det sättet att man springer mot ett träd och' försöker hvem som kan stöta
hufvudet djupare in; denne vore dä den starkare. Slallo försöker först, men
kan ej alls fä hufvudet in i trädstammen. Askovis säger sig vilja spara sitt
prof till i morgon, och undertiden holkar han i all' tysthet ut en mängd stora
hål i stammarna och öfvertäcker dem med bark. När dagen kommer, lyckas
hans prof förträffligt, han springer mot det ena trädet efter det andra och
stångar in hufvudet ända till öronen. Slallo ser med den största förundran der-
pä och föreslär nu ett annat prof: man skall kasta en isbill upp i luften och
försöka hvem som kastar högre. 'Stallo kastar först, och det sä högt, att bil-
len knappast synes. Askovis gör sig till och säger sig ämna kasta billen upp
på molnen, sä att den blir qvar der. Nej, käre son — min bill! säger Stallo
och vill för ingen del bli af med den. Askovis har ju dessutom redan visat
sig vara den starkaste vid stängningen. Nu börjar han vrida vidjor. livad
skall du med dem? frågar Stallo. ~lag tänker bära bort din silfverbod, sva-
rar Askovis. Nej käre son, för all del, min bod! utropar jätfen och kan nu
endast lösa sig från plundring genom att fylla Askoris' hatt med silfver, och
det blir icke sä litet, ty Askovis har skurit kullen ur hatten och häller den
öfver en grop i jorden, som dä måste fyllas först. — En annan gäng har Stallo
satt ut nät att fånga bäfrar, gjort upp en eld i skogen och lagt sig att hvila.
I nätet har han fästat ett snöre och i andra ändan pä detta en bjellra, för att
höra när bäfvern fastnade. Vips pinglar det, och Stallo skyndar (ill, men fin-
ner ingen, ty en illmarig Lapp har ryckt pä snöret och begagnar Stallos från-
varo för att uppbränna hans kläder. Stallo återvänder och harmas öfver sin
oförsigfighet att lägga kläderna sä nära elden. Om en stund pinglar det äler:
samma puts ; Lappen släcker nu hans eld. Dä börjar Stallo jemmerligenfrysa
och går till månen, som just sliger öfver himmelens rand. Se, fader, din son
fryser! ropar Stallo och sträcker armarne mot månen. Men månen förblir kall
och känslolös; jätten fryser ihjäl. — En tredje gång slogs en Lapp vid namn
Palto-podnje med en Stallo ej långt från Gellivare vid en heligsfeu. Understri

den anropade han stenen om hjelp och lofvade honom mänga dyrbara saker,
men jätten lofvade allt detsamma, och sä fick ingendera öfvermakten. Omsi-
der lofvade Lappen att förära ät stenen sin fiendes jerayxa, och i detsamma
fick han öfverband, sä att Stallo damp i backen. Alltsedan såg man i länga
tider invid denna sten cii jcrnyxa, pä hvilken ingen rost kunde bita. Det var
Lappens gäfva; men är 1745 om hösten borttogs yxaa af en KaitomLapp, som
lofvade lägga benen och hornen af en renoxe dit i stället *).

Den förmodan att Stallo betecknar ett urfolk före Lapparne besfyrkesaf
de mänga andra sägner Lapparne vela att förtälja om sina strider med Sven-
skar och Karelare (Karjelah). Drifven till det yttersta, har Lappen vid säda-
na tillfällen, mot sin natur, gripit (ill nödvärn, men fanns någon möjlighet alt
segra med list, så föredrog han detta. En skara Karjelah ströfvade en vinter
öfver fjällen framåt Norige och tvang en Lapp att blifva deras vägvisare.
Denne, som skidade förut i mörkret med ett bloss i handen, manade fienderna
att följa sig hamn i hal, emedan vägen vore svär. Plötsligen pä ett ställe,
der fjället stupade alldeles tvärbrant, kastade Lsppen sitt bloss utföre, men
sjelf vek han af åt sidan och fick fotfäste-i en klyfta. Karelame äter följde i
full fart efter der de sågo blosset och störtade allatill sin ofärd i bradjupet.—
En annan gäng hade en hop Karjelah infallit i landet och tagit stort byte,
emedan anfallet var oförsedt. Nästa vinter kommo de derföre igen, men Lap-
parne voro nu förberedda. De hade tagit eu gammal man af sitt folk till an-
förare och denne hade låtit uppföra en ansenlig mängd timmerstockar på ett

högt fjäll; men utmed fjällets sidor hade han låtit väl nedtrampa snön och sia
vatten derpä, sä att alltsammans blef isbelupet all(in(ill öfrcrsta kullen. Sedan
lät han i isen hugga trappsteg uppföre samt göra vägar och stigar pä alla
kanter, för att ditloeka fienden. Karjelah kommo ganska riktigt och sågo
Lapparne samlade öfverst pä fjället, hvarföre de företogo sig att klättra upp
efter trappstegen. Men när de hunnit halfva höjden af fjället, lälo Lapparne
pä engäng alla sina timmerstockar rulla utför den hala isbranlen, och sä blefvo
äfven denna gäng Karelame jämmerlige*krossade, pä tvä när. hvilka lemlä-
stade skickades till sitt hem för att förkunna ofärden. Antalet af slagnesökte
man utreda derigeiiom, *tt man tog deras eldstål och uppträdde dam på båg-
strängar ; och blef dermed halftredje bågsträng uppfylld.

*) Lastadius, Missionsresor i Lappmarken 1828 — 32, sid. 468.
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All Lappames list och fbrslagenhct hjelpte likväl icke i längden. Sid !
sista snöbetäckta hemvist i den högsta norden, fingo de väl behålla; det af- ;
undades dem ingen, om icke den norrske och finske nybyggaren, som i sed-!
nare tider framträngt sä högt komet mognar och timmer finnes för en stuga. !
Men skattskyldige blefvo de efterhand (ill alla sina grannar, och flera århun- ;
draden igenom ledo de af Birkarlarne hårdt förtryck. Ty konung Magnus !
Ladulås berättas hafva gifvit Lapparne "hina i händer till egendom, som ville!
komma dem under Sveriges krona." Och derpä skola invänarne i Birkalasoc- ;
ken i Finland hafva begifvit sig upp och dagtingat med Lapparne, men der-!
under oförsedt öfverfallit dem, dödat mänga och vunnit landet "allt till norra j
och vestra sjön." En sägen tillägger, att en Birkarl gått Lapparne i förväg ;
och låtit sin hustru gräfva honom ned i snön pä ett ställe der de andra måste j
fara fram, och när de skidat öfver hans hufvud, hade han räknat deras tal varaj
15, hvarefter han äter skidat förbi dem och nedhuggit en efter annan, der de!
i rad framkommo, sä när som den siste, med hvilken han hade en svårstridatt j
uthärda, innan han vann. Men om Birkarlarne längre fram mera. Visst är
dock, att Lapparne lidit af menniskor mer våld och skada, än af vilddjuren
och snöstormarne pä deras fjäll, alltintill sednaste årtionden, dä man begynt
vårda sig om deras undervisning och trygga dem för grannars snikenhet och
öfvervåld.

Ingenstädes kan man vara utan Gud, ej ens i Lapplands ödemarker, och
fördenskull, hvarhelst lappsk tunga talas, hör man traditioner om Scider
(Seida, Sieida) d. a. Gudabilder mest af sten, för hvilka Lapparne knäböjt och
framburit offer af vildrenars horn och ben samt fågelvingar, äfvensom de be-
ptrukit dem med renblod och fiskflott. Det egna var med Seiderne, att de icke
voro formade af menniskohand, utan naturens verk, merändels stenar och klip-
por af sällsynt skapnad, krusiga och knottriga, nägongång sammansatte af
flera mindre stenar till mensklig liknelse, stundom äfven groft tillhuggne af
träd (Kuiikaiset, Molekit), likasom hos de gamle Finnarne. I Seiderne har
Lappen icke dyrkat sjelfva stenen eller belätet, utan gudomligheten har tänkts
6åsom inneboende deri, hvarföre ock mången Lapp är i den tron, att dessa
stenar hafva lif och kunna gä. Ty, säger Lappen, när hjelten Päiviö störtade
nägre af Seiderne i Enare sjö, rörde de sig längepå vattenytan utanatt sjunka.
Sina personliga gudar — Äi j e = Ukko, Hiid d a = Hiisi, Lempo, Tuona
m. fl. — har Lappen länat af Finnen, som i gudaläran kom längre än han, ty

Lappen har icke sjelf förmätt höja sig öfver den råa naturdyrkan. Madderakka
kallades af Finnarne en pä fasta landet befintlig lappsk Seida, Saarakka åter
en sådan som Lapparne dyrkade pä sjöholmar *). Andra fider hafva nu kom-
mit, dä det arma obildade folkets klumpiga gudarråkat i förgätenbet och för-
akt; ty den kristne Lappen är af hjertat gudfruktig, derföre vill han ej veta
af förfådrens hedendom, och vet icke heller synnerligt. Men ännu stundom,
när den resande på fjället öfverfalles af ett bland dessa förfärliga yrväder,
som endast der äro möjliga, säger Lappen halfleende, halffrnktande: "vi hafva
rest förbi en Seida och förgätit att offra åt honom, derföre vill han visa hvad
han förmår." Ett minne af hedendomen dröjer dock längst och skall ej kunna
utrotas, sålänge ödemarkernas ensliga storhet stämmer menniskosinnet för det
underbara och öfveraaturliga: det är den gamla trolldomen, i hvilken, som
hvar man vet, Lapparne bland alla jordens folkslag varit det mest beryktade.
Men sjelfva den lappska trollkonsten är icke mer hvad den varit; de finska
nybyggarne gå nu längre deri, än Lapparne sjelfva; och spådomsförmägan —
vare sig i händerne, i bränvin eller kaffe — är nu den, hvari Lappqvinnorna
mest söka visa sin skicklighet.

Det gamla Lappland, till hvilket man fordom förlade allt detvidunderliga,
dystra och ondskefulla, för hvilket folktron skyggade, är icke mera ett okändt
sagoland; kyrkan har inregistrerat dess inbyggare, vettgirigheten har trängt i
det innersta af deras usla kåtor. Tvenne näringsfång särskilja Lappmarkens
ströfvande nomader. Fjäll-Lappen med sina renhjordar byter två gånger
i månaden boningsplats. Om våren drager han ned till hafskusten; höstelid
återvänder han till fjällen. I drifvorna nedstöter han fyra bågforraiga träd i
tvenne halfcirklar; några tvärträd dertill, några stänger i sluttande ställning
deremot, ett vadmalstäcke slaget dcromkring, en eldstad af några stenar, litet
björkris på marken inuti, derpä några renhudar, och den boning (kåta) är fär-
dig, i hvilken hela familjer finna sin tillflykt. Ute måste dock mannen vaka;
vargen lurar i hvarje buske; ve den ren, som skiljer sig frän hjorden. Slag-
taren är så ständigt till hands, att Fjäll-Lappen hela vintern om lefver af det
som öfverblir efter ulfvens tand. Vild och ohyfsad är Fjäll-Lappen, hans be-
teende är plumpt; gerna griper han till näfrätten. Men under denna bistra
yta döljer sig ofta ett kärleksfullt sinne och Castrén träffade en man af detta

*) Castrén, i Suonii 1842.
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folk, som i hela trettio åren aldrig vexlat ett ondt ord med sin hustru, aldrig g
0

tilltalat henne annorlunda, än med det vackra ordet "loddadsham" (lintniseiii, *
min lilla fågel). — Fiskare-Lappen deremot stör redan pä nomadlifvets 2
gräns, han bygger sig vid hafskusten eller flodstranden en bofällig stuga till g
vinteride; om sommaren irrar han kring; nägra får ulgöra hans hjord; fisk är S
hans dagliga spis, när han ej lyckas med tjufskytte fälla någon af Fjäll-Lap- g

0
pens renar, och till det ringa mjöl, han mot tiodubbla priser tillbyter sig af S
Norrmannen, blandar han ständigt bark. I religiöst och sedligt hänseende står g
han öfver sin broder pä fjällen, men of Iare än denne hemsöker honom hungern g
och hans öfvergång frän nomadlifvet har medfört ekonomiskt förfall; bränvinet ?
föröder honom och vinningslystne grannar plundra med krämarekonster hans *
ringa egendom. g

Same kallar sig Lappen sjelf och vidkännes ej sitt svenska namn (det
finska Lappi), hvilket, enligt Castrén, ursprungligen betecknar den ydersfa nor-
den, men sedan blifvit ett smädeord, som antyder råhet. Sjelf räknar han
slägtskapen med Finnen sig till heder; men Finnen vidkännes honom ej.
Hans framtid är dyster, ty vintern och snöstarmen släppa icke sitt tag, polens
isar tina aldrig, och blott genom öfvergängcn till ett stationärt lefnadssätt kan
Lappen rädda ät sig hoppet om en eivilisatiou och ett mildare öde.

Karelska Sagan.

Så nödvändigt och naturligt vexer finska folket ut ur stammen, och folk- j
sagan ur stamsagan, att man måste förundra sig, huru ens någon kommit ;
på det infallet att söka finska historiens bestämningar i vesteni utomfolket och 1
stammen sjelfva. Väl ligga mellan forntid och nutid många dunkla århundra- ;
den, okända vandringsbanor, korsande folkrörelser; men utgångspunkten, en-

g'a\\<r gifven. anvisar riktningen af de vägar folken måste hafva fagit, för att
hinna sin nuvarande ståndpunkt, och derigenom blir en allmän öfverblick möj-

lig, ehuru detaljerna gått förlorade, måhända för alltid. Sålunda, bortseende
frän de vidsträcktare slam- och sprhkförvaudtskaperna, leder man sig frän
Wolgafolken förniedelst Wotjakenie (ill Perinska folkfamiljen kring Kamas och
Dvinas flodområden samt vidare österut till de Ugriska folken kring Ob.
Vesferut äter gä, som floder ur samma källa, förutom andra, de finska grann-
filken Ester och Lappar. Ännu ett tag ur källan, och man ser sig med Ka-
relame förflyttad frän det gamla Perm och Bjarmaland intill hjertat af
Finland.

Efterföljande är, med några fä afvikeiser, gängen af den stora folkdikt,
som Lönnrot och andre samlat frän de Karelske sängames läppar och son»

18.'50 utkommit i tryck under namn af Ka leval a, d. a. Kalevas hem. I be-
rättelsens (råd infläta sig många episoder och nägrmgäng synes den trasslad
af nyare tillsatser; men häller man ständigt i sigte de väldige hjelfar och de-
ras verk, som der besjungas, så reder sig träden och omslingar nationen, och
Kalevafa blir sålunda en enda stor folksaga om hela den finska forntiden,
ehuru endast en del af folket, Karelame, deri uppträder som handlande,, i
kamp mot Pohjolas onda slägten, i hvilka man velat återfinna Lappen, de ti-
der, dä han var mäktigare än nu.

I tidens begynnelse fanns endast vatten och en öm samt Wäi n ä-
möinen, som drefs omkring på hafvet*). Örnen flög i öster och flög i
vester, sökande sig ett bo; varsnade så slutligen Wäinämöinen lik en tufva uti
hafvet, byggde sitt bo på hans knä och lade i boet sex gyllene 'åg:g: men det
sjunde var ett jernägg. Deraf kände Wäinämöinen hetta i sitt knä och rörde
sina leder och äggen rullade i hafvet, och häraf skapades förmedelst trolldoms-
ordet verlden, sä att utaf äggets nedra del den låga jorden danades och af
den öfre himlen; men af äggets hvita solen, af dess gula manen och af an-

dra smärre stycken himlens stjernor.

Wäiuämöinen smed sig en fåle sä smärt som ett ärtskaft och red, så
att marken dånade, öfver Wäinögårdeus hinder ut pä hafvets vida fjärdar;
och sä snabb var fålen, att dess hofvar icke fuktades. Men en skefögd Lapp

*) Se Casirém företal till Öfvers. af KalevaJa
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som i silt sinne hyste gammal ilska, smed sig en båge af jern, koppar och
guld, fjädrade sina pilar med sparfvens lätta vingar och lade sig i forsat vid
eldforsens fall. Fåfängt afräddc honom naturens trenne döttrar; tre gånger
sköt han; den första pilen träffade himlen, som nära nog hade sprungit sön-
der; den andra for under jorden, sä alt Manalas äsar nära brustit. Den tredje
träffade Wäinämöinens häst i venstra skuldran, och rytfaren damp i vattnet.
Länge dref dä W:n kring pä hafvets blåa yta, sk apade holmar med ord, da-
nade uddar, signade notvarp och lät klippor födas, der han stadnade pä fjär-
den. Dock voro dagarna onda, lik en ruska dref han kring, och med hundrade
sär och med tusende hugg kastades han slutligen af sydvesten till det mörka,
männer slukande Pohja, i hvars öknar han befarade att ohjelpligt villas. Kom
sä Lauhi, Pohjolas tandlösa värdinna, och hörde en morgon tidigt fjerran kla-
gan. W:n hjelpte hon till land och talade milda ord, lofvande honom öl och
kött och Ijufva boningssfällen. Men hem ville W:n till sin egen bygd, "ty
bättre är att dricka valfen ur rifva i eget land, än öl ur stop i främmande."
Välan, sade Louhi, kan du af ett ullsträ, ett korvfrö och en söndrig Bländas
stycken smida mig Sampo, sä bringar jag dig till ditt land och lönar din
möda med en fager mö. Det kan icke jag, sade W:n, men smeden llmarinen
i mitt hem förstår sig nog pä sådant. Sä spände dä Louhi sin hingst för slä-
den och W:u for.

Tnulikki, skogsgudens sköna dotter *), som af nägra kallas PoSijas mö,
satt i lysande prydnad ined röda strumpor och granna skor på luftens loka

-hagen) och väfde gyllene vaf med silfverv äfsked. Henne såg med blida
ögon W-.!i och bjöd henne sänka sig ned i hans släde. Gcrna, sade flickan
blott du klyfver mig ett tagel med uddlös kuif och slår om ett ägg en knut
som ingen märker. Det gjorde ock W:n; men, sade flickan, än kommer jag
ej, förrän du timrar en båt af min släudas bitar, ulan att yxan träffar stenen.
Nu timrade W:n, tvä dagar och in pä den tredje; dä rörde Piru pä yxklacken,
Lempo ryckte i bettet, Hiisi skakade skaftet, yxan slant mot stenen och W:n
hugg sig i knät. Uögt forsade blodet och W:n, den evärdelige vise, las dä
mänga ursprungsord, för att hämma flödet, men förgafves: de blodstillan-
de orden hade han glömt, dem fick han söka frän gärd till gård och träffade
sist en gräskäggsman, som sade sig vara karl att med tre erd allenast däm-

') Liinnrj'., .4i'li, om Wiiiuuniöi.u-n.

ma floders lopp, skilja fjärd frän fjärd och förena näs med näs. För en sådan
bjesse var det en småsak att bota W:n, som blödde åtta säar fulla; men ty-
värr hade han glömt jemets ursprung. Detta kände äter W:n, och nu
begynte en mäktig trollsång om jerncts födelse, och starka besvärjelser för-
drefvo så det onda (ill smärtornas berg, der det fritt kunde hafva stenarna att
värka. Derpå reste W:n äter (ill hemmet, sjungande förderf öfver vränga
Lappen. Men blott för ad öfva sin vishet, sjöng han en gran med blommig
krona och sköna gyllne grenar, och i granens krona månen, men pä dess
qvistar karlavagueu.

Sorgsen att han lofvat bort sin broder, lände W:n sä till hemmet.
Der mötte honom llmarincn, den evärdelige hamrarn, och frågade: hvi är du
sä bedröfvad, efter, din mössa hänger sä snedt ät sidan? Res (ill Pohjola,
min broder, sade W:n; der finnes den stoltaste, finhuliigaste mö: smid Sampo
der, och flickan blir din lön! Aldrig i detta lifvet far jag till det hjeltar
dräukaudc Sariola, svarade Ilmarinen. Granen måste du dock skåda och ma-
nen, som jag sjungit i dess krona, sade W:n. — Foro sä båda till Wäinös!
sved, der granen stod, och llmarincn klättrade upp i den för att nedtaga
månen. Strax sjöng W:u eu våldsam hvirfvelvind att föra Ilmarinen bort
till Pohjola, och dit for haii pä vårvindens farkost ofvan månen, nedom solen,
och lände sä tyst (ill Sariolas badväg, alt ej ens gärdens valpar varsnade
hans ankomst. Louhi, den taiidglesa, trädde med förundran ut pä gärden och
sporde den komne hvadan han var, och om han icke träffat smeden llmarincn.
Strax gaf I:n sig tillkänna, men Louhi skyndade genast in och bjöd sin yng-
sta dotter att kläda sig pä det aliraprydligasfe, ty Samposmeden var anländ.
Och Pohjajungfrun gick i boden pä backen och framtog ur sin bästa kista sex
gyllne gördlar och fem yllekjortlar samt klädde pä sig allt det yppersta, och när
Ilmarinen sedan pä det bästa undfägnats i Sariolas sluga, leddes han att sofva
vid sköna jungfruns sida, såsom oskuldsseden än i Finland är. Derefterredde
sig I:u att smida Sampo, sägande sig ha tillförene smidt himlen och hamrat
pä luftens lock, dä ej ett band var färdiglagadt än. Pä klippan af jern un-
der bara himlen nedslog han sin bälg, och trälame pustade, och östan och
vestan och suiman hjelpte till, men allramest pustade nordan, och pä tredje da-
gen blef sä Sampo färdigt, och dermed målades redan dagen derpä trenue lä-
rar säd. Det gladde Pohjolas värdinna och klenoden gömde hon bakom nio
reglar och lås nio famnar under jorden in i kopparberget.



Det var dä g}ord( : Sampo var smidd; Pohja skulle dermed vinna skat-
ter och trefnad. Smeden allenast gick sorgsen i håg, ty obevekelig var den
älskliga Pojamöii. Hemlängtan fick makt öfver llmartuen, och Louhi, nöjd
med hans arbete, redde honom en båt ech väckte gynnsam vind, som förde
Jlmariueu till hans land igen, der han för Wäiaäaiäineu beskref sitt lyckade
verk.

IVa slår sagan em 5 en annan ton. Lemminkäinen, den unge. gla-
de och ridderlige Kaleva-sonen, hviiken ock kallas Kaukomieli, den till fjer-
ran längtande, den på bragder och äfvenhr högt begifne, hviiken ock var
maklig i trolldom, men gerna värjde sig med handkraft derjemte, — Lemmin-
käinen hade rustat sig till friaretåg. Red mig min skjorta, moder! sade
hav: skölj den i svartaste ormaetter, ty resa vill jag till Pohja, för att fria
till flickan i det kalla Pimcntola. — Res icke dit, min son! sade modren;
Turja-språketkänner du ej <*eh Lappen är dig öfvennäklig i sång; nan skall
förgöra dig. — Ilar ingen fara, sade L:n; väl mins jag engäng tre lappske
män, som ville pltuidra mig- med trolldom: men af mig fingo de ej sä mycket
som yxan fäljer af stenen, illa vill jag tiMfyga Turja-inamien. k-lvfva msd
sång hans skuldror, blåsa hans pansar i stycken. Tag denna borste: icke
förr än blod dryper af den, är din sons ofärd kommen.

Alltså kammade muntre Lemminkäinsn med mycken omsorg silt länga
vackra här, omgjordade sig- med jernsmidd skjorta, äggade sin häst med
jierlesnärten och reste af i släde. Pä tredje dagen syntes Pohjas stugor;
snäsigt affärdades L:n vid de första; i den tredje trädde han varsamt in. Här
•sutto pä bänkania stolte kämpar; sångare, spåmän, spelmän och onde troll-
karlar fyllde stugan; Hiisis qvädeH skrälades som bäst. Ängslig var ej L:n,
in steg han dristeliga och qvad, till stor begabbelse, de bäste sångare att
sjunga de sämsta runor, men i deras mun sjöng han hvassa stenar och le-
ken lyktades dermed, att alle stugans; män af L:n trollades i en släde, för-
spänd med en brokig katt, som for af med dem till Lapplands yttersta män-
uerfräiande fjärd, i Rutja-forsens fraggiga gap. — En blef dock skymfiigen
skonad: Ulappalas blinde gubbe, som förtöiuad bortgick för att lura pä Lein-
minkjiiucu vid Tuonis elf.

Men Lemminkäinen tyckte sig nu vara en säd-an karl, att han med he-
der kunde fria till Pohjajungfrun. Tre prof skall du först bestå, sade Louhi:

fånga på skidor Hiisis elg. som är drf allinsnabbaste djur, betsla Iliisis vilda
slälskodda fnle och mod ett enda pilskoll skjuta en svan pä Tuonis svarta elf.
De forsla värfven fullgjorde ock Lin med bistånd af Ukko och skogens blida
gudamakter, Mielikki och Mitnmerki, skogens värdinnor, och Tapio, den dun-
kelskä-ggige. Men illa gick det vid Tuonis elf, Ulappalas lurande gubbe qvad
en orm i hjeltens hjerla och blodig störlade L:n i elfven, der Tuoni högg i
fem bitar hans kropp, gjorde hufvudet till en tufva, fötterna till videgrenar,
köllet till en murken stubbe, ögonen till tranbär och håret (ill vissnadt gräs.
Det var nu L:ns bane. Dock ulir hans moder s;ig borsten blöda, grep ångest
hennes sinne och hon haslade pä lärkans lätta vingar (ill Pohjola. Ogenia
tedde henne Louhi pä spåren, vinter och sommar sökte hon, vägen och månen
frågade hon; sist visade henne den milda solen till Manala bortom de nio haf.
Dä lät L:bs moder smida sig en räfsa med hundra famnars länga tenar, och
när solens hetta insöft hela Manalas folk, räfsade hon ur elfven sonens sön-

derhuggna kropp, som vaggades af moderskärleken äter till lif och läktes af
honung, der» Mehiläinen hämtat frän skaparns egna kallrar. Alltså blef L:n
äter den han varit och raskare än förr.

Wäiuämömcii timrade sig med säng en båt, men tre ord brusto ho-
nom. Förgäfves dödade han ofaliga svalor, svanor, vildgäss, renar och ek-
orrar, för att skaffa sig orden, förgäfves nedsteg- han till Tionls dödsboning1,
hvars jernfingrade hemska Invånare, för att stänga honom återvägen, utsatte
en tusen famnars kopparnot., hvilken han blott förvandlad till en liten svart
sten förmådde genomtränga. Nu var ej annat rad, än att öfver nålsuddar
svärdsklingor och hvassa yxor vandra till Autero Wipanen, den gamleKaleva,

somredan längelegat död i jordenochpä hvars skullror äspen vexte, men nedom
skägget videbusken. Träden fällde då W:n och iudref en jemsför i gapet pä
den döde jätten, som bet i jernet, men icke kunde ä(a slälets hjerla.-- Dock
slukade han W:b, som då i hans mage redde sig en smedja och smed, sä att
jätten våndades under grufliga besvärjelser och tvangs alt gifva W:n de be-
gärda orden. Alliså blef båten färdig och W:u reste iinyo pä friarefärd till
Pohjola. Mcv pä den dimhöljdaudden stod Anni, llmarinens unga syster, och
trampade byke. Dar såg hon W:n segla förbi och haslade med denna nyhet
till I:n. Här, sade hon, skor du dina hästar hela sommani och emellertid far
eu klokare och bortsnappar din brud. Häpen blef då I:u och systern redde

honom ett bad med aspved och en liten kärleksqvast af 9 porters unga tel-
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ningar, hvarefter han genast for lill Pohjola för att (äfla om flickan. Pä en-
gäng anlände båda och Louhi anade vid deras anblick friarebesök. Ma du
taga den gamle, sade hon (ill dottren; han är rik. Meu flickan valde den
raske Samposmeden, och den gamle W:n gick frän huset med en korg. Tre
friareprof fullgjorde nu I:n:. plöjde ett fält fylldt med ormar, tyglade ulf och
bjirn, samt fångade ''vattnets hund," en jättegädda i Tuonis elf. Derpä red-
des bröllopp i Pohjola, och till detta slagtades en tjur sä stor, att svalan be-
höfde en hel dag för att flyga mellan hans båda horn, och ingen var som
kunde slagtahonom, tillsuturhafvet uppsteg en fumsläng man, som tryckte tju-
ren ned pä knäna. Öl redde Osmstar hela aret om af sex korn frän hvarje
ax, sju humleknoppar frän hvarje stängel, en skog till bränsle, tvä underbara
grankottar och Mehiläinens ljufva honungssaft. Till sångare bjöds Wäinä-
möinen och för resten allt folk, lytfa. lama och blinda. Och här sjöngos nu
mänga, goda sånger om festens hcrrlighet, värdinnans pris. skilsmessan frän
hemmet, flickors öden och det nya skiftet utaf brudens lif, hvarefter de ny-
gifta foro till brudgumens hem i Wäinölä.

En var icke bjuden till Pohjolas bröllopp: Lemminkäinen, den tappre
och stolte Kaukomieli. Der han plöjde pä åkem, hörde han brölloppsgästernas
Jiästtraf; vredgad skakade han sitt svarta hår, afbröt fåran midt pä åkem, lät
elda sig bastu," pätogä sin pansarskjorta, mötte sin moders varning med det
stolta ord, att bjudningen hvilade på spetsen af hane goda svärd, och begaf
sig till Pohjola. Underbara, gräsliga hinder mötte honom på denna färd: eld-
forsar och eldsjöar, stängsel af stal, med ormar sammanfogade, och grymma
vilddjurs vakt. Ängslig var ej L:n. alla hinder besvor han med trolldom och
handkraft ömsom, och häpnad blef i Pohjastugan, när han trottsigt trädde in
med orden: "präktig är den bjudne gästen, präktigare den objudne." Illa
mottogs han med mången undflykt; dålig var ock undfägnaden: öl med ormar
och ödlor i. Sist gåste nu ock hannen öfver; trollkonst öfvades med jemngod
kraft, med Pohjavärden mätte han sin klinga, änskönt den var slö vorden mot
hufvudskålar, och Pohjaklingan var ett kornfrö längre. Alltså' fick värden
första hugget, men högg i sparren ofvan dörren. Lät oss strida ute på gär-
den, sade L:n; vackrare är blodet spildt i snön. Snart föll der Pohjavärden
för L:ns hugg, hans hufvud uppsattes på en stolpe, hans folk förbyttes medelst
sång i silfver och guld. Men Louhi, ensam öfverblefven, qvad så många
rustade män till L.ns bane, aft denne nödgades fly långt bortom sin barndoms

hem till den onämnda holmen, hvilken hans moder anvisade honom, mot löfte,
att han aldrig mer skulle färdas i krig. Här var hafvet idel mjöd, floderna
idel öl, sköna jungfrur helsade gästen, och L:n, lika rask i qvinnognnst som
uti örlig, blidkade dem alla, utom en. Till henne ställde muntre Kaukomieli
sin färd, men nu uppstodo mot honom svärdgode män till sådant tal, att han
mäste timra sig en båt och fly. Började så båten bittert klaga, att den eke
fick färdas i krig. Deraf väcktes äter L:ns stridslust, han uppsökte sinvapen-
broder, den väldige kämpen Tiera, och seglade med honom i härnad mot
Pohja. Illa lycktades ock denna färd. Louhi sände öfver de antågande en
skarp köld, midt pä fjärden fastfrös båten och endast L:ns mäktiga trollsäng
räddade dem, hvarefter L:n landsteg pä en öde kust och brast i klagan öfver
sin moders sorg i hemmet.

Kullervo hette ock en Kalevason, den lättsinnigaste, obändigaste
sälle, som ock kallas Tuiretuinens tomhäiidte son. Tre nätter gammal, slet
han sönder sin linda, och icke bragte han lycka i huset, när llmarinen köpte
honom för en spottpenning i Karelen till fräl. Alla sysslor förrättade han
bakvändt; satt att vagga I:ns barn, stack han ut dess ögon och dödade det;
svedjelandet, som han skulle rödja, förbannade han, sä alt intet ax der vexte
mer; gärdsel byggcre han af de största furor med' ormar i stället för vidjor;
båten rodde han så att den brast, noten slet han i stycken, och när Nmari*
värdinna bakade in en sten i hans bröd, skingrade han korna på mon och
hemförde klafvade björnar och vargar. Sist förgjorde hav med ond sjukdom
Ilmarinens husfru, den vidt besjungna Pohjabruden. Mänga andra sällsama
drag vet sagan att förtälja om denne Kullervo. Spelande och tutande pä he-
den, mottog han nyheten om sin moders, sin faders och sin hustrus död, och
spelande och tutande gick han obekymrad vidare. Engäng resteKullervo från
Pohjola till Wäinölä, för att betala skatt, och hvarje flicka han mötte pä vä-
gen bjöd han en plats vid sin sida i släden. En fanns ock slutligen villig
derlill, och när det yppades att flickan var Kullervos okända syster, lika
tanklös som han, löste den bedragne brödren sin häst och red ut pä blåa
hafvet, för att dölja sin blygd. Eu annan gäng infann sig Kullervo, sprät-
tande i blåa strumpor och fina skörten, i en AVäinölund, der flickor dansade
och bortröfvade den skönaste. Men flickans moder nedkallade öfver röfvartn
Ukkos röda kopparpilar, och dessa vordo Kullervos bane.
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Dagar och nälter begret llmarinen sin döda husfru. Illa ansfod honom
alt ensam hy ila: fördenskull smidde han sig af silfver och guld en skön jung-
fru; hon ägde alla behag, men ordet kunde ej mästaren gifva. Kyla spridde
röda guldet vid I:s sida; Wäinämöinen fick dä guldmön, men ehuru han be-
täckte sig med tre björnhudar, frös den åt jungfrun vända sidan till is. Al-
drig, du unga slägte, varnade han, ma du välja dig en maka af silfver och
guld. Förgafves gjorde nu l:n en ny friarefärd till Pohja; han afvistes med
hån. Dä beslöt han pä W:ns rad att bortröfva Sampo, hvaraf Pohja hämtade
rikedom och makt. Väpnade med eldäggade svärd och blanka harnesk, tå-
gade nu båda i härnad sjöledes och Lemminkätnen blef pä färden tredje man.
Tre dagar färdades man långs sjöar och floder; dä stötte båten i eldforsens
fall mot en ofantelig gäddas rygg. Mot henne söndersplittrades I:ns ochL:ns
svärd, men W:n dödade fisken och gjorde af dess hufvud en kantele med
strängar af Hiisihästens här. I Katevala och Pohja fanns ingen, som kunde
spela pä den. förutom gamle Wäinämöinen. Men när han, den store runo-
fadren, rörde harpans strängar, då fanns ej hjelte sä modig, ej man så fast,
ej flicka sä hård, som ej rördes till tårar, ej djur i skogen, ej fågel i luften,
ej fisk i vattnet, som icke lyssnade betagen deruppä, och luftens tärna, denrika
solen, och den vackra milda månen, och den skönlockiga hafsfrun kommo för
att höra, men sjelf gret Wäinämöinen strida tårar, som nedrunno i vattnet
och bildades till ädelstenar och kungasmycken, och den blåa knipan plockade
dem från hafvets botten. Med samma underbara sångarkonst söfde nu W:n
hela Pohjas folk, llmarinen uppdyrkade de nio låsen till kopparberget, Lem-
minkäinen upplöjde Sampos rötter och bar det sällsama redskapet ut i bå-
ten, hvarefter man styrde utät hafvet hemåt. Manad af L:n att sjunga en
segersång, upphof W:n sin röst; detta hörde en trana i Pohja och gaf ett

B 5 gällt anskri, att hela Pohjafolket väcktes deraf och med yttersta häpnad
fann Sampo bortröfvadt. Genast upphofvos grufliga besvärjelser, förgafves
sände Ukko alla luftens vindar att förgöra seglame, förgafves förföljdes de af
en Pohjaflotta med tusende välrustade män. Sist omskapade sig Louhi till
en örn, tog pä vingarna sina skeppsbrutne män och angrep båten. Nu uppstod
en förfärlig strid,Pohjahärenblefslagen,men Kantele och det sköna Sampo slo-
gosderunder i bitar och förströddes i hafvet, som alltsedanär vordetrikt pä allt
slags skatter. Alltså voro skingrade Sampos bitar; endast locket fördes äter
till Pohja, som alltsedan tynat i jemmer och brödlöst lif. Några stycken upp-
hämtades af Wäinämöinen och såddes af Sainpsa Pellervoincn i Wäinölä,

hvarest grödan sedan vexte herrlig och ekarna ruxo sä höga, att de bort-
skymde solen.

Men Louhiatar, den gamla Pohja-skökan, smärtornas och (rollens mo-
der, bon som pä en enda sommarnatt framfödt stygn, gikt, tvinsot, kolik, pest
och andra plagobarn, sände ut gräsliga förderf mot Wäinös bygd, der allt
plötsligen började markna, RJnkna och dö. Upp hof då Wäinöfadren sin mäk-
tiga trollsång, kokade underbara läkemedel och förbannade sjukdomen
djupt in i smärtornas herg, i det nio famnar djupa bålet, der Kivutar manades
att koka dem \ kopparkitlel. Blef så helsa äter i Wäinölä; men nu påfann
Louhi att qvada sol och måne in i klippan, hvaraf uppstod ständig stjernlös
natt i mänga år. W:n och Ln stego då upp pä sjette stjernehvalfvct, för att
se åt hvad som månde välta detta mörker, och när de der uppslogo eld, som
af en flicka vaggades i gyllne vagga' pä silfverremmar, föll gnistan ned till
jorden in genom rökhålet i Palvonens stuga, gjorde mycken skada och för-
bannades pä sistone ned i Aluejärvi, der W:n slutligen lyckades, med tillhjelp
af solensson, att fånga en gädda. I gäddan var en lax, i laxen en sik, i siken
ett blått nystan, i det blåa nystanet ett rödt nystan och i detta eldgnistan,
som sprakade bort ur fingrarna pä solens son, brände halfva Pohja och stora

sträckor af Savo och Karjala jsamt kunde endast släckas af Pohjas kallaste
frost och is. Förgafves smidde nu I:n en sol af silfver och en måne af gult!
samt fastade dem med jättekraft pä himlahvalfvet. Intet förmådde ersätta de
förlorades milda ljus, och det fordrades nya härda strider med Pohjas folk
och mycken Irolldomskonst, innan de båda Kalevahjeltarne lyckades befria de
fångna himlaljusen, hvilka sedan helsades med den skönaste segersång.

I djupa hafvet låg den Ijufva kantele, och idel tång och ruskor ficks,
när W:n räfsade i fjärdarna derefter. Då klagade i svedjelunden en björk sitt
hårda öde, och \V:n lofvade förbyta hans grät i fröjd. Sä täljde han af kän-
sliga björken en ny kantele, gjorde dess skrufvar af en ek med gyllne äpplen
och dess strängar af en ung flickas lockar, der hon sjöng i lunden med läng-
tan i sift hjerta, icke fullt sorgsen, icke heller glad fullkomligt; deraf gjor-
des "ljuden i hans unga glädje." Och äter klang då kantele i lund och dal,
sä mäktigt att kullarna sänktes och kopparbcrgeu häftigt skälfde, men tillika
sä ljuft, att örnen glömde sina ungar i boet för att lyssna, granarne böjde sig
ödmjukt och alla dalens blommor i kärlek tjustes. — Än vet sagan att för-
tälja om en herrlig seger i säng, vunnen af W:n öfver den unge sforinodige
Joukahaincn, som vågade att mäta sina lappriskunskapermedrunofadrensgu-
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davisdom, men sjöngs af W:n intill midjan i kärret, derifrän han nödgades
lösa sig med löftet om sin systers hand. Ntl som fordom spordes dock, att
grånad visdom och jungfrurs länglan illa sämjas; undan W:ns famntag flydde
Hickan ned i hafvets fjärdar, för att blifva sikens syster, och när W:li sedan
fångade i noten en sällsam lax. spratt den undan hans fingrar och sade sig
gäckande vara Joukahainens syster, Wellamos vägsköljda jungfru, som han
länge sökt. Sorgsen med ät sidan lutad mössa vände W:n till hemmet, och
för första gången rann en aning i hans hag, att med hans makt och visdom
var det nu förbi.

Alltför snart gick denna aning i fullbordan. Maria t ta, det vackra
oskyldiga barnet, hvars kyskhet var så skär, att för hennes släde spändes en-
dast ston, hade ätit ett underbart lingon, hvaraf hon kände ett, foster i sitt
sköte, och skickade Pilfti, den lilla tärnan, att bedja Rodes' husfru om ett bad
i Sariola. Ilärdt och hånfullt möttes hennes bön; dä andades pä henne i en
krubba fålen, och hon födde en gosse af okändf inspräng, Ilmori benämnd af
sina fränder, namnlös ufaf alla andra. Barnet döpte "Wirokannas; men ■Wäi-
nämöinen dömde det att föras ut på kärret, der dess hufvud borde krossas med
en klubba. Tvä veckor gammal, svarade gossen: o du trollkarl frän Karelen,
nu du fällt ett där ligt domslut! Ofh så blef han döpt till skogens konung.
IMen djupt förtöinad och full af blygsel, sjöng då Wäinämöinen för sista
gången ca kopparskuta, med hvilken han seglade bort till högre rymder, qvar-
lemnaude sin kantele och de höga runosanger till en evig- nöjd för Finland.

Detta är deu saga, i hvilken Karelame tecknat sin forntid, sig sjelfva
och sitt folk. Bättre målar ingen konstnär. Stundom vidundrenaf en utsväfvan-
defantasi, aldrig det bottenlösa dunklet af en klyftig symbolik: friska, natur-
sanna, folkegendomliga taflor och personligheter återfinnas här. Folket 1ef-
ver i sin dikt, likasom dikten ännu i dag lefver i det, och Kalevala ar dess
barndomssaga. Men sagan är historiens moder, och dottren ärfver af henne
gestalt och lynne. Det folk, hvars hjeltesaga genljuder af idel vapenklang,
dess häfder fläckas i en framtid af mycket blod. Men der, såsom i Kalevala,
gängens milda gudastämma beherrskar hela verlden och städse öfverröstar vap-
nens gny, der måste följa en framtid rik pä andens kraft och eviga segrar.
I folkdikten må man lägga all vigt på lynnet och låta personligheterna fara.
Det kan derföre vara likgiltigt, om Wäinämöinen, Ilmarinen, Lemmiukäiuen
och öfriga sagohjeltar någonsin lefvat i tiden; alltnog, de afspegla sitt folk.
Sången, visdomen gå här iklädda en gubbes gestalt; den praktiska manna-

dugligheten representeras af llmarincn, den romantiska äfventyrareandan af
Lcmminkäinen, det vilda berscrkalynnet af Kullervo, ungdomsöfvcrinodet »f
Joukahainen, qvinnans älskliga vekhet af Pohjajungfrun och Joukahainens sy-
ster, att förtiga mången annan sida af det finska lynnet. Till väsendet alltså
äro gestalterna sauna och lefvatide.

Tvä sublima föreställningar gä som en själ genom hela Kalevala-dikten:
harmonin regerar verlden och ordet, d. a. andens makt, är allt i
alla. Kring dessa aningar — ty hvad voro de mer? — grupperar sig allt:
hjeltarnes segrar, sängens välde, naturens ödmjuka lydnad för menniskov iljan.
Men andens allmakt är här ursprunglig och omedelbar*): natur och an-
de, ting och erd äro ed och kunna ömsesidigt gifva hvarandra en yttre till-
varo, hvarföie, å ena sidan, liflösa ting ofta framställas talande, medan, a den
andra, den vise skapar naturföremål, holmar, uddar, lefvande varelser m. 111.,
ur Ordet, som ursprungligen icke var annat än tinget sjelft. Visheten, d. a.
förmågan att finna Ordet, var således hos Finnen omedelbar och från gudar
stammande, hvarföie ock alla trollsånger frän dem härledas. Fråntog man de
prisade hjeltarne Ordets undergörande makt, så voro de svage och hjelplöse,
icke mäktige ad stämma ett blodflöde eller att bygga en ringa båt. Ilmari-
nen gaf sina händers verk, sin gyllene brud, alla behag, men Ordet för-
mådde han icke gifva. Wäinämöiueh sökte Ordet förgäfves hos lefvande och
liflösa ting, men fann det först hos de döda under jorden. Och icke våld, icke
konst, icke visdom gaf i sista runan de kristnes Gud segern öfver den gamle
I'unofadren; ett barns mun kallade honom dåre, och lik en väldig sky,
som för solens öga sönderfaller i tomhet och dulist, gick han, af detta ord
tillintetgjord, l evig landsflykt. Sängen var den form, i hvilken Ordetklädde
sig skärt och rent, som en stjerna klädd i strålar. Men huru Ordet var i
sängen det hcrrskande och egentliga, musiken deremot det underordnade och
tillfälliga, det visar sig än i dag i den finska sängens fattigdom pä melodi
och rikedom pä sköna tankar. Der sängen hade ett sä högt mål, som aft
skapa, tjusa och beherrska hela verlden, der lades mindre vigt på välljudefs
mångfald, än pä dess innerlighet**). Ond säng kunde aldrig kläda sig i rena
välljud, hvarföre det ock heter, att Pohjas ilskne trollmän skrå lade sina
sånger. Och sä var dock Ordets skönhet sammanvuxen med välljudets, som
ande och kropp, och ingen kunde motstå deras förenade makt.

*) Jeir.för Joh. Ev. 1: I—3.
**) Hur olika mot Svenskarne,som sjunga de skönaste melodier med de plattasteord!



29

Förgäfves mödar sig en klyftig lärdom att framlägga i Kaleva-sagan
eft historiskt skelett. Man känner sig stå i natten af en forntid och höra sän-
gen mäktig ljuda; men hvadan den kommer, vet ingen med visshet säga; ty
sångaren nedlade icke den sitt namn eller sin tid, han sjöng för sin själs be-
hof, för sitt folks ära, och det var nog för hans glädje. Det ges i hela Ka-
levala intet drag, ingen bedrift, för hvilka man skulle kunna med' visshet be-
stämma ort eller åratal. Hvad dikten sjelf ger klart vid handen, det ar, att
sångerna tillkommit under olika tid. Äldst äro troligen sagan om verldeiis ska-
pelse, trollsångerna, frinrefärderna, Sampodikten, kanteles daning och Wäinö-
läs fredliga förbindelse med Pohjola, öfverhufvud det blida och milda 1 Kale-
va-sagan, framställdt i gestalterna af Wäinämöinen, Ilmarinen och Pohjainöu.
Yngre deremot äro härtågen, osämjan, klagosångerna och den egentliga hjelte-
dikten, samlad i gestalterna af Louhi, Kullervo, Lemminkäinen, Joukahainen.
Det är en mild halfdoger, som efterhand fördystras till natt och som slutar
med det gamlas oförsonade flykt för nya kulturmakter. Karelame döptes sist
i 14:eårhundradet, och före denna tid diktades runorna; yngre ar endast Ka-
levalas sista, i hvilken en ny tids ande går.

Åter pekar sagan tillbaka ät östern, till Dwinaländerna, till det gamla
Bjarmaland. Hit leda tillbaka Karelames spär och blanda sig med Bjarmer-
nes, hvarföre man pä goda skäl vill finna under de tvenne namnen samma
folk. Här, så tror inan, diktades Kalevalas sånger, har lefde deras
här kämpades striden om Sampo, det hemlighetsfulla,hvilket några ansett vara
en gudabild, men som väl snarare betydt en plog eller annat åkerredskap, och
den rikedom Pohjola deraf vann, och det brödlösa lif, som uppstod efter dess
bortröfvande, vore då tillfyllest förklarade genom åkerbruket. Ty den strid,

i Kalevala, var mer än blotta ströftäg att röfva beläten och
qvinnor, det var striden om ett fruktbart land, och Lappames nederlag hade
till följd deras utflyttning till kallare länders „brödlösa lif.,,

När Karelame blefvo mäktiga och alltför manstarka i det gamla hem-
landet, drogo de bort ät vester och nordvest. Redan i 8:e seklet besatte en
skara af dem de längsluttande nordkusterna af Bottniska Viken och artade sig
der till ett eget märkvärdigt folk, som kallades Qvener, Kaiuulaiset. Men de
öfiige af stammen utbredde sig efterhand öfver hela östern af Finland, jemte
nuvarande ryska guveruementerne Archangel och Olouetz samt Ingermanland,
hvarifrän Jenieriie flyttade ut, sä att, nordantill, vestkusten af Hvita Hafvet

af Svenskarne nämndes Rarelastrand och, suimaheftcr, inre och ostliga delen

af Finska Viken likaledes fick namn af Kyrialabottn. Vid Pajana och Kym-
mene elf molade nn Jemerne allt vidare framträngande i vester. Dock såsom
Karelame bland Finnar synas vara till lynnet lifligare och böjligare än andra,
hafva de jemväl varit benägna att utbilda sig i afarter, sä att, förutom Qve-
nerne, nuvarande Savolaksare å ena och Olonefzare å andra sidan utgöra sä-
dana ur Karela-stammen sprungna arter, med någon tillblandning af Tavaste-
blod och lynne. Ganska skilda, säger man *), äro Karelare och Savolaksare,
likasom äfven Tavasten, till hufvudets form; en märkvärdig anmärkning utan
tvifvel, men som icke förmår kullkasta så månget annat bindande intyg om de-
ras nära förvänd tskap.

Sitt namn tros Karelame hafva fått af finska ordet Karja, boskap,
hvaraf de ägde större rikedom, än sina grannar. Savolaksarnes namn härleda
någre frän Savilahti, nu S:t Michels socken, andra frän Savolotschie,
som är den ryska benämningen för det gamla Bjarmaland.

Det sällsama öde har fallit på Karelames lott, att, när de förlorat fä-
demetro och fadernefrihet, likasom klyfvas i tu och bekänna sig till tvenne
skilda trosfäror samt underlyda tvenne skilda folk. Ty medan de lago l stän-
dig strid med Jemerna och trängde dessa undan vesterut, blefvo de grannar
med det mäktiga Nowgorod, som ock låg i fejd med Jemerna, under ömsesi-
diga härjningståg. Häraf uppstod ett vänligt förhållande mellan Karelame och
Nowgorod, hvilket gynnade deras inflyttning i Ingermanland, i början af 12:e
århundradet, och något sednare (omkr. 1227) förmådde en del af dem att an-
taga kristendomen efter grekiska ritualen. Under 12:e och 13:eseklen ser
man Karelame ofta deltaga i Ryssarnas krig mot hvarandra samt mot Jemer
och Svenskar, dervid de närmast boende snart ses blifva skattskyldige under
Nowgorod. Men från vester närmade sig nu Svenskarne med stora steg, Je-
merne måste böja sin styfva nacke för deras makt, en del af Karelame hop-
pades genom dem återvinna sitt oberoende, andra vidhöllo det ryska förbundet,
stamförvandterne söndrade sig, Nöteborgska freden mellan Sverige och Ryss-
land år 1323 drog en riksgräns tvärs igenom Karelames folk och land, och
desse förblefvo sålunda politiskt klufne alltintill Finlands förening med ryska

*) C. von Hartman, Försök att bestämma den genuinaracen af de i Finland boen-
de folk, som tala Finska» (I Finska Vetrs Soe:s Handl. Tom. 11, Fasc. III.)



riket. Stolbova-freden af år 1617 hade väl med Finland förenat det s. k. ry-
ska Karelen (som 1721 åter af(räddes), men utom dess gränser bodde ännu
mången Karelare i de ostliga skogsbygderna. Härigenom har det händt, att
en icke ringa del af Karela-folket blifvit utesluten ur hrad man kallat finska
historien; men icke ens den olikhet i troslära, som ännu söndrar Karelame,
eller de gränser, hvilka Storfurstendömet Finland än i dag drar genom deras
område, kunna numera bortvisa de i de ryska guvernementerne bosatte Kare-
lame frän den finska folkenheten, så mycket mindre, som just de åt samtiden
bevarat det mesta af finska fornveiidens sång och saga.

Karelaren är smärt och välväxt, till längden resligare än andra Finnar,
rak och finlemmad. Hans här är mjukt, lockigt och oftast kastaiijebrunt, hans
näsa rak, hans ögon blåa och stora. I sin Savolaksiska afart blir han mera
satt och bredaxlad, ögon och näsa mindre samt halsen kortare, hvarföre skarp-
rättaren fordomdags beklagade sig, att österut (i Karelen) kunde han tryggt
taga sig en sup för mycket, nog hittade han ändå pä Karelareus hals, men
vesterut (i Savolaks) var det kinkigare. Till lynnet är Karelaren lifligare och
glädtigare än andra landsmän, nyfiknare,' pratsamare, vänligare, något svag-
för det lysande, skrytsam emellanåt, och mycket fallen för handel, dervid små
linter icke sällan förekomma, under det han för öfrigt är redlig och sällan be-
trädes med verkliga stölder och gröfre brott. Sin häst älskar han högeligen,
den vårdas som barnen i huset, med hvilka den uppfödes och hvilkas bröd den
delar*), hvarföre den ock har tycke af folket sjelft: sköna former, i synnerhet

vackert hufvud, lifligt lynne och lust för resor, dä den är outtröttlig, ehuru
vid (yngre arbeten*fögapälidig. Karelarens krigslust och stridbarhet röjdes
fordom i otaliga strider med alla hans grannar; Savolaks-Jägares namn är vi-
da berömdt i nyare tiders krig. Hans handelslynne hade äfven fordom ett vid-
sträcktare fält än nu. Österlandets varor hade den tiden sökt sig en väg öf-
ver Ryssland, genom Ladoga och Newa till Östersjön, och Karelame biträdde
vid deras transport det mäktiga Nowgorod samt stodo i handelsförbindelser
medvköpmän från Gottland och de tyska hansestäderna. Än i dag visar sig
Karelarens reslust och handelslynne i de ändlösa planktransporter, som vinter-
tiden uppfylla vägarue »edät Wiborg, medan samma trafik sommartid råder
uppä insjöarna. Nu öppnar Sairoa kanal för honom nya och redbarare banor,

*) C. v Hartman 1. c. Denna omsorg om hästen är allmän bland Fiunarue.

medan de gamTa tillstängas. Hans land vidgar sig för odlingen; han sjelf

visar håg att icke blifva efter. Han är ett gränsfolk, och han synes hafva
förstått sin bestämmelse: den att rädda framtiden genom att bevara forntiden.
Sä mycket högre loford förtjenar hans villighet att med förtroende sträcka
famnen mot en gryende ny kulfnr, och har han deri ännu icke hunnit långt,
skymmes ännu mångenstädes hans synkrets af röken' från hans »otiga pörte,

sä far man (illskrifva detta nrera hans geografiska läge i östern af landet,
än hans verkliga håg, som väl ca dag skall dikta sig en framtid, likasom
den diktat sig en så skön fornsaga.

Qvenerne.
1 fordna tider var mångenstädes en sägen gängse, att högt upp f nor-

den bodde ett folk af idel qvinnor, tappra och stridbara, som fornverldens
amazoner. Mot dessa qvinnor stupade mången stridsgod man i härnad: Prins
Anund, Konung Edmunds son, drog ut för att eröfra deras land, men omkom
öinkligen med hela sin här, derigenom att den listiga fienden förgiftade källor
och brunnar.

Mcssenius, den lärde krönikskrifvåren och väldige diktare», söker i ef-
terföljande rim förklara ..denna sköna antiqvitet:,,

Läsaren jag berätta vill

Att the härar som österut
Mast frän Svea och Göta knut
Drogo kring then Närbotniske strand
Hustrur och barnen i thet land
Qvarlefde, som Oesterbotn vi
Nu kalla, the länge ther i
Bodde, hvilka tå Matroner
Kallades mast Amazoner
Pä latin; men Svenske Qvenland,
Här af nämnde then vida strand,
Hvilkens öfre del the nu slätt
Cajaneland kalla ci rätt,
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Förglömt, som jag af böcker vcf,
Thenne sköne anliqvitet:
Såsom ci heller nys ha hört
Huru fhe Qvinnor fordom fört
Krig hafva mot the Svenskes mackt;
Mot Ryssar är sammalunda sagt.

Dock, enär under tidernas lopp alla spär af dessa qvinnor försvunne» och icke
ens närmaste grannar visste nägot om dem, rann det den tidens krönikskrif-
vare i hågen, att väl rätteligen blott en qvinna herrskat öfver nordländer-
na, och de stödde sig dervid pä Romaren Tacitus, som vetat berätta om en
sådan qvinnoslyrelse i Svenskames grannskap. Och dermed dog sagan om
qvinnolandet småningom ut, och man började gissa att hela misstaget upp-
kommit af ljudlikheten mellan det isländska (fornsvenska) ordet qven, qvin-
na, och Qvencr, Kainulaiset, ett finskt folk, som bodde i Sveriges och Fin-
lands nordliga delar.

Desse Quener eller Kainulaiset voro af begynnelsen till börd och lynne
Karelare och härstammade frän Dvinanejderna, äfven de. Tidigt hade van-
dringslusten gripit deras håg, de hade dragit nordan- och vestanut samt an-
ländt till Finlands ödemarker tidigare än de öfrige Karelame och måhända
förr än Jemerne, men sednare än Lapparne, hvilka de till en del leiunade i
-söder om sig. Maanselkä lag i vägen för deras tåg, men när de väl klifvit
deröfver, fann en del af dem rädligast att sladua i Kajaiiaiiejderna och nuva-
rande Uleåborgs län, medan andra vadade öfver floderna inåt Norrland och
ända framåt Helsingland, vid hvars norra gränser man fann dem i medlet af
S:e århundradet. Öfver vida rymder sträckte sig deras område; som dess
gränser angifvas Helsingland, Finnmarken, der Lappar ströfvade, Kölen och
Finland. Man talade den tiden om östra och vestra Quenlaud, hvarmed för-
stodos nuvarande Öster- och Vesterbotten, och då Qvenerne sålunda omslöto
Bottniska vikens hjessa nordantill, kallade man detta haf Qvenersjön. Om
Qvenernes land sade man ock, att der furmos mellan bergen stora sjöar med
•sött vatten, till hvilka iuvänarne buro sina lätta båtar öfver land, hvarefter de
foro att härja hos Norrmännen. Dessa försummade ej att besvara besöken,
och hvem täljer alla de förbittrade strider, hvilka der mellan fjällen och for-
sarna fordom kämpats! Omkring år 750, medan Sigurd Ring var konung i
Sverige, gjorde Qvenerne, i förening med sina bröder Karelame, ett infall i

detta land och vestkusten af Östersjön blödde mången gäng för deras härj-
ningar. Men icke länge varade brodersämjan med Karelame. Tvister upp-
stodo, ömsesidig rofgirighet lockade till plundringståg, och sä inträffade hvad
Norrmännen veta berätta, att Qvei.eraes konung Faravid — Norrmännen i sina
sagor räkna ej sä noga med namn och konunga-titlar — år 876 inbjöd käm-
pen Thorolfj att bistå honom och hans folk mot de härjande Karelame. Det
var första gängen i (iden man dä säg ett vapenbroderskap mellan Skandina-
ver och Finnar och det skedde vid samma tid som; dessa Skandinaver grun-
dade ryska monarkin. Thorolf stötte med sina hundrade rustade män till Qve-
nernes här, som bestod af trehundrade, förenade slogo de Karelame och vun-
no stort byte, hvarefter de följande året ånyo inföllo i Karelen, vinnande då,
likasom förra gängen, stora ägodelar. Karelame, säges det, gingo dem man-
haffigt till mötes, men allt vek för Norrmännens tapperhet, hvarföre ock Tho-
rolf af bytet erhöll lika stor andel som konungen, och hvarje af Thorolfs mäa
lika mycket som två af konungens män.

Efterhand förminskades Qvenernes område. Norrska kolonister gihg»
österut öfver fjällen, Helsingarne flyttade i allt större skaror uppåt norrmar-
kerna och hvad vapnen icke förmått — att tränga de vilda hallstarriga fräni-
linganie bort till deras egentliga hemländer, — det förmådde i tidernas längd
den fredliga kolonisationen. För Qvenerne blef det nu ganska trängt på an-
dra sidan hafvet; de flyttade undan och måste dock tidtals betala skatt. I
slutet af 13:eårhundradet var af denna Finiiarnes första svenska eröfring in-
tet qvar, förutom några flyktingars kojor i ensliga skogar, några finskt Ijudan-
dande namn här och der i bygderna och sagornas minnen, i hvilka det vilda
folket frän fjällen ännu lefver. Från den tiden nödgades Qvenerne hålla till
godo med Österbottens nordliga del, och Helsingarnes öfvermakt blef så stor,
att de gjorde anspråk1pä landet alltintill Uleå sjö och elf. Vesterut bo likväl
män af finsk härkomst än i dag på andra sidan Torneä och Muonioelfvar, i
norr inpå Lappames område i talrika nybyggen, i söder intill Gamla Carleby.
Men de äkta Qvenernes afkomlhigar inskränka sig till några få socknar från
Umeå till Paldamo och förlora sig der bland deras stamlörvandter Karelame.

Sä väldig skräck än Qvenernes namn injagat i den skandinaviska nor-
den, sä litet vet man dock om deras öden, seder och lynne. Visst är att de,
efter flere seklers söndring frän Karelame, välj behållit ett och annat igen-
kännligt drag af dessa, men au flera skiljaktiga och egenartade. Till det vt-
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tre synas de äkta Qvenerne hafva varit det mest storvexta af alla finska folk,
om man får tro Prosten i Paldamo Joh. A. Cajanus, som efter att ha omför-
mäldt den vidunderliga sagan om Kaleva, Kalevas söner och Hiisis slott
(hvarom pä sitt ställe mera), tillägger följande. „Utaf desse, Caleva slächte,
är ännu här i landet stort och groft folck, men deras efterkommande blifva
mindre och svagare. För 40 är sedan mins jag sedt här i landet
stora och starka mans- och qvinspersoner. Men ehuruväl) deras barn- och
barnabarn äro store och starcke, sä är likväl ingen af dem sä stor och starck
som deras föräldrar v0r0.,, — Ån i dag äro slorvexte karlar icke sällsynte i
Kajana-trakterna, men längre vesterut blir folket mindre och mera satt, dock
derjemte mera vigt, mycket härdigt, till lynnet rörligt och djerft, såsom man
erfar på de äfventyrliga forsfärderna. Qvenerna voro fordom ett sä stridbart
och krigslystet folk, att de jemväl, när de hemma i deras land ledsnade vid
fridsamt lefverne, gingo i skaror att söka krigstjenst hos Sveriges konungar.
Ännu i slutet af 16:eårhundradet voro deras afkomlingar icke sena att åter-
gälda sina ryska grannars plundringståg med lika härjande infall i dessas
land. Senare slägten ha sett denna stridslust afkylas, i brist pä tandämnen,
och de Kajaniter äro nu så fredlige som någon. Men Karelarens rörlighet
har qvarblifvit i deras lynne och skaffat sig utrymme i vådliga strömresor,
transportfärder och andra handelsföretag, äfvensom längre vesterut, åt Kemi
och Rovaniemi, slughet, vinglerier och processjuka, liksom ofvan' sades om
Karelen, finnas förenade med mycken slöjdfärdighet, företagsamhet och drift.

De som roa sig att utgissa namns betydelse må begrunda om Qvener-
ne, om Kainulaiset uppkallats efter Q ven, qviuna, eller Kainu, blyg-
sam, eller måhända leda sin ättartafla frän sjelfva den bibliske Kai n! Visst
är att, likasom öfver deras namn, så äfven öfver deras forntid och öden ett
mystiskt dunkel sväfvar, hvarföre de ock med rätta gällt för Finlands störste
trollkarlar, Lappen oberäknad. Sjelfva veta de numera om fordna tider föga;
säng och saga hafva dött ut i de flesta trakter af deras land, det närvarandes
praktiska bestyr ha fått makt öfver dem. Sin bestämmelse, att vara de yt-
tersta åkerbrukare i Finlands och Europas nord, hafva de troget uppfyllt-
det gifves intet härdigare, intet tåligare folk. Bland Finnar är således deras
ära densamma som Finnarues egen bland andra folk. Det är också allt hvad
nian kan begära af ett folk utan historie.

Tavasterne.
Något sådant folk känner icke Finnen, ej heller Ryssen. Men väl kän-

ner den förre sina Hämäläiset; han vet väl att de utgöra den nackstyfva
vestra hälften af hans folk, den rätt antika och konservativa delen af hans
personlighet. Ryssen äter står i gammal blodig bekantskap med Jemerne,
hvilka äro inga andra än Hämäläiset, uttalade med rysk tunga säsom Gam,
Jam, Järn *). Namnet Hämäläinen synes hafva samma ursprung som Suo-
malainen: Häm finnes ännu i en dialekt af estniskan och betyder sumpmark.
Erinrar man sig nu, att i gamla isländskan finnes ett ord Taw, som har un-
gefår samma betydelse, och att man i äldre urkunder ofta läser Tavester
(Taw-Ester), i stället för det nu brukliga skrifsättet, så finner man deri för-
klaringen till ett namn, hvarom den nämnde icke har någon aning, men hvil-
ket för svenska öron har den bekantaste klang. Hvilka vattumän, att icke
säga sumpmenniskor, måtte ej Finnarne hafva varit, dä både deras eget och
grannames språk uttömt alla sina förråder pä våta ord (Fen, Suo, Häm,
Taw) för att gifva demnamn! Likt trollsländorhafva de älskat att svärmakring
vackra vatten i norden, och om de sjelfva räknat sig dettill berömmelse, är det
så mycket troligare att deras grannar velat derföre smäda dem med öknamn.

Men att man i Tavasternes namn läser en omskrifning af Estemes,
det kan icke hafva skett af en slump. De båda folken mäste ha varit nära
grannar, säsom de ock af älder voro nära blodsförvandter. Tavasterne, sä
tror man, drogo tidigt ut från sina urhem i österlanden och utbredde sig öf-
ver de vida sumpiga landsträckorna närmast öster och sydost om finska vi-
ken. I dessa nejder var deras förbindelse med Ester, Wesser och andra fin-
ska (tschudiska) folkslag ganska nära; det var emellan dem bäde brodersäm-
ja och brodertvist. Men efterhand trängdes de sydligast boende Tavasterne
åter högre upp och denna folkätts område blef då frän norr till söder ganska
smalt, men från öster till vester ofantligt bredt, sä att det samtidigt sträckte
sig från Uraltrakterna och djupet af Ryssland ända långt in i vestern af Fin-
land, med Ingermanland **) och guvernementet Olonetz i midten.

*) Som bekant, kan Ryssen icke uttala bokstafven h, hvilken i hans mun förändras
till ett mer eller mindre blött g.

**) Af den omständighet, att Tavasterne från Ingerinanland utträngt Lapparne, vill
Sjögren, jenite den nämnda härledningen af Hämäläiset trän H a ni, antaga en
annan, till följe af hvilken 11ii ni e vore samma ord som Lappames inhemska
namn Same.
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Här alltså, på södra och sydöstra kusten af Ladoga, stodo Tavasterne
emellan Ester och Karelare, säsom de ock verkligen till språket utgöra en

länk mellan dessa folk. MenRyssames (Slavänernes)välde var deu tiden mäk-

tigare ät östern och nordosten, och ditåt stod förnämligast deras häg i krig,

likasom i fredlig kolonisation. Derföre, då Tavastemes land inga naturliga
gränser hade, uppslukades tidigt dess ostligadelaf grannfolket, bredden af deras
område tog hastigt af, och i Ladoganejderna, dit Ryssames arm först sednare
räckte, iubröto slutligen de segrande Karelame. Sä hände sig att, kort innan
svenska eröfringens tid, Tavastemes land var inskränkt till hela södern och
hjertat af Finland, med undantag af nylandska kustnejderna, på hvilka ströf-
vande Svenskar då redan nedslagit sina bopålar. Det var först i en sednare
tid det rika fisket i Kyro elf och andra Österbottens äinynningar lockade Ta-
vasterne uppåt denna provins, i hvars södra delar de ännu i dag sämjas med
svenske kolonister allt upp till Kalajoki socken. Tavasterne bebo således det
egentliga „Suomen-niemi,„ Finlands udde, en triangel, som bildas af hafven i
söder och vester, när man säsom bas drager en linie från nejden norr om
Gamla-Carleby till Fredrikshamn, smärre in- och utvikningar oberäknade.

Det är sagdt om Karelare och Qvener att de voro krigiska folk; det
kan med lika skäl, och med större, sägas om Tavasterne. Nästan allt hvad
man vet om dem i forntiden kan utsägas med de för våra dagars känsliga
nerver så illa beryktade orden krig, mord, brand, plundring. Det är en tafla
af skuggor utan dagrar, ty sängens milda ljud,, som försonande uppstiga ur
den karelska forntiden, ha hos Tavasterne länge förstummats. Vid den tid, dä
Rurik grundade ryska väldet (862) finna vi en del Tavaster och Karelare,
jemte närboende finska folk, såsom Ester, Woter och Wesser, i förbund
med Slavänerne, böjde under Ruriks makt, och denne djerfve viking tog sin
första bostad inom Tavastemes område i Ladoga, en stad vid Wolchofs ut-
lopp i sjön af samma namn. Det var den första kända förbindelse af fredlig
natur mellan Finnar och Slaväner, och den ägde rum vid samma tid som det
första kända vapenbroderskap mellan Finnar och Skandinaver (Qvenerne och
Faravid). Men ur sjelfva grannsämjan uppsprang den tvedrägtens demon,
under hvilken de båda folken sedan blödde, nära ett årtusende. Rurik, ensam
vorden om väldet, flyttade frän Ta\asternes område in på Slavänernes och
byggde vid stranden af limen det snart så mäktiga Nowgorod. Från den ti-
den blef fiendskap mellan Slaväner och Finnar; ty, säger man, de förre kräfde

allt framgent den skatt, hvilken Finnarne erlagt åt betvingaren Rurik. Det
syntes dock Finnarne vida odrägligare aft för alla tider blifva Slavänernes
skattskyldiga, än att böja sig under en utländsk beherrskare, hvars arm en
dag skulle förlamas af ålder och död. De finska folken afföllo nu alla; Ester-
ne reste sig i blodiga härtåg, Woterne förlorade ett "förfärligt slag under sjelf-
va Nowgorods murar *), Wesserne längre österut slöto sig närmare till
Tavasterne och kämpade förenade emot Slavänernes öfvertag.

Mot Tavasterne vände nu Nowgorod sin hufvudstyrka. År 1012 inbröt
den 22-årige Storfursten Wladimir Jaroslawitsch i de ostliga delarne af deras
område (Sawolotschie); en pest kom krigames hästar att störta; Tavasterne
kunde ej tvingas att erlägga skatt. År 1079 blef Storfursten Gläb Swätosla-
witsch af dem slagen. År 1105 företogs med lika liten framgång ett krigs-
tåg från Nowgorod. Bättre lycka hade Storfursten Mistislaw Wladimiro-
witsch, som är 1113 slog Tschuderne (Tavasterne), hvarefter dessa af kröni-
kan uppräknas bland skattskyldiga folk under Nowgorod. Sä lätt var Tava-
sten icke kufvad likväl: han var en fura, böjd för stormen ett ögonblick, men
genast åter rak och stel. År 1124 om våren drog Nowgorods furste Wsewo-
lod Mistislawitsch i härnad mot Tavasterne; på obanade vägar i menförestid
ledo Ryssarne härdt af hunger och brist. Det var samma furste, som 1130
eröfrade större delen af Bjarmaland, vid hvilket tillfälle de der än qvarboen-
de Tavasterne tros hafva dragit sig vesterut till Finland. Det vissa är, att
frän denna tid började Tavasterne i vestern gå anfallsvis tillväga, som bevi-
sar, att deras makt och djerfhet vuxit. År 1142 angrepo de nejderna af sta-
den Ladoga men slogos tillbaka med stor mansspillan; 1149 om vintern gingo
de, tusen man starka, öfver det frusna hafvet och härjade Woternas land pä
sydsidan om hafsviken; med möda drefvos de på flykten.

De ryska? krönikorna tiga derefter i4oår om Jemerna; denna tystnad
är vältalig. En ny tid bröt in. Det var vestra Europa med sitt feodalvälde,
det var Svenskarne, som hade fattat fotfäste i Finland. Tavasterne stodo dem
närmast och voro de förste, som fingo den lyckan att omvändas med svärdet.
Med Slavänerne blef nu en tids vapenhvila. Det var tvenne störtfloder, som

*) Woternes område mellan Narowa, Newa och Ladoga gafs år 1019 af Stor-
fursten Jaroslaw I till morgongåfva åt Olof Skötkonungs dotter Ingegerd, hvaraf
det sedan fick namnet Ingermanland.



hotade att öfversvämma landet och man sökte afleda den ena, för att hinna
bygga dammar mot den andra.

Men efter en tids förlopp ser man de förra härjningstågen åter börja,
och nu är Tavasternes makt bruten, emedan den är klufven. Ar 1186 drogo
unge män ut frän Nowgorod, härjade i Jemernas land och gjorde mänga fån-
gar. Fem är derefter förnyades (äget i förbund med Karelare och sträckte
»ig långt in i Finland med plundring och brand; dä, säger man, brändes äf-
ven dot nyss anlagda Abo. Är 1227 seglade Furst Jaroslaw Wsewolodo-
witsch med Novvgoroderna öfver hafvet mot Jemerne, bekrigade „hela landet,,
och tog mänga fångar, Följande året besvarades besöket af 2000 Tavaster,
som pä lodjor seglade öfver Ladoga, anföllo de sydostliga kusterna af denna
sjö och gjorde mänga fångar. Men Wladislaw, befälhafvaren i staden Lado-
ga, eftersade dem och man slogs till nådens inbrott. Tavasterne anhöllo om
fred; det nekades, hvarpä de nedhöggo sina fångar och flydde in ät skogar-
na. — Är 1256 om vintern inföll Storfursten Alexander Newski i Jemernas
land, härjade och plundrade, men förlorade sjelf mycket folk. Ar 1292 omta-
las ett. dylikt slröftäg af Novvgoroderna. — Vidlyftigare var deras tåg år
1311, då de under sin furste Dmitri Romanowitsch seglade öfver hafvet in i
„Nemzenias„ (Svenskames) land mot Jemerna, besatte handelsfloden (Pojo
viken?) brände byar, nedhöggo boskapen och gjorde fångar. Derefter lade
de under sig „svar(a floden,,, foro långs den (ill „Wanaja.„ en befastad ort,
hvilkeu de uppbrände, ulan att dock förmå intaga det af Svenskarne besatta
citadellet, hvarefter de, härjande och dödande, drogo utmed floderna „Kaw-
galß,, och „Perno„ samt anlände sä på en annan väg till hafvet och foro
till sitt land igen.

Redan i detta Ryssames krigståg mot Tavasterne finner man Svenskar-
ne inblandade; inan undrar dä ej mer, att det var det sista, Tideböckernas tor-
ra anteckningar öfver dessa (åg äro i längden tröttande. Det ligger ingen-
ting storartadt eller lärorikt i halfvilda nationers ömsesidiga härjningar, före-
tagna af roflystnad, af hämd, och blott stundom af den oklara politiska instink-
ten att bevara sin egen sjelfstäudighet eller att underkufva grannens. Det är
egentligen Tavasternes krigiska lynne, som här framstår i full dager, och det
bevittnas från andra sidan äfven af Svenskame. Svenska krönikan från eröf-
ringens tid är lika uppfylld af Tavasternes blodiga bedrifter. Deras hårdnac-
kade motstånd mot den nya tron och dess bekännare är bekant, och klagan

deröfverhann ända lill Rom, derifrän Hohcnstauffernes ryktbare dödsfiende Gre-

gorius IX är 1237 ljungade sina bannstrålar mot de finske hedningarna, upp-
manade till korstag mot dem och lofvade aflat för alla dem, som deri deltogo.

Mången tapper riddare, mången skuldbelastad stigman lydde uppmaningen
och drog mot hedningarna i Tavaslland, men nära hundrade är hade förgått,
innan slutligen Birger Jarl, medelst det slott han anlade i hjertat af deras
land, förmådde kufva Tavasternes obändiga och frihelsälskande sinne. Der-
förinnan uppfyllde deras vilda bedrifter hela den katholska kristenheten med
fasa och afsky. Tavasterne. sä berättade päfven, „hade med djefvulens till—
hjelp röfvat och dödat barn, för hvilka Christi ljus lyst i döpelsen; de hade
åt sina demoner offrat de fullvuxna och utslifit deras inelfvor; andra hade de
tvungit att springa kring ett träd, tills de fallit liflösa till marken; de hade
utsfungit ögonen pä kristna prester, som råkat i deras våld, stympat dem till
händer och andra lemmar samt låtit dem, invecklade i halm, förtäras af el-

den.,, Hvad den helige fadren förglömde att omtala, det var, att Tavastenu.-,
förvildade genom långa fejder, förde pä sitt sätt krig till försvar för fä-
dernesland och fädemetro; att man sökte omvända dem, icke med lära och
öfvertygelse, utan med våld och vapen; att man skändade deras gudar, nedhögg
deras heliga lunder, bjöd dem att förbanna som trolldom och djefvnlskap allt
hvad de dittills med vördnad ansett, och ännu derlill underkastade deras land
ett främmande välde. Hade den helige fadren erinrat sig detta, måhända ha-
de han dä i Tavasternes grymheter endast sed nafurmeiiniskans iustinktlika
försvar för det hon anser heligast och bäst pä jorden, och han skulle då min-
dre hafva talat om „djefvulens fillhjeJp,,, än om vildens nödvärn och heden-
domens oförskyllda blindhet.

Tavasfens illa beryktade hallstarrighet har sedan denna tid i yttre
måtto mycke( mjuknat. Kanhända just för det han burit sin hjessa sä högt,
har man under svenska tiden funnit, nödigt att tynganed honom med ett feodal-
välde, sä tungt, som det var möjligt i norden. Man bortgaf derföre hans jord
ät den svenska adeln, som under tidernas lopp blef finsk, och ändtligen —
när Tavastbonden i några hundrade är tjenat som dräng, som torpare, som

laudbunde på de- stora herrarues gods, eller när han äfven som jordägare fatt
kröka sin rygg för denna löOO-.talels adel, hvilken ansåg land och folk som
sin välfängna egendom — då ändtligen blef han fogligare och lärde sig detta
undfallande säd mot herremän, hviiket nu oftast karakteriserar honom i yttre
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måtto. Hvar och en, som känner honom närmare, vet likväl, alt donna fog- '.
lighet endast är en yta, ett skal, af omständigheterna draget kring hans verk- >
liga lynne. Det gifves i grunden intet envisare, oböjligare folk, än den äkta ;
Tavasten. Dan vidhänger det gamla sä samvetsgramit, så oföränderligt, att 5
han — om man afräknar hvad kristendom och kultur nödvändigt afhyflat, — ;
i lynne, i seder och vanor, i hela sitt sätt att se verlden, ja ofta äfven i sitt '.
boningssätt, ännu i dag är densamme, som för ett hälft årtusende tillbaka.'.
Till sitt yttre är han sällan slorvext, men bredaxlad och groflemmad, van- ;
ligen hjulbent, har linfärgadt rakt här, små blåa ögon och liten trubbig näsa. ',
Till lynnet är han allvarsam och manlig, trumpen, tystlåten och längtänkl, yl- ;
terst ihärdig, envis i godt och ondt, en verklig arbetsträl, och i sina äsigter j
en geuomdrifvcn falalist. Pä hans tvära, föga tillgängliga sätt får man icke :
stöta sig, ty han är bottenrediig, vänfast och äfven gästfri, när han får en '■
stunds betänketid; fir öfrigt föga känslig, emedan förständssidau är hos ho- ;
nom öfvervägande, hvarföre han ock — särdeles i sina nordliga afarter — :
icke sällan är hämdgirig och afundsjuk, grym mot en fiende och, när han för-
ledes (ill brott, i stånd att med öfverlagd köld begå grofva illgärningar. Just
denna förständsskärpa, — som ofta visar sig i märkvärdiga anlag för maihe-
matik, för religiösa spetsfundigheter och klyftiga gator, men som till den grad

motverkas af hans långtänkthet och ovilja mot allt nytt, att han, i det in e af
sitt land, kommit att stå (illbaka både i åkerbruk, byggnad och slöjd, ja att

han på sina ställen af andra landsmän anses för tjockhufvad, — samma kyla
i betraktelsen har äfven låtit sängen i Tavastland tidigt dö ut, och för visso
kan man antaga,att Tavasten dciuti alltid varit sin karelskebroderunderlägsen.
Derigenom har händt, att han, som likväl till sin personlighet är en lefvande
antik, äger jcmförelsevis få skatter af forntidsminnen bevarade — en oväntad
motsägelse, men som finnes hos alla folk af ett lynne som hans ; — vågar
man nämna ett exempel i stort — Chiuesarne?

Tavasten är af de finska folkäderna den inom landet mest utbredda;
han besitter södern och vestern af landet och har till Svenskarne stått i de
närmaste förbindelser. Det är derföre' honom man vanligen antagit som typ,
när man fällt något omdöme om Fiunarne, alldeles som Ryssarne äa i dag
bedöma Finnen efter Karelaren och hans ostliga afarter. Svenskarne hafva
ansett Tavasten för den egentliga Finnen, den mot dem och den germaniska
civilisationen ätväuda sidan af folket, följaktligen den företrädesvis mest bil-

dade och för kulturen mest tillgängliga. Ingenting Kr likväl mera falskt, än
detta sednare. Tavasten är just den inåtvända, i sig slutna, för främmande
inflytelser otillgängliga sidan af den finska folktypen, likasom Karelaren är
den jemförelsevis mera utåtvända, öppna och för yttre inverkan åtkomliga.
Det är Tavasten, som i mer än 600 är, pä tvä sidor blodad för utländskt in-
flytande, lcmnad hel och hällen ät sig sjelf, utan stöd af häfdvunna samhälls-
inrättningar, hållit emot de svenska elementemas öfvertag och sålunda räddat
folkets framtid frän den sidan, medan Karelaren, hvars samhälliga lif utan
fvifvel hunnit en större utvecklingsgrad och hvilken ägt en så mäktig bunds-
förvandt i sången, på sina ställen gifvit vika för vida svagare impulser frän
det enda håll, der han kommit i beröring med utlänningen. Med allt skäl
kan derföre antagas, att en omkastning af de båda folkätfernas läge i landet,
livarigenom Karelaren kommit att bo i vester om Tavasten och tvärtom, pä
finska folkets utveckling skulle haft ett oberäkneligt Inflytande och försatt
detsamma i en ställning, som närmat sig Esfernes.

Med all sin otroliga envishet och hårdnackade fasthållande af folk-

karakteren, har Tavasten, lika litet som Karelaren, kunnat undgå att utgrena

sig i afarter pä flera håll. Men dä Karelaren t sådana afarler smidigt böjt
sig och lyckats bibehålla en stor del af sin rgeudomfighet, har Tavasten, lik
dessa oböjliga ekar, som icke veta något val mellan alt stå eller brista, för-

lorat hela sin personlighet der omständigheterna ej tillåtit honom att behålla

mer än en del. Qvener och Savolaksare framstå som hvar pä sitt sätt mar-

kerade arter af det karelska lynnet, men de ursprungligen tavastläiidske iu-
vänarue i det s. k. egentliga Finland och en stor del af Österbotten äro till
lynne och egenheter sä obestämda och divergerande, att man med lika litet

skäl kan hänföra dem till en särskild folkart, som till de äkta Tavasternes
skarpt utpräglade typ.

I sydvestra delen af landet, i Åbo och Björneborgs län, bor än i dag-

ett folk, som skiljer sig frän Tavasterne genom ett rörligare lynne och en

egen stympning af språket, dervid ordens slutvokaler ofta bortfalla, likasom i
estniskan och lappskan. Det var i dessa nejder Erik den helige först plante-
rade korset och svensk vapenmakt; de blefvo derföre i svenska ögon det för-
sta och egentliga Finland, och de fortforo att kallas sä, äfven när
eröfringen sträckte sig till det öfriga landet. Inbyggarne i dessa trakter kal-

lades Finnar, Suomcr, Sumer företrädesvis, och man träffar dem uv-



der detta namn äfven i ryska krönikor, — såsom 1318, då Åbo kallas „Su-
mernes stad,, — särskilda frän Jemer, Karelare och Svenskar. Påfvebullorna
göra stundom skilnad mellan dem och Tavasterne, jemte hvilka de sägas bi-
stått Svenskarne i 1300:talets krig mot Nowgorod. Detta „Sumernas„ sär-

skiljande från andra Finnar härrör troligen blott af den svenska föreställnin-
gen om det första Finland. De uppträda aldrig som folk för sig; allt hvad
krönikan om dem vet att berätta är sä sväfvande och obestämdt, att man
deri endast finner skuggan af ett namn, men bakom namnet intet. Med all
sannolikhet vill man derföre i Sumerne, Suomerne, Åbo-Finnarne se en i hvar-
jehanda afvikelser förlorad gren af Tavasterne, utstyrd af Svenskarne med
lyxartikeln af ett namn, som sedan blifvit finska folkets. Man har af dialek-
ten velat härleda Åbo läns inbyyggare från en blandning af Tavaster och
Lappar eller Tavaster och Ester, möjligen äfven Woter eller Wesser, hvilka
här skulle nedsatt sig som ur-inbyggare. Gissningen är fri; sagans lykta
har slocknat pä denna punkt och ögat stirrar ut i mörkret af en obekant
forntid.

Folk af tavastehärkomstbo jemväl i östra delen af medlersta och södra
Österbotten; utmed den mäktigaKyro ha de banat sig en väg ända fram till
kusten. Också bland dem är fadernelynnet förbytt; de äro rörlige, lättretlige,
praktiske och driftige i jordbruk; de uppföra stora sköna hus och lefva efter
tidens sed. Man ser att de gått i skola hos sina svenska grannar. Men till
detta tavastelynnets vanslägtande har ett annat sällsamare grannskap 1 sin
mån bidragit. I medlersta Österbotten bor nemligen ett finska talande folk af
okänd börd, ett svarthärigt, mörkögdt slägte med högst markerade drag,
krökt romersk näsa och reslig vext, till lynnet våldsamt och ofta vildt, men i
arbete raskt och outtrötteligt. Lappo socken är stamhållet för detta främ-
mande slägte, hvilket man derföre vill tillskrifva lappsk härkomst; andra vilja
här finna en Zigenarekoloni. Äfven här tiger sagan och gissningen sväfvar
ut i det vida.

Vid Tavastefolkets yttersta boningsplatser i vester och söder stöter
man redan öfverallt på den svenska kolonisationen, som nära sammanhänger
med det svenska väldet i Finland och skall omtalas jemte detta. Kretsen af
de egentligen finska folken slutar här och några få ord må endast tilläggas
om dialekterna af deras språk.

Stora vattenrymder, omätliga hedar och skogar skiljde i forntiden de
finska folken, bildningen tog hos dem en olika gång, grannars inflytande ver-
kade olika. Finska språkets dialekter uppkommo häraf lika naturligt, som
hos hvarje annat folk. De exsistera ännu i dag; när Wiborgsbonden kommer
med sina föror till Åbo, klingar hans tal der ganska främmande, och Tavast-
länningens tal ljuder icke väl i karelska öron. Likväl förstå alla Finnar hvar-
andra utan svårighet. Man urskiljer i finskan tvenne hufvuddialekter, den sa-
volakska och den tavastländska. Savo läks kan är den äldre eller grunddia-
lekten*); den utmärker sig genom flere diftonger och färre konsonanter,
äger större rikedom på former och älskar att, på österländskt vis, variera
med vokaler i flera ordböjningar. Den äger således företrädet när man vill
uppsöka spräkets grundljud, lynne, materiela och formela tillgångar55*). Ta-
vastländskan använder flera konsonanter, är mindre formrik, visar ofta be-
nägenhet att förkorta orden genom sammandragning samt låter mera än den
andra behaga sig att förtära främmande ord otuggade. Deremot är denna
dialekt bättre känd och mera odlad i skrift, hvarföre den ock, efter långvari-
ga och härda strider mellan spräkforskarne, synes på god väg att uppsvinga
sig till allmänt skriftspråk, dock att man, efter Lönnrots exempel, icke för-
smår att rikta den med både ord och former från Savolakskan. Båda dialek-
terna lida på gränsorterna i öster och vester af flera missbildningar; Savolak-
skan af ryskt inflytande, Tavastländskan af svenskt. Båda förekomma äfven
blandade i Österbotten, hvars nordliga dialekt derföre af mången anses äga
företrädet framför alla. Som mindre varieteter räknar man a) den stympade
Åbo-dialekten; b) Björneborgska traktens med sitt släpande uttal; c) Kemi-
trakternas, utmärkt genom sina konsonantfördubblingar; d) Hauhodialekfen,
som sätter 1 för t; e) Reugo-dialekten, som har r för t; f) Wiborgs-dialekten,
som har s för t; g) Tavastländska kustfinskan, som i samma fall nyttjar ts,
och slutligen Olonetzska dialekten, som lånat flera egenheter af ryskan.

*) von Becker i företalet till sin grammatik är af denna mening.

**} Denna dialekt har man tillfälle att inhämta i Lektor Gottlunds skrifter och
tidningar.
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Finska Folket.

Sagan om folkärterna slutar här och man finner nu, i stället för Kare-
rare, Qvener, Tavaster, Suomer, ed finskt folk och ett Finland. Båda har ti-
dens jemkande hand sedan 700 år i mycket ändrat; men det är lärorikt att
se, huru, jemte det yttre och tillfälliga, som byter gestalt, hos folk och land
finnas drag, som ej utplånas, egenheter, hvilka ständigt lika framskjuta genom
ruinerna af grusade institutioner och bytta förhållanden.

„Kota„ kallar Lappen sina improviserade flyttbara boningar af renhu-
dar, dragna kring stänger, dem han nedstött i snön. Deraf att Finnen an i
dag nyttjar uttrycket ~mennä kotiin, „ gå hem, anar man, att äfven han fordom
nöjt sig med lika eländiga tälthyddor. När för honom den stora, öfvergångeii
inträffat från irrande herddif till åkerbruk och fasta bostäder, vet ingen. Sä
långt meniiiskors och sagors minne går, ser man Finnen bosätt i sina stadigt
timrade porten. Der man än i dag i det inre af landet inträder i ett så-
dant pörte, tror man sig flyttad ett hälft årtusende tillbaka; ingenting har ti-
dens hyfvel putsat: väggarna af mastträdstimmer; golfvet af oformliga furu-
plankor; rökmolnet, som sväfvar tätt öfver inbyggames hufVuden; rökfånget i
taket, då och dä genombrutet af en solstråle eller en tindrande stjerna natte-
lid; de små gluggarna i väggen, der en glasruta är en sällsynt lyx och af
hvilka man begagnar en för att inkasta ved; eldstaden af massiv gråsten, på-
minnande om de stenrös man fordom hedrade med namn af fjerndelsstolpar;
den ofantliga brasan af grof tallved, som brinner hela dagen och om vinter-
qvällarna kastar sitt bländande sken öfver de svarta väggarna och det än
svartare golfvet; de brinnande pertorna, instuckna öfverallt i väggspringorna
eller enkom för dem gjorda klykor; och slutligen i denna egna belysning
qviimorna vid sina handarbeten och degträg, männerna täljande skidor och
slädor, inhysingen i fullt arbete med pertklyfningen, tiggaren utsträckt fram-
för elden, barnskaran uppkrupen till de musikaliska syrsorna pä ugnen, hä-
sten vid sin hackelseho närmast dörren och den sällskapliga tuppen, besökande
sin kacklande familj här och der i vråarna — allt detta liknar icke en uuti-

dens anblick, det är fastmer en förkroppsligad forntid, och illusionen stores
föga af de tvenne nyare uppfinningar man anträffar i denna antika boning:
spinnrocken med sitt flitigt surrande hjul och psalmboken, som ligger bortapå
den nedrökta hyllan. När man om vintern från ödsliga moar och drifvade is-
vägar (rader in i värmen, röken och eldskenet af det tätt befolkade pörtet,
finner också den förfinade kustbon der en oväntad trefnad; det ständiga dra-
get gör luften frisk och flitigabadstufärder bevara hos folket en hvithet i hyn,
som behagligt afsticker mot den nedrökta omgifiiingen. Det vore likväl ett
smicker att pås(ä, det denna hvithet sträcker sig också till kläderna och hus-
gerådet. Någon särdeles omsorg om renlighet karakteriserar icke upplands
Finnen. Han „bivuakerar i ödemarken,,*) och den som, lik honom, dagligen
kämpar för lif och bröd mot en härdhändt natur, den bekymrar sig föga om
hans skjorta icke är bländande hvit eller om ugnens *ot har svärtat hans bröd
litet mörkare, än barken annars förmått göra det.

Menniskan» boning är öfverallt en temligen trogen spege af henne sjelf,
och det har derföre sitt egna intresse att se, huru »lika framsteg Finnarne
gjort i sina bostäders inredning. Pörtet var redan ett stort steg framom
den äldsta „kotan„ eller tälthyddan, der eldstaden befann sig midt på golfvet.
Men pörtet är numera en sällsynthet tillochmed i befolkade soknar af upplan-
det. I dess ställe ser man på många orter den med pörtet närmast beslägtade
tupa eller stugan, ett ord, som också brukas i vidsträcktare mening. Eldsta-
den är, som i pörtet, ofantligt stor, men den har nu fått skorsten, rökfånget i
taket är försvunnet, gluggarna utbilda sig efterhand till fönster, i hvilka dock
hela glasrutor förekommit ganska sparsamt alltintill sednare åren, då man be-
gynt föra mera stat med dager och ljus. Hästen och öfriga fyrfora äro ut-
visade, men fjäderfamiljen gör sina gamla anspråk gällande. Mindre luftvex-
ling och enstaka misslyckade spår till putsning göra för öfrigt-' denna boning
vida mindre inbjudande, an det gamla pörtet, som röken åtminstone färgat
kolsvart, dä deremot stugan vanligen röjer en mindre behagligansats till grått.
— Närmaste öfvergängen (ill mera tidsenliga boningar äro de stugor man an-
träffar öfverallt, der skogsbygden och upplandet börja antaga naturen af be-
folkade slättländer. De hafva ordentliga fönster, men ganska små och med

*} Runeberg, Några ord om Saarijärvi. H:fors Mbl. 1532.
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föga mer än handsbreda rutor *), hopfogade med bly; eldstaden har blifvit
mindre och förvisats till ett hörn af rummet; bakugn får dock aldrig saknas.
En sådan stuga är uppförd af klenare timmer och mindrerymlig, än denföre-
nämnda, men också vida mindre befolkad; allt både fyrfota och tvåfota, med
undantag af huskatten och vallhunden af vanlig långnosig, korthärig och ma-
ger finsk race, är utförvisadt; blott syrsorna har man ej kunnat utestänga, ej
heller generar man sig för dem. Större beqvämlighet råder i bohagstingen;
en och annan stot täflar med de länga bänkarna, hvilkas öfra ända fordom
utgjorde högsätet; de vanligen dubbla sängarna hafva förhängen; ett väggurs
jemna knäppning afmäter tiden. För öfrigt varierar bygnadssättet; nästan
alltid har den nämnda stugan en kammare, som frän den har sin enda ingång
och delar med förstugan bredden af huset. Stundom går tvärs genom detta
en gäng med i halfvor delade dörrar i båda ändarna, och pä hvardera sidan
om den finner man en stuga samt en eller två kamrar med dörrar ät gången.
Uthusen blifva rymligare och mångfaldigare; det troligen af Svenskarne låna-
de löftet, med dess egendomligautbyggnad ät gårdssidan, får ej saknas of-
vanuppä visthuset. Så antar Finnens boning efterhand ett ljusare, beqvämare
utseende och uppnår sin största prydlighet närmare vestkusten af landet, i
synnerhet i Österbotten. Täljyxan gör här sitt bästa att gifva redan utsidan
ett jemnt och reguliert utseende. Huset inrymmer stundom tvenne våningar,
men vanligast en, med stuga och tvenne kamrar, till hvilka ofta kommer en
tredje med ingång från farstun. Fönstren äro höga och ljusa, men dragfulla;
storleken af deras rutor utmärker ofta gårdens rikedom. Eldstaden i stugan
är en öppen spis af tegel; kamrarna hafva hvitlimmadekakelugnar. De flesta
möbler äro målade, mest röda och blåa, endast det massiva matbordet bibe-
håller längst sin tvetydiga oskuldsfårg, åtminstonepå den sidan man begag-
nar vid bakning. Sirater och konstiga utskärningar äro anbragta på stolarna
och skåpen, vägguret stoltiserar i ett ansenligt foderal med ägarens namn
främst pä dörren, sängarnas förhängen röja en viss lyx, som icke illa harmo-
nierar med de bjerta hemväfda ylleryorna. Finnen på slättbygden är ej utan
sin lilla svaghet för det lysande; den röjer sig ide usla, men i bjerta färger

') Emellertid ser man ej sällan, att fönsterna komma i åtanka förr än man tänker
på att förbättra huset. Illa bygda kojor med stora ljusa fönster äro t. ex. i

Wiborg» län ingen sällsynthet.

prunkande målningar, som finnas klistrade på hans vägg, samt i de brokiga
färger, hvarmed han utstyr både sina husgeräd och sina statsäkdon; den går
vid vestkusten så långt, att han understundom låter hvitrappa sitt hus eller
måla det med gul oljefärg. Sanningen till heder bör erkännas, att de präkti-
gaste bondgårdar icke atldd äro de renligaste; men dagern, som fritt inström-
mar, rummens luftiga byggnad och kryddgårdstäppan under fönstret med sina
ärter- och kålsängar — tobaken är förvisad „navetan takana, „ bakom ladu-
gården — göra ett behagligt intryck pä den resande. Så långt kan slättin-
byggaren, skogames ursprunglige äbo, gä i sin kärlek för en fri synkrets, att
han gerna hugger bort de enstaka träd, som ännu qvarstä invid hans gård och
glades mera ät utsigten öfver en böljande rågåker och ett frodigt pofatesland,
än åt den naturliga trädgård, som hvarje vår uppspirar kring hans täppa, men
som hanlåter boskapen aflöfva i dess begynnelse.

Finnen bygger gerna sin gård på enstaka kullar, der han ser vida bort
öfver sjö och land. Likväl är det sannolikt, att han fordom, likasom nu, un-
derstundom bott tillsamman i stora byar, hvilka främlingarna hedrat med namn
af städer*). Det inhemska ordet pitäjä, som nu betecknar kyrksocken, hade
väl fordom en annan betydelse: en förening af flere gårdar eller byar. En så-
dan förening, ovisst hurudan, betecknade ocksä det gamla kihlakuii la, som
nu brukas om härad, och keräjä, som utrycker sednare tiders af Svenskarne
införda ting, betydde sannolikt dessa kihlakunnats folkförsamlingar. Om man
med Satakunta fordom förstått en än vidsträcktare folk- eller land-afdel-
ning, är oafgjordt. Åt karelska sidan träffar man af ålder slägtnamn hos all-
mogen, — tvärtemot den annars brukliga seden att till sitt förnamn foga går-
dens namn, der man bor — och man gissar, att dessa slägtnamn äro qvarlef-
vor af de fordom gemensama namnen på större familjeförbund**). Längre
kommo ej Finnarne i sina första barndomssteg,på den politiska banan. Hvad
man förtäljer om finska konungar, hör till sagorna frän en tid, då kon-uugr

*) Tavastland tör vara den provins, som äger de tätast byggda byar. Ännu för
få år sedan hörde resande, som passerade en af de stora byarna i Ohrivesi soc-
ken, ordentliga brandvakter kringvandra nattetid, sjungande på löjligt rådbråkad
svenska det vanliga: „Guds nådiga milda allsmäktiga hand bevare vår »tad
för eld och brand.,,

**) Denna mening hyser Caj an, „Suomen Historia,, D. 1, i. 48.
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betydde en förnäm mans son. Gamle vise män sutto till doms i slägtförbun-
den och sleto folkets tvister; brast ofred ut, bröt fienden in eller tågade lan-
dets män i härnad på främmande område, då gällde den starkes arm jemte
den klokes rad, den tappraste blef anförare och hans makt var samtidig med
hans vapenlycka och kriget.

Vildar och barbarer voro icke Finnarne. De hade i sina kihlakunnat
och keräjät en ansats till samhälle, som möjligen behöft endast en annan
Rurik för att utbilda sig, men som Försynen fann för godt att afklippa me-
delst svenska eröfringen och som sedan antog en helt annan form, än den ui-

sprungliga nationela. Af Finnames åldriga brak känner man intet, som skulle
af samhället ha auktoriserats som lag. „Finska rätten,, gaf bonden frihet att

betala kronans skatt i jordbruksartiklar, i stället för ladugårdsprodukterna,
hvilka erlades af dem, som underlydde „Helsingerätten.„ Hela svenska väldets
tid frän 1157 intill 1809 var, på samhällets område, likasom på religionens,ett

den finska andens oupphörliga inarbetande i en lånad form, främmande och
förhatlig till sitt ursprung, men omsider med folkets innersta sammanvuxen.

Så långt som till en utbildad stat kommo af alla finska folk endast
Ungrarne och möjligen Bjarmerne. Öfverhufvud har Finnen i alla tider varit
likgiltig för politik. För mycket inåtvänd, för att särdeles bekymra sig om
hvad som passerar nägra mil från hans boning, har han varit en af dem som
förlorat jorden under det de bekikat himmelen. Hans statsförhällanden ha der-
före varit de svenska och delsvis de ryska, intill dess han 1809 fanns mogen
och berättigad till ett egetstatslif.

Det var i den enskildes sjelfständighet och i familjen, som den finska
anden sökte en sedlig tillvarelse. Den frie mannen (vapa) hade under sig
den köpte eller i krig fängne trälen (o r ja), hvars lott var föga härdare, än i
sednare tider tjenarens. Dock vidlådde honom ståndets nesa också här; „rin-
ga är trälens styrka, „ säger den frie försmädligt till Kullervo, den till slaf
sålde Kalevasouen. Hvarken åkerbruk eller slöjd ansågs förnedra den frie
mannen; sjelf gick sagornas hjelte Lemminkäinen och plöjde sin åker, Wäi-
nämöinen drog not och llmarinen kallas „den evärdelige hamrarn, „ den fliti-
gaste smed. Hvad man hos de germaniska folken kallar adel var Finnarne
fullkomligt obekant: de hade hjeltar och vise, emedan de hade krig och säng,
men ståndsskilnaderna ha aldrig velat rota sig rätt i landet; halfherreu, som

utgått ur folket, har tappat pä bytet det bästa af sin nationalitet; ståndsper-
sonerna hylla gerna det svenska.

Pä qvinnans ställning hos ett folk beror familjens större eller mindre
utbildning. Mänga vackra sånger lära, att banden "mellan makar, barn och
syskon voro allt för Finnen, som ingen konung hade och sällan visste med
sig att han var ett folk. Och när man häraf sluter, att qvinnans värde gällde
hos honom mycket, bekräftas det af sångerna. Sjelfva 15:de runan i Kaleva-
la, som uppmanar mannen att piska sin hustru, mildrar denna hårdhetmed den
yttersta finkänslighet. Ett år, säger runan, bör han ungas sinne med
\änliga ord, det andra blott med ögats blink, det tredje året med fotens lätta
trampuing, och om hon icke aktar detta, ma han aga henne med ett rörstrå,
med ett ylle-ris, och om hon ändå ej rättar sig, ma han värma hennes skull-
ror med ett ris af björk, men icke rikta slag mot öga eller öra, ej heller låta
andra fä veta hennes nesa. Den finska flickan rådde sjelf öfver bortgifvandet
af sin hand. Väl läter en gammal runa friaren uppsöka sin brud i skogen och
omtala att hences fader nyss hade bortsålt henne. „Åt blef jag dä
såld?,, sade flickan. „Åt mig, min vackra dufva,,, svarade friaren; „rika
gäfvor gaf jag: åt fadren en stridshäst, ät modren en ko, åt brödren ett par
oxar, ät systern ett får, åt sonhustrun ett skönt spänne.,, „Litet gaf du för
den goda,,, baunade flickan, „ganska litet för den sköna; om dig bryr jag
mig icke.,, — Men andra sagor tala blott om fästmansskänker. Pohjajungfrun,
hon, för hvars ägande Lemminkäinen underkastade sig kärleksprof af den våd-
liga natur, att väl ingen af medeltidens irrande riddare utstått till en sköa
prinsessas ära värre äfventyr — hon valde sig make emot modrens val och
fadren namnes ej engäng. Aldrig röfvade Finnen med svärdet sin hustru. En
enda gång ser man deu för sin otur i frieri beryktade Wäinämöinen tvinga
genom trollkonst deu unge Joukahainen att lofva honom sin syster, men flic-
kan lydde icke. Högt var en moders, en makas, en systers anseende; Lem-
minkäinen klagar i de mest rörande ord sin sorg att lefva skild från sin mo-
ders famn; llmarinen sörjer otröstligt sin hustru; Joukahainen fäller strida tä-
rar öfver sitt förhastade löfte. Endast Kullervo, qvinnoröfvaren, den onde trott-
sige slafven, visar sig kall vid sin moders, sin faders och sin hustrus död,
och derföre behandlar honom sängen ined ett hat, ett förakt, som utvisa, att
denne man pä det djupaste särat folkets sedliga känsla, i det han satt sig öf-
ver familjebandet. — Så var qvinnau föremål för en aktning, som gränsade
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till chevaleri och hvilken den finska sängen har att tacka för sina skönaste
blommor. Ty det är icke blott pä diktens område qvinnans värde står i så
vacker dager framhållet; det röjer sig än i dag i Finnens husliga lif och i
den utmärkta sedlighet, som allt intill sednaste tider rådt i förhållandet könen
emellan. Som prof uppå huru högt den finska flickan sjelf skattade sitt sed-
liga värde har man ännu „Ridvala Helka.,, den vackra folkfesten i Sääks-
mäki, deri ingea flicka får deltaga, hvars rykte lidit af minsta fläck.

Finnarne voro nordens skickligaste åkerbrukare, likasom de voro
dess förste och likasom de än i dag äro dess idogaste. Urgammalt och eget
hos dem var det nomadiserande åkerbruk man kallar svedja; i askan af den
fällda skogen mognade glest sådda skördar med högt kornfal. Deda bruk
var ödemarkernas; det var det mest egnade sätt att tämja naturens försia
vildhet, men det slösade med skog och marker, hvarföre det snart blef omöj-
ligt pä slättbygderna och aftog, ju mera befolkningen tätnade, hemmanenklyf-
des och allmänningarna delades. „Kyt(a„ är e(t annat förbränningssätt, hvar-
igenom gräsvuxen mark och utdikade mossor göras odlingsbara. Mest råder
nu treskifte i åkerbruk; nya och rationelare methoder möta hos allmogenstort
misstroende. Emellertid vexer den odlade jorden med mänga tusende tunnland
hvarje år. Den finska spanmåln är berömd för sin torrhet och sin tjenlighet
till utsäde. — För trädgårdsodlingblir under det hårda arbetet för dag-
ligt bröd föga tid öfrig. Biskötseln kände Finnarne, ehuru de nu förglömt
den; ofta namnes i deras sånger biet, Mehiläinen, den vackra honuiig.sfägcln,
som skickades öfver nio haf att hämta honung tillPohjolas bröllopp Skogen
läfer Finnen af ålder vår Herre värda, eiden härja, yxan fälla och statsekono-
merna sucka öfver; i det inre landet brinna masttrud pä portenas grani(härdar,
groft timmer användes (ill minsla uthus, fjärdalarna tära ungskogen och höj-
derna afklädas, icke slätterna blott. — Om ängen tänker Finnen likaledes,
ad gräset vexer nog honom förutan. Boskapsskötseln idkades i större skala
endast af Karelame, som deraf tros hafva sitt namn.

Hvarje finsk man var jägare; otaliga villbråd fälldes i hans skogar,
högt firar sängen hans bedrifter mot björnen *), hvars namn man med nästan

*) Egentl. kar h 11, men rik på smeknamn, såsom Ohto, plattnosen, honungstassen,
den gyllene, skogens äpple, skogens herre, skogens dimma och fradga, skogens
silfver och guld ni. m. i oändlighet.

helig fruktan skyr att ufsäga. Nu, som fordom, uppsöker man idet sent om
hösten pä den första snön; bössan gör sin fjenst, som fordom bågen: spjutet
ger ännu stundom nådestöten, och fester firas efter segern, mindre lysande än
förr, men icke mindre fröjdefulla. Finnen är den skickligaste skytt, måhända
derför att han är den lugnaste; sällan förfelar lodbössan sitt mål, det må se-

dan gälla en skjäl pä drifisen, en skygg tjäder i skogen eller — en fiendes
bjerta i krig. Pä sina skidor upphinner han vargen och den snabbfolade el-
gen. Händig är han äfven i mänga giller, för hvilka han har en stor mängd

uttryck, men sällsamt nog har han intet allmänt ord för jagt. Tidigt gjorde
honom de vida kusterna och de otaliga sjöarna till fiskare. Det finns knappt
ett träsk, der man ej ser „katiskan,„ den af spjälor hopsatta inhägnad, i hvil-
ken fisken finner en ingång utanutgång; alla elfvar inbjuda laxen i patorna; nät
not och krok äro ständigt i verksamhet, men mete anser Finnen som dagdrif-
veri. — I bergsbruk och smide var han en stor mästare; hans Ilmarinen ha-
de ju smidt himlahvalfvet med dess sol och måne af silfver och guld, ett mä-
sterstycke, som ingen guldsmed nuförtiden lärer åfaga sig att göra efter. En
af de äldsta runor i Kalevala är den om jernets födelse. Fahlu koppargrnfva
säges vara upptäckt af en Finnes bock, som färgades röd, när han vältrade
sig pä marken. Vida berömda voro i norden finska dvergars smiden, deras
förhexade svärd trängde genom det härdaste pansar, men pä deras brynjorbet
intet stål. Goda bössor, säkra ur och vackert gjutgods förfärdigar nu den
finske bonden mångenstädes utan lärdom. För trädslöjd har han godt handa-
lag; sjelf slöjdar han sina redskaper under de långa vinferqväilarna. Väfnad
och spanad voro tidigt kända; dikten, som förskönar allt, låter Pohjas mö
sitta pä „luftens 10ka,,, värvande det skönaste tyg med sllfverväfsked och
gyllne spole.

För industri i stort saknar Finnen företagsamhet, och den alltid (jenst-
färdige Tysken förser än i dag hans (röja med knappar, likasom. Svenskeli
hans spis med grytor och „laukku-Ryssen„ hans sköna med knappnålar. Fin-
lands handel var länge ett rof för haiisestädernas vinuiugslyslnad. Öfver
Ryssland gick fordom till orienten den handelsväg, som först riktade Bjarmerne
och sedan föll i Nowgofods händer. Smulor af denna handels-förljenst föllo
äfven pä Finnames lott, och flerstädes i Gamla Finland har man funnit öster-
ländska mynt. Mellan Nowgorod och Wisby, österns och vesterns stapelorter
i norden, var stark trafik, och de a Östersjön och finska viken svärmande
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krämarflottortia besökte dä ofta södra Finlands kust, der de i „Tavasternes
hamn,,, af Ryssarne kallad handelsfloden (Pojoviken?) och på andra tjenliga
landningsställen mot salt, fabrikater, glitter och krigsförnödeiiheter») fillbytte

sig Finnames rika pelsverk. Lätt förklaras derutaf, huru ra ha, som egent-

ligen betyder skinn, kommit att i finskan beteckna penningar. Sednare häm-

tade Tyskarne härifrän tjära och pottaska, än sednare plankor, och slutligen

blef Finland Stockholms hökarebod. Vid en tilltagande konsumtion af lyx-

artiklar, har Finland i nyaste tider fått den äran att upprätthålla Lübecks
sjunkande välstånd. Som bekant, befraktar dock utlänningen finska fartyg på

alla haf och hvarannan bonde bygger fartyg vid kusten. Finnen med sitt

orubbliga lugn är af natur och öfuing danad till en af jordens yppersta sjö-

män. Men handelsgeni har icke fallit på hans lott, han är dertill mycket för

länglänkt; sina fartyg förstod han fordom ej att begagna till annat än sjö-

röfveri och sina sköna forsar använder han nu att dnfva mjölqvarnar, medan

utlänningens bomullsspinnerier ärligen kosta honom millioner.

Hafvet var stundom skådeplatsen för Finnens krigsbedrifter, men han

öfverträftades der vida af Ésterne. Hans krigssätt till lands var grymt endast

när han, drifven till det yttersta, värjde det heligaste. Länge retad, hämna-

des han i vild förbittring på sina fiender bäde i vester och öster **). Ryska

krönikan omtalar, att Tavasterne engäng nedgjorde alla sina fångar. Man bör

erinra sig, att detta skedde i en förtviflad belägenhet. Vanligen blef den

fångne fienden segrarens mildt behandlade träl. De fordne Finnarne, säger

Olaus Magnus i „de nordiska folkslagens historia,,, begagnade harnesk af

skjäl- eller elghudar och hjelmar af som fiskfjäll öfver hvarandra fastade

elg-, ren- eller oxklöfvar, jemväl nf sammanflätade jernträdar, öfverdragna

med fägelskinn. Som anfallsvapenbegagnade de länga i ändan jernbeslagna

granstörar, hvilka medelst slungor kastades med den säkerhet och styrka, att

*) Flere gånger ljungades från påfvestolen skarpa förbud mot denna för de kristna

grannarne vådliga handel med hedningarne, men vinsten var lockande och påf-

varne sågo på närmare håll samma krämareanda förleda Genuesarne att för god

betalning öfverföra Turkarne till Europa.

•») Storfurstendömet Finlands vapen är ett krönt stående lejon,omgifvetafrosor och

bärande i högra framtassen ett lyftadt svärd, i den venstra en nedböjd sabel. Ka-

relens vapen föreställer, af lätt begriplig anledning, en hand hillande ett svärd.

de sällan förfelade sin man. Troligen bura de sköldar och bygde fästen af

jordvallar. Kalevala omtalarpansarskjortor af jern och stälbälten. Båge, lans,
stridsklubba, svärd och långa dolkar voro hos dem i bruk. Vare sig af fruk-

tan för uppror eller för att förekomma Finnames ofta blodiga tvister sinsemel-
lan, förbjödo Svenskarne pä 1400 talet dessa skarpa vapens bruk. Finnarne

uppfunno då mot Ryssarne en egen krigskonst. De härdade i solen pikar af

tallved och brakade dem som kastspjut. Några kastade midt under stridens

tumult ett streck om halsen på sin fiende eller hans häst och drogo dem sä
med våld till sig. De hade äfven stora blodhundar, inöfvade att rusa Ryssam-

es hästar mot nosen, hvarigenom dessa blefvo så skrämda, att de afkastade
ryttaren. — Härdad, lugn och muskelstark, är Finnen den ypperste soldat, i
synnerhet artillerist och skarpskytt. Frän hans hjelteälder tecknar sängen
med synbar kärlek den tappre ridderlige Lemmlnkäinens drag. Öfning i strid

har aldrig fattats honom, veklighet aldrig förlamat hans arm. Gränskrigen

äro nämnda. Tyskland bäfvade för hans härskri, när den store Gustaf Adolf
skickade honom att segra, der alla andra ryggat tillbaka för det hälft omöj-
liga. Oftast uselt anförd i de fyra sednaste krig, som blodat hans land, miss-

vårdad på allt sätt, förrådd, säsom vid Storkyro och vid Anjala, var den fin-
ske soldaten oföränderlig i med och mot, tapper, trofast och tålig. Otaliga

vackra drag vitna om hans försakelser och hans mod*).

Emellan Finnens seder fordom och nu rader en likhet, som jemkats

af stigande bildning och välstånd, utan att af dem utplånas. Hans dagliga
lif är 1 sina granddrag detsamma. Nöjd med ringa kost — men gerna af sta-

digt slag, der han sä kan hafva det — arbetar han sommartid medouttröttlig
ihärdighet ända till 18 timmar i dygnet, och denna ansträngning fortfar långt
in pä hösten i de trakter, der man tröskar sin spanmål efterhand. Vintertid

sofver han mera, jemte naturen; dä tändes hans perta mest kl. 5 pä morgo-
nen och släckes om aftonen efter kl. 8. Badstun — och det finns knappt ett
torp så litet, att det ej har en sådan — badstun är Finnens käraste förfrisk-
ning, hans bästa affonnöje, hans vigtigaste läkemedel, det [första och sista i
alla trollkurer. Der icke bränvin och badstu hjelpa, der är det bara döden.

*) De flesta af dessa drag dö bort från menniskors minne med de krigare, som
upplefvät dem. Det är derföre med glädje man erfar, att Prof. Runeberg inuau
kort fulländat en samling af målande anekdoter från 1808 års krig.



Män och qvinnor bada ofta gemensamt, otan att man deri anar något anstöt-
ligt. Den som aldrig vågat sig i den mer än afrikanska hettan af en finsk
badstulave, kan ej föresfätla sig, hvilken känsla af friskhet och styrka man
erfar efteråt, helst om man, som bonden ofta gör, frän hettan springer för ett
ögonblick i eu sval sjö eller en mjuk drifva och sedan strax äter i det varma.
Ingen Finne kan emotstå tobakens förföriska behag; spunnen af ett lillfinger»
tjocklek, sönderskuren af blad (oma-kasvo, egen vext), och doftande ur den
finska snuggan af krita eller porcelliu, med dess korta krökta läderskaft, förfjr
den gamla och unga, och bruka» ofta som läkemedel. Kaffepannan, för 50 år
sedan en lyx i sjelfva städerna, förljufvar nu mångenstädes torparhustruns ensliga
stunder, och mannen stärker om söndagarna den oskyldigabönan med en star-
kare vara. I alla tider har nordbon varit stark i dryckjom, och inga nykter-
hetssällskaper skola förmå utrota denua passion, som här är jemnärig med
kölden. „Häitä juoda, „ dricka bröllopp, är ett gammalt uttryck, och man kan
lita på att det icke dracks falskt. Det är saunt att man då nöjde sig med öl,
hvarförutan ingen fest kunde äga rum och som hrygdes sä godt, att Johan Hl
årligen lät hämta flera fat frän Finland för sitt kungliga bord. Mjödet stod i
ringare anseende; ännu i slutet af 1600 talet anade man väl icke, att finska
åkerns must och kärna kunde förvandlas i millioner kannor bräiiviu. Denna
landsgagneliga upptäckt lärer få tillskiifvas Gustaf Ill:s tid och
ricrna, ehuru redan förut den medicin, man i början intog matskedtals,för stör-
re heqvämlighets skull togs ur spetsglas. Nu konsumeras af den varan mer
än fosterlandsvännen med liknöjdhet kan se; städernas granskap, marknader"
na, transportfärderna öka dess afsättning."

Att döma af den icke särdeles intagande skildring afFinnames drägt,
som man läser hos Tacitus, skulle den sä temligen liknat Robinson CYusol-s,
d. a. bestätt af idel djurhudar. Men utom det att den berömde B-oroaren sy-
nes haft Lappar i sigte, vitna de gamla runorna bestämdt, att Finnarne gått
klädda i vadmal „som skogen i rimfrost.,, Det är derföre troligt, att om en
Finne från 1200 talet nu plötsligen uppträdde som han gick och stod i verl-
den, han ej skulle betraktas som en mera gammalmodig man, än Esten, när
denne i sina knäbyxor och sin långa bruna rock begapas pä galorna af det
moderna Helsingfors. Så vida har dock tidens hyfvel glättat bort det urål-
driga, att någon fullständig natioualdrägt i allmännare bruk ej mera finnes.

Den gamla tättåtsittande pitnilkkan *), — äfven- patalakki, grylmössa, kaffatf— med dess 6 mängfärgade kilar, har nästan totalt försvunnit, för att Jcmna
rum ät diverse hattar och nutidsmössor, vintertid af hundskinn, ofta runda och-
brämade med s. k. siberiska lamskinn. Den fordna hvita långrocken har grå-
nat af ålderdom och be-häiier blod i vissa delar af Karelen och GamlaFinland
sin snitt; litet förnämare är den blåa färgen. Tröjan och vesten variera, ben-
kläderna ha nu mest funnit för godt att bli länga. Gördeln, der han brukas,
måste vara så brokig som möjligt, men sans plats kring lifret intagesnu mest
af ett läderbälte med messingssöljor och en eller tvä knifslider. Rent natio-
»ela äro de tre persedlarna puukko, (älgknifven, pieksorna, de- mjukaste och-
b-eqvämaste skoplagg i verlden, samt mekko, den välkända lärftsblusen, som?

pretenderar att vara hvit, fast han sällan är det. Fårskinnspelsen skyddar vin-
tertiden både man och qvinna. Afräknar man herraklighetea i några soknar,
tar sig Finnens yttre ganska enfärgadt, enkelt och allvarsamt ut. Annat är*
det med hans qvinnor, Kalevaia är uppfylldt af beskrifiiingar öfver de finska
skönhctcrnas prakt. Joukahaiiiens syster hade en stor mängd, klädkistor och
j dcii bästa furmos sex gyllne gördlar och sju blåa kjortlar. Hon bar silfver—
smycken i håret, bläaband kring pannan och guld pä sid ämie, pärlor pä hal-
sen, pä bröstet ett silfverkors, på fingret en guldring. Umariiieas PnhjabruA
bar ännu dertill gyllne örhängen. Sängen är icke karg, som man ser; nägoa
afprutning tål den vid och det bör märkas att Karelaren, som dikfat den, ar-
mera svag för det lysande-, än andra landsmän, äfvensom han anbringar sina
prydnader mera smakfullt, Hvarochen kan likväl öfverfyga sig i landsbyg-
derna, att det brokiga och glänsande far Finskan pä ögonen, och der hon ej,
har råd att bestå sig guld och perlor, fä messipg och glasbitar göra dess tjenst.
En temligen säker måttstock pä gärdens förmögenhet har man i mängden af
de brokiga kjortlar ni. ni. som kläda väggartia 1 hvarje loff. Vanligen flätar
Finskan sid här och fäster det med bjerta band. Bindmössor af siden voro
för några tiotal är mycket allmänna vid högtidliga tillfällen, men lenina nu

plats för en sidenduk, ofta skrikande bjert. Kort tröja af kamlott eller kadun
med åtsittande lifstycke under samt hemväfd yllekjortel, randad i rödt, hlätt
och grönt, fullända kostymen, hvilken pä några orter är lika intagande, som

*) När denna mössa lutade på sned åt ena örat, kunde man vara viss uppå att
ägaren var vid ganska dåligt lynne. Se härom Kalevaia på många ställen.
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pä andra smaklös. Tack vare de hos alla gårdars flickor så välkomna „Lank-
ku Ryssarna,, och köpmännen, som slumpa St dem sitt Liibska kram, grannlåt
tryter icke engäng der barken blandas i brödet, och anblickenaf den, en sön-

dag sommartid, från landskyrkan återvändande menniskoskaran är genom sin
brokighet för en resande den angenämaste diversion.

Seder och bruk förändras med tiderna, lekar och högtider byta form;
mycket, som fordom var allmänt, träffas nu slumpvis borta i gömda skogs-
bygder, och det mesta, som åt det hållet kan kallas finsk egenhet, skall lämp-
ligare föras under landskapemas rubriker. Bland de vanor, som äro pä en-
gång uråldriga och ännu mycket i bruk, är seden att fria genom talman.
Högt prisas hans anseende i 15:de runan af Kalevaia; hans fina gördel, väfd
af solens och månens döttrar, hans blåa vadmalsrock, hans flätade skägg, hans
gyllne lockar, hans guldprydda mössa, allt förherrligas hos honom, som „visar
vägen åt byns sällhet.„ Lika präktig beskrifves brudtärnan; sängen i sin
oskuld liknar hennes hufvudbonad vid en spels af molnet och hennes nätta
ekor vid gässen pä en vattenraska. Vid brölioppet bör nu, som förr, undfäg-
naden vara öfverflödig; dans är en nyare uppfiiinig. Finnen, lik andra fleg-
Htatiska naturer, går meiändels till öfvermätt, när han faller ur de vanliga
hakarna och slår sig lös ät något håll. Han och hans flickor dansa derföre
»måttligt, när de engäng börja; i flera dygn fortfara gästabuden. — De döda
jordades fordom, troligen med samma bruk som hos Esterne. Kalevaia säger
blott, att den döda „lades i inullen.,, Utan särdeles pomp ske nu begrafnin-
garua; granriset spelar dervid sin betydelsefulla roll att med skogens friska
doft dölja närvaron af det förskräckliga. Karlarnas sorgdrägt är delisarna som
helgdagsdrägten, grått eller blått vadmal; qvinnorna bära svart bombasiu och
hvita kambricksdukar. — Juten har sina halmtäckfa golf, sina lekar, sina väl-
fägna-der, sin kappåkning om julmorgonenoch sin vackra sed att utsätta åt
gparfvarna en etröskad halmkärfve. Fet-tisdagen har sin fläskmat, kalk- och
skidåkning, för att fä långt lin. Midsommardagen har öfverallt sina sirligt
prydda majslänger, sina konstgjorda löfsalar, och natten förut lysa i hela sö-
dra och medlersta Finland frän hvarje kulle, hvarje liten bergsklack vidt om-
kring i bygderna otaliga eldar, kokkor kallade, en den vackraste syn i den
stilla ljusa natten med dess späda sommargrönska. Allhelgonadagen (Kekri)
är i Sstra Finland en stor högtid, hvarom på sitt ställe närmare, likasom äf-
ven om landets brukliga lekar.

AU naturreligion leder sin upprinnelse af fruktan. Åskans majestätiska
dån, anblicken af himlens ljungeldar, dem ingen kan undvika, leder så natur-
ligt (ill tanken på meniiiskans litenhet och högre väsendens tillvaro, mäktiga-
re än hon, alt äfven den finske Jumalas, Guds, namn utan allt tvifvel upp-
kommit af ordet jumaukset, som betyder åskdunder. Deraf att Jumalas
namn återfinnes hos alla folk af finsk stam, har man velat sluta, att Finnarne
före stammens sönderfallande ägt om tillvaron af en enda Gud en föreställ-
ning, som sedan gått förlorad*); visst är att denna föreställning, om den fun-
nits, var ganska sinnlig. Finnens Jumala var ett okändt, ett osynligt väsende,
som lefde i molnen och derifråu lät sina åskor dundra, sina blixtarIjunga samt
årstider och väderlek omskifta i verlden*. Himlen (taivas, af det nu försvunna
primitive! fai, förmå) var i hans tanke en vidlyftig bygnad med ett (stundom
6 till 9) kopparlock eller tak, pä hvilket Gud uppsteg för att hvila om nätter-
na, när solen (ursprungl. päivä af pää, hufvud, således Guds hufvud) ned-
gått. Nattens mörker uppkom då derigenom att locket var tillslutet, som på
en kista, hvarigeiiom Gud (solen) kom att blifva utanföre. Undertiden hade
Gud nedstigit utför randen af locket, hvarföre, dä locket om morgonen öpp-
nades, solen åter befann sig på sin uppgängspunkt.

Men Finnen var en grundlig man, han nöjde sig ej attbetrakta verlden
blott, han ville känna dess upphof. Om detta hade han tvenne skilda myther.
Den ena, pä engäng mera barnslig och storartad, låter Wäinämöinen dana
verlden af ett ägg [se sid. 23) **), men läter tillika Lappen, Wäinölä, Kale-
vaia, hafvet, örnen, jernet, trädet, bågen och pilarna in. m. exsistera före ska-
pelsen, hvarföre idén om verldsägget anses lånad utifrån. Mera genuin är den
myth, som läter naturens döttrar (luonnon tytöt, luonottaret, äfven
ci ne t ten emät, grundämnenas mödrar) vara upphof till verlden och dess
företeelser, en föreställning, som återkommer spridd på otaliga ställen i Ka-

*) Denna mening hyser Lönnrot (H:fors Morgonbl. 1834 N:o 60) och jemväl
Caj an (Suomen Historia sid. 56), hvaremot Rem (Siiomi 1844 s. 236 ff.) ut-
reder, att begreppet om en allmän skapare, L u o j a, icke hunnit hos de hedniske
Finnarne utveckla sig.

**) Såsom curiosum kan anmärkas,att denna myth i största »kala genomför den i
physiologin nu så berömda cell-läran och omne vivum ex ovo.
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levala, öfverallt der qvinliga gudaväsenden nämnas, utan att nägonstädes fin-
nas sammanhållen. Grundämnena, en formlös massa, lik fornverldens chaos,
voro då ursprungligen till och derur framträdde de med skaparekraft begäfva-
de andariie, hvilka gåfvo allting sitt upphof. Man finner, att i denna åsigt
ligga spillrorna af en sönderbrusten verld och en lika sönderbrusten Gud. Bå-
da hade fallit åtskils i otaliga stycken, verlden i företeelser, som hvardera
hade sin syn ty, sin sjelfständiga upprinnelse; Gud i en mängd väsenden,
hvilka vid första påseendet kunde tagas för Guds medhjelpare blott, men i
sjelfva verket framstå som personifierade naturkrafter, af hvilka det väsende,
som står på engäng i och öfver naturen, alldeles bortskymmes. I Jumalas
ställe — som nu från ett nomen proprium blef ett blott apellativum — trädde
då Ukko, åskans och molnens styresman, en degraderad Gud, och jemteho-
nom en hel skara andra gudar och skyddsandar (halHat), såsom Tapio,
skogsguden, Ahti, sjöguden, Kekri, boskapens värdare, äkergudarneWiro-
kannas, Egres, Pellonpekka m. fl., Lempo och Hilsi, onda väsen-
den, Tuoni, döden, Kalma, grafbeherrskaren (egentl. liklukt), Mlelikki,
den blida, menniskovänliga, Sukkamieli, kärlekens gudinna, m. fl.; vidare
en stor mängd tomtar och gastar, såsom K ra t ti, skrattåren, Hlrmu, fasan,
Leikkiö, gräsrädaren och barnabusen, Pakkanen, kölden, Kuippana,
skogsrået, Painaja, maran, Menni ngäiset, Kuumeet, Kapeet, små
gastar, som uppäto månen och hade annat ofog för sig, m. fl. samt slutligen
Luonnottaret, naturkrafterna, till hvilka matt, utom jernets mödrar, tör
räkna hela den qvinliga skaran af Päivätär, soljungfrun, Kuuttaret,
mftnjungfrurna, Otava tar, karlavagnens och Tuul ellare t, vindens mör,
Suvettaret, sommarns döttrar, Etelätteret, söderns mör, W e'e n
emäntä, vattnets värdinna, Kivuttaret, plågojungfrurna, Tapiotar,
skogens, Kanga t ar, sandmons, Hongater, furans och Lem petar vär-
mens gudamör, Syöjättäret, frosserskorna, Tuonettaret, dödsjungfrurna
m. fl. Dessa väsenden*) hade ännu icke i folkets föreställning vuxit till per-

') Det är egentligen ur den karelska sagan man hämtat kunskapen om Finnames
gudalära. Emellertid synas Tavasterne dyrkat till en del olikagudar. Turr i s a s
i-Ui-r Turri, krigsguden, som anropade» om seger i fält och hvilken man ännu
i iorra seklet trodde spöka för krig och slå trumma i luften, stod hos dem i stör-
sta anseende. Denne Tiurisas är äfven derföre högst märkvärdig, att han, enligt

sonliga gudar; de voro ofria och bundna, hvarocheii vid sitt naturföremål. Ta-
pio trädde aldrig fram ur skogen, aldrig kammade Wellämos hafsjungfrur sitt
långa här uppå det torra. Hvarhelst derföre en af mythens under omstrålad
gestalt framträder som sjelfständigt handlande, obunden af ett naturföremål,
der vill ej sagan erkänna i honom en gud, hans makt som menniska må sedan
vara aldrig så gudalik. Icke Louhi, som dock stängde solen i berget, icke
Lemminkäinen, som utförde de yppersta värf, icke ens Wäinämöinen ochIlma-
rinen, som voro tillstädes vid verldens bygnad, intaga rangen af finska gu-
dar; och likväl förherrligas af folktron deras vishet och makt såsom jemnlik
sjelfva gudames.

Denna gudalika makt förlänade trollvisdomen, magin.

När gudomen sålunda sönderfalliti dessa oräkneliganaturväsenden (h al-
tiat), hvilkas makt, ehuru ofta anropad, icke sträckte sig öfver området af de
föremål, vid hvilka de bundos, reste sig i Finnens bröst den stolta mennisko-
anden och sökte att kufva verlden genom Ordet, all vishets källa. Men Ordet
var Tinget sjelft, som det betecknade; det var derföre gudomligt och kunde
icke af menniskan uttänkas, utan måste läras af fäderne, som åter lärt det af
gudarne. Vis och mäktig var endast den, som kände mäktiga ord; med deras
tillhjelp kunde den vise 1) skapa eller, hvad som går pä ett ut, förvandla
föremål — han behöfde dertill endast utsäga föremålet — och 2) besvärja
det onda i och utom honom. Men skapareförmågan, som utgör den högre sidan
af finska trollkonsten och likasom kräfde för hvarje fall en guda-inverkan, åter-
finnes blott i den äldsta dikten och äfven der icke alltid ren. Redan Wäinä-
möinen behöfver furutimmer för att „foga sin bät med sång,, och ett stycke
fnöske för att skapa en holme i hafvet. Gudamakten i Ordet är redan grum-
lad, när besvärjelsen börjar utgöra trolldomens kärna och hufvudsak, sädan
den bibehållit sig intill nyaste tid.

all sannolikhet, är densamme som SkandinaverncsThor och icke lånadfrån dessa,
utan tvärtom en ursprungligen finsk gud, hvilken genom de i Sverige bosatte
Finnarne inkommit i den skandinaviska gudaläran, der man länge synes anat
hans främmande börd. — Pir n och Perk e 1 e , hvarmed Finnen nu betecknar
djefvulenj voro troligen gamle gudar. Piru kom sig till sin vanryktade värdig-
het i nyare tider derföre att han troddes vara smed, en man som hade mycket
att skaffa med eld och derjemte är tillräckligt svart.
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Det onda vår i Finnens Ögon icke ett begrepp, utäri ett lefvande or-

ganiskt väsende i tjenst hes mörka makter, hvilkas lömska illbragder det ut-

förde, såsom ett legohjoii fullgör sin husbondes uppdrag. Genom ätt utsäga
äess ursprung (synty) och sålunda bloda dess afskyvärda gestalt, blir troll-
karlen (tietäjä, vetaren, loihtia, skaparen, lumoja, tjusaren m. m.) dét
onda öfvérmäktig och befaller det derpä i trollsångens sednare del (såna t)
med stränga ord att aflägsna sig och icke förgäfves spjerna mot ett sä mak-
ligt väsende, som han är. Derunder har nu hans harm öfver att menniskan i
all sin storhet skall vara utsatt för det ondas lömska anfall bragt trollkarlen
utom sig, och han faller i denna märkvärdiga magnetiska dväla, hvilken före-
kommer hos flera vilda folkslag och af Finnen kalläs olJa hältioissäan,
vara hos sin skyddsande s, äfven kuollä, bortdö. Ej eld;, ej jern, ej våld
förmå pä honom göra intryck dä; hans själ tros vara flydd till aflägsna orter,
för att taga kunskap om hemliga ting, och från de förvridna läpparna ljuda
obegripliga ord. De gamla runorna, i hvilka trolldomen alllid framträder ined
gudaiiinjestäU omtala icke detta sinnliga medel, men desto allmännare blef
det sedan, och man försatte sig deri genom konstigt stegrad enthusiäsm.

Finska trolldomens egenhet att framställa meilniskahs öfvermäkt öfver
onda väsenden gjorde den tidigt till läkarekonst, och dervid har den for
det mesta stadnad Nägongäng äflas illasinnade ätt trolla sjukdom pä sina
Ovänner; hvarföre skulle man ej kunna frammana samma väsende, som man
tror sig kunna med ord förjaga? Stulna sakers tlllrättäskäffande hedrifves ock
af kunnige loihtiat, lycka trollas öfver åker och ladugård, spådom idkas på
fullt allvar i bränvin eller kaffe; men mesta både vinst och heder ger sjukdo-
mars besvärjande. Konsten öfvas af man och qviiina, särat hållé-s hemlig och
går inom vissa familjer i arf. Bortläras tröllrunorna ät ändra, så utelemnar
man obemärkt tre ord, dä hela runans kraft blir pä den främmande handen
ingen. Först mäsle noga utredas, huruvida det onda är jumälah täuti,
oma tauti, en egen af högre makter utsänd krämpa, eller partentä tauti,
en genom ovänners stämplingar påsatt sjukdom. I förra fallet är all mensklig
konst förgäfves. En paileiitä tåuti deremot besvärjes medelst luwtil, läs-
ningarna, hvilkas hufvuddelar synty och sanat nämndes. Vid smärtsama
sjukdomar läsas kipusanat, sniärteorden, medelst hvilka plågorna förvisades
tillKipuvuori, smärtornas berg; ty „stenen gråter ej för smärta, berget
klagar ej i plågor,,, säger sångaren medlidsamt. Stundom tilläggas al ku-

sanat, begynnelseord, och i högsta nödfall hätä-Sahat, nödordéh, hvilka
under mystiska tillredelsér, med vild hänryckning och hotande åtbörder ut-
sagda, måste vara af en skakande effekt. Lönnrot meddelar af dem en sä ly-
dande öfvérsättnings „fasta borgar med deras borggårdar rördes fordom, sjö-
arna skakades och kopparbergen skälfde, när Guds stund nalkades, Herrens
(imma var förhanden. Skall du, opäkallade, icke röras, du stygga ej börtvi- /

ka! Nu är tiden att den opäkallade gästen rör sig, att den stygge begifver
sig pä flykten. Eller vill du röras när man rör dig, bortvika när du tvingas
att bortvika ? Jag har ramar af björnen, klor af bloddrickaren, af höken har
jag mänggrenade klor, med hvilka han griper eftef sitt rof. Med dem skall
jäg krama den stygga och tvinga den stygga oförskämda räckan, att upphöra
med sitt bitande och gnagande och med aIU slags plågande.,,

Efter dessa väldiga hotelser följa böner i mildare ton. Mehiläinen (biet)
bedés ätt flyga Öfver nio haf och hämta läkemedelåt den sjuka. Gamle Wäi-
iiämÖinen,„lilia mor jungfru Maria, Luonnotär, Päivätär, Louhi och andra an-
ropas öm hjelp. Kurmetlioden är för resten olika. Mest föres den sjuke un-
der hattens mörker i eldad badstu. Ljudlös öppnas dörren på smorda gäng-
jérn; tak, väggar, lafve och golf äro sorgfälligt sopade med qvast af qvistar
från en namnlös äng; i golfvet är en pil stucken. Öfver vattnet, badet, qva-
steh m. m. läsas egna ord; derpä utforskas med yttersta noggrannhet det on-
das Ursprung, som, i brist på närmare detalj, sökes i alla fyra elementerna.
Vill t. ex. loihtia bota ett brännsår, sä är det ej nog att han vet elden hafva
förorsakat det onda. Han måste nödvändigt veta hvarifrån och huru den för-

; stå éld uppkommit. Har någon skurit sig med eggjern, så måste loihtia veta
; det ällraförsta jerhets ursprung. Likaså alla skadedjur, björn, varg, geting
i ö. s. v., och icke allenast deras ursprung, utan ock deras boningsort, egen-
; skaper, utseende, förrättningar in. m. Stundom måste man på kyrkogårdar
I eller inile i kyrkan nattetid rådfråga andarne om krämpans synty. Var detta

> nu tillfyllest utredt, sä besvors sjukdomen att begifva sig bort (ill den ytter-
i sta nordens bottenlösa kärr; ville han dervid färdas till häst, sä kunde han
j rida på Hiisis röda vallack med jernhofvar och flammande malm, och vägrade
; han att förfoga sig, så hotade man att klaga för hans föräldrar. Stundom
i
| dryftas de fyra elementerna i ett såll öfver den sjuka, som ligger pä badstu-
\ golfvet. Olika sjukdomar kureras olika: utslag t. ex. genom att skära tré
% små torfvor ur marken, läsa öfver dem, trycka dem på dci sjuka stället ochj
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efter diverse spottande, med venstra hälen äter fasttrycka dem på sina stäl-
len i jorden. Somlige loihtiat låta patienten simma i en ström, som flyter mot
norden eller dricka derur samt bortskaffa kärlet öfver venstra axeln. Andra
lata honom midsommarnattenvältra sig i daggen pä en kyrkogård eller tidigt
om morgonen gå tre eller nio gånger mot solen kring en kyrka. Andra andas
på det sjuka stället, andra åter bestryka det under läsning med tumändan o.
s. v. Äfven yttre läkemedel använda loihtiat ej sällan med framgång och
stundom företaga de sin kur ehuru den sjuke vistas på. en annan ort, endast
de äga något af hans kläder eller öfriga persedlar.

Hvad tidens högdragna upplysning kallar vidskepelse, skrock, är någon-
ting sednare och ringare, än den gamla mäktiga magin, och har uppkommit,
sedan kristendomen tillintetgjort hedendomens tro, utan att ännu tillfyllest
hafva utrotat rädslan för det grafmörker, som ständigt hotar att uppsvälja
menniskans korta lefnadsdag. Så sönderföll äfven den finska trollvisheten
under tidernas lopp i en mängd små vidskepelser, hvilka allt ännu gå och
gälla öfverallt i bygderna, dock i de inre mera. Gossen, som kastar i källan
en kopparslant eller en nål, husmodren, som ännu stundom läser sina ord vid
boskapens första utsläppande om våren, tänka säkerligen icke uppä, att denna
gåfva, dessa ord i forntiden voro offer och bön, således en gudadyrkan.
Ingenting är ocksä erbarmligare, än det i finska kustnejderna gängse skroc-
ket. Men äfven för den mörkare, den mäktigare trollvisheten skall Finnen,
oaktadt all inpluggad upplysning, sannolikt alltid behälla en afgjord böjelse;
att fullt utrota denna, vore måhända att förändra nafionalkarakteren, och hell-
re än detta, må man nöja sig att reglera, göra oskadligt hvad man ej förmår
till fullo undertrycka.

Alla folkslag älska i mer eller mindre grad musikens välljud, sångens
behag och diktens målningar, det heliga språk, på hvilket menniskohjertatut-
talar sin smärta och sin fröjd bättre än i de ord, dem förståndet danar för
det dagliga lifvets behofver. Den olikhet ligger likväl i folkens lynnen, att
nägra företrädesvis älska välljudet i sången, det egentligen musikaliska, me-
dan andra mera dragas till det sinnrika i sjelfva dikten, uttryckt i diktens
ord. Finnen älskar sången sä högt som något annat folk, men han hör till de
sednare lynnena, till dem, som gifva orden företrädet framför musiken. Hans
sånger, i synnerhet de äldre, utmärka sig genom en förvånande rikedom pä

snillrika tankar, behagfulla vändningar och de finaste, ljufvaste nyanseringar
af sorg, glädje och alla menskliga känslor, men ock genom en lika förvånan-
de fattigdom pä egenflig melodi. Den gamla i tvenne strofer delade runome-
lodin är bekant för sin ytterliga enkelhet; tagen i g moll, går den icke öfver
d och icke under fiss, och rör sig alltså på ett område af toner, motsva-
rande touomfänget af den femsträngade kantele. De spridda, stundom ganska
sköna och innerliga inhemska melodier, man nu hör sjungas af folket, datera
sig frän en sednare tid, och äfven i dem upptäcker man, vid jemförelseu med
svenska och andra folkmelodier, en intagande enkelhet, så att säga en oskuld
i sjelfva välljudet, hvilken går till hjertat. Runeberg har anmärkt den fint
nyanserade olikheten mellan melodier, som födas på kustbebyggarens läppar
och likasom inandas hafvets raskare brus, samt de, hvilka förljufva skogarnas
enslighet och uppstå likasom ur naturens eget hjerta på spegelstranden af en
furukransad insjövik. I sjelfva verket kan genljudet af skogens enformiga
stilla ljus i de finska melodierna icke misskännas, och det är först på kuster-
na en större mångfald i toner, förenad) med större ytlighet i uppfattningen,
låtit höra sig i sednare tider.

Ser man åter pä det som i den finska sången är hufvudsak, pä orden,
sä finner man, jemte spär till dramatiska framställningar *), fyra arter af dik-
ten i Finland. Äldst är måhända loin to-runo, trollsången, hvars karakter
H5Tss ofvanför skildrades. Laulu-runo, visan, den lyriska sängen, och
kertoma-runo, den episka, gå troligen lika högt upp i forntiden**), men
i nyare tider exsisterar den sednare nästan endast som tradition, dä dsremot
den förra evigt skall blifva ett uttryck för hjerta!s saknad och hopp. Virsi-
runo, den didaktiskapoesin, har först i en nyare period söndrat sig frän de
båda nästföregående, i hvilka den fordom såsom beståndsdel ingick. Dess
prosaiska form, som ocksä är den lämpligare för en framställning, der för-
ståndet är det herrskande, återfinnes i de öfverallt i det inre Finland högst
talrika sana-laskut, ordspråken, hvarmed Fiuuen ofta pä det mest träf-

*) Sådana äro liera brölloppssånger, delar af 28:de runan i Kalevala samt några
nyare försök.

**) Lönnrot (i det förträffligt skrifna företalet till Kanteletar) anser visan äldst och
trollsången yngre ; sina skäl har han icke uttalat. Det synes likväl, som skulle
den finska magin hänvisa på en tid, som föregår den i runorna tvefaldt besjungna
uppfinningen af Kantele.
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fande och sinnrika sätt kryddar sitt dagliga tal och af hvilka Lönnrot, som
bekant är, samlat tusendetal.

Det gamla sättet att sjunga runor skildrar Lönnrot på följande vis:
Äro runosängarne tvenne, såsom vid högtidligare runosäng erfordras, så sitta

de emot, eller ock bredvid hvarandra, fatta hvarandra i händerna och begyn-
na sången. Kroppen är under sjungandet i en hit och dit vaggande rörelse,
gå att det tyckes, som droge den ena den andra vexelvis till sig. Den ena
sjunger dä först ensam en runovers, under hvars sista takt den andra infaller,
och för andra gången upprepar hela versen — och så går det framåt. Detta
upprepande lemnar dä den förre god tid att besinna sig på fortsättningen. „
Det är i det finska Karelen, hvarest man ännu har tillfälle att se detta gamla
bruk, likasom öfverhufvud de flesta äldre sånger deranträffas, särdeles i sock-
narna Liekfa, Uomants, Kiides, Tohmajärvi, Sordavala, Jaakimvaara och Kur-
kijoki.

Kalevala — och sämedelst' hela den episka diktarten i Finland —
anses af Runeberg „jemförlig såsom i ton och hållning, sä äfven i omfång
och värde, med den grekiska konstens båda skönaste mästerstycken (Hiaden
och Odyssén). Alla de företräden dessa äga i framställningens lugna och

storartade gång, i bildernas uthållna och säkra syftning, äger den finska ru-
nan äfven*), och öfverträffar dem kanhända, om det fulländade kan öfver-
träffas, i naturmålningens höghet och enkla ståt.,, — Sä rent episk, som hos
Hornerus, är väl icke Kalevalas- tonfärg; äfven der skimrar igenomberättelsen
ständiga drag af det lyriska vemod, som är den nordiska dikten, liksom den
nordiska naturen, i allmänhet eget. Huru för öfrigt de olika nyanserna af
Finnens kontemplativa lynne, hans krigiska mod, hans tekniska färdighet, af-
spegla sig i Kalevalas hjeltar, är förut nämndt.

Det finns en saga, som låter en sängens vän gä till en berömd skal-
dinna och bedja henne lära honom sjunga. Men hon svarar: det kan jag icke.
Gå ensam i ödemarken och göm en sorg i ditt hjerta, sä skall sängen sjelf-
mant stiga på dina läppar. — Och så är det. I den finska visan, säger
Lönnrot, „är ränningen nästan öfverallt spunnen af sorger, om än inslaget va-
rierar. Flera sånger kunna förliknas vid eu molnig höstdag, på hvilken solen
sällan glimmar fram. Ensamhet och vemod äro deras genomgående ämue. „
*) Omdömet gäller närmast llite runan i Kalevala.

Långt skilda från hvarandra genom skog och ödemarker, togoden finska yng-
lingen och flickan T sitt sinne hela naturen till sällskap, tilldelande äfven de
ringaste ting auda och lif, lynne och språk. Sä' uppstå sånger af en rörande
ljufhe.t och den största enkelhet. Sjelfva mythen, som läter den första af
gäddben fogade harpan gä förlorad i hafvet, bildar den andra vida skönare af
en klagande björk och dess strängar af en längtande jungfrus lockar. Andra
sånger finnas likväl af en gladare färg, ett tillochmed skämtsamt tycke, och
derlill bidrager en ganska afgjord egenhet i det finska lynnet: böjelsen för
satir, för ironi. Måhända har ätlöjet, begabbelsen, i intet språk i verlden
mera träffande uttryck, mera uddiga ord, än i det finska. Också har Finnen,
både i det dagliga talet och i sängen, en särdeles fyndighet att gissla dår-
skapen och lasten, men denna satir mildras pä ett vackert sätt af en godsint-
het, som skyggar vid att vända till löje det goda eller det endast svaga.

Tvenne egenheter äro för öfrigt för den finska sången utmärkande. Den
ena, alliterationeneller bokstafsrimmet, består deri att orden i samma vers
börjas icke blott med samma konsonant, såsom i den fornsvenska poesin, utan
oftast äfven med samma nästföljande vokal. Slutrimmet är i finskan nytt,
ehuru ganska användbart och för örat behagligt äfven der. Den andra egen-
heten är p ar al e I I is men eller meningsrimmet, ett österländskt uttryckssätt,
som består deri, att den efterföljande versen med föräudrade ord omsäger och
förstärker den föregående.

Fordom ljöd sångernas vackra lek öfVer hela Suomilandet, men huru
den nu för det mesta dragit sig undan till de inre och östliga bygderna, är
redan nämndt. Barnen hafva der ännu sina sånger, de unga ogifta sina, de
gifta sina, och äfven de gamla. Men deri stämma de bäste sångare öfverens,
att de i sin barndom hört sina fäder sjunga långt flera och bättre sånger, än
d e nu kunna. Det var i sanning hög tid, att män med kärleksfullt sinne des-
sa sednaste årtionden företogo sig att samla hvad af det dyrbara gamla ännu
fanns i behåll, innan det för evigt dog ut från menniskors minne, och om nå-
gonsin finska folket kommer att uppresa en ärestod, blir det för dem, som så-
lunda räddat ät det dess forntid. Det vore likväl förhastadt, att derföre anse
sångens gudagnista numera utslocknad i Suomi. Hvarje tid talar sitt tungo-
mål; sin sång sjunger hvarje. Den fordna dikten har lefvat ut och nya skott
äro i vexaude. Att detta nya ännu är jemförelsevis lösligt, omoget och af
mindre värde, berättigar ej till misströstan om ett bättre. Tvärtom vittna
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gpiidda förebud, att den eviga anden, i detta liksom i andra hänseenden, mäk-
tigt lefver och arbetar inom Finnens bröst. Och låtom oss hoppas att han en
dag skall finna värdiga uttryck äfven för denna tidens lif och åskådningar!

Finnens själsanlag gä åt djupet. Den lugna betraktande bficken öfver
verlden, den är hans. Af allt vetande älskar han mest det som erbjuder det
rikaste fält för eftertanken. Religionens läror — de enda han inhämtat allt-
intill nyaste tid — äro ständiga föremål för hans-betraktelser, och af de ve-
tenskaper, om hvilka han nägongäng fått en aning, synes han gifva de histo-
riska och mathematiska företrädet. Icke sällan förleder honom det betraktan-
de lynnet till spetsfundigheter, medan han tillika derigenom, när det gäller

praktiska företag, blir en längtänkt vidhängare af gammal slentrian. Ett det
vanligaste och löjligaste bevis på Finnens längtänkthet finner man i hans sed
att helsa pä en resande en stund efter det denne hunnit honom väl förbi.
Framställes för honom en brådskande sak, sä må man framför allt icke vänta
flinka beslut. Först föres handen bakom örat på gammalt lofligt vis i diverse
repriser, derpä funderas en stund, måhända stoppas derunder i godt mak den
korta pipsnuggan, och derpä skildes i lugn tågordning till verket. Länge kan
ock Finnen utan knöt fördraga förolämpningen, liksom han fördrager mödan,
men engäng drifven till vrede, är han barsk i hämd. Hvem erinrar sig ej
härvid anekdoten om den engelske boxaren, som utmanade den finske matro-
sen? En god stund fördrog denne med största kallblodighet boxarens stötar,
men slutligen tyckte han skämtet gå för långt, spottade, i näfveu och gafEn-
gelsmannen en örfil så på fullt allvar, att denne damp utan sans till marken.

— I botten af den finska flegman ligga emellertid, jemte den beryktade en-
visheten, sä mycken ärlighet, trohjertenhet och seg kraft, att dessa egenska-
per förvärfva Finnen allas aktning, som känna honom närmare. Härdighet,
tålighet, försakelse och alla de goda sidor, som äro passiva lynnen egna, träf-
fas hos Finnen i hög grad, och sjelfva den slutna utsida, han vanligen visar
en främling vid första bekantskapen, försvinner vid ett längre umgänge och
lemnar rum för gästfrihet och vänfast öppenhet.

Sådan är Finnen, och man kan väl säga, att hans öden gjort honom
stidan. Kanske var också han fordom — under en mildare sol, uppvuxen bland
■rikare skördar — ett lifligt, ett företagsamt, ett gladt folk, med alla de före-
träden och lyten, -som utmärka södern. Årtusendens fortfarande landsflykt i
nordens ödemarker har hos honom utbildat lynnets slutenhet och flegmatiska

lugn, viljans sega krnft och betraktelsens inåtvända sinnrika allvar. BVämliii-
gars öfvermakt som beröfvade honom land och oberoende, väckte i hans sån-
ger den begabbande Salyren — den kufvades vanliga hämd mot eröfraren —
men Svenskames mildare välde gaf icke Finnens satir den bidra och hatfulla
skärpa, som det tyska förtrycket ingaf Esterne. I grannskapet af den eviga
snön, i menniskotoma skogar, på ensliga sjöars stränder, der ler man sällan och
sällan sjunger man der de gläddgä visor om lifvets lust. Men älska kan man,
arbeta, försaka, lida der, och i dessa ord har man utsagt finska folkets själ,
på samma gäng som man utsagt dess öden under en läng rad af århundraden.

Å andra sidan kan nian med lika skäl säga, ad finska folket gjort sina
öden sjelf. Det är anmärkt, att Finnen, ej är något politiskt folk. I hans
lynne ligger så mycken kärlek till lugn och hvila, sä mycken oförargelig läng-
samhet och just derföre sä mycken undfallenhet för ett öfverraskande våld,
ad han derföre lättare an någon fallit offer för våglystne främlingars plötsliga
angrepp. Orubbligt tapper, som han är, i försvaret af sin torfva, har motvil-
jan att sjelf spela den angripandes roll städse kommit honom att låta fienden
vexa honom öfver hufvudet. Sä har han jagats frän land till land, och der
han slutligen, — tack vare skogars och klippors förmur — behöll sitt landj
förlorade han dock större delen af dess kuster. Men sä lätt som man tog hans
land, tog man icke hans inre verld lfrän honom. Här streds icke med öfver-
raskning, utan kristendomens, svenskhetens kamp mot det ursprungliga finska
varade ett hälft årtusende igenom, och ingenting, om icke Judarnes exempel,
kan jemföras med den sega motståndskraft, livarmed Finnen här sleg för steg
försvarade sitt oberoende. I denna länga strid — ty som en fortgående på
engäng kroppslig och audeiig strid måste man betrakta hela svenska väldets
tid frän 1157 till 1809 — har Finnen mognadt till hvad han är och, tagen ut

inre synpunkter, måste kampen erbjuda ett rikt, ett näraliggande intresse.
Någon genomförd (afla deraf kan här ej uppritas. Men så mycket är klart,
att en tafla af finska folket just derföre koinme ätt blifva half, om man ej till
det egentligt finska lade äfven en teckning af Svenskarne i Finland, och denna
teckning måste derjemte, oberoende af tecknaren, innefatta hufvuddragen af
hvad man varit van att kalla den finska historien.
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Svenskarne i Finland.
Finnames äldsta beröring med Svenslame går långt bortom sagors och

minnens tid upp i den gråa fornäldem. När sagan får en tunga i Skandina»
vien, vet hon redan omtala ett mot gudarne fiendfeligt slägte: Jättar, Jotar,
Thursar, Troll och illistige dvergar i bergens djup. Mytheu smickrar dem ej
i sina målningar: än vilde och grymme resår, än fule och vederstyggligemiss-
foster, bäfva de för dagen, af hvars första strålar de förvandlas till sten. Klädde
i råa djurhudar, bo de i hälor och klyftor, derifrän de nattetid utgå på strof-
tåg, för att röfva menniskor och boskap samt bedrifva alla midnattens lömska
verk. Både till gestalt och sinnelag framstå de såsom gudafolkets, Asarnes,
skarpaste motsats, och blott en enda egenskap synes hos dem värd sagans lof-
ord: deras orubbliga ordhällighet. Mellan dem och gudarne är evig fiendskap:
Thor tågar mot dem i härnad och hvar gång askan rullar i skyn, hör man då-
net af gudens vagn, når han förföljer trollens ätt och med sin hammare kros-
«ar bergens vidunder.

Mycket talar för den åsigt, att sagan med dessa Jotar och Jättar ni. m.
förstått än Finnar, än Lappar, och att Finnames första beröring med Sven-
skarne derföre var den äldre bebyggarehs kamp mot nykomlingen. Det mesta
af Skandinaviens nordliga hälft bésutto fordom finska ätter; de undanträngdes*
men de värjde sig, i det de veko, med svaghetens vapen mot styrkan: list*
forsat, öfverrumplingar. Deraf alstrades i Svenskens sinne mot dem ett hat,
en afsky, som ökades af föreställningen om deras nära förbund med afgrun-
dens makter. Sagorna öfverflöda af prof på den fasa, den förbittring Finnam-
es trolldom och list ingåfvo Svenskarne. Fruktan förenade sig med hatet:
Finnarne, så trodde man, förföljde aldrig hvilande ondska Skandinaverae,
och mången af forntidens utmärktaste män, Vauland, Agne, Håkan Adalsteiis
Fostré, den ridderlige Olof Tryggvvason, Olof den heligs och andre ansägos
hafva Finnarne och deras trollkonster att tacka för sin undergång. Trollqvin-
noruas drottning, den förfärliga Huld, hvilken genom sina förbannelser bredde
ofärd öfver Ynglingaätten, framstår som en hotande skräckbild från den finska
Horden. Genom sitt herravälde öfver naturen och dess hemliga makter försto-
do Finnarne aft i striden ersätta hvad som brast dem i styrka och tapperhet.
Deras svärd voro vida berömda för siv oemotständlighet, deras pilar, hvilka

afskjufna återkommo pä bågsträngen, deras flJrtroilade renskinnsbrynjor, pä
hvilka inga vapen beto, gjorde dem i hög grad fruktansvärda, och den Svensk,
som med list eller tapperhet kunde förskaffa sig något af dessa vapen, inlade
dermed stor ära. Sä omtalas en finsk krigare Sviphald, hvilken bistod konun-
garne Harald och Erland af Norige mot svenske konungen Hogne. Snart ned-
högg Hogne i striden Sviphalds häst, men Finnen led dervid ingen skada,
utan for ned i jorden, hvarefter Hogne tappert inbröt i fiendens lederoch fäll-
de allt som stod i hans väg, tills eft lejon rusade upp ur jorden och med ett
slag af sin svans fällde till marken Hognes häst. Hogne kastades af, men
reste sig och rusade med draget svärd på lejonet, som sprutade mot honom
eld och etter, Maktlös halkade klingan mot djurets förtrollade bog; dä bort-
kastade Hogne svärdet, sprang lejonet på lifvet och fällde det ändtligen efter
två timmars förfärligt brotfande. Då först, säger sagan, fanns Finnen Sviphald
hafva uppgifvit andan» — Andre finske stridsmän, Frodel och Falur, Falur och
Fioke, omtalas likaså som gräslige trollkarlar. Au voro de i luften, än pä
marken, än under jorden, och utsände från hvarje tå och finger pilar, hvilka
alla träffade siv man, och det uppstod en så hård strid, att jorden skälfde li-
kasom hade den hängt på trådar, och spjut, glafvar, stenar och pilar flögo så
tätt, att man för deras skull ej kunde se himmelen. Floke förvandlade sig till
en eldsprutande drake* men föll dock i striden, hvaröfver Falur blef sä upp-
bragt, att han förbytte sig till en hv-alfisk, slog 1 denna gestalt tolf män till
marken, nedsväljde fem i sitt brinuaude gap och uppkastade femton i luften
med den styrka, ätt alla deras ben sönderbrötos och de genast nedföllo döde.

Denna vidt beryktade trollkunnighet, jemle Finnames snabba skidlöp-
ning Och utomordentliga skicklighet i bågskjutning, ingaf Svensken, med all
hans afsky* detta slags ofrivilliga vördnad, som ett öfvermäktigt ondt väsende
tilltvingar sig. Begäret efter välde och inflytande förmådde ej sällan äregiri-
ge personer af båda köhen att söka Finnames umgänge, för att invigas i de-
ras hemliga konster och dymedelst vinna sina afsigter. Gunhild, en norrsk
qvinna, vistades tvenne är hos Finnarne och vann genom deras magiska lärdo-
mar konung Erik Blodyxas hjerta. I konsten att genom trolldom vinna kärlek
ausågos Finskorna särdeles inkomna. Konung Harald Hårfager förälskade sig
i Finnen Svases dotter Snäfrid, tog henne till äkta och älskade henne sä högt,
att han för henne glömde rikets styrelse och vård. Efter några år dog Snä-
frid; men hennes hy förändrades ej, hennes skönhet strålade med lika glans,
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•ch i tre är satt konungen försjunken i hennes åskådande. Ändtligen rådde
honom Thorleifer den vise att ombyta den dödas kläder, och knappt hade detta
skett, innan hennes kropp föll sönder i stoft och ödlor kröpo ur hennes sköte,
hvarefter hon brändes pä bål och konungen äter styrde sitt rike med kraft och
visdom.

Ännu in i den historiska tiden fortfor beröringen med Finnarne att vara
för Svenskarne förhatlig och olycksbringande. Ynglingaätten stod i ständig,
mest fredlig beröring med grannfolket på hinsidan Bottenhafvet. Konung Van-
land vistades en vinter hos Snö den gamle i Finland och förmälde sig med
dennes dotter Drifva; otrogen sitt löfte att dit återvända, förhexades han af
Huld och dog af längtan efter sin finska gemål. Agne, den tappre Ynglinga-
drotten (omkr. 450 e. Chr.), upphängdes under sömnen af sin finska gemål
Skjalf i en guldkedja. Efter hans tid förlora sig spåren af hvarje fredlig be-
röring de båda folken emellan; ströftåg och härjningar vidtaga nu från bada
sidorna. Konung Erik Emuudson Wäderhatt (omkr. 850) drager i sin styrkas
dagar hvar sommar ut pä vikingatåg kring Östersjön och säges dervid hafva
gjort sig Finland och Karelen skattskyldiga. Samtidigt härja Warägerne Fin-
ska vikens kuster; Qvaenerne itröfva in i Norige, söka dock strax derefter
Norrmännens bistånd mot Karelame. Nu vidtaga jemväl färderue till Bjarma-
land. Konung Erik Segersall uppgifves vid denna tid hafva, jemte andra län-
der, äfven underlagt Finland (d. a. kusterna) sitt välde. Finska vikingaflottor
oroa i sin tur de svenska kusterna.

Härintills bestod förbindelsen mellan Finnarne och deras grannar än i
roflystnadens kamp om byte, än i hämdens förbittrade infall skiftevis, än iby-
teshandel under stridens; pauser, än 1 tillfälliga och flyktiga förbund mot en
tredje fiende, än i vidskepelsens handräckning åt maktbegäret, än slutligen i
slägtskapsförblndelser, knutna genom ofärd bringande giftermål. Något var-

aktigare intresse hade än«u icke knutit folken tillsamman; vikingen hade vun-
nit sitt mål, när hans drake lastad med byte återvände frän den främmande
kusten; konungen menade sig hafva eröfrat ett land, när han ärligen iudref
skatt af kttstbebyggarne; politisk beräkning var för deu gamle nordbon främ-
mande. Det behöfdes ett intresse, högre och mäktigare än stundens lystnad,
för att sammanbinda folken; kristendomen kom, och hela norden antog en för-
ändrad gestalt.

Nära nog samtidigt hade Rysslands Waldemar (983) och Sveriges Olof
Skötkonung (1000) låtit döpa sig till tron på „hviie Christ.., All ung lära gir
ut pä eröfringar. Hos den helige Erik uppflammade trosuitet: desse blinde
hedningar i ösler om bottenhafvet, kusternas vilda röfvarskaror måste med
blod betvingas, för att i vatten döpas. Alltså drog konungen med sina män
öfver hafvet, slog Finnarne efter en hårdnackad strid och tvang dem lill dop
och korstecken. Fridens lära predikades samtidigt af Sanct Henrik och svär-
det. Varaktigare än Erik Wäderhatts jordborgar, blef Åbo slott det svenska
väldets första stödjepunkt. Frän landets sydveslra hörn, det hvad man pä er-
öfiingens tid egentligen kallade Finland, sträckte Svenskheten ut sina ar-
mar kring Suomi och lyckades slutligen omgärda det med sina vapen och si-
na institutioner.

Omkring 150 är varade vapenarbetet, innan svenska väldet var i allo
erkändt. Täta voro krigstågen. Sveriges och Rysslands gränser närmade sig
hvaraudra, och från det ögonblick de råkades, fuktades de med blod. År 1164
drogo Svenskarne ut mot staden Ladoga, men slogos tillbaka; Jemer och Ka-
relare plundrade Finland (Åbo län). 1187 förelogo Karelame det beryktade
härjaretåg till Sverige, dä Sigtuna brändes. 1198 vid påsktiden plundrade
Ryssar det nyanlagda Åbo. Den helige Eriks eröfring hotade att gå fullkom-
ligt till spillo, och ho kan förutsäga följderna, om icke Ryssarue efter neder-
laget vid Kalka är 1224 råkat under Mougolerues välde? — Tvedrägt mellan
de finska stammarne gynnade Svenskames planer. Tvenne Jemernes nederlag
mot Ryssar och Karelare (1227, 1228) försvagade deras makt. Stockholms
grundläggare och Folkungaättens frejdade stamfader, Birger Jarl af Bjellbo,
planterade (1249) svenska fanan i hjertat af Jemernes land och byggde sig
der en borg: Tavastehns. Nu stodo Karelame, än hulpne, än bekrigade af
Nowgorod, ensame qvar på stridsfältet. Härjande inbröto de tid efter annan
pä svenska området. Då tågade mot dem (1293) konung Birgers förmyndare,
den tappre marsken Thorkel Knutson, vann deras land och betvang det genom
Wiborgs slott. Från denna tid var svenska väldet radande i hela Suomis
land och sjelfva Lapparne, som ströfvade kring i dess inre delar, gjordes skatt-
skyldige af Birkkarlarne.

Det var dä en läng och blodig kamp, som ändtligen förde Finland un-
der Srerigcs välde. Deu skandinaviska tapperheten, som pä vida kortare tii
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hade eröfra t England, Nonnandie, Neapel och Sicilien, hade behöft halftannat
sekel för att underlägga sig det glest, befolkade Finland med dess sinsemel-
lan oeniga folkstammar, okunniga i all regelbunden krigskonst. Detta var den
mer än sexhundraåriga kampalekens första akt. De öfriga utspelades p* sam-
ma med blod och aska betäckta skådebana; men de kampandes ställning var
na ombytt. Det var lejonet och örnen, som stredo om den kufvade björnens ide.

Besittningen af Finland blef allt fråu den helige Eriks tid Rysslands
och Sveriges eviga stridsäpple. Båda makterna sträckte samtidigt sin lystna
hand efter detta sköna byte, och bådas sträckta händer framhöllo dervid kor-
set, liksom stridde de blott för dess seger. Hvarje krigståg var tillika ett
korståg; kraftigt manade päfvarne till strid. Snart afkastade dock politiken
sin antagna mantel af trosnit. Intet fredsslut kunde afvända den enas eller
andras blickar frän Finland, med hvars besittning herraväldet öfver Östersjön
sä nära sammanhängde. Thorkel Knutsons landvinning i Karelen kom Sveri-
ges gränser att rycka fram till rämärkeua af Rysslands. Frän denna stund
var rivaliteten gifveu; krigen och Finlands öden likaså. Glömsk af sina fur-
sfars förvandtskap, stod den skandinaviske jätten bröstgänges mot den ryska,
och det land der de brottades satt härdt emellan. Trottsig reste sig en svensk
fästning (Landskrona) vid sjelfva Nevan. An hade dess murar ej torkat, dä
Ryssarne jemuade den med jorden 1301. 1311 skedde Novvgorodernes omtvi-
stade tåg inåt Jemernas land, mot Svenskarne. Tvenne är derefter uppbrände
dessa Ladoga stad; 1318 härjade Ryssarne Åbo och Kuiwtö; 1323 slöts i Nö-
teborg mellan Ryssland och Sverige den första fred, som drog båda rikenas
gräns längs Systerbäck, 36 verst vester om det nuvarande Petersburg.

Fredsslutet i Nöteborg beredde, lika litet som de följande, någon var-
aktig grannsämja. Hvarje liten fejd elkr enskild plundring pä gränserna kom
krigslågan att uppflamma. Ännu engäng drogssvärdet för kristen tro; Konung
Magnus Smek tågade 1348 i egen person till Nevan, eröfrade Nöteborg och
lät döpa kringboende Ingrer till katholska läran. Ännu engång predikades
korståg mot Ryssarne: af päfven Clemens VI 1351. Ohöljda framträdde se-
dan hersklystnaden, pluudriiigsbegäret. 1300talets sednare och 1400talets förra
hälft visa manget härjande ströftäg, men intet större krig pä finska området.
Det var först efter 1402, dä Ivan I:s segrar ätergifvit Ryssland lifvet, som de
långvariga krigen mellan denna makt och Sverige äter började. Unionstvister

mellan Svenskar och Danskar kommo härtill. Härjande krig under Sturamos
Gustaf Wasas och Johan lILs tid blodade slutet af 1400 och nästan hela
JöOOtalet. Klubbekriget*) (1596, 97) och fortfarande ryska fejder förödde
landet intill freden i Stolbova 1617, dä svenska makten för hundrade är vann
öfvertaget och Finland skyddades genom nyförvärfvade gränsprovinser (Inger-
manland, Kexholms län). Nu riktades svenska vapnen mot söder- i Polen i
Tyskland, i Danmark fäktade finska trapper med utmärkelse under Gustaf II
Alolf och hans krigiske efterträdare. År 1656 utbrast ånyo ett af dessa här-
jande krig-, som förvandlade östra Finland till en ödemark. Freden i Kardis
1661 stadfästade dock Stolbova-freden och landet hämtade] sig under ett 40
ärigt lugn, men blott för att desto grymmare hemsökas af den s. k. stora ofre-
den 1700—1721, då, efter Carl XII:s nederlag vid Pultava 1709 och det olyck-
liga Storkyroslaget 1714, hela Finland af fienden öfversvämmades och inom fä
år säg sitt välstånd och sin kultur stiga århundraden tillbakaoch sin folkmängd
till hälften förminskad genom krig, pest och utflyttningar. Freden i Nystad
natte en gräns för dessa olyckor; men sedan Ingermanland och Wiborgs län
dervid afträdls till Ryssland, var det icke mera svårt att förutsäga, hvem Fin-
land i framtiden skulle tillhöra. Kortare och mindre blodiga voro 1700talets
tvenne andra krig pä finsk botten — det första 1741—1743, afgjordt genom
finska arméns nederlag vid Willmanstrand och kapitulation i Helsingfors samt
slutadt genom freden i Åbo, hvarigenom ryska gränsen utsträcktes till Kym-
mene — det andra 1738—1790, dä efter det ryktbara Anjaia-förbundet och
flera lysande vapenbragder till lands och sjöss, freden i Werälä återställde
gränserna i samma skick som vid krigets utbrott. Slutligen år 1808 utbrast
det sista af de många krig, hvari Svensk och Rysse kämpat om Finlands be-
sittning. Kejsaredömels politik, understödd af Napoleon, behöll segern och
efter ett ärofullt försvar — tillintetgjordt genom Sveaborgs kapitulation, sla-
get vid Oravais och konventionen i Kalix — utrymde svenska vapnen det fin-
ska området, som genom freden i Fredrikshamn 1809 öfvergick under H. M.
Kejsarens af Ryssland och Storfurstens af Finland mäktiga spira.

Frän urminnes tid var alltså Finland för Svensken en ständig vapensko-
la; hans besittning af detta land var ett ständigt postande med lyftad sköld
och draget svärd. Det underhöll hans krigarevana, men det drog honom tillt-

*) Hvarom nieri under rubriken Österbotten.



ka bort från hans egit, och Carl Johans politik, som fann rädligast att stadna
inom Skandinaviens naturliga gränser, afvisade derföre hvarje tanke på Fin-
lands ätervinnande. För Finnen deremot var förbindelsen med Sverige en för-
bindelse med hela den vesterländska, den germaniskakulturen, ett inarbetande
i ursprungligt främmande former, som efterhand antogo karakteren af inhem-
ska. Detta inarbetande åter, gänget till en viss punkt, medförde vådan af den
finska folkegendomlighetens undertryckande och upplösning i den germaniska.
Till denna vådliga punkt hade Finlands försvenskande ännu icke hunnit, men

stod dock nära dertill, om man får döma af vissa tecken, såsom finskans ut-
trängande ur de bildade klassernas samtalsspråk*), folkpoesins aftynande ooh
dylikt mer. Man kan derföre med skäl saga, att om i en förfluten tid Svensk
och Finne behöft hvarandra och varit för hvarandra nyttige, de dock i rattan
tid skilts åt och derigenom tvungits att hvar för sig återgå till sig sjelf. Så
är rättvisa skedd ät bäde det förflutna och samtiden, och det eviga förnuft,
som framskymtar genom verldshändelserna, förnekar sig ej heller här.

Den germaniska (svenska) kulturen i Finland uppträdde i början under
religiös form, som katholicism, hierarki, och bibehöll länge detta hufvuddrag,
äfven sedan andra elementer gjort sig gällande. De förste biskoparne, Hen-
rik, Rudolf, Folqvinus, vunno under eröfringens vilda vapenbuller en-

dast martyrkronan. Men redan deu fjerde, Thomas (1221—1245), uppträdde,
understödd af påfliga bullor, med en andelig furstes kraft och anspråk, som

Finlands målsman i krig och fred. Def syntes, som hade dessa anspråk varit
för tidiga, ty Thomas dog i landsflykt pä Gottland. Bero, hans efterträdare,
afstod 1245 till kronan landets utskylder, som dittills kommit kyrkan till go-
do; men Ragvald, den nästföljande, förstod att skaffa sig och kyrkan er-
sättning medelst påbudet om „matskott,„ eller såfvelvarors erläggande till
presterskapet. Under Catillus, den sjunde bispen, organiserades fullstän-
digare den hierarkiska styrelsen genom inrättandet af ett domkapitel i Åbo,
der Magnus I, tillika den förste infödde biskop (12Ö0—1308), varaktigt fa-
stade den andliga maktens medelpunkt, i det han invigde domkyrkan och dit-
flyttade från Nousis S:t Henriks ben. Under Ragvald II bygdes 1318 Kuu-

•) Ännu till medlet af förra århundradet och sednare talades allmänt finska i stä-
derna, äfven af de förmögnare, och få voro de infödde ståndspersoner, »om då
Voro okunniga i sitt lands modersmål.

sto befastade biskopssäte, och sålunda utrustad med all 6ii kyrkofurstes im-
ponerande ståt, med eget slott, med en svit af domherrar, chorsängare och
prsbendarier, med reliquier, helgonabilder, kleilodier och dyrbara skrudar, åt-
njöt Hemming (1310—1365) — sjelf kanoniseradt helgon 1511 -* det stör-
sta anseende. Johannes II Petri, som studerat i Paris och der varit lä-
rare („recfor„), vågade bannlysa den mäktige Suno Slålarm, höfding i Wiborg.
Fullvuxen uppträdde hierarkin under Magnus Olai Tavast (1112—1150),
den sjuttonde biskopen pä Sit Henriks stol. Magister i Prag, vigdes han i
Rom till biskop och företog nägra år sednare en kostsam resa till det heliga
lalidet. Hans domkapitel räknade 10 kaniker, uforn lägre andlige; hans dom-
kyrka ägde 14 allaren. Ehvart hav drog, till visilafioncr eller riksdagar, följ-
de honom en svit af riddare och svenner, icke ringare än en konungs följe.
Högt aktad i nordens trenne riken, togs han af konungartie till räds, handlade
sjelf med kunglig myndighet och var den, som under de oupphörliga unions-
fejderna Vidmakthöll lugnet inom sitt fädernesland,. Så maklig, som under
Magnus I, höjde hvarken förr eller sednare hierarkin sitt hufvud i Finland.
Äfven hans närmaste efterträdare — Olaus Magni, hans systerson, som
likaledes kallas rector i Paris, en af sin tids lärdaste män (1450—60) —
Conrad Bit/,, magister 1 Leipzig, den nitiske regleraren af piesterskapets
tjenstgöring och inkomster (1460—89) — och Magnus 111 Stjernkors,
magister i Paris 0), en mäktig prelat (1489-1500) — voro utmärkte män,

Påfveväldets siste väldige kämpe i Finland var Arvid Kurk (1511—1522),
sitt fäderneslands redlige försvarare mot Daiiskaines våld. Tragiskt var den-
ne den tjugondelredje och siste kalholske biskopens slut. Flyende undan
Danskarne, ville han på en skuta öfverresa till Sverige frän Nerpes i Öster-
botten, men uppslukades af hafvet med alla sina skatter och följeslagare.
Med honom sjönk katholska läran i Finland och en ny tid bröt in.

De flesfe af dessa 23 biskopar voro med all sin hierarkiska slät och sin
ömtålighet om hvad de ansägo för kyrkans rättigheter, lärde och om landet
högt förtjente män. De subordinerade väl ytterst under päfven i Rom, som
insatte dem i värdigheten och af hvilken de fleste personligen undfingo sin
skrud; dock känner man ej, att de lånade sig till verktyg för dessa beryktade

*) Såsom domprost i Abo af Kejsar Fredrik 111 utnämnd till tyska rikets pfuligref.
ve, hvilken viirdighet skulle gå i arf till alla dompru-jtar i Abo.
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■(pressningar, som i andra länder-gjorde päfvenamnet förhatligt. Deras för-
hållande till konungen i Sverige var oftare en rådgifvares äii en undersåtes,
och adelsväldet fann i dem en motvigt, som bidrog att rädda bonden frän lif-
egenskap. De reglerade och uppburo de första utskytderua; de hade sin hand
i alla allmännyttiga inrättningar och i sjelfva statsärenderna, såsom ledningen
af krigsoperationer och fredsslut, städers priviligierande o. s. v. De införde
en förbättrad arkitektur, en början till industri. De anlade de första biblio-
theker och de första skolor i landet: Åbo kathedralskola och det s. k. Colle-
gium Raumense voro pä sin tid mycket besökta. Närmast manade dem deras
kall till kyrkors uppbyggande; dock voro församlingarne, med undantag af de
närmast Åbo belägna, till omfånget ännu mycket vidsträckta. Kloster furmos
i landet sex; det äldsta var dominikauer klostret i Åbo; det rikaste brigittl-
ner klostret i Nådendal. Bokliga studier funno inom deras murar en tillflykt;
det öfriga presterskapet var dock föga beläst och dess seder, efter coelibatets
införande, icke de bästa. Massan af fotket stod naturligtvis än lägre i okun-
nighet och, oaktadt sin fromhet, förföll Finnen ofta till den råaste vidske-
pelse.

Den finska kyrkans historia efter reformationen träder mera i bakgrun-
den för den verdsliga makten. Hon hade dittills bortskymt staten med den
romerska stolens ofantliga skugga; staten öfverskyggade nu henne i sin tur
med konungamanteln. Men icke allenast folkets religiösa och sedliga uppfo-
stran, utan äfven all högre bildning utgingo i Finland fortfarande frän kyr-
kans män. Martin Sky t te, landets förste evangeliske biskop och hela dess
kyrkoväsendes omskapare, anslog redan en del af kyrkans frånhända inkom-
ster till understöd för dem, som besökte utländska skolor. Michael Agri-
cola, då rektor vid Åbo skola, sedermera biskop i Åbo, lät år 1548 trycka
den första finska öfversättning af nya testamentet och Paul Juusten, för-
fattaren af de» finska biskopskrönikan, sedermera vid stiftens delning är 1554
förste biskop i Wiborg, var honom behjelplig vid öfversättningen af Davids
psalmer. Dem följde en finsk bönebok, en liturgi m. m. allt af Agricolas hand.
Nära ett århundrade hade dock förflutit, innan den heliga skrift fullständig
utkom pä finska språket 1642. Öfversättningen utarbetades af flere Finlands
lärdaste män, men den som med mesta ifver dref derpå, var biskop Isak
Hothovius, en af de värdigaste män, som beklädt S:t Henriks stol och
som, näst Brahe, kan anses som det finska universitetets mest nitiske

grundläggare. Det var genom denna oförgätligt välgörande stiftelse är 1610,
som vetenskapen i Finland omsider lösgjorde sig frän kyrkan, i hvars moders-
armar den så länge med huldhet vårdats, tills den fullmyndig sträfvado ut på
forskningens aila områden. Det svalg, scm under 18:de seklets rationalistiska
läror i andra länder uppkom mellan kyrka och vetenskap, störde ej här eu-
drägten mellan de båda. Kyrkan, som pä 1600talet visat sig böjd att stänga
forskningen inom sina symbolers bokstaf, och tillochmed är 1661 afsatt en bi-
skop, Terserus, för iniärighet, bortlade snart sin förmyndarefon och uni-
versitetet visade sig derföre tacksamt, genom att åt kyrkan uppfostra män
(Gezelius, Mennauder, Tengström m. fl.), hvilka blefvo hennes prydnad.

Reformationen — hvars förste predikare i Finland var Peter Särki-
laks — hade i hufvudsaken hastigt genomdrifvits, utan våld, fanatism och
biodsufgjutelse. Segare vidhöllos i folkets sinnen flera kathoiicisniens lemnin-
gar. Nädendals kloster forflefde ännu på nSder till slutet af 1500talef. Ännu
sednare sjöngos latinska psalmer i kyrkorna *) och gamla raunksänger med
tillhörande dansar utfördes ännu för 50 ar sedan af ungdomen i skolorna. Hel-
gonabilder finnas ännu i skräpgömorna af alla landets äldre kyrkor, och Jung-
fru Marias anropande **) m. m. d. vitnar om katholska minnen. Hastigt ökte
sig läroverken. Äldst voro skolorna i Åbo, Raumo och Wiborg; dernäst i
Björneborg och Helsingfors. Äldst bland gymnasier var det i Åbo (1026).
Hundra år sednare invigdes gymnasium i Borgå, dit biskopssätet flyttats frän
det dåmera ryska Wiborg. Nya läroverk uppstodo jemte nya städer. Redan
i biskop Terserl tid kunde i norra Österbotten alla personer under 20 eller SO
år läsa innantill och vid slutet af KJOOtalet torde denna första insigt varit all-
män bland allmogen. Stor vidskepelse rådde, det oakladt, bland alla sam-
hällsklasser. Hexprocesserna drefvo sitt oväsende och vid Åbo universitet döm-
des är 1661 en student till döden för det han inlåtit sig i förbund med djef-
vulen. Sjelfva den lärde Sigfrid Aroni Forsius ransakade stjernorna och för-
kunnade sina profetior med hela öfverfygelsens värma. Vid läsningen af bi-
bel, kafches och psalmbok stadnade menige mans literära framsteg. Ader-
toude seklet lyckades i någon mån hylla de förmögnare klasserna; till och
med fritänkeiiet reste sitt hufvud vid sidan af religionssväimerierna. Mellan

*) Som bekant, qvarstä några sädana i svenska psalmboken af 1619.
*») "Mar I" "En mar I" ett bedyrande, brukligt i Satakunda.
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medelklassen och det egentliga folket uppstod då efterhand det svalg, som

svenska språkets begagnande begynnt och utvidgat. Lärdom och bildning
blefvo dock allmännare och universitetet stod — genom män, sädane som Por-
than, Calonius, Gadolin, Franzén, Hällström m. fl. — i jemnhöjd med de sam-
tida svenska och utländska.'

Svenskarne förde till Finland icke blott sina vapen och sin religion;
deras samhällsordning följde dem. Vida lättare rotade sig denna, än
de förra; det fanns i den vägen sä( litet inhemskt att rödja undan. Sverige
hade redan fullbildade landskapslagar; kolonistenie togo dem med för egen
räkning; eröfraren bjöd dem blifva allmänt gällande. Våld undvek man och
skonade gammal sed. Länge aktades „finska rätten,, — om också blott ett
namn. Sannolikt gällde i Finland Helsingelagen, kompletterad af, Upplands-
lagen. Slutligen då landskapslagarne sammanvuxo till allmän landslag (1347),
försvunne i denna den svaga häfden af finska rättsbruk. Domare voro i bör-
jankyrkans män; summariskt dömde väl äfven höfdiiigarne. Lagläsare (tol-
kar) omtalas tidigt. En lagman öfver Finland (Bero, Björn) namnes 1324;
ringare var dock hans anseende än de svenskes, intill dess honom, jemte pre-
ster och 12bönder, tillstaddes att deltaga i konungavalet (1362). Härader
uppstodo efterhand, pä skandinaviskt vis; måhända utaf gamla kihlakunnat.
Socknarna, fordom mycket större, hade sannolikt äfven traditionela urspiung.
Lagmannen reste kring och höll årliga ting i häraderna. I högsta instansen
dömde ett kongligt ting. År 1435 fördelades Jandet i tvenne lagsagor och
samtidigt inrättades 1 Åbo en „landzräth„, hvars ledamöter voro bispen, lag-
männen och fogdarne i landet. Snart förföll denna inrättning; tingen fortforo,
och vädja kunde man blott till konungen i fjerran. Ofog skedde; mutor to-
gos; adeln och fogdarne förtryckte folket; illa huserade stundom krigsknek-
tarne. Ändtligen (1624) inrättades i Åbo en särskild hofrätt för Finland och
omkring 150 är sednare (1776) en annan i Wasa. När kyrkans makt var bru-
ten och löOOtalets adel hejdlöst arbetade; pä ett feodalväldes införande, var
det domareväsendet med sina nämnder, sina ting och en oväldig hofrätt, som
bevarade folkfriheten.

Lagstiftningen missbytte icke Finland. Svenskarne behandlade detta
laßd mindre som ett eröfradt, än som ett hemland, och alla de förmåner af
lag och rätt de sjelfve åtnjöto skänkte de äfven Finnarne. Odalmanna frihet

vann den finske bonden i bredd med den svenske. Redan 1316 värnade ko-
nung Birger qvinnofrid i Karelen. Särdeles välvilja för Finland visade Erik
af Pommern, Carl IX, Gustaf II Adolf och Christinas förmyndare genom Penr
Brahe, Carl XI, Adolf Fredrik och hans efterträdare. Missbruk och förtryck
ständigt ånyo insmygande sig för landets aflägsenhets skull, utrotades af dessa'
regenter. Kronan, som tillegnat sig förfogniiigsrätt öfver den obyggda jorden
nitälskade för landets uppodling och sökte hämma skogsödelsen. Jordbruka-
ren tryggades vid sina besittningar, frihetsår beviljades nybyggarne, eftergift!
utskylderna förunnades vid missvextär och efter härda krig. Sfrafflagarne
mildrades efterhand; förordningar utgäfvos mot lyx och öfverflöd, vägar bygg.
des, lazaretter anlades, slöjder uppmuntrades; slutligen inrättades, med rege-
ringens bifall och understöd, Finska Hushållnings Sällskapet 1797. Sä gjorde
svenska regeringen hvad den kunde för landets val, och om, det oakfadt, fol-
ket ofta suckade under tunga bördor, om ännu vid medlet af 15:de århundra-
det det inre Österboiten, norra Tavastland, norra Savolaks och en stor del af
Satakunda beboddes endast af kringstrykande Lappar, samt ännu pä 17( ifalet
ofantliga landsträckor lago öde, voro krig och hårda rider meiändels skuld
derlill. Det var endast tvenne omständigheter, hvarigenom regeringen mot-
verkade landets välstånd: myntets vacklande och underhaltiga värde, samt
handelstvänget. Länge var den finska handeln högeligen förfördelad. Städer
kommo med svårighet upp, och dock bands deras rörelse med jernfjetlrar i
synnerhet af Gustaf I. Åbo ensamt fick handla med utlänningen, alla ofria
sjösläder tvungos att föra sina varor (ill Steckholm. Först 1765 erhöllo Wa-
sa, Gamla Carleby och Uleåborg fullkomlig sfapelfrihet och de flesta öfriga
tillstånd att segla pä Östersjön. Föga mildare band lades under 1600talet på
landthandeln, i det bonden strängeligen tillhölls att föryttra sina varor i stä-
derna.

Förvaltningen i 1 idet gick snart ur presterskapets händer till veiidsli-
ge embetsmän. Redan 1230 omtalas en pnefectus eller höfding i Finland och
konungasöneme (illegna sig hertigtitein öfver detta land. Från början af
1300talet förekomma regelbundet ståthållare, höfdingar och fogdar, dels öfver
hela landet, dels öfver delar deraf. Vid denna tid ser man ock landet delas
i tre län efter dess hufVudslott: Åbo, Tavastehus och Wiborg. Den nyare
läneindelningen sammanföll i vissa delar, men icke i alla, med de gamla land-
skapen, provinserna. Dessa åter — Egentliga Finland med Åland, Satakunda,
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Tavastland, Nyland, Karelen, Savolaks och Österbotten — hvila tydligen på

historisk och traditionelgrund samt ha sin upprinnelse dels i nyanserna mellan
de finska stammarna, dels i svenska eröfringens framsteg, landets läge och
kolonisationen.

Finlands yttre öden under svenska väldets tid erbjuda för öfrigt den
föga omvexlande, men pä sitt sätt lärorika fällan af ett folk, som med den
yttersta ihärdighet aftvingar naturen ett sparsamt underhåll; af en styrelse,
som efter bästa insigt söker uppmuntra denna ihärdighet; af krig, hvilka, så-
som „stora ofreden,,, äter för långa tider förstöra det börjande välståndet; af
härjande farsoter, säsom digerdöden 1350; af härda missvextår, säsom åren
1695, 96, 97, då mänga tusen menniskor dogo af svält och onaturlig nödföda;
af märkvärdiga naturrevolutioner, såsom en stor mängd sjöars uttorkande och
andras plötsliga öfversvämmande m. m.; af förstörande eldsvådor, säsom i
Åbo, Kuusto m. fl. Tidrymden mellan 1157 och 15309 har man än afdelat i
katholska tiden och reformationens tid *), dels efler svenska konungars rege-
ringar, dels i kulturhistoriska epoker**), såsom 1) kyrkans öfvermakt eller
katholska tidehvarfvet (1157—1522); 2) statens supretnati, eller reformations-
tidehvarfvet (1522—1600); 3) det borgerliga samhällets utvecklingsperiod
(1600-1721) samt 4) deu materiela förkofringens tidelivarf (1721—1809),
hvartill då våra dagars historia ansluter sig som eu femte period.

I utbyte mot de finska familjer, som tidtals (under Gustaf I, Carl IX
o. a.) flyttat öfver till Sverige och der, under mycken afvoghet frän Sven-
skames sida, uppodlat Wermlands ödemarker samt utbredt sig i aflägsuare
trakter af Dalame, Gestrikland, Helsingland, Medelpad, Härjedalen och Ån-
germanland, äfvensom i Norges finnskogar, ha talrika svenska kolonister be-
folkat de finska kusterna. Från Kymmene elfs utlopp i Wiborgs län, längs
hela kusten af Nyland till gränsen af Åbo län, vidare pä öarne vid Åbo läns
kust och hela Åland bor än i denna dag ett svenskt folk. Derpä möter längs
samma läns vestra kust finsk befolkning, men vid sydgränsen af Wasa län
vidtar åter i Lappfjerds socken svensk allmoge och fortfar med ett enda kort

*) Så Riilis och Arwidson i "Finland och dess Innevånare.'
**) Så Grönblad,i Företalet till "Urkunder upplysande Fialands öden och tillstånd

i slutet af löde och början af 17;de århundradet."

afbrott (Lillkyro) allt upp till Kelviå socken, der finskan slutligen far öfvcr-
handen. Kedjan af denna svenska befolkning är öfverallt ganska smal, d. a.
bunden vid det egentligakustlandet, hvarifrån den blott pä få ställen (såsom
Terijärvi i Österbotten) sträcker sig 7ä 8 mil inåt landet. Om samma sven-
ska område under tidernas lopp till- eller aftagit, är ännu ej tillfyllest under-
sökt; far man döma af försvenskade finska och förfinskade svenska namn, sä
ha de bada nationaliteterna pä flera orter utträngt hvarandra. Alltför vid-
sträckta förändringar synas dock ej ha ägt rum. Tiden när dessa svenska
inflyttningar skett, är icke fullt utredd. Vanligen har man antagit att Ny-
lands svenska befolkning inflyttat vid Erik den heliges tid under den första
eröfringen, för att gifva det svenska väldet stadga. "Vigtiga skäl hafva dock
nyligen blifvit anförda*) mot denna förmodan, skäl som göra det sannolikt,
att svenske kolonister vida tidigare, måhända redan före Finnames intåg, ta-
git i besittning landets södra kust. Likaså har man trott, att en stor mängd
kolonister åtföljt Birger Jarl pä hans ryktbara finska tåg och dervid nedsatt
sig på kusten af Österbotten. Äfven denna tradition haltar och faller på sam-
ma gång som Jarlens förmodade landstigning vid Korsholm. Från Vesterbot-
ten till finska skärgärden är blott ett steg. Hvar fanns väl, under de blodiga
striderna mellan hedendom och kristendom, mellan Sverkerska och Erikska
konungaätter, en närmare tillflyktsort för den förföljde, än här bortom hafs-
fjärdarna ?

Den svenske Österbottniugen och den svenske Nylänningen likna hvar-
andra endast i lynnets större liflighet, afstickande mot den nationela finska
flegman. Den förre äger i sin friskhet hvad den sednare mest förlorat: en
spänstighet i karakteren, en frimodighet utan öfvermod i yttre skick, en djerf
och rörlig handlingskraft, som, ledd pä goda vägar, uträttar mycket. I båda
provinserna kan man öfvertyga sig om vådan, om olyckan af en förlorad na-
tionalitet. I större delen af det svenska Österbotten lefver svenskheten frisk,
men förlorar sig mot gränserna af det finska området, och i samma mån faller
folklynnet i vanmakt. I Nyland äger detta förhällande ram i vida högre grad
och denna omständighet har icke minst bidragit att göra allmogenkring huf-
vudsladeu sä slapp och karakterslös, som den beklagligen är.

*) Af Prosten Hipping i en snart i Finska Vetenskaps Societetens akter inflytande
aifhaudling om kolonisationen i Nyland. Mera härom under rubriken "Nyland."
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Svenskames politiska mission i Finland är slutad. Den sociala och in-
tellcktuela fortfar ännu. Äfven den skall upphöra en dag, och den är måhän-
da redan i tillbakagående. Missförsfådt nit vill öfver höfvan påskynda dess
aflägsnande, men en större olycka kunde ej drabba Finland. Det nuvarande
bildade Finland lefver och andas i svensk kultur; hvad det är har det blifvit
genom denna. När alltså den dag randas, då den finska folkegendomligheten
fått lif och gestalt i alla former af bildningen — och denna dag skall komma
— ma Finland aldrig med ofack förgäta sin länga, sin stora skuld till det
folk, som i århundraden varit dess lärare och som sä broderligt delat med sig
det bästa det ägde: statsinstitutioner, samhällsordning, religion, konst, veten-
skap, med ett ord, all kultur.

Förutom Svenskarne återstår att bland de i Finland gästande folken
nämna 1) Ryssar. Till Wiborgs län eller det s. k. Gamla Finland inflytta-
de under föreningen med Ryssland talrikare individer af denna nation. I
Mohla socken bor sedan 1710 en rysk koloni. I det öfriga Finland bo jemväl
efter 1809 dels som arbetare i de södra och ostliga städerna dels och isynner-
het som köpmän; nordligast i Wasa. Arbetsame och driftige, förvärfva de
ej sällan betydlig förmögenhet, lefva, med bibehållande af sin religion och si-
na vanor, under skydd af landets lagar och befrynda sig stundom med Fin-

narne genom giftermål. Endrägi och grannsämja råder nu mellan de fordom
fiendtliga folken, och båda välsigna fredens välgerningar samt den styrelse
som häller dessa vid makt. — Rysk militär samt kosacker äro äfven förlagde
pä nägra punkter af landet, dock äro de fleste icke stationära. — De gård-
farihandlare man i Finland kallar „Laukku-Ryssar„ ära Archangelske Finnar
af grekiska trosbekännelsen.

x 2) Tyskar. De voro fordom, under hansestäderaas välmaktsdagar,
ganska talrika i de finska köpstäderna, och får man tro genealogerne, sä le-
der mången ansedd finsk slägt frän dem sitt ursprung. Efter Gustaf I:s da-
gar ser man dem efterhand minskas och näsfan försvinna. Endast i Wiborgs
län och Helsingfors bilda de numera egna församlingar.

3) Zigenare. De visade sig i landet under Gustaf I:s tid och haf-
va, oaktadt ständiga och stränga påminnelser frän styrelsens sida ända till
sednaste tid fortfarit med ett kringstrykande lefnadssätt. „Mustalaiset„ kal-
lade, utgöra de här, som annorstädes, ett föraktadt och misstrodt slägte, be-
drifva trolldom och misstänkta yrken i de inre landsbygderna, men visa sig
stundom, bemötta med godhet, trogne och arbetsame. Nyaste stränga författ-
ningar hota deras sällsama egenheter med fullkomlig undergäng, och det är
blott i de mest aflägsna skogstrakter de numera väga taga lif och samhällsord-
ning efter sitt lynne.
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Statistiska Uppgifter.

Till den skildring af land och folk, som upptagit det föregående, sluta
Big otvunget några statistiska uppgifter, förutan hvilka den allmänna (aflan

skulle sakna sin nödvändiga detalj.

Summan af Finlands folkmängd i äldre tider är, vid dåvarande brist

pä alla tillförlitliga tabeller, okänd. Om äfven kan antagas, att befolkningen i
några delar af landet (Egentliga Finland) t. ex» i medlet af I6ootalet var lika
talrik eller talrikare än nu, var densamma dock i landets vida vägnar större
del bevisligen mycket glesare. Sannolikt öfversfeg den högsta folknummern i
äldre tider föga en half million. Hungersnöden de sista åren af 1600talet och
än mer den förödande ~stora ofreden,, hade anställt så svära härjningar, att
totalsumman af Finlands befolkning, det till Ryssland afträdda distriktet inbe-
räknadt, år 1721 sannolikt ej utgjorde öfver 200,000, eller 29 invänåre pä en
geografisk qvadrätmil. År 1751, efter tabellverkets inrättande 1748, hade folk-
nummern redan stigit till 429,912 eller nära 63 pä qvadratmileii. Tjugufem är
derefter, är 1775, var samma nummer 610,145 (100 pä qV. m.) och efter ytter-
ligare ett fjerdedels sekel, är 1800: 834,829 (137 pä qv. ni.). År 1825. sedan
Wiborgs län 1811 tillkommit med cirka 180,000 personer, hade Finlands invå-
nare stigit till 1,259,151 (184 pä qv. m.) och 1845 till 1 million 547,724 eller
226 på qvadratmilen*). Detta förhållande visar en ärlig tillvext af nära 2
procent, i följd hvaraf Finlands folkmängd pä 50 är i det närmaste fördubb-'
lats. Emellertid inträffa stundom märkeliga pauser i denna folkökning. Så
öfversteg under krigsåren 1808 och 1809 de dödas antal de föddas, ena året
med 26,827 och andra året med 29,476. Det för sin svära epidemiska rödsot
utmärkta året 1833 gaf ett öfverskott af 22,246 döda. , Att således antaga,
det folkmängden i Finland, — sä vida ej långvariga rubbningar inträffa i tin-
gens vanliga gäng — på 53 år fördubblas, synes närmast öfverensstämma med
verkliga förhållandet.

Jemför man äldsta och nyaste ziffror, så finnes, att år 1751 föddes i
Finland 18,850 barn eller ett på icke fullt hvar 23:dje invånare. År 1846 föd-

•J Ar 1846 utgjorde folkmängden, förmedelst ett tillskott af 12,620 flere födda än
döda, 1 million 560,344.

des 51,604 barn eller ett på hvar 30:de. Hvaraf synes att produktiviteten nå-
got minskats.

År 1751 dogo i Finland 10,475 personer, eller hvar 41:sta invånare. År
1846 dogo 38,984 eller hvar 40:de. Att döma häraf, skulle dödligheten stå pä
ungefär samma punkt. Likväl bör anmärkas, att året 1751 var ett af de fri-
skaste år tabellverket har att uppvisa, dä deremot året 1846 var ett af de
sjukligare. År 1754 t. ex. dog hvar 28:de person i landet; är 1840 deremot
endast hvar 45:te. Koppympningen, förbättrad helsovärd och stigande välstånd
hafva i sin mån minskat dödligheten, och dä för 100 är tillbaka hvar 35:te in-
vånare årligen bortrycktes, dör nu årligen l medeltal hvar 43:dje. Det är isyn-
nerhet den späda barndomen, som med stora ziffror årligen fyller dödskolum-
nerna. Hälften bland döda år 1845 utgjordes af barn under 10 år.

Vid folkräkningen 1845 hade 276 personer, eller en bland 5608, uppnätt
90 år och derutöfver. Får nian (ro tabellerna, skulle endast i Nylands län
personer finnas öfver 100 är, och äfven der blott 2; men med temlig säkerhet
kan antagas, ätt vida flera finnas i de inre och nordliga länen, helst de äldre
kyrkoböckerna ej torde vara att lita på. Dubbelt flera qvinnor än karlar upp-
nå 80 är och tredubbelt flera 90. Sundast äro skärgårdarna och de inre skogs-
trakterna. Saknaden af stora tättbefolkade städer eller större bebodda sump-
marker har gjort differenserna mellan högsta och minsta lokala dödlighet i
Finland föga betydliga. I Abo dog före branden i medeltal hvar 28:de per-
son ärligen; i Helsingfors 1847 nära nog hvar 24:de. Öfverhufvud kan man
räkna; att hvar dag 100, hvar timma 4 personer i Finland aflida. Medel-lifs-
längden i landet var 1846 endast 35 år; 1841 öfversteg den 36 år.

Det ökade antalet af oäkta barn tatar ej till förmän för sedligheten. År
1751 föddes i landet hvart 75:te barn oäkta, 1775 hvart 42:dra, 1800 hvart
22:dra. Denna progression har allt fortfarande ökats, så att år 1820 hvart
17:de, år 1846 hvart 13:de barn födts oäkta. I Helsingfors och Åbo har man
redan avancerat så långt att hvart 4:de eller öde, i Wasa hvart 3:dje barn
saknar laglig far.

År 1846 välsignades 8 mödrar i landet med trillingar och 665 medtvil-
lingar, 1,282 bedröfvades med dödfödda barn. Störst var antalet af mödrar
mellan 25 och 30 år och endast 34 hugnades på gamla dagar, eller efter till—
ryggaiagda 50 år, med lifsarfringar. Wiborgs län äger de flesta mödrar mel-
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lan 15 och 20 är, hvaraf kan slutas, att giftermålen der ske tidigast, hvarföre
detta län äfven äger det minsta antalet oäkta barn. I hela landet vigdes 1846
11,120 par. Hågen att inträda i äkta stånd synes vara i starkt aftagande, i
thy att år 1751 hvar 56:fe, är 1800 hvar 61:sta, men är 1846 endasthvar 70:de
person i landet fanns hugad att knyta en äkta förbindelse/— Hvart s:te äkten-
skap hugnades under aret med barn.

Finlands stridbara befolkning utgjordes 1845 af 442,752 män från 15 till
60 års ålder. Det täcka könet har af ålder varit i antal betydligt öfverva-
gande. År 1785 furmos i landet 12,634, eller nära 2 procent, flera qvinnor än
män. Tjugu år derefter, är 1805, hade det qviniiliga öfverskottet stigit till
25,668, eller nära 3 procent, och efter andra tjugu år 1825 till 44,309, eller
omkring 3j procent. Frän denna tid synes likväl det för de skönas förhopp-
ningar sä ogynnsama missförhållandet efterhand, ehuru läugsamt, aftaga, så att
efter ytterligare tjugu är, 1845, de öfverblifnas antal väl stigit till 45,108, men
vid ökad folkmängd utgjorde icke fullt 3 procent. Härvid förtjenar anmärkas,
att medan qvinnkönet i de lutherska församlingarna har en så betydlig öfver-
vigt, mankönet deremot är talrikare i de grekiska. Äfven torde farhågan i
någon mån lugnas deraf, att endast 6,478 ungmor öfver 15 år befinnas utan
möjlighet att erhålla manlig motsvarighet. Enklingar har man i landet 24,697,
men enkor mellan 2 och 3 gänger sä mänga, eller 64,955. I euslighet lefva
403 hustrur, hvilkas män förlupit dem.

Af Finlands invånare voro är 1845: 97,463, eller hvar 16:de person, bo-
satte i städerna och fästningarna. Endast Helsingfors, med omkring 19,000
och Åbo med 14,278 invånare äro i anseende till folkmängden af någon bety-
denhet. Att döma af en jemförelse med 1840 års ziffror, då städerna hade
inalles 87,557 invånare, synes den länge nästan stationära folknummern i Fin-
lands städer nu vara i märkbart tilltagande.

Folkräkningen år 1845 visar för de olika länen följande ziffror:

Folknummern fördelad pä stiften utgjorde 1845 i erkestiftet 711,957 och
i Borgå stift 703,415, grekiska lärans bekännare dervid oräknade.

Bland Finlands invånare bekände sig 1830 25,202, eller hvar 55:te, samt
är 1815: 42,505, eller hvar36:te, tillGrekiska kyrkan, hvars bekännare således
äro i tilltagande. Af dessa bo 8,175 i städerna och fästningarna. Med undan-
tag af några fä katholiker, hvilka blott i Wiborg hafva en kyrka, samt än
färre Judar, bekänna sig alla öfriga Finnar till Evangeliskt Lutherska läran.

Af landets invånare voro, båda könen sammanräknade:

Hvaraf synes, att, i förhållande till folkmängden, endast bönderne ökats,
alla de öfriga stånden deremotminskats. FinskaRiddarhusetbestår för närvarande
af9grefliga, 31 frihcrrliga och 196 adliga familjer, eller tillsammans233 ätter.

Allmänna välmågan synes under nuvarande sekel hafva märkbart till-
tagit.

År 1805 furmos Hushåll: förmögna 2,115) behållna 27,739; fattiga
80,495; utfattiga 19,580.

Således voro bland 1000 hushåll 7 förmögna, 215 behållna, 626 fattiga
och 152 utfattiga. Tabellerna förändrades sedermera, i följd hvaraf motsva-
rande beräkning ej kan uppgöras för 1845. För välståndets tillvext talar emel-
lertid det faktum, att 1845 öfverhufvud hvar 41:sta person i städerna och hvar
60:de i landsförsamlingarnaräknades som fattighjon. Förhållandet mellan stif-
ten var emellertid nägot olika, sä att då erkestiftets städer räknade ett fat-

Invånare: På qvadrätmillen:
Nylands län 156,069 667.
Åbo oeh Björneborgs 277,476 579.
Tavastehus 147,794 431.
Wiborgs 264,499 340.

Transport 845,838

Transport 845,838'i

3:t Miehels 140,740 327,
kuopio 181,332 227.
Wasa 236,003 312.
Jleäborgs . 143,811 47.

Summa 1,547,724 Medeltal 226.

1805. 1845.
Ridderskap och adel 2,534 . . . 2,597.
Läroståndet 4,019 . . . 5,879.
Andre ståndspersoner 14,679 . . . 13,251.
Borgare 11,454 . . . 14,096.
Bönder 713,286 . . 1,327,437.
Alla öfrige invånare 149,801 . . . 141,899.
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tighjon på 45 invånare, hade städerna i Borgå stift ett bland 38. Deremot
hade i Åbo stift landsförsamlingarna hvar 48:de, men i Borgå stift endast
hvar 72:dra person att försörja som fattighjon.

Storfurstendömet Finlands statsförfattning, äfvensom finska folkets
fri- och rättigheter, grunda sig pä Sveriges rikes lag af år 1734,; Regerings-
formen af är 1772 samt Förenings- och Säkerhetsakten af år 1789, till deras

fulla kraft stadfästade genom DD. MM. Kejsar Alexanders manifest af den

27 Mars 1809 och Kejsar Nicolais af den 24 Dec. 1325. De vigtigaste frihe-
ter, en finsk medborgare i följd häraf åtnjuter, äro:

1) till person: att vara personligen fri, icke få kränkas till lif, ära,
kropp eller välfärd utan öfverbevisning och laga dom, icke fängslas' utan pä

starka skäl, flykt eller ertappande på bar gerning samt att skyndsamt dömas;
2) till egendom: att icke beröfvas löst eller fast utan ransakning och dom;
3) till samvetsfrihet: fri religiansöfning för alla kristna bekännelser,
dock att evangeliskt lutherska läran är statsreligion*); 4) till petitions-
rätt: att tillKejsaren inlemna underdåniga böneskrifter i offentliga och en-
skilda angelägenheter, dock endast genomSenaten; 5) till statstjenst: att
befordras till embeten efter förtjenst och skicklighet, icke efter börd och stånd;
att som domare eller annan tjensteman under Öfverstelöjtnants grad vara ina-
movibel, d. a. ej kunna afsättas utan laga dom.

Pä landtdagarna representeras Finlands fyra stånd, hvilka hvart
och ett hafva sina privilegier. Till adelns företrädesrättigheter hör: befri-
else från personliga utskylder, rättighet att iimehafva allodialgods, att dömas
endast af högre domstol och att representera sina ätterpä landtdagen medelst
caput familiffi. Pres fastandet äger skattefri besittningsrätt af sina bo-
ställen, befrielse från flera utskylder, rätt att välja på förslag till biskop" samt
att, en frän hvart prosteli, representera ståndet vid landtdagen. Borgare-
ståndet är försäkradt om fri konkurrens, med upphäfvande af alla monopo-
ler, samt har rättighet att föreslå sina borgmästare, välja rådmän och lägre
municipaltjenstemän, taxeras af egna ständsmedlemmar, förvalta sina stads-

*) Sedan 1741 åtnjuta reformerte lika rättigheter som lutheranerne ; sedan 1827 få

Finska medborgare af grekiska läran bekläda embeten i landet. Lutheran, som
affallcr från sin tro, förlorar sina borgerligarättigheter och landsförvises. Barn
af blandadt äktenskap döpas till fadrens tro.

kassor och skicka deputerade till landtdagen. Bondeståndethar rättighet
att fritt kringföra och försälja sina produkter, äfven utom Finlands gränser
och med egna fartyg. Den finska bonden betalar lagligen bestämda utlagor,
hvilka ej kunna utan ständernas samtycke ökas; sin jord besitter han med
full ägande rätt, såvida han ej är krono- eller frälsebonde; men äfven i dessa
fall kan han friköpa sin jord. — Den del af Finlands befolkning, som ickejäk-
nas till någotdera af de fyra stånden, representeras icke heller pä landtdagen.

Såvida Storfurstendömet Finland är en oskiljaktig del af Ryska Riket,
ära de för thronföljden, Kejsarens myndighetsålder och förmyndareregeringen
i Ryssland gällande lagar äfven för Finland bindande. Den monark, som be-
stiger Rysslands thron, är i samma ögonblick Storfurste af Finland. Med un-
dantag af dessa Regenten personligen rörande grundlagar, framstår Finlands
statsförfattning såsom en egen, inom sig sluten organism. Att högsinte Mo-
narker så betraTttat densamma, skönjes ej allenast af förenämnde Kejserliga
manifester*), utan jemväl af det särskildja manifest, hvarigenom H.M. Kejsar
Nicolai för Finlands invånare tillkännagaf sin throubestigning, hvadau ock fin-
ska folket, genom utvalde deputerade, särskildt framburit till Monarken sin
hyllning. Äfven Finlands förvaltning är- till alla delar skild frän Rysslands
samt bestämd medelst egna af Monarken stadfästade lagar.

i'

Såsom Storfurste af Finland utöfvar Kejsaren högsta verkställande
makten samt i ekonomiskaochadministrativa mål äfven den högstalagstiftande;
Honom undersfällas alla domar i lifssak; Han utöfvar benådniugsrätt, utnäm-
ner till embeten och värdigheter, sammankallar Ständerna och förelägger dem
de ärender, öfver hvilka han vill inhämta deras utlåtande. Intet Ständernas
beslut erhåller utan Kejsarens stadfästelse laga kraft. Frågor, som röra för-
ändring af Grundlagarna,' af allmänt slatsborgeriiga eller vissa stånd tillkom-
mande rättigheter, antagandet af ny civil- eller kriminallag, påläggandet af
nya utlagor och förändringar rörande utskrifmng till krigstjenst öfverlemnas
af Kejsaren till Ständernas bepröfvande, och kunna grundlagar eller privile-
gier endast dä förändras, när alla fyra stånden äro eniga och deras beslut af
Kejsaren stadfästas. Tre stånds samstämmighet afgör, medKejserlig sanktion,

*) Finnas citerade i "Statistisk Teckning af Storfurstendömet Finland" af G. Rem,
ur hvilket korta, men upplysande arbete det mesta af hvad här namnes om Fin-
lands statsförfattning är lånadt.
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mindre vigtiga frågor. Dock kunna ärender, hvilka icke förelagts Ständerna
af Kejsaren, endast i den form och afsigt öfvervägas, att Ständernas önsk-
ningar derutinnan ma i petitionsvag för Monarken framställas.

Finska ärenderna besörjas närmast thronen af Minister-Stats-Sekretera-
ren, hvilken är Chef för H. M. Kejsarens Kansli för Finland och har till sitt
biträde en Adjoint. I spetsen för landets förvaltning står General-Guvernö-
ren, äfven biträdd af en Adjoint. 11. M. Kejsarens representant, äfvensom
den högsta lagskipande och styrande myndighet inom landet, är Senaten för
Finland, hvilken utöfvar sin myndighet i Kejsarens namn samt behandlar sina
mål antingen i allmän sammankomst (plenum) eller i ettdera af de bada dé-
partementerna: Justitie- och Ekonomie-departementet. Härvid afgör rösternas
absoluta pluralitet. Öfver ärendeinäs lagliga gäng vakar Procuratorh, som
äger ej blott att kontrollera hofrätternas berättelser öfver lagskipningen, utan
jemväl att göra föreställningar eller Ihberätta till Kejsaren, derest Senaten
eller General-Guvernören finnas hafva öfverskridit lagarna.

Omedelbart under Senaten lyda följande centralauktoriteter i Hel-
singfors: 1) Censur-Öfverstyrelsen, 2) Öfverstyrelsen för Medicinalverket,
3) Finska Banken*), 4) Postdirektionen, 5) General-Tulldirektionen, 6) Gé-
neral-Landtmäterikontoret, 7) Intendentskontoret, 8) Lotsverket, 9) Bergs-
staten, 10) Revisionsrätten, 11) Chartae-Sigillata3kontoret, 12) Direktionen
för väg- och vattenkommunikationerna, samt 13) Manufaktur-Direktionen.

Högsta domstolar i landet ära Hof-Rätternai Åbo, Wasa och Wiborg;
dernäst Lagmansrätterna (för civila mål), dernäst pä landet Häradsrätterna
samt i städerna Rädstufvu- och Kämnersiätterna. De minsta städerna hafva
blott en Ordningsman. Inalles finnas 7 lagsagor, 49 härader eller domsagor,
27 rådstufvurätter, 9 kämners- och 4 ordningsrätter. Dessutom ägodelnings-
rätt i Wiborgs län och bergsrätt.

I administrativt hänseende är Finland deladt l 8 län. I spetsen för
hvarje står en Guvernör, biträdd af en Landssekreterare med ett landskansli,
en Landskamrerare med ett landskontor samt en Landträntmästare. Länen

*) Den 1 Jan. 1846 utgjorde: Primitiva fonden S:r Kub. 769,491: 74; Jordbruks lå-
nefonden 99,729: 8; Manufaktur lånefonden 65,359: 35; Småsedelsfonden 317,680:
2 ; Militiaj utlån. fonden 1,253 : 49 ; Fattig- och Arbetshusfoaden 448,363 : 8 ;
Krigsnianshns- och niilitifflboställsfonderne 166,174: 36; Klädesfonden 223: 79.
S:a 1,868,284: 93. Bankens depositionssedlar: S:r Kub. 4,433,621: Metallisk va-
lu a 2,263,004 : 4.

delas vidare i härader eller fögderier, hvar med sin Kronofogde, biträdd af en
Häradsskrifvare samt, för polisuppsigten, af en Länsman i hvarje socken. I
städerna handhafves polis- och ekonomie-förval(ningen af Borgmästaren, biträdd
af Fiskalen. 1 Helsingfors, Åbo och Wiborg äro nämnde ärender fördelade pä
tvenne Borgmästare, hvarförutom ordningen der bevakas af en Polismästare,

I afseende pä hels o värden är landet fördeladt i 24 provincial-läkare-
distrikter, hvarförutom finnas 12 stadsläkare, 12 slotts- och fånghusläkare, 8
lazaretts- och kurhus-, 6 militär-, 1 dårhus-, 2 spinnhus-, 1 korrektionshus-
och 3 extraordinarie läkare, förutom 75 vaccinatörer. År 1846=>vaccinerades
41,524 barn. Vidare finnas 37 apothek, 1 kliniskt institut, 8 länelazaretter, för-
utom 12 vid fängelse- och korrektionsanstalterna, äfvefisom för dårvärden 1
curanstalt och 1 hospital. År 1846 vårdades i dessa inrättningar 9395 sjuka och
omkring 150 sinuessvaga.

83 landtmätare, förutom elever, uppmäta landet; 36 postkontor befordra
kommunikationen. Under General-Tulldirektionen stå 22 tullkamrar, och 3
kronahs ångfartyg, fönltöm tulislupar, bevaka kusterna. Tulluppbörden for
1846 steg till 903,841 Rub. 81| Rub. S:r, hvaribland 820,248: 56 för inkomna
och 44,899: 99 för utförda varor, och tullverketsbehållning utgjorde 796,656: 11J.

Hvarje kommun försörjer sina fattiga. Understödsmagasiher för spanmäl
finnas 15. Landet äger enke- och pupilikassor för civilstaten, militären och
ecklesiastikstaten, hvarförutom talrika pensionerårligen utgå af allmänna medel.

Manufaktur. Landet ägde 1845 1 bomullsspinneri (i Tamerfors; se-
dermera har 1 tillkommiti Åbo), Ö faijance och porcellins fabriker, 9 glasbruk,
9 klädesfabriker, 4 kortfabriker, 3 ljus-, tvål- och säpfabriker, 3 mekaniska
verkstäder, 7 pappersbruk, 2 porter- och ättiksbryggerier, 2 segel- och raveu-
duksfabriker, 1 sockerbruk, 16 tobaksfabriker m. m. 2058 mästare, lärlingar
och arbetare voro vid dem sysselsatte och tillverkningarnas värde uppskatta-
des till 124,506 Rub. 60 kop. Silfver. Till industrins uppmuntran och förkofran
finnas en manufaktur-länefond, 3 techniska realskolor under Manufakturdirek-
tionens öfverinseende, samt en slöjdskola i Åbo, hvarförutomKejserliga Finska
Hushållnings-Sällskapet på flerfaldigt vis dertill medverkar.

Finlands handel drefs 1846 med4s3fartyg om 45,8471ä5ter frän städer-
na samt 965 landtmannafartyg om 15,847 läster. Dessutom besörjes kust- och
sjötrafiken af 6 ångfartyg. Exporten eteg samma ir till ett värde af Silfver
Rub. 2,138,127: 9 och importen till 2,239,883: 15.
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Kultur. Finland äger ett universitet, stiftadt i Åbo 1640 och 1828
flyttadt (ill Helsingfors under namn af Alexanders Universitetet. Det står un-

der H. K. 11. Thronföljarens högsta inseende säsom Canceller, hvaivid 11.K. 11.
biträdes af Minister-Statssekreteraren och en TjenstförrätlaudeVice-Canreller.
Lärarepersonaleii består 22 ordinarie och I extraordinarie professorer, 15 ad-
junkter, 5 lektorer och 7 exercitiemästare, tillsammans 50, utom docenter. Stu-
dentemes antal varierar mellan 387 och 450. Uector Magnificus väljes af
Consistorium på 3 är och stadfästes i embetet af Canceller. — Elementar-lä-
roverken stå under Domkapillens inseende. Landet äger 5 gymnasier-, 11 hö-
gre (en duplikant i Åbo oberäknad) och 25 lägre elementarskolor, 5 fruntim-
mersskolor, samt åtskilliga bell-laukasferska, söndags- och småbarnsskolor,
förutom ett ant#al de sednare åren på enskild väg organiserade socken- och
byskglor. Elevernas antal 1840 beräknades i Åbo stift till 2019 och i Borgå
stift till 1045; summa 3064.

Af vetenskapliga föreningar ma nämnas: Finska Literatursällskäpet (i
Helsingfors 1831); Sällskapet för Finsk Zoologi och Botanik, stiftadt 1821;
Finska Vetenskaps-Societeten (1838); Finska Literafursällskapet i Wiborg
(1845) och Finska Läkaresällskapet. Finska Konstföreningen stiftades 1846.
Offentliga bibliotheker finnas vid alla läroverk; det största är Universitetets,
hvilket innehåller inemot 80,000 band. Landet äger 13 boktryckerier, 1 steil-
tryckeri samt 14 boklådor. Är 1845ulkommo i landet 52 nya skrifter af olika
innehåll; 1847 försändes genom postverket 16 tidningar och tidskrifter.

Bland allmännyttiga föreningar ma nämnas Allmänna Brandstodsbolaget,
jemte ettdermedförbundet ännu ej i verksamhet trädtbolag till försäkring af lös-
egendom. Det förras ansvarssumma 1847 utgjorde 6,803,811 Rub. 27 k. Silfver.

Finska militären dömes af en Öfverkrigsdomstol i Helsingfors, biträdd
&f krigsrätter vid corpserna. Landet äger för närvarande 3 sådana: Lifgardets
Finska Skarpskyttebataljou om 4 kompanier (1100 man); Första Finska (27:de)
Sjöequipaget om 4 kompanier (1100 man) och en nyvärfvad, i Åbo stationerad

skarpskyttebataljon öm för närvarande 2 kompanier och 400 man; således inalles
en styrka af vid pass 2000 man. Dock komma, enligt nådigt reskript till
Kejserliga Senaten, ytterligare 3 bataljoner att efteihand uppsättas. Finska
kronan underhåller och utrustar för närvarande 3 öilogsfartyg, eft linieskepp
om 74, en fregatt om 44 och en skonert om 8 kanoner. För militärens bild-
ning finnes en Kadet-Corps i Fredrikshamn med 105 på kronans bekostnad
underhållna elever, förutom några (högst 15) betalande.

Finlands statsinkomster beräknades 1842 till följande belopp *):
1) skatter af jord och lägenheter å landet Silfver Rubel 1,142,247:
■- 2) skatter af förädlingsverk (sågräntor m. m.) 45,868: — 3) p er-
sonela utskylder 266,049: — 4) indirekta skatter (tull-, post- och
charta? sigillatse medel, biähvinsarenden m. m.) 495,172: — 5) tillfälliga
intrader 60,067: — Summa påräknade statsinkomster 2,009,403: — Af-
ko rf ning i grund af författningarne och särskilda tillfälligaeftergifter395,173:
79. Återstår inkomst 1,614,229: 21.

Utgifter: 1) Styrelseverken, H. M. Kejsarens dispositionsmedel,
General-Guvemoreh, Adjointeh hos General-Guvernören, Kejserliga Senaten,
Stats-Sekreteriatet och Guvernementskansliet deri ihbegripne, Silfver Rubel
170,275: 60. — 2) Justi tiest äten, Hof-Rätterne och öfriga Rättegångsverk
84,435: 37. - 3) Allmänna Militiestaten,Finska Kadetcorpsen, lots-
och båkstätert samt navigationsskolorna inberäknade, 432,445: 55.— 4) Allmän-
na civilstaten 325,225: 75. — 5) Ecklesiastikstaten, läroverken,
vetenskaperna 165,230: 34. — 6) Milda stiftelser, allmän ordning,
hel so vård 122,869: 10. — 7) Allmänna extra utgifter 72,609: 84. —
8) Åkerbruket, handeln och näringarna 85,370: 73. — Donatio-
ner och allmänna understöd 113,873: 87. Summa utgifter 1,570,336:
15, hvilka, afdragna frän inkomsterna, lemna en påräknad behållning af 43,893
Rub. 6 kop. Silfver.

*) Rem, Statistisk Teckning p. 123 ff
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Landskapen.
Jemte den nuvarande administrativa indelningen af landet består

af ålder den historiska indelningen i landskaper eller provinser. Man fin-
ner här namn, som för nutiden sakna en praktisk betydelse, men som gått ge-
nom sex till sju århundraden och vid sig binda minnet ej blott af den sven-
ska eröfringens landvinningar, utan, hvad som är vigdgare, af vissa den finska
och svenska befolkningens områden, fordom skarpare begränsade än nu. Det
är denna traditiouelakarakter, som ger landskapen en varaktigare betydelse,
än nyare tiders vilkorliga indelningar, och som gör dem lämpligare att läggas
till grund för nedanstående lokala skildringar.

Emellertid ha äfven landskapens gränser än vidgats, än hopträngts, och
några ord biifva nödiga, för att urskilja hvad på olika tider med dem förståtts.

Finland, i svensk mening, innefattade vid eröfringens tid och länge

derefter den sydvestliga del af landet, som ännu bär namn af Egentliga Fin-
land. Dä derföre är 1435 hela landet delades i tv'enne lagsagor, innefattade
Norrfinne lagsagan Wehmo, Wirmo och Masku härader samt, såsom bi-
hang derfill, Åland, Satakunda jemte Öfra och Nedra Norrbotten (Öster-
botten), hvaremot till Söderfinne lagsaga räknades Piikkie och Haliko hä-
rader, jemte biländerna Nyland, Tavastland samt Vestra och Östra Kare-
len — d. a. Savolaks (ursprungligen namnet pä en karelsk socken) och dåva-
rande andelen af svenska Karelen. Gränsen mellan lagsagorna var således
Aurajoki samt en liuie, dragen ungefär i nordost som fortsättning af denna a.
Tvåhundra år derefter har namnet Finland vidgat sig. Det omfattar nu äfven
Satakunda, Nyland och Tavastland, men icke de öfriga landskapen, som synes
deraf att Pehr Prahe är 1637 förordnas till General-Guvernör öfver „Finland,
Åland, Österbotten och bägge Karelerna.,, Efterhand omslötos äfven dessa
(och sist Åland), af det gemeusama namnet, men först efter 1809 tages Fin-
land i hela sin nuvarande omfattning. Kalevasängarne, de finska förvandtenie
i Archangelska guvernementet, utsträcka benämningen Suomeninaa äfven
till deras land, till skilnad frän hvilket de stundom kalla Storfurstendömet
„Suomenniemi„ — Finska halfön i ster mening.

Med län förstod man fordom området kring slotten („Slof(slän„). De
äldsta läneu hafva derföre sitt namn af Åbo slott eller „hus„, Tavaste-

hus, Wiborgs slott och Kexholm, af hvilka, enligt Nöteborgska freden
är 1323, de tre förstnämnda tillerkändes Sverige och det sistnämnda Nowgo-
rod. Dessutom lago under Kastelholm Åland, under Korsholm Öster-
botten. Vestra Nyland utgjorde frän medlet af 15:de till medlet af lö:de sek-
let ett slottslän under Raseborg, hvaremot Östra Nyland, dels. k. Borgå
län, sällan eller aldrig haft egen höfding, utan lydt underTavastehus', måhän-
da stundom Wiborgs slott. Kring det år 1475 uppförda Nyslott uppsfod Ny-
slotts län, som innefattade största delen af Savolaks, men sedan tidfals
lydde under Wiborg. Uleåborgs län uppkom jemte det donerade Kors-
holm. Ännu 1607 föranledde slottsbygnaden i Kajana benämningen Kajane-
borgs län, ehuru detta aldrig haft någon egen styresman.

Man ser häraf den civila styrelsens och förvaltningens samband med
den militära. Efterhand skiljas de ät, och i samma män blir länefördelningen
mera oberoende af slotten. Man ser nu Björneborgs län för en tid äga
särskild höfding. Tavastehus, Raseborgs och Borga län läggas under höfdiu-
gen i Åbo; det 1617 af Ryssland erhållna Kexholms län under Wiborg. 1634
sammanslås Åland med Åbo och Björneborgs län, som då till en tid, utom den
ordinarie, får en Under-landshöfding. Österbotten, som vissa tider styrts af
samma höfding som Vesterbotten, får sin skilda styresman i Uleäborg; Kemi
lappmark intill elfven slås under Vesterbotten. Nu hör man omtalas ett K y m-
menegärds län och Nyslods län omfattar Ingermanlaiid. Pehr Brahe 1640
finner en klyfning af länen nödvändig. De blifva nu 8. Af de fordna Rase-
borgs och Borgå län bildas ett Nylands län med residens i Helsingfors;
Österbotten klyfves, i tvenne, med residenser i Korsholm och Uleäborg;
Nyslods län äterställes. Denna fördelning rubbas snart.

Christinas donationer hade tagit den utsträckning, att hela provinser
bortgäfvos åt enskilde, som öfver dem ägde full styrande rätt. Så många lands-
höfdingar furmos dä med skäl umbärliga. Nyland slogs 1648 åter under Ta-
vastehus, hela Österbotten förenades under en höfding i Ny-Carleby, ja
1654 tillochmed under Vesterbottens landshöfding, som skulle taga Tomeå
till residens; hvarefter dock Wasa år 1674 blef säte för en höfding öfver
hela Österbotten särskildt. 1658 slogos Nyslott och Kymmenegärd under Wi-
borg och förblefvo sä intill Nystadska freden 1721, då styrelsen öfver Wiborgs

län förlades till Willmanstrnnd samt, efter dettas förlust 1743, till Lovisa.
Sålunda utgjorde svenska andelen af Finland vid denna tid endast4 län, neni-
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ligen Åbo och Björneborgs län med Åland, Nylands och Tavastehns län, Sa-
volaks och Kymmenegärds län samt Österbottens län, och detta förhållande
fortfor intill Gustaf Il(:s regering SJ.

År 1773 uppstod af Savolaks och Kymmenegärds län tvenne, nemligen
Kymmenegärds län med residens i II e iiio 1a samt Savolaks och Karelens län
med residens i Kuopio. Österbottens län delades i Wasa och Uleåborgs.
Den till Ryssland hörande andelen af det fordna Wiborgs län samt det gamla
Kexholms län (utom Ingermanland), d. a. hvad i en sednare tid fått namn af
Gamla Finland, utgjorde i början ett s. k. Wiborgs Guvernement, derefter
fräu 1784 till 1796 ett stäthällaredöme samt slutligen åter ett s. k. Finländskt
Guvernement, hvilket, med förändradt namn af Wiborgs län, är 1812 införlifva-
des med Storfurstendömet. Fiulands län voro dä 7 intill den 1 Jan. 1832, då
deu Braheska fördelningen åter upplefde, med den förändring, att Nyslotts och
Kexholms län nu blefvo ett S:t Michels och ett Kuopio län.

Mer än tjugu orter hafva sålunda gifvit namn åt län eller utgjort lands-
höfdingesäten. De antyda i sin män tidsföljden för hvarje trakts bebyggande
samt orternas relativa betydenhet hvar för sin trakt. Sålunda omtalas Öster-
bottens kusttrakter i århundraden, innan man vet af något ~Rautalampi län,,,
något „Lill-Savolaks„,något „Kajana län.,, I allmänhet äro de norra delarna
af Finlands provinser en vida nyare bygd, än de södra. Sä voro bevisligen
de nordliga delarna af Tavastland, Satakunda, Savolaks, Karelen och hela det
s. k. Kajana län ännu för tre ärhundraden tillbaka föga annat än ödemarker,
besökta allenast för fiske och jagt af de sydligare boende. Spåren häraf igen-
finnas i landskapens gränser. Tavasterne i vester försmådde ej att från sina
bördiga trakter efterhand utflytta till mynningarna af Österbottens strömmar,
medan Savolaksarne i öster än talrikare drogo sig norrut långs sjöstränderna.
Exempelvis har det nämnda s. k. Rautalampi län, ehuru alltid räknadt till
Tavastland, Savolaksisk befolkning.

Förhållanden som dessa äro dock undantag. Ofelbart ligga nationela
olikheter till grund för landskapsfördelningen, på samma gång som äfveu na-
turgränser varit härvid bestämmande. Det af Maanselkä och Bottenhafvet in-
neslutna Österbottniska låglandet har alltid räknats som en särskild provins,

*) Det i lagboken (R. B. Cap. 25) såkallade (Rautalampi län har aldrig haft
egen styrelse, utan städse lydt under Tavastehus.

ehuruväl Kvsener, Tavaster och Svenskar täflat om dess bebyggande. Fordom
nära beslägtade familjer af samma stam, flyttade till fjerran skilda bonings-
platser, stängda frän hvarandra genom vida ödemarker, bli snart för hvaran-
dra främmande, och det dröjer länge, innan de, vid vexande beröring, äter
vidkännas slägtskapen. Namnet Finland behöfde sex århundraden för att vexa
utöfver sin ursprungliga gräns och omfatta hela landet, och ehuru det gällde
endast för utlänningen, kan man utan fara för stort misstag anse sjelfva det
inhemska Suomenmaa och folknamnet Suomalaiset ha lika långsamt vuxit ut
till sin nuvarande betydelse. Innan Finnarne igenkände hvarandra som ett
folk, gällde för dem endast stam- och provinsnamnen. Delarnas frändskap
synes lättare att urskilja pä längre afstånd, än pä närmare. Savolaksaren in-
begriper ganska riktigt Tavasten och den finska Nylänningen under det ge-
mensama namnet Hämäläiset; men inbördes vidkännas ej desse sin slägtskap.
Ännu mindre känner Nylänningen den nära stamförvandtskapen med inbygga-
ren i det Egentliga Finland och Satakunda, om han ock af dialektenkan ana,
att de stå honom närmare än Savolaksarn och Karelam. Inom Karelska stam-
mens område är fallet enahanda. Savolaksarn vill ej hela Karelare, ehuru han
härstammar från karelske nybyggare; ja icke ens alla Karelens invånare vid-
kännas det karelska namnet. I delningstraktaten mellan Sverige och Now-
gorod af 1323 säges det sistnämnda till Sverige afstä de tre gislalagen Sa-
volaks, Jääskis och Äyräpää. Det är äfven bekant, att invånarue i Jääskis
och det derifrän lösbrutna S:t Andreae ännu i dag kalla sig Jääskeläiset,
utan aft erkänna det gemensama namnet af Karelare. Äyräpää är äter "pä-
tagligen intet annat än yttersta vestra delen af det område, hvars östra, inom
Ingermanland liggande del bebos af Äyrämöiset, hvilka äter i ethnografiskt
hänseende bestämdt skilja sig från sina grannar Savokot, Vafjalaiset och
Ingrikot. Det synes derföre, som skulle Savolaks, Jääskis och Äyräpää i
nationelt hänseende stå till sin medelpunkt, Karelen, i samma förhällande,
som Egentliga Finland, Nyland och Satakunda till sin medelpunkt, Tavast-
land, — och Österbotten bildar dä för sig den tredje stora gruppen i
den enhet af folk och land, hvilken först i nyaste tiderkommit till medvetan-
de af sig sjelf och nu arbetar uppä att knyta sig allt fastare samman geuom
literaturens och fosterlandskärlekens baud.

Att, säsom här är meningen, först låta skildringens trådar knyta sig
vid Egenlliga Finland och Tavastemes stam, kan synas i det afseeudet va; a
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en omvänd ordning, lätt den äldsta finska sagan öfverallt pekar tillbaka pä
Karelame. Men utom det att Tavasterne äro tidigare i landet inflyttade, äga
de för Finlands kultur en både äldre och härtills slörre be(ydelse, än den an-
dra hufvudsfammen. Det finska universitetets historia riijer dc((a pä hvarje
blad. Kort efter Åbo akademis stiftande är 1640 voro dess student fördelnin-
gar eller s. k. nationer, likt sänggudinnorna, nio (ill antalet. Sex af dessa
nio buro namn af svenska provinser; de öfriga voro: 1) Abo stads invånare;
2) Norrfinnar och Sydfinnar (från Eg. Finland); 3) Ålänningar, Nylänningar
och Österbottningar. Karelame ha i denna fördelning intet namn, ehuru hela
detta land, jemfe Savolaks, då lydde under Sveriges spira. I början af 1700
talet förändrades indelningen på ett säd, som visar, huru antalet af svenska
studenter minskades och af finska, äfven frän de östra orterna, ökades. Bland
de nio nationerna furmos dåmera endast tvenne svenska; de öfriga voro: I)
Äbobor; 2) Norrfinnar; 3) Sydfinnar; 4) Satakundenser; 5) Tavaster; 6)
Österbotlningar och 7) Wiburgenser, hvilka sistnämnde då och långt der-
efter omfadade både Karelare och Savolaksare. Således representerades Ta-
vasterne af fem, men Österbottningar och Karelare af endast en nation hvar-
dera. Vid seklets slut hade man endast en svensk nation och denna försvann
slutligen är 1829. Norr- och Sydfinnar hade undertiden förenats, men deremot
klyfdes Wiborgska nationen 1833 i tvenne, den Wiborgska och den Savolaks-
Karelska. Österbottniska afdelningen, klufven 1837, återställdes 1815, och året
derpä förenades Åbo-, Satakunda- och Nörrfiniie-afdelningarna (ill en gemen-
sam, den Vestfiuska, i följd hvaraf Tavasterne nu vid universitetet represen-
teras af tre afdelningar: den Vestfiuska,Nylandska och Tavastländska; Öster-
bottningarne af en, samt Karelame af tvenne: den Wiborgska och Savolaks-
Karelska.

Bibeln och den andliga liferafureh hafva betjenat sig af Tavasternes
dialekt; lagboken och de fä vetenskapliga skrifter finskan äger hafva riktat
sig genom Österbottens språklillgängar; runonia hafva talat med Karelarens
tunga. Alla de nationela grupperna hafva lemnat sina bidrag till fosterlan-
dets kultur; men a(t ett småningom stadgadt skriftspråk alltmera binder dem
alla samman, må gälla för elt bevis, att ingen provins numera kan ställa sina
lokala intressen hiigre än det gemeusama fosterlandets.

I. Egentliga Finland.
Detta landskap som, jemte Satakunda, bär (ileln af hertigdöme, utgör

landets sydvestra hörn, men sydligaste punkten, Hangöudd, är belägen ostli-
gare och inom provinsen Nyland. Egentliga Finland gränsar i norr till Sata-
kunda, i Öster (ill Nyland och Tavastland, i söder till Finska och i vester (ill

Bottniska viken. Det ligger temligen jemiit mellan 00:de och 61:sta latituds-
graderna och största längden frän norr till söder kan derföre antagas (ill 10!j
svenska mil eller, närmare uriryckt, 10:1 *, ryska verst, sanit bredden till un-
gefär lika mycket. Arealä innehållet beräknas till 78,% Sv. qv. mil.

Större delen af landet utgör en bördig slätt, hvars jemna yta endast i
hafvets granskap och nejderna af Åbo samt längre i nordost mot gränsen af
Tavastland afbryfes af skogbevuxna kullar, gruppvis spridda, utan att bilda
eu sammanhängande ås. Vid kusteh, framträder graniten än i flacka hällar,
än i form af ensfaka klippor, och bildar, på de sfällen der hafssvallet ej för-
mått bortskölja den yppiga lermyllan, en örik skärgård, full af uddar, vikar
och sund, ypperligt belägen fiir fiske och sjöfart samt derföre äfven nästan
Öfverallt väl odlad och (ätt befolkad. Hafvet är här, liksom pä de flesta punk-
ter af sydfinska kusten, djupare, än högre upp vid Satakunda och Österbotten,
samt derföre äfven renare från bankar, men mera utsatt för stormbyar och
vädligt i anseende till hvassa ref. Något makligare vattudrag genomström-
mar ej det inre af landskapet; sjöarna äro små och floderna äfvensä. Histo-
riskt ryktbar bland de sednare är likväl den besjungna Aura a, egentligen
en gren af Åbo a, hvilken är segelbar ännu elt stycke ofvanför Åbo, derpå
delar dehna stad i tu och nära det gamfa slottets murar tömmersitt grumliga
vaden i hafvet. Lika obetydliga äro Bura-, Karvia-, Pemar-, Halikko-
Och Bjerho åar, dock ej utan gagn för båttrafiken, emedan de under sitt
fredliga lopp genom slätterna vida mindre än de nord- och ostfinska ström-
marna besväras af forsar.

Det är i Egentliga Finland de vidlyftiga kalkbrotten taga sin början,
hvilka sedan sträcka sig längs hela kusten af Finska viken. Bergen föra pä
flera ställen malm och ett jemförelsevlsstort antal smältugnar och stångjerns-
hammare äro här i gång. Slättlandet är förträffligt odladt: by vid by, kyrka
vid kyrka, sooknarna ofta ej större än byområden annorstädes. Allt utvisar
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att dessa' nejder äro Finlands äldsta kulturländer. Icke det tidiga svenska
inflytandet ensamt har dertill medverkat; Egentliga Finland har af alla finska
landskap det mildaste luftstreck. Här gifva fruktträden den smakligaste skörd;
här trifves eken bäst och beundras "ännu i all sin prakt på det lummiga Run-
sala.' Furuskogarna, fordom mäktiga, äro dock numera ganska glesa och Åbo
mäste släpa sitt grofva skeppsvirke 12 till 15 mil. Med skogarna har ville-
brädet aftagit i de inre trakterna, men ypperliga äro kusterna för fiske, skjäl-
fångst och sjöfågeljagt.

Invänarne, de fordne Sumerne, äro på fastlandet till största delen af
finsk härkomst och, som det synes, blott en af-art af Tavasterne. De tala en
ganska uppblandad finska, den s. k. Åbo dialekten, igenkännelig på sina sue-
ticismer och i synnerhet på sina stympningar af ordens sista sfafvelse *). Till
lynnet har Egentlige Finnen i mänga delar gått framom Tavasten bäde i god
och ond mening. Han är idogare, driftigare, händigare, smidigare, åtkomli-
gare; tillika mindre pålitlig och till hela sitt väsende grundare. Prestväldet
fordom och sedan herregodsen ha böjt hans finska styfhet. Till yttre skick är
han mera civiliserad än andre Finnar; kunnig jordbrukare, äga han och hans
qvinnor flerfaldig skicklighet i handslöjder. Den svenska befolkningen bebor
skärgården. Det är ett raskt och rörligt sjömanna- och fiskareslägte. Man
ser deras halfdäckade skutor tidigt om våren söka sig väg genom drifis och
stormar till Åbo och Helsingfors. Åbo matroser ha i sitt yrke ett välförfjent
rykte. Den dialekt af svenskan, som här begagnas, sfär som en mellanlänk
mellan den nylandska och den österbottniska, dock närmare den förra, samt
far längst i vester och pä Åland ett drag af den genuina svenskans egna be-
toning.

Egentliga Finland Var af ålder deladt i Norra och Södra Finland, ett
minne af hela landets delning i tvenne lagsagor 1435. Gränsen mellan båda
var Aurajoki. Norra Finland, i vester och norr om denna å, förde i vapnet
en stående björn, hällande med högra framfoten ett bart svärd mellan tvenne
sfjernor i till hälften rödt, till hälften silfverfält. Södra Finland, i öster och
söder om Aurajoki, förde i skölden en gyllene hjelm med en krona och tvenne

fanor i rödt fält.

*) Renvall i sin finska språklära citerar på skämt följande uttryck från Abo stad:

"onko '■-ysteri ollut visiitin psall'?" ''Se ole vaarli kulkea tunnilla yli haavin."

Egentliga Finland hör i andligt afseende till Åbo erkestift, hvars huf-
vudsäfe der af ålder varit, säsom det ock i Finland varit kristendomens vag-
ga. Inom provinsen finnas 4 prosterier, samt 29 pastoraten

I administrativt hänseende hör Egentliga Finland till Åbo län, lyder
under Åbo hofrätt samt Åbo och Björneborgs lagsaga och är indeladt i 5 hä-
rader eller fögderier samt 2 provincial-läkaredisfrikter.

I. Nordligast i provinsen ligger Wehmo härad. Det är beläget vid ku-
sten och har en ansenlig skärgärd, hvars största öar äro Sudsala, Töfsala,
Warfsala, Kaurissalo och Iniö. Största sjön är Otajärvi, största strömmenNy-
kyrka a. Från hafvet inskjuter en fjärd mil lång. Hit höra socknarna
Le tala, Pyhä m a a (och Rohdais), Nykyrka, Töfsala med Iniö,
Gustafs och Welkua kapeller, Weh m o medLokalaks kapell samt
Nystads landsförsamling.

I Nykyrka socken ligger vid en vik af saltsjön staden Nystad med
en beqväm hamn och 12 ä2O fots vatten pä god ankargrund. Det var Gu-
staf II Adolf, som vid sitt besök i Finland år 1616 fastade uppmärksamhet
vid den lifliga veckomarknad, som hvarje lördag hölls i Männäis by af Ny-
kyrka socken och 1617 befallte Nystads anläggande på Mäihälä bys ägor,
hvilka han, jemte Ruokalaks och Pietola byar till staden donerade. Han kun-
de icke då föreställa sig, att just här, 1 denna obetydliga småstad, som var
hans verk, hundra är sednare frukterna af hans eröfringar jemte Sveriges öf-
vermakt i norden skulle gå förlorade. Det var nemligen här, som den för
Sveriges och Rysslands historia lika märkvärdiga freden slöts den 30 Avg.
1721. Frän 1630 till 1683 höll Åbo hofrätt här sina sessioner, af fruktan för
pest på förra orten. Den 14 Avg. 1830 fick staden oinskränkt sfapelrätt och
sedan dess har dess kända handel med trädkärl, strumpor och väfnader pä
Danmark, Stockholm och Liibeck till större delen lemnat rum för en mång-
sidigare trafik, sä att tulluppbörden för stadens import är 1847 steg till 22,331
och för dess export till 5299 Rub. S:r. Sjöfarten drefs 1841 med 52 fartyg
om tills. 2722 läster. Stadens ägor uppgå i vidd till 2697 tunnland; dess
folkmängd är 2197. Nystad har en lägre elementarskola, tullkammare, post-
kontor och provincial-läkare. Skilda gänger, såsom 1685 och 1793, har staden
lidit af eldsvådor. Den mest förstörande inträffade dock natten mot den 23
Avg. 1846, da åskan slog ned. Största delen af stadens försvarsfolk var den
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tiden ute pä sjöresor och släckningsanstalterna otillräckliga, hvarföre 87 går-
dar, eller mer än tvä tredjedelar af staden, blefvo lågornas rof. Utom talrika
enskilda gäfvor, hugnades de brandskadade med den kejserliga gäfvan af 7000
Rub. S:r. Nystad uppstår nu åter vacker och regulier ur siv aska. Stadens va-
pen är tvenne gäddor ined uppvändahufvuden i silfverfält, omgifvetaf en krans.

11. Wirmo härad söder om Wehmo, består till norra delen af fast
land, men till den södra af den vidlyftigaste skärgärd, som, förutom Åland,
något härad i Finland äger, samt omfattar socknarne Nagu, 'Korpo med
Houtskärs kapell, Rimito med Merimasku k., Wirmo med Karjala,
Wehmalais och Mietois kk. samt Lem o med Willnäs k. I skärgår-
den ligga, bland talrika smärre holmar, öarna Rimito, Nagu, Korpo,
Simonby ö, Houtskär och Livo ö. Tvenne större vikar, Saaris- och
Lemo fjärdarna, inskjuta i landet. Största än är Al a sjok i. Bland herre-
gods märkas Saaris kungsgärd i Wirmo; Tenala, Autis och Willnäs
i Lemo. Till Nagu hör äfven Skjälö, med dess hospital, hvarom mera
längre fram.

111. Masku härad öster om Wehmo och Wirmo berör blott en liten
del af kusten samt utgöres af socknarna Pöy t i s med Y1 au e k. (delvis),
S:t Mårten (Nyby) med Ko sk is, Eura och Karina is kk., Lundo
ined Brunkala k., Nousis, Masku med Wahto och Rusko kk., Reso
(Jlaisio) med Nådendals landsförsamling och S:t Maria; med Paatis k.
Marken är jemn, fruktbar och utan sjöar samt genomströmas af Aurajoki,
Pemar- och Nousis åar. S:t Marise, pä finska Ränd ätuä k i, är märk-
värdig säsom den finska kyrkans vagga. Här bygdes den första kristna kyr-
ka i landet; Biskoparna Bero och Ragvald (1266) blefvo här begrafna. Äfven
Nousis kyrka täflar med den i ålder; hit vallfärdades mången andäktig pil-
grim, emedan S:t Henriks ben förvarades här intill är 1300, dä de med stor
högtidlighet flyttades till Äbo. Bland äldre gods märkes Odensaari och
Kånkas hjeltesäte i Masku, Mettäkylä, Perno, Storgärd och
Jaakola i Reso, Sukkis och Nynäs i Nousis, Wändälä och Moisio
i Lundo samt V länegärd. R unsala ö är ock af ålder hiträknad.

Inom Masku härad ligger staden Nädendal (Vallis Gratia?,
Naautali) i Reso socken Ii mil frän Åbo. Dess uppkomst tiilskrifves ett

temligen rikt doteradt brigittinerkloster, hvilket redan tillförene funnits i
Masku, men derifrän flyttades 1441 till Bjerno och 1443 till Äylis by i Reso.
Staden byggdes i konung Christophers tid och säges då haft tvenne borgmä-
stare. Klostret upphäfdes 1527 genom Westeras riksdags beslut, men nunnor
anträffades här under konung Johan IH:s tid omkr. 1590, och frän dem lärer man
fä härleda den synnerliga flit i strumpstickning, som alltinfill nyare tider ut-
märkt Nådendals invånare. 1649 utvidgades stadens privilegier och 1665 fick
den seglationsfrihet på Östersjön. Nädendal har 703 tunnland jord, 125 be-
bygda tomter och 571 invånare, lägre elementarskola, tullkammare, postkontor
och helsobrunn, men hvarken läkare eller apothek, ej heller öppna handelsbo-
dar. Tulluppbörden för 1843 utgjorde 175 Rub. 10 kop. S:r. Sjöfarten be-
drifves med 2 fartyg om tills. 83 läster. Nådendals välstånd har i sednare
tider gått tillbaka och dess lilla handel uppslukats af Åbo.

IV. Piikkie härad utgör medlersta delen af Egentliga Finlands kust-
trakter och omfattar soknarna Sagu med Karuna k., Pargas, Pemar
med Kuustö k. och S:t Karin (Nummis) med Kakskerta k. Nejden
är ojemn, men fruktbar och bland de tätast befolkade iFinland. Långsträckta
hafsvikar skära djupt in i landet. Pemar a och Aurajoki flyta här i hafvet.

Inom Piikkie härad ligger Finlands äldsta och berömdaste stad, stam-
sätet för hela dess kultur, medelpunktenför hela dess kyrkliga, vetenskapliga,
samhälliga och politiska utveckling, Sanct Henriks, Agricolas, Pehr Brahes
och Gezeliernas stad — Åbo. Nejden är åt landsidan icke vacker, dels låg,
sandig och enformig, dels omgifven af kullar, tillräckligt höga, för att skym-
ma utsigten ät hafvet, men alltför låga, för att erbjuda ögat en pittoresk om-
vexling. I dalen mellan dessa kullar, genomfluten af den lugna, jemnbreda, i
detta dess nedra lopp segelbara Aurajoki, ligger Åbo (T urk u, af torg). Lä-
get är icke så sundt, som man skulle vänta af hafvets granskap och strömens;
de friska hafsvindarna stängas ute och den besjungna Auras vatten är gult
och grumligt. Hvarje gäng pesten rasat i norden, har den ihärdigast och svå-
rast härjat det tätt bygdaÅbo; äfven kolerans besök derstädes 1831 var lång-
varigare och mera förödande än annorstädes. Man vore ock böjd att tro, det
Åbos läge under det lindriga, men jemna luftdraget långs strömen ej är utan
sin andel i de täta eldsvådor, som alltifrån dess anläggninghemsökt dea hårdt
pröfvade staden.
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Geografiskt ypperligt valdes Åbos läge som Finlands svenska hufvud-

stad. Frän Östersjövinkeln af den finska triangeln är Åland likasom tvärt af-
skuret och midt uppä linien af denna afskärning, sträckande tusen öars, tusen
klippors inbjudande och trogna famn mot Sverige, är Åbo beläget. Steg för
steg säker om fotfäste, hade svenskheten blott den smala ränniln af Ålands
haf att öfverstiga, för att frän Åbo utbreda sig öfver Finland. Sä blef denna
stad utgångspunkten för alla verdsliga och andliga inflytanden vesterifrän, och
dess läge försäkrar den derjemte fortfarande om rangen af Finlands första
handelsstad.

Åbo stads historia är frän 1157 till 1827 Finlands. Vuxet under skygd
af svenska vapen, härjadt mångfaldiga gånger af vilda fiender, blomstrande
och tidtals lysande i återskenet af den romerska hierarkin, nedtryckt af en

afundsam ekonomisk lagstiftning, äter glänsande af vetenskapens första gry-
ning i landet, skådeplats för *å mänga hjeltebragder, sä mänga lidanden, upp-
offringar, patriotiska företag, ädelt nit och grumliga beräkningar, äger Åbo i
smått samma minnen som Finland i stort, en tafla af starka skuggor, men ock,
just derföre, af desto mer framstående dagrar. Stadens upphof var ett svenskt
fäste, Åbo slott, anlagdt vid Aurajokis mynning, sannolikt, ehuru icke säkert,
redan vid första svenska eröfringen 1157. Slottet skulle betvinga landet, men
dess makt räckte blott få mil omkring, fiender ströfvade tätt under dess por-
tar, handeln fick ej ro, och de nägra kojor, som efterhand uppstedo pä flod-
stränderna närmast slottet, lades i aska af ett ryskt ströfpartl 1198. Under
hela 1200talet, som förgick under en nästan oupphörlig strid mellan kristen-
dom och hedendom, svenskhet och finskhet, kom staden icke till någon bety-
denhet: den namnes knappt, dess biskopar begrofvos i Rändämäki, och dervar
äfven domkyrkan. Men under biskop Magnus I begynte Åbo domkyrka att
byggas omkr. 1232, och när den var färdig år 1300, ditflyttades med pomp och
(ståt den andliga maktens hufvudsäte. Det var måhända för tidigt, ty 18 är
derefter föllo Ryssarne öfver staden, uppbrände den och plundrade domkyrkan
fä alla dess klenodier. Men svenska väldet i Finland stadgades 1323 genom
Nöteborgska freden och från denna tid begynner Åbos hierarkiska och mest
glänsande period, under hvilken staden, genom sin Henriksmessa, sina tyska
köpmän, sitt slott, sin kathedralskola och framför allt sin domkyrka, var en~ af
de berömdaste i hela norden. Stora folkmassor sammanströmade hit, lockade
af varubytet och aflaten. Åbo blef derigenoin en rik stad, och pä 14Ö0talet

furmos här köpmän, som till domkyrkan testamenterade stora landtegendomar,
stenhus och andra kosteliga håfvor i fast och löst. Gudstjensten firades med
utomordentlig prakt, isynnerhet under de mäktige kyrkofurstame Hemming
(f 1367, kanoniserad 1514), Magnus II (f 1452) och Magnus 111 (f l500)
(se längre fram om domkyrkan) — en herrlighet, dömd att förblekna, när en
nyare tids dager trängde obruten genom de fordom målade rutorna af Åbo
domkyrka och de väldige prelaterne i stillhet multnade bort dernere i sten-
hvalfven. Åbo hade sedan 1293 äfven ett dominikanerkloster,'det äldstai Fin-
land och hvars minne sedan qvarlefde i namnet på en stadsdel. S:t Henriks
källare var väl försedd, åtminstone med hembrygdt öl, och hvarföre icke äfven
med vin? Sådant förstodo nog Tyskarne att införa frän deras land, och de
voro den tiden de rikaste köpmän i Åbo, hvars borgmästare och rad för det
mesta valdes bland dem. Sedan biskop Hemmings tid (1354) fauns vid dom-
kyrkan ett bibliothek i theologi och lagfarenhet, säkert icke vidlyftigt, men
dyrbart pä den tiden, och sedan 1355 en skola. Ja 1440 under den store Mag-
nus inrättades i Åbo tillochmed ett lazarett, men det hade icke länge bestånd.
Mynt slogos här ock vid flera tillfällen, och sedan 1435 hade konung Eriks
landsrätt här sina sammanträden. Korteligen, ehuru man hvarken om stadens
folkmängd eller välstånd har nägra detaljerade underrättelser, finner man af
allt, att Äbo under 13 och I4ootalen var för sin tid mäktigt och rikt — den
enda punkt i den finska norden, hvarest den germaniska medeltiden, med dess
feudala och hierarkiska ståt, upplefde i någon glans och fick rådrum att ut-
bilda sig efter sitt lynne.

Öfvergängen fräu medeltiden och katholicismen till nyare tiden och re-
formationen skedde i Äbo under grufliga allmänna olyckor, hvilka, likasom
genom en försynens skickelse, syntes vilja bereda det nya rum, genom att
undanrödja ända till spåren af det gamla. Man vore frestad att tro någon
mäktig finsk tietäjä, af hat till detta kristendomens stamhåll i landet, hafva
förbannat Åbo alltifrån dess grundläggning.tiltlågornas ständiga rof, knappt
äter uppståndet ur askan, innan det ånyo sjunkit tillsamman i glöd och grus
—så täta och förhärjande hafva i denna stad eldsvådorna varit. Året 1198
är nämndt. År 1425 nedbrann hela staden och 1429 åter den knappt nybygda
östra delen, jemtekyrkan och klostret. Än lefde denna olycka i friskt minne,
dä 1459 äter hela staden lades i aska; 1473 brann en del deraf; 1522 ned-
brann det sista katholska Åbo, under fejden mellan Erik Fleming och deu be-
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ryktade danske Junker Wolf. Vådeldarne fortforö sedan med lika eller ökad
våldsamhet. Åren 1537, 1546, 1565, 1569 och 1592 brunno hvarje gång be-
tydliga delar af staden, men 1594 åter hela staden, då äfven kyrkklockorna
smulto, samt 1601 den s. k. Mätäjärvi delen och 1603 äter största delen af sta-
den. 1614, en äftoli då konung Gustaf Adolf spisade qvällsvard i Åbo slott,
brast en plötslig vådeld ut, som lade"hela slottet i äska. 1618 brann endast
en mindre del, 1624 åter eh stadsdel och 1656 staden öster om ån, 1678 åter
några stadsdelar, 1679 flera gårdar, men 1681 pä Trefaldighetssöndagen Hof-
rätten, rådhuset och skolan, hvarvid endast akademien, bibliotheket och några
fä gårdar blefvo räddade. Mindre förstörande voro eldsvådorna på 1700talet;
man räknade likväl åtskilliga sädana, större och mindre, tillsår 1775 153 går-
dar på engång afbrunno. Den sista stora, för Åbo i aila afseendeU mest här-
jande eldsvådan inträffade 1827, hvarom mera nedanföre.

Det var icke nog att det sista katholska Åbo brann; är 1509 hade det
blifvit lönligen öfverfallet och utplundradt nattetid af Danskarne under Otto
Ruth; år| 1521 hade dess siste katholske biskop, den ädle och redlige Arvid
Kurck, jemte alla sina skatter och följeslagare, man kunde tillägga: jemte
hela det gamla väldiga påfvedömet i Finland, gått till botten i Qvarkens vå-
gor under flykten till Sverige — ett betydelsefullt slut! Lägger man dertill
den härjande peslen är 1529, så finner nian, att medeltiden i Åbo tog en ända
med" förskräckelse. Det nyare Åbo var, ehuru utvidgadt och vetenskapligt
ryktbart, blott en efterglans af det gamla. Reformationen borttog, jemte bi-
skopames makt, en stor del af stadens betydelse; konungames tillsatte höf-
dingar beherskade Åbo som en provinsstad, Tyskarne med deras rikedomar
utflyttade och Gustaf I:s handelsreglementenvoro icke de mest uppmuntrande.
Lutherdomen hade predikats af Peter Särkilax; på S:t Henriks stol satt
sedan 1528 en evangelisk biskop, Martin SkytteJ sakristanen Laurentius
Canuti hade hållit den första svenska messa i Åbo domkyrka; slutligen 1554
delades stiftet, och ehuru det sedan återförenades, för att äter delas, var dock
spiran tagen frän det gamla biskopssätet, och hufvudstad blef Åbo först 1809
för andra gängen, för att tio, adeftoli är derefter ännu engäng nödgas abdi-
kera denna värdighet. Andra minnen har Åbo frän tiden efter reformationen,
och lika dyrbara, fast icke lika lysande, som de katholska. Det varhär Agri-
cola öfversatfe Nya Testamentet pä finska; det var här Brahe grundade och
Rothovius invigde det finska universitetet; här lärde den frimodige Ter-

serus; den frejdade Stjertlhöök; mathematikern Kexle tus; historikern
Wexionius (Gyllenstolpe); de Bdle Gezelierne; språkforskaren Jusle-
nius; den outtröttlige kafhederhjelten och häfdeforskaren Scarin; den klas-
siskt vältalige Hassel; ekonomenKalm ; den högt begäfvade Mennand er,
kyrkans, ej mindre än universitetets pelare; den ej mindre rikt begäfvade,
men tidigt bortryckte Samuel Chydenius; kemisten och mineralogen
Gadd; den flitige historikern Bilmark, Scarins medtäflare i kathederbrag-
der; lagfarenhetens heros Calonius; den finska historiensfader, Porthan,
oförgätlig i åminnelse; den för kyrka och stat lika inflytelserike och nitiske
Tengström; den frejdade physikern Hällström och så mänga andra ve-
tenskapens korade män, hvilkas namn fäderneslandet i tacksam hugkomst be-
varar. Det Var slutligen Auras böljor, som lyssnade till de första slagen af
Kellgrens, Franzéns och Runebergs lyror. Och medsådana minnen
är man aldrig fattig, äfven om tidens och olyckans stormar skulle förströ den
yttre glans, den yttre makt, som engäng tilldragit sig folkens blickar.

De öden' Åbo för öfrigt genomgått efter reformationen ha tidtals varit
ganska omskiftande. Eldsvådorna äro nämnda; äfven de första plundringarna.
År 1521 i November stodo bar heta strider. Det var Junker Wolf, som för-
svarade slottet mot biskop Arvid och lät Upphänga de svenska fångarna*).
1522 kom Severin Norby med sina Danskar; staden härjades, ett krutmagasin
sprang i luften och åstadkorn stor förödelse. Svårt led ock staden uuder bro-
dertvisterna mellan Erik NIV och den förrädiske hertig Johan samt än mer i
den blodiga striden mellan hertig Carl och Sigismund, der Åbo fick lida för
slottets tappra försvar. 1588 härjade en svär pest. 1600talet, under hvilket
Åbo" och Finland erhöllo, utom universitetet (1640), äfven sin särskilda hof-
rätt (1624), gick med alla sina krigiska bedrifter och uppoffringar förbi, utan
att Åbo vidrördes af fieudehand; men väl skedde här öfversvämningar 1612
och 1685, äfvensom pesten år 1C57 här grasserade. Pä hunger och dyr tid
var heller ingen brist; åren 1649 och 1650, men i synnerhet året 1698,var här
en sådan grufvelig hungersnöd, att man dess make aldrig mindes; och dock
var Åbo jemförelsevisväl försedt. Härdt led staden, likasom hela Finland,
under Tolfte Carl. 1713 om sommaren trängde Ryssarne fram till Åbo. Allt
hvad fly kunde, borgare,hofrättsmän, academici, alla flydde de öfver till Sverige,

*) Härom vidare under rubriken Abo slott.



69

och äterkommo först 1721 efter freden, sedan staden varit öde i nära åtta är.
Stadens utseende var dä ganska bedröfligt, kyrkan spolierad, månget hus be-
gagnadt till stall, få fönsterrutor hela. Men Åbo repade sig snart äter,
1742 års ryska infall aflopp lindrigt och här slöt freden af är 1743 det nesliga
krigets olyckor. 1775 års brand, som gjorde mången gata rakare, förmådde
ej nedsätta"stadens välstånd, som synes af att Åbo 1781 hade en handelsflotta
af 2047 läster och importerade varor för den då högst betydliga summan af
105,000 Rdr. Slutet pä 18:de och början af 19:de seklerna voro måhända Åbos
mest blomstrande period i nyare tid. År 1820, i sin lyckas aftotiväkt, hade
Åbo 12,670 invånare och dess handel var betydlig, dess fabriker och skepps-
varf efter finsk mättstock ansenliga. Men längesedan vacklade redan den
grund, pä hvilken det fordom hade byggt sitt välstånd. De Österbottniska
städernas uppkomst och handelsfriheter, hvilka Åbo förgafves genom enstän-
diga petitioner sökte inskränka, samt det på 1600-talet inrättade s. k. tjäru-
kompagniet, hade till den grad inknappat dess handelsomräde, och derigenom
dess borgerskaps betydenhet, att Åbo, som i början på 1500-talethade 4 borg-
mästare, i medlet af 1600-talet kunde nöja sig med 3 och slutligen med 2.
För en kort tid sökte alla de nya krafter, som sattes i rörelse af 1809 års
förändrade politiska ställning, i Åbo sin medelpunkt; men Kejserliga plakatet
af den 8 Juli 1817, som förklarade Åbo stift för Finlands erkestift, efterfölj-
des dageu derpä af ett annat, som förlade styrelsens medelpunkt och Kejser-
liga Senaten till Helsingfors, hvilket ock gick i fullbordan 1821. Nu syntes

Åbo kunna trösta sig öfver missödet att hafva blifvit Finlands andra stad med
vissheten att dock fortfarande vara sånggudinnornas och vetenskapens första.
Men den olyckliga branden af 1827 samt universitetets derpä följande flyttning
tydde pä ett ödes beslut, som för ett nytt Finland hade bestämt en ny medel-
punkt, med undanskjutande af deu gamla.

Det var tisdagen den 4 September 1827. Staden syntes mera
stilla än vanligt, ty studentemes rörliga slägte, som annars bidrog att gifva
Åbo gator lif, var ännu kringspridt vida i bygderna och hitväntades först om

en vecka eller par. Dagen hade varit halfklar och mild; en lindrig nordvest
drog genom de ännu gröna löfven i akademieträdgårdenoch pröfvade sina
krafter på väderqvarnarna, som pä alla höjder kring staden yfdes till hundra-
detal. Den skulle snart, förmäld med en rasande furie, pröfva sin styrka pä
värdigare föremål.

På slaget nio om aftonen, när gammaldags folk i Åbo släckte ljusen
och läste sin aftonbön, begynte klockorna i domkyrkotornet att klämta. Elden
hade kommit lös hos slagtaren Hellman. Man hade efter slagten skirat talg
och denna tog eld samt antände trädhuset. Tjensteflickan, genom hvars oför-
sigtighet deda skedde, hade väl aldrig anat, hvilket redskap hon skulle blifva
i försynens hand. En eldsvåda nattetid har äfven för den likgiltigaste något
hemskt. Dock är det säkert, att mangen Åbobo, när han hörde ropet „det
brinner hos Hellmans !„ tänkte vid sig sjelf: „nä Gudskelof, det är högt uppe
vid stora Aningais gatan !„ och manade sina skrämda qvinnor att lägga sig i
ro och icke väcka barnen. Ack. snart skulle han spörja, att denna natt sofvo
i Åbo allenast de döda! Genast från början visade elden ovanlig våldsamhet.
Inom en timma stod hela Aningais trakten i låga. Nu begynte man frukta
för hela nordvestra delen af staden på högra sidan om ån, och en mängd bor-
gade saker flyttades i stor hast dels öfver bron, dels pä båtar öfver tillbekantas
hus på venstra ästranden. Men hvem målar de flyendes fasa, dä omkring kl.
10 den dittills saktmodiga vinden plötsligen synteK vexa till en hvinande or-
kan, som dref en sky af gnistor och hela eldbränder öfver kyrko- och kloster-
qvarteren! I förlitande pä elfvens skydd hade man här varit alltför säker; nå-
gra man, placerade pä de mest hotade taken, hade måhända varit tillräckliga
att rädda Åbo, och allmänt antog man att förstörelsen funnit en gräns vid än,
om blott studenterne funnits i staden. För sent blef man varse de glimmande
gnistorna på taket af Professor Hällsfröms tvåvånings hus; de tände, och nu
hade förödelsen sprungit öfver sitt första råmärke, för att utan hejd fullborda
sitt gräsliga verk.

Der stod i hela sin vördnadsbjudande storhet den åldriga domkyrkan,
dess höga fönster glimmade i eldskenet som den sista glansen af en döendes
ögon och klockorna fortforo att väcka, om möjligt, hela Finland till värn mot
den national-olycka, som hotade det. Men klockan tystnade klockorna,
och deras tystnad var ännu hemskare än deras nödrop. Det tjärade spåntaket
hade fattat eld och brann som fnöske, lågorna smögo sig på engäng nedåtoch
uppåt, våldförde de dödas ben i grifterna och slingrade sig upp genom tornets
inre, smälte dess kopparbetäckning, jagade kajorna ut ur deras sekelgamla
tillflyktsorter och slogo genom gluggarna upp till otrolig höjd.

I detta ögonblick, klockan strax efter 11 på aftonen, säg nian Åbo brand
på 42 mils afstånd i Ny-Carleby.
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Domkyrkans brand och det stormmoln af gnistor och rök, som derifrån
jagades öfver den öfriga staden, gjorde all räddning ät detta häll omöjlig.
Hela Mätäjärvi stadsdel och stora Nylandagatan uppslukades jemfe det mesta

af kyrkn- och kloster-nvarteren. Universitetshuset, hofrättshuset, packhuset,
stadshuset, presidentshuset, landshöfdinge residenset, ja sjelfva bron öfver
Aurajoki uppgingo i lågor. Elden var sä våldsam, att vattnet i än kändes
varmt och fönsterrutorna pä observatorium, som ligger högst upp pä Warta-
vuori och 200 alnar frän närmaste hus, buglades och mjuknade af hettan samt
syntes färdiga att smälta. Halfbräuda papperslappar, ja sedlar, bortflögo med
stormen ända till Sagu, fyra mil från staden, och gåfvo i veckotal derefternej-
dens nyfikna ungdom ämnen till nya efterspaningar och nya fynd.

Alla meniiiskokrafter erkände i dessa förfärliga ögonblick sin vanmakt
och det vore bärdt att tala om försumlighet der, hvarest ett okufveligt öde
syntes leka med alla ansträngningar. Fldens våldsamhet och nästan samtidiga
spridning öfverallt åstadkomino en förvirring, omöjlig att beskrifva. Pä släck-
ning var icke att tänka. Mången säg med en resignation, som gränsade till
liknöjdhet, sitt hus och sina egodelar uppsväljas af den framvältande eldsmas-
san. Andra vredo förtviflade händerna och kunde med möda afhållas från att
störta sig i lågorna. Åter andra sågos vandra ur sitt antända hus med en
bok, eu kastrull, en paraply eller andra effekter af mindre värde, medan dyr-

barheter, silfver, tillochmed reda penningar qvarlemnades. Mänga flyttade sin
bergade egendom frän hus till hus, frän ställe till ställe, ' der de arisågo den
säkrast, men om fä ögonblick kastade sig elden äfven dit. Sä hände att mån-
gen nödgades flytta fem till sex gånger, och för hvarje gång förlorades en del
och en annan del sönderbröts eller annars skadades. Pä backar och åkerfält
utanför tullarna samlades slutligen en om hvartannat släpad massa af alla möj-
liga bohagsting; här tillbragte hundradetals husvilla familjer den kulna höst-
natten; här söfdes gråfaude barn, hvilkas hunger stillades med de få qvarlef-
voma af fordom rika förråder; här sökte föräldrar sina förvillade barn, män
Sina hustrur, och mangen förblef ända till följande dagen i den grymmaste
ovisshet om de sinas öde. Nummis, Reso och S:t Mari», Lundo, Pemar och
Piikis prestgärdar fiugo mottaga en stor mängd flyktingar, och de öfriga in-
qvarterade sig i kringliggande byar.

Branden och förvirringen fortforo långt inpå onsdagen, och under tidtals
vexlande sformhvirtlar ilade elden framjit, ehuru längsamarc och motad af öka-

de ansträngningar, tills dess framsteg om onsdagsaftonen i någon mån hejda-
des. Utan att söka nya rof, fortfor dock branden ibland ruinerna hela följan-
de natten och nästan hela (horsdagen; ja på förmiddagen denna dag antändes
ett helt hemman i Raunistula by nära Aningais tull och nedbrann hastigt.
Oaktadt upprepade vadciibegjudiingar och tillochmed regnskurar, glimmade
glöd och tidtals upplefvande lågor ända till söndagen, och de afbrända mu-
rarna kändes heta ännu flera dagar derefter. Men sä fanns ochså föga mer
för lågorna att förtära. Hvilken anblick för de tillfälligtvis frånvarande stads-
bor, som onsdagen och (horsdagen återkallades af det kring hela Finland med
otrolig hastighet*) flygande olycksbudet! Af det nyss sä blomstrande Åbo
återslod knappt en åttondedel, nemligen några hus vid Aningais tull högst
uppe vid Linväfvaregatan, den s. k. Puolalabacken, gårdarne frän societets-
huset och Assessor von Hellens hus jemte Nystaden ned åt slottssidan, fem
gårdar i ändan af stora Klostergatan, erkcbiskopshuset och TheologiieProfes-
sorn D:r Lagi gärd samt några mindre gärdar på backen till höger om stora
Nylandsgatan. Allt det öfriga var ödelagdt och visade blott en förfärlig skog
af nakna murar och skorstenspipor. Ofantliga voro förlusterna. Man har be-
räknat, att endast i Svenska banko- och riksgäldssedlar omkring en million
riksdaler uppbrunnit eller förkommit. Olaliga enskildes välstånd hade fått ett
oboteligt slag, men det allmännas förlust var ännu vida större. Man behöfver
endast nämna universitetets. Genom bibliothekets fönster hade lågorna först
inrusat: hela den dyrbara boksamlingen, som genom Porthans och hans efter-
trädares nit sedan 50 år högst betydligt ökats och innehöll många dokumeu-
ter af oskattbart värde för den finska historien, språkkunskapen och lagfaren-
heten, låg i aska; blott några hundrade band, som tillfälligtvis voro utlånade,
kommo sedan till rätta. Bland dessa befunnos lyckligtvis den dyrbaraste sam-
lingeu af forntida dokumenter, neml. Åbo domkyrkas ryktbara „Svartbok;„ af
Fredeiiheims för finska medeltiden vigtiga samling af påfliga bullorvar afskrift
tagen. Deremot gingo hela Gezeliernas manuskript-samling; de flesta frän
Porihans boksamling inköpta verk, hvaribland flera försedda med hans egen-
händiga anteckningar**); hela den medelst räntefritt län ur finska statskassan

*) Redan onsdagsaftonen säges ryktet om Abo brand hafva kommit till Wasa på
34 mils afstånd.

**) Oersättelig var förlusten af Juslenii finska lexicon, interfolieradt och fullskrifvet
med anmärkningar af Porthan. Det tillhörde D:r Z. 'I'opelius och brann i seder-
mera Lektor C."N. Keckmans rum.
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inköpta Hauboldska boksamlingen, som kostade 63,000 Rub. B:co Ass. och

inkom (ill bibliolheket 1826; slutligen äfven domkapillets och hofrät tens arki-
ver, samt mänga andra samlingar af stort värde, förlorade. Consistorii Aca-
demici handlingarräddades till sförsta delen, derigenom att de pä stege ncd-
buros genom ett fönster i öfra våningen, dock bära de tydliga märken af eld
och vatten. Nästan alla universitetets öfriga vetenskapliga skatter, den redan
ganska rika myntsamlingeu och det ännu rikare naturalhistoriska museum, som
bland aunat ägde 15,000 species vexter och 15,314 mineralstuffer, äfvensom
botaniska trädgärden, physiska kabinettet, kemiska laboratorium in. m. drab-
bades af samma undergång. Medlersta delen af universitefsbygnaden förblef
dock någorlunda oskadad, hvarföre huset ock sedermera återställdes, för att
tjena till andra ändamål*), än det ursprungliga.

Från alla trakter af Finland skyndade hjelpsamheten att bispringa de
brandskadade, dels med lifsmedel och andra förnödenheter, dels med pennin-
gar. Ej utan rörelse läser man i de vidlyftiga förteckningarne öfver dessa
gäfvor mången daglönares, mången fattig eukas namn, hvilka med glädje gif-
vit sin ringa skärf, äfven de. Frän flera orter i Ryssland, Sverige, Danmark
och Tyskland inflöto likaledes penningegäfvor. Mest storartadt var dock det
i sanning kejserliga understöd, hvarmed IL M. Kejsaren och Finska styrelsen
hastade att lindra det olyckliga'Åbos nöd och, sä vidt möjligt, godtgöra följ-
derna af den förfärliga tilldragelsen. IL K. M. behagade uemligeu under d.
9 Okt. 1827 förordna; 1) att 300,000 Rub. B:co Ass., till hälften af finska
stats- och till hälften af militiaemedlen, skola tilldelas dem af Abo stads invå-
nare, hvilka genom branden förlorat sin egendom; 2) att en fond af 1 million
400,000 Rub. s. m. ma bildas, för att till bygnaders uppförande under sex års
tid tilldelas stadens brandskadade gårdsägare, såsom räntefria lån med 2 pro-
cents årlig afbefalniiig; 3) att finska brandförsäkringskontoretmå genom ett
understöd af 300,000 Rub. s. m. försättas i stånd alt uppfylla sina förbindel-
ser; 4) att till domkyrkans iståndsättande 15 procent af salt-tullen anslås un-
der sex års tid; 5) att Åbo stads invånare i tio ars tid erhålla eftergift af
alla kronoutskylder; 6) att stadens handlande, äfven under tio års tid, befrias
frän erläggande af tull för utskeppade varor; 7) att brandskadade, som upp-

*) Neml. som embetsrnm för Kejs. hofrätten, länestyrelsen, domkapitlet, bankens
vexelkontor och postkontoret.

föra eller reparera hus, befrias från ingvartering, för stenhus i femtio och för
trädhus i tjugu års tid; samt 8) att universitetets bygnadsfond ytterligare i
30 års tid (t. o. m. 1868) ma åtnjuta de densamma är 1822 tillförsäkrade tull-
afgifter för utskeppad ved, bräder, beck och tjära. Dessutom förordnar 11. K.
M., under samma datum, att de tillförene (1821) ät den blifvande ecklesiasti-
ka pensionsinrättningen anslagne inkomsferne af lediga pastorater i Finland
må frän d. 1 Maj 1827 i trettio års tid komma det finska universitetet till godo.

Såväl i följd af denna utmärkta frikostighet, som ock genom dess in-
byggares drift och samfundsanda, uppstod Åbo ganska snart föryngradt och
förskönadt ur sin aska. Inom fä år reste sig dess gator bredare och rakare
än förr pä ömse sidor om än, och blott den närmast slottet belägna stadsdelen
samt crkebiskopsgärden, akademiehuset och observatorium erinra ännu om det
Åbo, som gick upp i lågor 1327. Man har anmärkt, och kanske ej utan skäl,
att dessa nya breda gator, med sina oftast låga hus, och glest befolkade som
de äro, gifva en ödslig anblick. Kanske tränger sig dervid pä betraktaren en
aning om att Åbo icke mera är hvad det var före sin olycksdag. Man erin-
rar sig, nästan mot sin vilja, att man dock står i det fordna Finlands fordna
hufvudsfad, som icke mera är sig sjelf; pä en minnesdiger, men härjad och
förvandlad strand, som inga rikedomar mera förmå göra till hvad den var, till
sånggudinnornas hem och statens bjerta. Blott den vördiga, sköna domkyrkan
talar till ögat om en förfluten tid och påminner om att Åbo ännu är den fin-
ska kyrkans medelpunkt. Det förekommer en, som hade Åbo afklädt sig all
verldeus makt och ära, för att, lik en botgörare, behålla endast sin himmelska
arfvedel qyar.

Men denna ofrivilliga känsla försvinner till en del när man nalkas ästrän-.
derna med deras tvenne prydliga broar och ser den Tidiga trafikenaf bålar och
fartyg, som komma och gä, eller när man vandrar utåt skeppsvarfvet eller det
nya bomullsspinneriet och den mekaniska verkstaden samt befraktar all den
rörlighet, som der råder. Man finner då, att Åbo, förutom sin värdighet af
kyrkligt residens, äger ännu ett annat vigtigt företräde i behåll och sannolikt
skall, förmedelst sitt läge, äga det i alla tider; det att vara Finlands
första handelsstad. Ett sådant företräde är i alla länder af vigt, ty
med eft lands materiela välstånd stiger eller sjunker dess allmänna kultur.
Men för Finland i synnerhet — för det falliga Finland, med dessföga begag-»
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nade hjelpkällor, med dess i linda liggande industri och dess brist pä företag-
samhet — är en ställning sådan som Åbos af stor betydelse, och det äger i
denna ställning, jemle dess ära, äfven dess pligt att genom föredömen verka
godt. Man måste erkänna, att Åbo de sednare åren uppfattat denna sin nya
bestämmelse på ett sätt, som för det är hedrande, och som för det öfriga lan-
det måste blifva af en lifvande inverkan.

Staden äger i afhysta ägor 2504 i tunnland, förutom de till magistratens
aflöning donerade räntorna frän 13 närbelägna hemman. Den sednast fastställ-
da stadsplanen upptager en vidd af 980 tunnland samt är indelad i 10 stads-
delar, 201 qvarter och 838 hela tomter, dera 40 sten- och 526 trädhus finnas
af privata uppförda. Taxeringsvärdet utgjorde 1,181,890 Rub. Silfver. Publi-
ka bygnader äro slottet, domkyrkan, universitetshuset, observatorium (der na-
vigationsskolan nu är förlagd), grekiska kyrkan, en militärkasern, gymnasii-
huset, skolhuset, brigadchefshuset, spinnhuset, kurhuset för sinnessjuke, råd-
huset, stadshäktet, flickskolan, feberlazarettet, fattighuset, societetshuset, the-
aterhuset, Kejs. Finska Hushållningssällskapets gård, 2 värdtorn och ett all-
mänt kokhus, alla af sten och till en del ganska ståtliga, samt af träd kom-
mendantshuset, en kasern, biskopsgården, 5 proviantmagasiner, 2 bagerier, lä-
nelazarettet, lankasterskolan, packhuset, konfiskationsmagasinetoch ett spruthus.

Bland promenader förljena omnämnas esplanaderna vid domkyrkan, den
s. k. „parken„ med dess lilla värdshus och isynnerhet Kuppis trädgård med
sin af ålder ryktbara S:t Henriks källa, hvars undergörandekraft numera pröf-
vas af en stor mängd vaftumäii, som der turvis svettas och isas efter gräfen-
bergska methoden. Afven det sköna R uns ala med sina lummiga eklunder
är för tvä år sedan af staden inlöst och utarrenderas nu i mindre lotter för
villors anläggande, hvarigenom Åbo fått en förut saknad tillgång på uppfri-
skande sommarnöjen.

och handtverksgillena hafva genom ärliga sammanskott bildat kassor till un-
derstöd för behöfvaude delägare.

Staden har 52 öppna salubodar, 90 handlande och 60 hökare. Dess han-
delsflotta bestod 1847 af 50 fartyg om inalles 5,423 lästers drägt, ett lästetal,
som endast öfverträffas af Björneborgs. Tullen för inkommande varor 1847
Utgjorde 160,114 Rub. 2 k. och för utgående varor 3,657 Rub. 94 k. Silfver.
Bland exportartiklarne äro bjelkar och bräder samt stångjern och smör de mest
inbringande. Största importvärdet utgår för bomullsgarn och tyger, kaffe, soc-
ker och salt. Frimarknader hållas i Januari (den af ålder ryktkara Henriks-
mässomarknaden), Februari, Juni och September månader. Staden har ett be-
römdt skeppsvarf, der både örlogsmän och Sitkafarare lemnat stapeln. Hamnen
för större lastade skepp är belägen 3 verst frän staden vid Beckholmen. Smärre
fartyg inlöpa upp till sjelfva staden genom en med än i förbindelse stående
kanal, till hvars muddring man för 12,000 Rub. S:r anskaffat ett mudderverk.
Bland ortens fabriker äro den mekaniska verkstaden, bomullsspinneriet, spel-
korts- och tobaksfabrikerna de betydligaste. — Handtverkare finnas 182 med
736 gesäller och lärlingar, förutom timmermän, förmän m. m. Staden har 18
värdhus och 3 konditorier. — Stadskassan häftade 1844för en skuld af 106,171
Rub. S:r, deraf dock 92,857 Rub. voro räntefria.

I nejderna kring Åbo märkas för öfrigt Kuustö gamla slott i Piikkis
socken *), hvarom mera längre fram. I samma socken ligga frälsegodsen
Bussila och Arlaks. I S:t Karin märkas Li 11-Heickilä fordom kungs-
gärd om 5 mantal samt godsen Ispois och Kor is t 0.-Pargas består af idel
öar, hvaribland 6 större, Ålön, Torfön, Lemlaks, Leilaks, Kirjala och Pargas.
Kalkbrotten äro här ganska betydliga. Pemar ligger öster om Piikkis kring
ån af samma namn; här ligger Me Idol a sätesgård. Sagu ligger äter söder
om Pemar och äger, bland äldre gärdar och gods, Runa-gärd, Saultila,
Westis, Saursalo och Kärkis.

V. Hal ik o härad utgör östra delen af Egentliga Finland och omfat-
tar soknarna Kimito (Kemiö) med Drags fjärds, Westanfjärds och
Hiitis kk., Bjerno (Perniö) med Finnby och Öfverby kk., Kisko med
Suomusjärvi k., Kiikala, Uskela med S:t Bertils k., Haliko med
Angeluiemi k., samt en del af den till Tavastland räknade Somero socken.

Utom redan nämnda auktoriteter och inrättningar, finnas i Åbo rådhus-
och kämnersrätter, poliskammare, postkontor, tullkammare, fruntimmersskola,
handelsskola, söndagsskola, finska trädgärdsodlingssällskapetoch finska bibel-
sällskapet. Staden har en finsk och en svensk luthersk församling; endast 11
grekiske trosbekännare uppgåfvos vara här bosatte år 1841. År 1845 hade
Åbo 14,278 invånare. År 1841 underhöllos pä stadens bekostnad 949 fattige,
för hvilka kostnaden steg till 7500 Rub. S:r. Såväl magistraten, som liaudels- ") Hvilken genom tryckfel uteglömts s. 66.
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Marken är här något ojemnare, stora fjärdar inskjuta från hafvet, och Tavast-
lauds sjöar skicka hit sina förposter. Sal o a och den tvägrenade Bjerno
a genomflyta landet, som är bördigt och ypperligt odladt. — I Haliko mörkas
Amin ne sätesgärd, som äger jus patronatus i socknen; AViurila (hvarom
mera längre fram); Wuorentaka; Lempila ochNaapala adeliga gods.
Angelniemikyrka är belägen pä norra udden af Kimite ö. Uskela äger Kir-
jakkala jernbruk och Juvankoski pappersbruk. Kisko har en (emligen
betydlig sjö, Xiskojarvi. I Bjerno märkas Koskis, Kusto och Tyko
jernbruk (hvarom mera). Kimito ligger helt och hållet på ön af samma namn,
den största vid Finlands södra kust. Här ligger Björkboda jernbruk
(hvarom mera) samt ett ansenligt kalkstensbrott. Gamla adeliga gods äro
Sjölaks, Gästerby och FrÖjdböle.

Bland de till Egentliga Finland hörande församlingar uppgifves svenska
språket vara allmänt rådande, eller åtminstone vida öfvervägande i Kuusfö,
Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö, Dragsfjärd och Westanfjärd. Blandad
finsk och svensk befolkning anträffas i Åbo, Kaxkerta, Piikkis, Sagu, Witl-
näs, Rimito, Kimito, Bjerno, Finnby, Öfverby, Hiitis, Koskis, Tyko. Öfriga
församlingar äro antingen rent eller vida öfvervägande finska.

Egentliga Finlands Minnen.
Detta landskap har icke samma rikedom på krigiska minnen, som man-

get annat i Finland. Eller rättare: tidens vält har jemnat spåren efter mån-
gen förödande fejd, som utkämpats inom Egentliga Finlands gränser, och en-
dast frän sextonde seklets dunkel glimmar en mera lysande glans af vapen
och ridderliga bragder hit öfver till våra dagar. Det är då kring Åbo slott
dessa minnen samla sig och skola jemte detta omtalas. De flesta och bästa
af Egentliga Finlands hågkomster äro, sä att säga, kultur-minnen, rotade dels
i kristendomens och kyrkans grund, dels i universitetets fruktbara jordmån.
Frän båda skördefälten skola vi plocka några ax — några allenast, och efter
tidsföljden, ty skörden är rik, men samlame härtills fä och ladorna tränga.

1. Legenderna om Sanct Henrik.
En finsk runa (Kantelet. 111, 7) berättar härom följande.

Fordom vuxo tvenne bröder. Tavastlandéts "Henrik var den ene, och

han fostrades i ett knl-land. Konung Erik var den andre, och han vardt en
mäktig man i Sverige.

Tavastlandéts Henrik sade ät sin broder konung Erik: lätom oss draga
ut alt diipa de odöpfa länder, i hvilka ingen prest finnes! Konung Erik sva-
rade sin ädle broder Henrik: men om träsket är ofruset? om den slingrande
floden är öppen ännu? Tavastlandéts Henrik sade: vore ock sä, nog kringgår
jagKjulo (rask, nog kommer jag förbi den slingrande floden.

Allfså spände de i redet unga fålar, redde släden i ordning, ställde
korgen pä dess sprintar, lade kanterna pä medar och fejade de små beslagen.
Derpå gåfvo de sig ut och färdades tvenne vårens dagar och tvenne nätter
efter hvarandra.

Då sade konung Erik till sin ädle broder Henrik: hungern kommer öf-
ver oss, fy hvarken ha vi ätit eller druckit eller tagit någon rast. Henrik
svarade: Lalli bor der bortom viken, här framom udden rätt väl till pass; hos
honom vilja vi äta och dricka och taga oss hvila.

Illa möttes de vid Lallis gård. Kerttu, den oförskämda värdinnan, ut-
for mot dem i hårda ord. Men Tavastlandéts ädle Henrik tog dock hö åt si-
na hästar och bröd ifrån ugnen och öl ifrån källarvrän; dock lade han pen-
ningar i stället för allt hvad han tog. Och sedan bröderne ätit och druckit
och rastat här, foro de vidare fram.

Dock efter en stund kom husbonden Lalli hem till gärden. Strax vände
hans elaka hustru sin tunga till lögn och sade: här har man farit fram med
plundring medan du var borta, här har varit folk, som ätit och druckit och
rastat här. De ha tagit hö för sina hästar och bröd från ugnen och öl frän
källarn och för allt detta ha de lemnat sand och grus i stället.

På sparren invid ugnen satt en herde. Han sade till qvinnan: förvisst
har du nu ljugit. Och till mannen sade han: sätt ej tro till hennes onda
pladder! Men Lalli, den ondskefulle mannen, hvars hela slägt var lika ond-
skefull som han, tog sin bästa ridhäst och sitt långa spjut samt förföljde de
resande herremännen.

Men der desse färdades fram yttrade till dem deras trogne träl: mig
tyckes jag hör bakom oss ett gny; skall jag pädrifva hästen bättre? Tavast-
landets Henrik sade: hör du bakom oss ett gny, sä må du icke pädrifva hä-
sten. Trälen Jsade: men om vi upphinnas? om vi kanhända mördas! Hans
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herre svarade: göm dig bakom stenen der och lyssna till hvad som föregår.
Om jag blir upphunnen och kanhända mördad, så hämta upp från drifvän mina
ben, lägg dem på en med oxe förespänd släde och för dem till Finland. Der
du märker att oxen tröttnar, der ma en kyrka uppföras, ett heligt kapell in-
vigas, och der ma presten förkunna det heliga ordet för allt fölk!

När en tid var förliden, kom den onde Lalli hem till sin gärd igen. Då
sade till honom herden vid sparren: hvar har Lalli fått sin mössa? hvar har
den onde missdådaren tagit biskopsmössan? Och Lalli vardt full af ånger och
ryckte mössan frän sitt hufvud, men med mössan följde allt hans här och huf-
vudsvål, och med ringen från hans finger följde fingrets kött. Alltså drabbades
den ondskefulle mannen, missdädaren,'biskopsmördaren, af himlens hämd och
fick af verldens herre sin lön.

Dessa äro runans ord, och är det dessutom sagdt, att Lalli, som af en
del säges varit hemma frän Killais by, tillförene blifvit af bispen straffad
för mandräp och derföre velat hämnas. Hvarom samt om andra helgonets un-
der Messeuius i sin finska rimkrönika förmäler följande:.

„En som manslag gjort
Det kyrkjostraff förtryter stort,
Och fhy han Bispen ihjälslog,
Då hans själesörjare drog
ÖfverKjuhlo träsk och sköflar
Hvad der fanns med sina böflar,
Högg fingret af för ringen skull,
Som ett signet, gjordan af gull,
Den af Guds vilja sä försvann,
I snön honom ej återfann.
Med mössan månde värre gä,
Som han satte sitt hufvud pä.;
Hvilken, när han henne aftog,
Här och hud tillika afdrog.
Dock mera straffad, som en skref,
Af Gud och menniskor han blef.
I Nous kyrka, som bygd var dä*),

*) Hvilket skedde der den nämnda oxen tröttnade-

Sin månde den helge man fä
Begrafning; men på samma år,
Då isen var allt smällt den vår,
Fanns fingret och ringen igen
I en isklump, som intet mehn
Af solens heta hade fått,
Röjd af en korp, har jag förstått,
Pä det rum, eller hardt hos när,
Hvar Sancte Henrik dödad är,
Litet grund eller holme var

en from man byggt har
Fordom söker mycket folk dit,
Der sin gudstjenst gör med all flit,
Och i Juni månad hvart år
Af stort samqväm der marknad står.
Lallen förbannar hvar och en
Som deras apostel dödsmehn
Gjorde, i Saris bodde han,
Var en ovärdig frälsesman.,,

Dessa äro legenderna om Sanct Henriks underverk: Det första. När
han skulle visitera Norr-Finland, kom han till Masko härad och Nousis sokn; der
hafver mött honom en orm, på hvilken han spottat, och strax har ormen sjun-
kit i berget, hvarest ännu i stenen synes en orms liknelse, och berget kallas
så länge verlden står Ormberget, Kärmeen kallio. — Det andra. När
Sanct Henrik vardt död och funnen, inlades först hans lekamen i en boda hos
en bonde i Topois by, och som ett vidunder står denna boda ännu i dag
(1674) och kallas Sanct Henrics boda. — Det tredje. När Sanct Henrik
var död, hafver vid Johannetiden en blind gubbe med sin son dragit öfver
Kjulo träsk och sonen blifvit varse en korp, som hafver suttit pä en isklimp
och huggit till med sin näbb, dock intet förstått hvad det vara skulle och så-
dant för sin blinde fader berättat. Fördenskull bjöd fadren honom ro dit, för
att se åt, och när de kommo, sä blefvo de varse, att der låg ett finger med
gullring uppä, den korpen högg till, och när de kommo närmare, flög korpen
sin väg och leinnade fingret qvar. Sedan tog gubben fingret och riDgen och
strök dermed sina ögon, och strax fick han gin syn igen.
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Det fjerde"är redan sagdt om bispens mössa. Och Lallis beläte utan
hufvudhär ligger vid S:t Henriks belätes föder och bär mössan på sina hän-
der, Detta berättar Albertus Davidis, pastor i Nousis 1674. Men Sanct Hen-
riks krönika har än vidare under att förtälja. Det femte. I Kaisalum
by voro en fader och en moder, som svepte sin döde son, och när de åkalla-
de S:t Henrik, blef sonen äterställd (ill lif och helsa. Det sjette. Likale-
des var Antons dotter i Wehmo, då hon allaredan sörjdes af sina föräldrar
som död, genom S:t Henriks åkallande återställd till helsa och lif. Det
sjunde. ISastmola plägades en qvinua af svär tvinsot i tre års tid. Men
sä snart hon åkallade helgonet och gjorde ett löfte, blef hon genast frisk igen.
Det åttonde. En munk vid namn Erland hade i sex år en svär hufvud-
värk. Denne lofvade att, om han blefve återställd, ville han framför helgonets
bild upphänga ett vaxhufvud samt städse hälla helgonet i största ära, och se-
dan han lofvat detta, blef han från sin vånda befriad. Det nionde. En
qviiina i Kyro led ett ars tid af en svär blindhet. Hon åkallade S:t Henrik
och lofvade en vallfart samt blef frisk. Det tionde. Eu man i Kyro hade
en af sendrag härdt förkrympter fot och lofvade att, derest han genomhelgo-
nets förböner blefve frisk, skulle han till fots valfärdas till dess graf. Och
så skedde. Det elfte. Eu kyrkotjenare vid namn Ingo såg sin förstfödda
dotter kämpa med döden, och intet botemedel fanns. Dä nu flickan var såsom
död och fadren af sorg hälft bortkommen, hörde han en röst säga: hvarföre
åkallar du ej S:t Henrik? Och en gammal qvinna, som stod nära intill, sade:
gör löfte ät S:t Henrik, förthy han sjelf begär detta löfte af dig. Dä lofvade
Ingo att hans dotter skulle fasta hvarje är vid Henriksmessotiden och besöka
helgonets graf, och strax uppsteg flickan hejbregda. Det tolfte. Nägre
män frän Ku ni o hade under skjälskytte rakat ut för en svär storm och fruk-
tade att förlisa, men åkallade helgonet; strax blef hafvet lugnt och de sluppo
döden. Det trettonde. Gudmund, bispens i Åbo (jeuare, var rest till Vester-
göthland och tog in hos en prest i Sandhem samt drack om aftonen till S:t
Henriks minne. Deråt log presten och sade: är denne ett helgon, sä må han
näpsa mig, om han det gitter. Om natten derefter fick presten en ytterst
svår värk i alla leder och förstod nu att det var helgonet. Strax lofvade han
att alla är fasta vid Henriksmessotiden, och blef sä åter frisk igen.

Men huru nu dermed må sig förhälla, så är dock visst, att Åbo dom-
kapitel ännu i dag bär i sitt vapen en afhuggen tumme. Och Sanct Henriks

ben begrofvos först i Nousis kyrka, och fördes derifrån till Åbo år 1300, hvar-
efter biskop Hemming lät inlägga dem i ett silfverskrin och biskop Magnus
Tavast säges hafva försilfrat helgonets armar och hufvud. I Åbo domkyrka
förvarades dessa öfverlefvor till det ryska infallet 1713, då de förkommo och
sägas hafva blifvit af grefve Douglas förde till Petersburg. Men Sanct Hen-
rik sjelf ärades allt under päfvcväldets tid som Finlands skyddspatron, den
der i all evighet står inför Herrens Guds (hron och manar godt för Finlands
folk. Och hans beläte sägs ännu länge i lutherska tiden i mänga kyrkor, så-
som man ock visar flera ställen, tillochmed hus, der han skall hafva predikat
för hedningarna.

2. Reso kyrkas bygnad.
(Folksaga. Mnemosyne 1821.)

I fordointima, sedan Reso församling på en sockenstämma om våren
Valborgsmessotideiibesludt att åt sig uppbygga en prydlig stenkyrka, öfver-
lemnade sokneboerne vördsamligen ät sin kyrkoherde omsorgen att dertill utse
en skicklig byggmästare. Kyrkoherden, ehuru nitisk för saken och beredvillig
att efterkomma församlingens önskan, råkade dock härvid i största förlägen-
het, emedan han icke visste hvarifrån en skicklig kyrkobyggare vore att fås.
Fördjupad i sina bekymmer häröfver, vandrade han en vacker sommarafton,
något före den heliga trefaldighetstiden, utmed stora landsvägen, och trött af
vandringen, satte han sig på en sten invid vägen. Efter en stund kom långs
vägen en välklädd man, som höfligt frågade honom hvartåt prästgården vore
belägen. Den okände sade sig ha hört omtalas att Reso församling ämnade
bygga en ny kyrka, och ville han derföre anmäla sig hos kyrkoherden som
byggmästare. Med glädje gaf presten sig tillkänna såsom den han sökte och
bjöd honom med sig hem. Här undfägnade pastorn sin gäst pä det bästa och
erfor nu att han var en vandrande mästare från vida aflägsna främmande län-
der och att han, emot en måttlig betalning, ätogesig att ännu innan hösten upp-
bygga ät församlingen en vacker kyrka. Sitt namn uttalade han medsä främ-
mande ljud, att presten knappt kunde eftersäga det. Dagen derpå samman-
kallade presten sockenstämma, framlade den nykomne mästarens ritning till
kyrkan och de af honom föreslagna betalningsvilkoren; allt beviljades af de
förnöjde sockenmänven, och nu bortgick mästaren, för att, som han sade, skaffa
sig arbetare och niedhjelpare till bygnadeu.
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Några dagar derefter återkom han med en enda karl. Presten, som

blef något stött att se honom sä litet ordhällen, frågade när hans omtalda
medhjelpare skulle infinna sig. Hvarpå han ganska kort svarade, att han nog
skulle komma tillrätta med denna enda. Detta gjorde han äfven. Mästaren
framförde sjelf alla stenarna och uppförde murarna, och den andre arbetade
natt och dag i smedjan. Det led med arbetet otroligt hastigt, och redan vid
skördetidens slut var kyrkan taktäckt och blott inredningen och pufsningen
äterstodo. Af allt detla tog sig presten anledning att misstänka, det icke allt
stod rätt till med dessa flinka kyrkobyggare och beslöt derföre yppa sih fruk-
tan för eh gammal vän, hvars råd han under sä betänkliga omständigheter
ville inhämta. Till denna sin vän, som bodde i en aflägsen del af socknen,
begaf han sig tidigt om morgonen före Korsmessodagen och beskref för ho-
nom de okände byggmästarnes underverk. Denne sade sig nu med visshet
kunna försäkra, att kyrkobyggarne voro ingenting mer eller mindre än tvenne
mäktiga bergtroll, som, snåle efter församlingens silfverpenningar, iklädt sig
menniskohamn och åtagit sig bygnaden. Dock, tillade han, känner jag en ut-
väg att göra dem ett stort spratt, hvarigenom de skola blifva de efterfiskade
penningarne förlustige. Dertill behöfves blott, att vi på något sätt söka utleta
deras verkliga namn; känne vi engäng dessa, sä är all deras makt öfver oss
och bygnaden alldeles upphäfven, och församlingen kan dä tryggt glada sig
öfver att äga en prydlig kyrka samt dessutom sina penningar i behåll.

Lugnare till sinnes, återvände nu presten hem mot aftonen, men som
han beständigt grubblade på sin gamle väns ord, log han miste om vägen och
märkte ej detta förr än han i en obekant skogstrakt öfverraskades af afton-
skymningen. Han bjöd dä till att åter leta sig fram till vägen, men förgäf-
ves; mörkret (og alltmera till och sä fann han sig tvungen att tillbringa nat-
ten i skogen. Trött af den länga vandringen, lade han sig under ett träd,
välsignade sig och insomnade tungt. — Omkring midnatten blef han plötsligt
uppväckt af ett starkt och gällt skrik, som liknade ett barns och tycktes kom-
ma ur djupet af skogen. Strax derpä hördes en grof qvinnosfämma rytande
banna barnet, men då det fortfor att skrika, hördes qvinnan börja vagga och :
vyssja desfomera samt med dånande stämma, likasom för att öfverrösta bar-
net, sjunga följande vaggvisa:

Killi kirkkoja tekee,
Nalle nauloja takoo
Rahallises' Raisionmaas'*).

Hemskt skållade skogen af denna säng, blandad med barnets grät. Pre-
sten, som blifvit skrämd af det ovanliga ljudet midt 1 natten, gladde sig dock
ät denna händelse, dä han derigenom trodde sig ha fått veta att Killi var
namnet på kyrkobyggmästaren och att dennes medhjelpare hette Nalle. Han
kunde väl förmoda att den vyssjande qvinnan var Killis hustru och barnet
hans barn. Sedan det småningom blifvit tyst i skogen, inslumrade presten
åter och vaknade vid daggryningen. Nu hittade han snart pä vägen och, ti-
digt hemkommen, var han glad att icke hafva försummat sin ottesängspredikan.

Morgonen derefter gick han till kyrkan och fann den nästan färdig;
blott några prydnader äterstodo. Han yppade ej sin upptäckt för någon, men
dä aftonen var inne, gick han åter till kyrkan och säg båda byggmästarne
sitta på tak-kammen, för att fästa några prydnader pä gaflarna af kyrkan.
Dessa prydnader voro i form af kors, men arbetet ville icke lida under deras
annars så flinka händer. Då presten såg deras oförmåga att fästa korsen vid
kyrkogaflarna, styrktes han än mer i sin tanke, att de voro, såsom hans gamle
vän sagt honom, onda troll, hvilka han lätteligenkunde fördrifva medelst kors-
tecknet och yppandet af deras verkliga namn. Han gjorde derföre det heliga
tecknet och ropade med hög röst:

Pois, Killi, kirkosfal
Pois, Nalle, harjasta! **)

Och se, trollen blefvo i hans åsyn förvandlade till tvenne stora korpar, hvilka
med ett förfärligt skri höjde sig i den mörka rymden. Denna lyckliga ufgäng
af sitt påfund berättade presten sedan för soknemännen, hvilka hos honom an-
höllo, att som kyrkan numera vore fullkomligt färdig, han instundande Mi-
chaélidag ville högtidligen inviga densamma. Detta skedde äfven.

En kort tid derefter omtalades i skärsocknarna omkring Åbo, att en
ofantligt stor jätte vandrade kring och skrämde folket. Mänga hade sett ho-
nom, och alla instämde deri, att han varit sä hög som en fura och gatt klädd

*) Killi bygger kyrkor, Nalle smider spikar i det penningrika Reso-landet.
**) Bort, Killi, från kyrkan! Bort, Nalle, från takåsen!
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i gråa kläder utan mössa pä hufvudet, bärande på ryggen en ofantlig klippa
i en lädersäck, att han under sina vandringar lika litet aktat sjö som land,
och att vattnet i den djupaste sjö ej nätt honom längre än till stöfvelkragar-
na. Tillika omtalades han allestädes hafva frågat efter vägen till Reso soc-
ken, dit han sades ämna sig, i afsigt att hämnas på soknemännen, för det de
icke, enligt aftal, betalt honom penningarne, som de voro honom skyldiga för
den nya kyrkan. Och hade han derföre hotat att med den nämnda stora klip-
pan krossa hela Reso kyrka, pä det sokneboerne icke mätte hafva nägon
fromma af sitt bedrägeri.

Allt detta hann äfven till Reso sokneboers kunskap, och de sökte råd
hos sin visa kyrkoherde. Denne gissade strax pä Killi och ansäg det vara
bäst att genom något medel få Killis egen hustru pä församlingens sida, för
att genom hennes medverkan afvärja faran. Han företog sig derföre att upp-
söka henne i skogen och öfvertala henne att genom något påfund afleda sin
man frän soknens granskap. Efter en stunds vandring i den skogstrakt, der
han förut hört barnet gråta, fann han en gammal och ful jätteqvinna sitta vid
ingången till en bergsgrotta och vagga ett jättebarn, som sof i en af stora
stenhällar sammanfogad vagga. Presten frågade henne om hon icke vore den
mäktige Killis hustru och om hon icke nyligen hört något om honom. Qvin-
nan svarade att hon visserligen vore bergskonungen Killis hustru, men att
hon ej sett honom sedan förliden vår, då han begynte bygga Reso kyrka.
Säkert, tillade hon, har det händt eller skall det hända honom någon olycka,
emedan barnet hans gråter allfjemt och jag ej pä något sätt kan få det att

tystna. Ocksä har Killi redan bordt komma hem, men litet har han alltid vår-
dat sig om sin hustru och sitt barn, och ehuru rik pä guld och silfver han
är, får jag alltid lida brist och nöd.

Presten omtalade dä hennes mans underverk vid Reso kyrkas bygnad
och den fara, som nu förestod kyrkan, samt frågade henne, om hov icke för
en frikostig belöning ville afleda honom frän trakten. Härvid blef hon först
mycket uppbragt och vägrade alldeles att ingå i prestens planer, men då hon
erhållit nägra blanka guldstycken samt löfte om ännu flera, lofvade hon sä
vilseföra sin man, att han ej mera skulle återkomma. Hon lyflade nu vaggan
med det somnade barnet in i grottan, reste en stenhäll utanför ingången och
begaf sig ut i byarna. Här gick hon i eu gammal tiggargummas skepnad

omkring och samlade så mänga utslitna skor och sä mänga afbrutna årar hon
kunde öfveikomma, och försedd med dessa, begaf hon sig till närmaste sjö-
strand. Här skaffade hon sig en gammalbät, lastade den med de gamlaskor-
na och de afbrutna ärorna samt rodde ut till sjöss, för att träffa sin man.
Honom mötte hon snart vadande midtigenom en stor fjärd, der vattnet gick
honom ända till stöfvelkragarna. Killi, som allt ännu bar den ofantliga klip-
pan, sade, när han fick se sin hustru: det var väl jag träffade dig, jag har
ämnat mig till Reso, för att krossa deras nya kyrka, för hvilken de ej vilja
betala mig byggarelön, men jag hittar ej vägen. Du som känner den skall
nu visa mig dit. — Hustrun svarade: mycket har du förvillat dig, om du här
i granskapet söker vägen till Reso. Den orten ligger in i landet mycket långt
härifrån, bakom mänga berg och insjöar; jag kommer just derifrän, och se
bara huru mänga par skor jag utslitit under färden öfver bergen och hedarna
samt huru många par åror jag rott sönder under färden öfver insjöarna. —
Vid denna underrättelse blef Killi nedslagen och sade: efter det är så långt
dit, vill jag ej mera bära denna sten, nog finner jag en sådan ochså närmare
kyrkan. Härvid uttog han stenen ur säcken samt utkastade den pä närmaste
strand och begaf sig med sin hustru mät landet.

Pä detta sätt har nu Reso kyrka blifvit uppbygd af bergstrollen. Men
Killis sten visas ännu i denna dag på stranden af Runsala ö, en half mil från
Åbo. Det är en ofantlig lösryckt klippa, kallas ock af alla i nejden boende
Kukkarokivi, d. a. påsestenen, emedan den burits i frollets påse, samt
tjenar sjöfarande till landkänning. Fjärden härutanföre bär ock namnet Kuk-
karokivi-auko samt är känd för sin djuphet och sina höga, tvärt bry-
tande böljor.

3. Letala Kyrka.
(Åbo Tidn. 1785).

Sex och en fjerdedels mil norrom Åbo liggerLelala kyrka invid stora
landsvägen till Björneborg och Österbotten. Namnet Letala härledes frän fin-
ska ordet laita, som betyder ett litet bräde eller slöjdämne, hvarmed invä-
names färdighet i trädslöjd antydes. I gamla domar kallas soknen Unda-
nta la, efter en stor by af detta namn, der den äldsta kyrkan skall ha varit
belägen. Trakten är ganska rik pä vatten, och för 60 år sedan räknade man der
ända till 70 sjöar och träsk, men numera äro icke så fä af dem uttorkade.
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Letala gamla kyrka har for sin tid varit ganskavacker och bygd af grå-
sten 1403, hvilket åratal i ganska oläslig munkstil finnes a kyrkans östra vägg.
Hon är 54 alnar lång och 28 alnar bred. Om dess grundläggning och bygnad
har lagläsaren Hartvig Henrikson jemte Nils Kijl från Nykyrka besörjt, och
den sednare har haft bestyr med hennes målning. Man finner der Falcken-
bergska slägtens vapen och graf, och största klockan i klockstapeln är för-
ärad år 1648 af grefve Gustaf Gustafson Wasaborg, den store Gustaf
Adolfs naturlige son, under hvars grefskap Letala den tiden hörde,

Men den märkvärdigaste omständighet vid Letala kyrka är måhända
följande, Utanföre på kyrkans östra vägg fanns åtminstone för 60 är sedan
en hufvudlös menniskobild af träd, insatt i en niche t muren. Anledningen
härtill skall ha varit denna. Enligt ritningen skulle kyrkan byggas lika stor
som Wirmo kyrka. Men byggmästaren, som dervid lade hand, har gått ifrån
ritningen och förfarit efter sitt eget hufvud, så att kyrkan blef långt mindre
än hon skulle blifva, Hvad nu hans mening dermed må ha varit, om det sked-*
de af vårdslöshet eller af egennytta, derom tiger berättelsen, Men ganska
strängt blef han derföre straffad, ty han halshöggs pä kyrkobacken och honom
till evärdelig nesa uppsattes nämnde beläte i kyrkomuren,

Skulle nu så strängt förfaras i vara dagar, sä är väl troligt, att
penörer noga betänkte saken, innan de inläte sig i sä halsbrytande företag,
som denne byggmästares. Hvad man nog kan märka, är att Letala och
nio gamla kyrkor annars äro mycket lika, utom att Wirmu är större, Hvilket
synes styrka berättelsens sannfärdighet.

4. Pitkä Piena och Wehmo kyrka.
(Mneijiosyiie 1820),

Wehmo kyrka är ock ganska gammal och går med all säkerhet upp till
1300talet. I de gamla tider strax efter kyrkans uppbyggande lefde iHöllari
by invid samma kyrka en ung man, som i orten var vida känd bäde för sin
vilda lefnad och sitt sköna utseende. Hollari by var då ock kyrkoherdens
ningsställe. Dagligen sökte den fromme presten att med sina förmaningar föra
ynglingen på en bättre väg, men förgafves, han förtsatte utan hejd sitt vilda
och tygellösa lefuadssätt. Engäug hade denne man, hvars namn under tider-
nas läugd förlorats, fallit på det oräd att fria till tre de skönaste flickor i sok-

nen pä engäng, Ehuru de voro af ett fromt och d3gdigt sinnelag, lockade
han dem med sitt sköna utseende till genkärlek och fick deras ja, men ålade
hvar för sig sträng tystnad, emedan, som han sade, mänga afundades hansi
tillkommande lycka. Hvar för sig trodde sig derföre vara hans enda trolofö
vade och höll äfven troget sitt tysthetslöfte. Någon tid derefter bjöd han en
dag i all tysthet flickorna komma till honom, för att beskåda hans stora rike-
domar. De kommo, men, enligt hans önskan, på olika tider, sä att de ej kun-
de träffa hvarandra. Dä föreslog han dem hvar och en att qvarstadna öfver
natten, hvarpä följande dag presten skulle tillkallas och brölloppet firas. Efter
mänga invändningar gingo flickorna in derpä, och nu föreslog han dem att
ännu samma afton taga den pä orten vanliga brudbadstugan i hans nybygda
badhus. Härtill voro de äfven villiga, badhuset eldades, och dä det redan li-
dit in på natten, underrättade han dem hvar för sig att badet väntade. Nu
infördes de en i sender i badstugan. Strax instängde han dem, antände hu-
set och innebrände dem alla tre, döf för deras böner om hjelp och förbarman-
de. Som bäde hans tredubbla förlofning och flickornas besök var en hemlig-
het för alla i byn, blef denna hans illgerning icke känd, utan man trodde all-
mänt att hans badstuga uppbrunnit af vadeld.

Detta skedde i början af hösten. Men bittida om Allhelgonamorgonen
fanns denne man liggande död utanför tröskeln af sin boning. Han var allde-
les naken och tycktes ha blifvit utkastad från sin förstuga. Kroppen var öf-
verallt blå, likasom hade han blifvit kramad till döds, Hans hastiga och be-
synnerliga död blef väl ett allmänt talämne och mången skakade dervid be-
tänkligt pä hufvudet, men rätta orsaken kände ingen. Ehuru hans lefnad va-
rit ogudaktig, ville dock kyrkoherden låta honom få en hederlig begrafning,
och söndagen derpä begrofs han verkligen invid kyrkogårdsmuren. Följande
måndagsmorgon, då klockaren skulle gä in i kyrkan för att hämta något der
qvarlemnadt, faun han till sin stora förvåning liket i full svepning stående i
en niche vid stora kyrkodörren. Man kan tänka att han ej var sen att berätta
detta för presten, som lät undersöka grafven och fann den öppnad, hvarpä han
lät ånyo begrafva den döde. Men följande morgon fanns denne äter stående
i sin svepning vid kyrkodörren samt grafven äter öppnad; och ehuruväl mån-
ga försök gjordes att gömma det sällsamma liket i jorden, sä fanns det dock
alltid ånyo ofvan jord och pä sin förra plats. Slutligen vågade ingen vidröra
det. Kroppen blef småningom alldeles förtorkad, och sedan svepningen bort-
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fallit, stod han vid kyrkodörren såsom en hög, askfärgad och hotande skep-
nad. Mänga berättelser voro i svang om hans gudlösa lefnad, hans förskräck-
liga död och hans ännu förskräckligare oro efter döden. Och det förtorkade
liket var vidt omkring i nejden bekant under namn af Pitkä Piena *).

En lång tid derefter, sedan den fromme gamla kyrkoherden längesedan
var död, och likaledes hans son, som efterlrädt honom i embetet, förestods
Wehmo församling af en ung man utan den gudsfruktan och det saktmod,
som man den tiden fordrade af en kyrkoherde, Pä prestgården gjordes män-
ga och stora förberedelser till den snart instundande julen. Långväga främ-
mande voro bjudne och väntades om julaftonen. Dessa ankommo sent pä qväl-
len, och dä samtalet vid bordet föll pä ortens märkvärdigheter, omtalade pa-
storn ganska lättsinnigt de sällsama sägner, som voro i svang om Pitkä Piena.
Flere af gästerne, isynnerhet de unga, visade myoken lust att ännu samma
afton se den ryktbara mumien, hvarföre de ville öfvertala eu af gärdens gam-
la drängar att gä och hämta dödsmannen till prestgården. Drängen vägrade
detta ty, sade han, ännu har ingen vidrört Pitkä Piena, sedan han
sist blef begrafven, och föröfrigt vore det ioke rädligt att så här vid midnatts-
tid gifva sig i färd med en ogudaktig menniskas lik, allraminst vid sjelfva
julottan.

Dä drängen ej stod att öfvertala, vände sig de öfverdädige gästerne till
en ung och rask piga i gärden, samt lyckades att mot god betalning förmå
henne att hämta till dem Pitkä Piena. Hon gick, lyftade utan svårighet den
hiskliga gestalten frän urholkningen och kastade den vårdslöst pä halmenfram-
för de nyfikne. Desse befraktade honom noga, förundrade sig öfver hans hemskt
stelnade anletsdrag och hans ovanliga lätthet, samt slängde honom af och an
i halmen. Sedan de härmed ledsnat, bädo de pigan återföra Pitkä Piena till
hans gamla plats. Och hon gjorde det.

Men i detsamma hon ville insätta mumien i hans niche, omfattade han
henne med stark arm och utbrast med grof stämma: Olyckliga, du har varit
djerf nog att i midnattens mörker föra mig frän min femtioåriga hviloplats och
lemna mig till spott och hån för oförständiga. Nu vill jag hämnas och straffa

*) Kan öfversättas med Den långa styltan eller Den långa hållaren. Piena betyder
ncinligen ett vjd fogningar inpassadt tvärträd, som håller tillsamman det hela.

dig. Jag skall krama dig mellan mina armar och du skall i min famn för-
stelna till en lika ryslig skepnad som jag, tillspillogifven för efterverldens
spott ooh hän. Dock — ett enda kan rädda dig. Gä in i kyrkan, dess dörr
finner du öppen och der ser du tre unga qvinnor, som fira sin gudstjenst.
Dessa hafva i lifvet varit mina trolofvade och dem har jag för femtio är sedan
i djupa midnattcn innebrändt. Allt sedan min död har jag stått utanför denna
kyrkodörr, för att tigga af dem förlåtelse för min illgerning, men ännu har
jag ej kunnat erhålla den. Sjelf far jag icke ingå i Herrans hus; gä derföre
du och anropa dem om förlåtelse för mig, pä det att mina ben, efter mänga
års vånda, mätte få ro i grafven. Kan du beveka dem dertill, så är du fri;
i annat fall vet du hvad dig förestår.

Darrande af den grufligaste ängest, gick pigan in i kyrkan, hvar» dörr
fanns öppen. Helgedomen var klart upplyst af en otalig mängd ljus och en
mild melodisk säng framsväfvade, som af anderöster, ur dess inre, I en bänk
närmast altaret sutto tre uuga hvitklädda flickor; de sjöngo med mycken an-

dakt gemensamt ur en stor hok. Med stapplande steg nalkades dem den dar-
rande pigan och sade: eder mördare står i ånger och ängslan derute; förlä-
ten honom för hans ångers skull! — Nej, svarade alla tre pä engäng, vi för-
låte honom ej! — Med detta svar gick pigan tillbaka. Gå åter in och bed!
sade till henne Pitkä Piena. — Hon gick då för andra gängen in i kyrkan,
bönföll gråtande och sade: förlåten honom, om icke för hans, så åtminstone
för min skull, ty annars är jag förlorad! — Nej, svarade åter alla tre, vi för-
läte honom ej! — Skälfvande framförde pigan detta svar. Gä ännu engäng!
röt den förfärlige dödsmannen. Och erhåller du ej heller nu deras förlå-
telse, så finnes för dig intet hopp mera i tiden och för mig intet mera i evig-
heten.

Nu gick den olyckliga flickan för tredje gången in, knäföl] vid altaret
och sade: förlåten honom dock, om icke för hans och min skull, sä för vår
frälsares Jesu Christi skull! — Och nu rörde sig de hvitklädda skepnadernas
läppar mildare än förr, och de sade: vi förläte honom 1 — Och sängen tyst-

nade, skepnaderna sjönko tillsamman, ljusen slocknade och utanför kyrkan hör-
des en graf med dån igenfalla. Och pigan återvände och berättade hvad hon
sett. Meu Pitkä Pieua var för alltid försvunnen frän sin plats vid kyrko-

dörren.
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5.Biskop Hemming och hans kanonisation.

År efter Christi börd 1340, dä kristendomen varit i Finland predikad
sedan etthundrade ättatiotre är, uppsteg på Åbo biskopssäte Hemming, den
elfte i ordningen efter Sanct Henrik och, honom inräknad, den tolfte biskopen.
Han hade tillförene varit domherre i Upsala och Åbo samt valdes, för sin sto-
ra fromhets skull, icke genom formeligt val, utan, som man den tiden sade,
„genom gudomelig ingifvelse.,, Äfven rättfärdigade han detta val genom att
i sju och tjugu är med stor vishet och kraft vara den, finska kyrkans öfver-
herde. Under honom inträffade svåra tider. Konung Magnus med tillnamnet
Smek gjorde ett olyckeligthärtåg mot Ryssland och blef tillbakaslagen, hvaraf
uppkom stor förödelse och manspillan. Kort derefter härjade i norden den
grufligaste pest, som någonsin varit, den förskräckliga digerdöden, hvilken
troddes hafva bortryckt en tredjedel af menniskoslägtet. Vid samma tid var
äfven i Finland inre oro och oenighet, i anledning af folkets vägran mången-
städes att betala tionden, presternes motvilja att lefva i ogift ständ och de
kunglige stäthållaraes förtryck. Under allt detta förfor biskop Hemming med
stränghet och klokhet, jemkande der det behöfdes, men obevekelig i att fast-
hälla kyrkans rättigheter, efter tidens tro under päfveväldet. Hvarföre ock
någre saga att han af konung Magnus, för sin frimodighet, blifvit fängslad;
men detta är ingenstädes bestyrkt. I sjelfva verket var Hemming den, som
under konungamaktens svaghet, grundlade de finska biskopames furstligamakt,
sådan man hundrade år derefter ser den i dess högsta glans Under den väl-
dige kyrkofursten Magnus Olai Tavast. Hemming icke allenast inrättade dom-
prosfevärdigheten i Åbo och fullkomnade sålunda det andliga väldets meka-
nism; utan han utsirade äfven Åbo domkyrka på det herrligaste med egode-
lar, smycken och skrudar samt förärade till densamma en samling böcker,
hvilket vill säga mycket pä den tiden, när mången bok värderades lika med
ett behållet bondhemman.

Samtidigt med Hemming lefde det berömda svenska helgonet Birgitta
af Braheätten. Det har blifvit räknadt den stränge bispen till stor berömmel-
se, att han med Sancta Birgitta stod i förtrogen andelig vänskap och af hen-
ne högt värderades. I de s. k. Birgittas uppenbarelser finnes om detta deras
förhållande ett drag antecknadt. Det hände sig nemligen att Birgitta engäng
i ett samqväm satt till bords med biskop Hemming och dervid, „till Guds

ära,,, lät sig allehanda läcker spis väl smaka. Meh biskopen tänkte 1 sitt
sinne: hvi afhåller hon sig icke från läcker spis, hon som dock har den helige
andes gäfva? Dessa hans tankar visste Birgitta ej; men om aftonen vid ves-
pertiden hörde hon i andanom en röst som sade: se, din granne vid bordet
omgäs med bekymmer öfver din spis. Och hon berättade detta för Hemming,
som bekände att han sä illa tänkt och anhöll om hennes förlåtelse samt för-
bön. Tredje dagen derefter har jungfru Maria visat sig för Birgitta, med
dessa ord: „säg ät biskopen, att efter han plägar begynna alla sina predik-
ningar med mitt pris, och efter han dömde dig vid bordet efter sitt omdöme,
men detta icke härflöt af ilvilja, utan af kärlek: alltså bör hans kärlek hug-
svalas. Säg honom att jag vill vara honom en moder och framställa (presen-
tare) hans själ för Gud.„

Biskop Hemming afsomnade år 1367. Ehuruväl Sanct Henrik var som
helgon ansedd och Finlands skyddspatron, öfverlade dock efterföljande bisko-
par, huru de skulle tillvinna en infödd finsk man den äran att af romerska
kyrkan offentligen som helgon utropas (kanoniseras). Och sedan man med all
flit samlat åtskilliga berättelser om under, som skulle ha tilldragit sig vid bi-
skop Hemmings graf, samt ställt hans fromhet och stora förtjenster om kyr-
kan i dagern, sä lyckades svenska sändebudet i Rom Hemming Gadd år 1499
att af päfven utverka en högtidelig flyttning af Hemmings stoft, hvarpä sedan
skulle följa hans ännu högtidligare kanonisation. Denna gick väl om intet,
till följd af tidernas oro och evangelii uppkommande ljus; men förstnämnde
högtidlighet, som i Finland var sista efterskenet af katholicismens och medel-
tidens hierarkiska slät, ägde rum i Åbo år 1514 och är noga på förhand be-
skrifven i ett bref af samme Hemming Gadd till domkapitlet 1 Åbo. Det ly-
der som följer.

„Vördige herrar och fäder. Dessa efterskrefne artiklar äro i vår helge
faders päfvens och Romare gärd hällandes, när som någon heliger man, jung-
fru eller qvinna upphäfves och helig hållas skall. Så skedde i den salige Bo-
naventuras och Leopoldi kanonisationer.

Först skall midt i kyrkan en park af bräder byggas, sä vid och bred
kyrkan är emellan pelarena, 30 alnar läng och 4 alnar hög. Deruppä skall
göras ett altare, hederligen bredt och långt; deruppä skall högmessan sägas,
och uppä den parken kommer ingen upp, utom.rikseus föreståndare, alla som
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1 rådet äro och gode mån flere, med alla bisper och värdiga' prelater af cle-
reciet och tjenande bröderna. Der skall vara en port före, att ingen tränger
sig in, utan han är tillskickad. Midt på trappan skall porten vara och två
gode män skola vakta honom.

Om J icke hafvcn skrin att strax lägga helgonets qvarlefvor uti, dä
tagen en fyrkantig eller afläng kista och läten henne förgylla med mälareguld
och helgé biskop Hemmings vapen pä alla sidor.

Item är sedvänja, att alla som gä i processionen skola hafva brinnande
Vaxljus i hand, sä stort som hails stat (stäud) medgifver, dock icke större än
3 marker vax, och mest 1 mark, 2j och I|, allteftersom J sjelfve velen göra
den helge herren heder. —- Item är ock plägsed att kasta i grabb (hoptals)
af parken en 4 eller 600 penningsljus för den menige man, sedan procession
nen är gjord och gudstjensten begynner; om nemligen här så skall ske, ty
här är otålig och dryg allmoge.

Item pä hvar pelare ett helge bisköp H:s vapell om étt ark stört och
Öfver vapnet ett vaxljus, medan gudstjenst hålles i de sju dagarna. Från mel-
lersta väggen och hvälfvet, nedåt midtert af pelarene, skola hängas gröna qvi-
star på segelgarn, och blomsterkransar, och emellan hvarannali qvist eller krans
ett vapen om ett hälft ark. Desslikes pä kyrkogården och i alla kyrkoportar.

Midt i kyrkan skola hängas tre stora Vapen, hvart om ett ark, min her-
res riksens föreståndares på en sida öch erkebispens på den andra, och helge
biskop H. emellan; och de skola vara målade pä båda sidor och fastade i en
krans, sä att hvart de vandas, synas vapnen. Ofvanför parken borde vara 50,'
60 eller 100 lampor brinnande med olja, om J kunncii komma dem åstad; öf-
verst en mot en, dernäst tvä mot två, tre mot tre, o. s. V.

Huru mänga ljus J viljen hafva på parken, stora och länga, kommer an
på eder. — Item för hvar kardinal i Rom 3 ljus, tvä af vanligt vax och ett

hvitt af jungfruvax; de tvä bär Candatarius, de hvita Cardinalis, och de brinna
medan messan läses. — Item för hvar erkebiskop, biskop och protonotarie två
ljus, ett hvitt öch ett af vanligt vax. Desslikes för oratores och alla herrars
(riddares) sändebud, för en rådman tvä, och för gemene ett.

Item skall framför min herres (riksföreståndarens) herbeige hela gatan
vara beströdd; desslikes de vördige fäders; och helge Hemmings vapen pä
porten. Ej skolen J förstå att helge biskop H:s vapen ensamt skall målas,

utan hans helighets person, öchså vapnet under högin hahdén, eller huru J då
viljen, men de öfriga vapen allena.

Sedan helgonets qvarlefvor äro med vördnad upptagna, göres först pro-
cession frän högra koret kring kyrkan, sedan uppä parken, och skrinet bärea
med, af min herre riksens föreståndare med andre de öfverste iilpä altaret pä
parken, och dä sjunges i processionen „Veni Creätor spiritus..,, När skrinet
står uppä altaret öch Veni creator är Utsjuiiget, upphafver den vöidigste fader
och herre erkebispen sina vördiga händer ocli ögoii till himlen, begynnandet
med sammanknäppta händer „Veiii sancie spiritus.,, Då detta ilfart collectä
är till ända, begynnes strax litanien, Kyrieeleeson; och när Hans Nåd kom-
mer till yttersta versen i „Te rogamus, audi nos,,, skall han upphäfvahänder-
na och sjunga ensam 3 verser „ut in hoc sancto negotiohujus beati patris beati
H. nos non confingat eirare,,*), och choren svarar „Te rogamus, audi nos.,,

Item skola offras 2 bröd om i spann, ett förgyldt oCh ett försilfradt; 2
fjärdingar vin, en förgylld och en försilfrad. Först skall ordinarie bispen offra
ett bröd, sedan biträdande biskopen det andra; min herre offrar ena vinfjär-
dlngen, närmast högste prelaten den andra, och allt detta få de Som ministre-
ra (tjeiistgöra); de få intet ähnat offer mera. Vill någon af dem som bära
brödet eller fjärdingarna lägga 50 eller 60 gyllen på altaret, skall dem ingen
det förtycka. — Alla andra högtider och ceremonier, som ske skola, kurmen
.1 ej begripa, utan att J hafven hos eder någon, som visar de påhitt och styc-
ken deitill höra, med löpaiide eld frän hvälfvet och in på parken och af par-
ken upp till hvälfvet, och tvä lefvande dufvor med hvar eld; det är ett gan-
ska lämpeligt stycke. Eder begäran att jäg personligen sjelf skulle komma
beror pä min förman; om Hans Herredöme ville gifvamig lof, gjorde jageders
Vördigheter gerna den tjensten, för mitt namns skull; jag ovärdigebär samma
namn som helge biskop Hemming.

Efter offertorium skall hållas ett latinskt tal på parken: sedan skall
dessutom på kyrkogården hällas en predikan om den helge och vördige fader
biskop 11. När talet är slut, skall erkebiskopen begynna akten; och som den
begynnesj skall, medan „Sanetus„ och „Aguus„ sjungas, halfva och hela afla-

*) Att i denna, den helige fadren helget Hemming angående förrättning Vi icke må
fara ville.
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ter samt stycken af aflaten alltjemt kastas ned frän hvalfvet, och deribland
blå, gröna, gula och hvita blomsterblad, allt utan sfjelkar, äfvensom lefvande
fåglar, små och slora, dufvor, hjerpar, steglitsor, sparfvar och andra små fin-
kar, de der flyga af och till i kyrkan samt qvittra. Dertill gä väl 2 eller 3
spann blomster ät, förutom aflaten. Af den går väl ock vidpass lika mycket
åt, och deribland röda (?), runda, aflånga och halfva mest; ty de sjunka sna-
rast ned, när de äro hela. Och pä golfvet vid hvar pelare skall göras parfym
med rökelse och myrrham, sä det ena möter det andra mellan hvalfvet och
kyrkogolfvet. Tvä hål äro pä hvalfvet och man kastar genom dem båda.

Item små af linblär, stora som en valnöt och fyllda med ett hälft
nötskal krut, skola kastas ned med eld; det ser bland det öfrigaut som ljung-
eld. Vapnen, bäde stora och smä, en 5 eller 600. skola bjudas allestädes om-
kring bäde i kyrkan och på kyrkogärden, kastas näftals, kringdelas i riddar-
nes herbergen och bortgifvas.

Sedan ceremonin är slut och messan likaså samt välsignelsen gifven,
sjunges för jungfru Maria eller annat som för dagen passar. Dernäst för nöd-
torftig väderlek „Domiue Rex.„ Dernäst för frid och nåde „Da paeeni.,, Och
ytterst för alla kristna själar och elände „Clementissime.„ Då allt detta är
slut, är bäst att gå hem och snacka i skinkan, deu sådant hafver, och dricka
godt finskt öl. Klockan blir väl kring 1 förrän allt är slut, ty påfven i Rom
begynner förrättningen vid kl. 12 och 13 (12 och 1) och slutar den ej förrän
mellan kl. 18 och 19 (6 och 7).

Aftalen med alla som i staden bo, att alla gator äio rena utan all dyng-
ja, lofvade och med gräs strödda, samt midtemellan alla hus på gatornablom-
sterkransar och löfqvistar upphängda, allteftersom enhvar vill göra sig sjelf
och den helge biskop Hemming heder. Töcken högtid sker aldrig mer i deras
och våra dagar, som nu lefva, det är utan tvekan. Den som gör den helge
herren heder här i verlden, den hedras af honom i himmelrike, utan tvekan.

Under måltiden skola vid bordet läsas deu helge herrens lefverne och
underverk för alla närvarande. Desslikes skall vara parfym der kosten hålles
(maten serveras) till måltiden. Den som läser skall vara en af eder kyrkas
prelater, till det minsta en domherre, och medau han läser, skola framför ho-
nom stå tvä brinnande bloss. Huru mänga bloss J viljen hafva för den vör-

digste fader erkeblskopen, med alle de andra vördige fäder, samt för min her-
re riksföreståndaren och de som sitta jemteHans Herredöme, står i edert skön,
12 par unga raska karlar, hvar med en målad stång om 3 alnar i hand, skola
hälla enhvar i den andres stång-ända, och emellan dem går sakramentet och
skrinet, min herre och menige rådet, "att ingen tränger in uppå dem.

Item, vördige fäder och herrar, detta är uppsatt i god mening, att J
deraf besiniien huru den heliga högtid tillgå skall. Hon sker i eder tid och
aldrig mer salange J lefven. Jag vet ingenting mera som eder fattas än lam-
por. Och J hafven icke målare der i staden; skicken bud till Reval eller ut
till Stockholm; der är en ganska kastelig snickare,, etc.

Biskop Hemming ligger begrafven i Åbo domkyrka.

6. Biskop Magnus Olai Tavast.
Tre biskopar med namnet Magnus hafva herrskat öfver den finska kyr-

kan, alla tre utmärkte och om fäderneslandet förtjente män. Den andre af
detta namn var Magnus Tavast, den sjuttonde af Finlands biskopar. Ta-
vastska slägten var under katholska tiden en af de mäktigastei Finland; dess
stamgods var Alasjoki i Wirmo socken, hvilket Olaus Tavast inköpt för 250
marker silfver och som sedermera kallades Ta vastil a. Här föddes är 1357
Magnus Olai, I sin ungdom studerade han, lik mången annan Finne, vid uni-
versitetet i Prag, der Johan Huss lärde, och erhöll der magistergraden,hvar-
efter han ingick i andliga ståndet. I Sverige, Danmark och Norige var den
tiden Erik XIII af Pomern sin mäktiga mosters, Drottning Margarethas, med-
regent, och hos honom stod den genom börd och lärdom lika ansedde klerken
i stor gunst, som synes af att Magnus år 1406 fick Thokela gods i Wirmo
„med allom konungslikom rätt,, samt sedermera hela Masku socken i förläning
för lifstiden. Han säges ock hafva varit konung Eriks kansler samt arkidia-
conus i Äbo.

När biskop Bero Balk år 1412 afsomnade, befann sig Magnus på be-
skickning i Rom hos den af kristenhetens dåvarande tre påfvar, Johannes
XXIII, som då der residerade. Här fick han underrättelsen om sitt utnäm-
nande till biskop i Åbo oph invigdes i S. Catharinae kyrka till denna värdig-
het. På återfärden till fäderneslandet öfvervintrade han i Paris, hvars univer-
sitet den tiden jemte högskolorna i Prag och Oxford, bildade hela den lärda
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verldens föreningspunkt. I 38 är förde han med högsta ära och vishet den
andliga spiran i Finland. Mycket var under biskop Beros ålderdom förfallet.
Magnus upprättade allt. Hans verksamma hand hann till öfverallt. Han bygde
ett biskopshus af sten, flyttade Nådendals kloster, befastadeKuustö, inrättade
fattighus samt ett hospital i Åbo, det första i Finland (sannolikt för spetäl-
skan), ökado högst betydligt kyrkans inkomster, förmådde enskilde rike män
att bygga kapeller och inrätta pnehendor, stiftade S:t Andrea? och tre konun-
gars gillen, hvart med sitt kapell. Finland betäcktes under hans tid med en
stor mängd af dessa små, men varaktiga stenkyrkor, hvilka ända till våra da-
gar församlat sä mänga slägten inom sina murar. Biskop Magnus var Fin-
lands störste hierark, en päfve i sin ort, hvars bud och vilja landet lydde
utan gensägelse, medan unionskonungarne i Sverige till- och afsattes af bön-
der, adel och prester. Han, som före sin tid fann 6 domherrar i Åha och ef-
terlemnade 10, som ökte kyrkans glans med dubbla antalet pnehendater, chor-
säugare, altaren, som till domkyrkan förärade dyrbara böcker och ännu dyr-
barareklenodier och skrudar, som med största drift återställde densamma efter
den förödande branden 1429, som under tre konungar, „lik en annan Joseph,,,
intog en af de förnämsta platserna i rikets råd, samt vid hvarje tingsstuga lät
på sin bekostnad bespisa ett antal fattiga 7-1 han hedrades ock af siv samtid
med nästau ett helgons ära. Krönikan säger om honom att hans namu var vi-
da berömdt, ej allenast inom hans eget stift och Sverige, utan äfven hos Rys-
sar och andra främmande folk, och ingen af deu finska kyrkans män, förutom
Hemming, har pä sin tid utfört sä stora och sä prisvärda verk, som han.

År 1420 företog biskop Magnus med stora kostnader en vallfart till den
heliga grafven och lät pä återresan i Venedig förfärdiga de kostbara skrudar,
hvarmed han sedan i Åbo domkyrka ökade gudstjeiistens glans. Slutligen, när
han kände sig af ålder försvagad, nedlade hav år 1450 sitt embete, som öf-
vertogs af hans systerson Olaus Heurici, samt afsomnade är 1452 i sin gård
invid Nådendals kloster 95 är gammal. Hans stoft hvilar i det af honom in-
stiftade Christi lekamens chor i Åbo domkyrka, hvarest man ännu kan i det
flerfaldigt skadade jerngallret läsa orden ANNO DOMINI CID. CD. LII.
MAGNUS OLAI EPISCOPUS. HELP MARIA! Den marmorskrift, som
dessutom var ristad öfver hans graf, förstördes genom brauden år 1681. Men
hans namn skall lefva lika länge som den finska kyrkan.J

7. Biskop Michael Agricola.

Påfvedömet var fallet i hela norden, Lutherdomen hade ryckt spiran ur
kyrkofurstames händer och lagt den i kouungarnes, meimiskorna vågade äter
tänka fritt ocli denna tankefrihet födde ur sitt sköte en ny verldsålder. Bi-
skop Arvid Kurck och Finlands katholska biskopsdöme voro förgångna i Bot-
teiihafvets vågor, Peter Särkilax hade predikat ven nya läran och Martin Skyt-
te, konungens man, hade efter konungens vilja omformat den finska kyrkan.

I hans ställe trädde, efter 4 års vikariat, är 1551 Michael Agricola, en
fiskares son frän Thorsby i Perno socken och tillföreue rektor vid Åbo skola.
Samma är hade Finland delats i tvenue stift och Agricola §ek det vestliga.
och förnämligare, Äbo stift.

Han hade inhämtat sin första lärdom i Åbo skola, vann i en sednare
tid magistergraden i Luthers stad, Wiftenberg, och återvände derifrän med
rekommendation till konungen frän Luther och Melanchton, Under sin studie-
tid åtnjöt han inkomsterna af S:t Lars' prsebende i Abo och behöll dem sedan.
Han var en nitisk rektor, som gjorde allt för atf upphjelpa skolväsendet, och
en lika nitisk biskop, som genom visitationer i Österbotten och annorstädes
stadgade Lutherdomen och god ordning i kyrkan. Sin första messa som bi-
skop hade han förrättat klädd i den katholska mltran (biskopsmössan) och
detta upptogs af konung Gustaf illa. Dock skickades han år 1556, jemte an-
dre förnämlige män, till Czar Ivan II i Moskvva, för att underhandla om fred,
och skall dervid hafva, pä Czarens befallning, disputerat med ryske patriar-
ken 0111 religionen, hvilket skedde pä grekiska. Detta hade behagat Czareu
sä väl, att hav hängt en guldkedja om Agrieolas hals; men tolken, som skulle
öfversätta samtalet pä ryska, förstod af grekiskan intet och öfversatte pä fri
hand, hvarät Agricola, som äfven kände ryskan, mycket log. Vid återkomsten
till Finland sjuknade biskopen och dog i Kyroniemi by af Nykyrka socken den
9 April 1557 samt vardt begrafven i Wiborg. Agricola var den förste finske

biskop, som var gift, och efterlemnade en son, Christian Agricola, som blef
biskop i Reval och af konung Johan IH adlades, hvarefter hans sonsons son-
son är 1686 antog namnet Leyonmark.

Men hvarken lärdom, eller skolenit, eller biskopsvit, eller andra viljans

och förraägans utmärkta egenskaper hafva gjort Agrieolas namn till ett af deu
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finska kyrkans ärofullaste. Det är finska skriftspråket, finska literaturen, som
i honom vörda sin fader, honom lill odödlig ära.

Reformationen hade utgjort en vändpunkt i finska folkets andliga lif.
Detta visade sig först på kyrkarts höjder: Agricola förde en ny tids, en be-
tydelsefull framtids talan. Före honom hade endast tvenne böcker funnits,
tryckta för Finlands behof: Missale Aboense af 1488 och Martuale Aboertse af
1522, båda på latin, Agrieolas Rukouskirjä Bibitasta tryckt i Stock-
holm 1544 och, som hans samtida uttryckte sig, „dagllgert ttött af alla Finnars
händer,,, var den första på finska språket tryckta bok, en diger volym om 40Ö
pagina, innehållande böner, sentenser, öfversättningar ur bibeln och kyrkofä-
derna, inblandade med astrologiska tabeller och annat mer. Sé UUsi Te-
st amen ti, efter Luthers öfversättning, var af Agricola utarbetädtredan 1542
och samtidigt med svenska bibeln, men utkom af trycket först 1548. Året
derpå utkom hans Käsihirja castesta ita muista Christikunnan
menoista och samma år Messu eli Herran ehtollinen samt Se mei-
dän Herran Jesuxen Christuksen piina etc, 1551 Davidin Psaltari,
hvarpä följde en finsk anthologi från Moses och propheterna samt 1552 en öf-
versättning af profeterna Haggai, Sacharja och Malachia. Allt detta utarbe-
tades, utan ringaste förarbeten, under stort ekonomisktbetryck, under rådande
missvext och stora svårigheter vid tryckningen på rikets enda boktryckeri i

»
Stockholm. Så mycket större är den ihärdige mannens förtjenst och hans folks
välsignelser löna honom derföre pä hans graf. Men denna vackra gryning till
en finsk literatur missvärdades och mörknade äter, för att först inemot 300 är
efter Agricola ånyo dagas och, vill Gud, ej mera förmörkas.

Det var Agricola, som i företalet till sin Psaltari bland annat skref den
första finska mythologi. Genom honom öch genom hela bibelns fullständiga
öfversättning 1642 blef vestfinska dialekten likasom det heliga språket, rådan-
de äfven i psalmboken. Det kan vara af intresse att jemföra bibelfinskan pä
olika tider. Följande ställe är ur 64:de psalmen*),

Agricolas öfversättning af 1551: Culdele Jumala minun Ände-
ni minun valituxessani,väriele Elemen silde hirmuliselda viholiselda. Péite mi-
nua ninen Pahoin cocouxist, ninen PahantekiedhenKimbusta. Jotcaheiden kie-

*) Citera» efter Fosterl. Album 1847.

lens hiovat nlnquin Miecan, JotCa ambuvat heiden nryrkylisille sanoilans, niö-
quin Nolille.

Bibelupplagan af 1642. Culdele Jumala minun ändäni minun va-
lituxesani, varjele minun elämän sildä hirmuiselda viholliselda. Peitä minua
pahain cocouxist, pahantekiäin kimbusfa. Jotca heidän kielans hiovat nijncuin
meican, jotca ambuvat heidän myrkyllisillä sanoilans nijncuin nuolilla.

Vår nuvarande bibel af 1776, Kuule Jumala minun äändäfti, mi-
nun valituxesani: varjele minun elämärti vihollisen pelvosfa, Peitä minua pa-
hain neuvosta, väärintekiäin metelistä. Jotka heidän kielänsä hivovat niinkuin
miekan: he ampuvat heidän myrkyllisillä sanoillansa niinkuin nuolilla.

8. Universitetets instiftande.
Snart i femhundrade är hade vesterländsk bildning insfrömat frän Sve-

rige till Finland, och ärtnu fanns pä denna sidan om Bottenhafvet intet uni-
versitet. I Prag, i Paris, 1 Wlttenbérg skötte finske män sina studier med
stor kostnad, medan hemma i landet dcii glesa bildningen förgafves sökte be-
kämpa den manstarka okunnigheten. Brahe, Rothovius och Christina stiftade
universitetet i Åbo, „såsom en verkstad till dygder och fria bokliga konster, „
„Storfurstendöm6t Finland till heder och prydnad.,, Den nya inrättningen vig-
des till sin höga bestämmelse den 15 Juli 164Ö.

Öfver hela landet hade befallning Utgått att fira denna dag med guds-
tjenst i kyrkorna och, förutom Åboboer, Voro de förnämsta embetsmän frän alla
verk inbjudna. Den 14 Juli kl. 1 e. m. tillkännagafs med trumpetskall den
förestående högtidligheten. Följande dag kl. 7 pä morgonen begåfvo sig bi-
skop Isak Rothovivus, de blifvande professorerne och andra förnämlige män
pä båtar längs Aura a till slottet. Der uppvaktades grefve Pehr Brahe, som
till dem höll ett kort tal, hvarefter alla återvände till staden i följande tåg-
ordning:

„1) „Tvenne trumpetare och herpucker, de der sin tjenst lustigt med
all flit gjorde ifrä slottet.,, — 2) Marskalken eller adelskapets anförare och
efter honom 30 adelsmän tvä om två; de yngste främst. — 3) Grefvens hof-
mästare och efter honom på sidenkuddar universitetets insignier, hvart och ett
buret af särskild person; nemligen nycklame, „Magnifici kjortel,, (kappan), af
rödt samet och fodrad med hvitt taft samt för tillfället buren af en Studiosus;
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vidare unlv:s signet, dess matrikel och tvenne silfverspiror. — 4) Generalgu-
vernören Brahe, „hafvandes pä begge sidor sina uppvaktare med deras bardi-
saner, till 12 personer,,, — 5) Biskop Rothovius och univ:s blifvande rektor,
Theologise professorn D:r Eskil Petneus, efter dem en tjensteman med univ:s
fundationsbref *) odh de öfrige 10 professorerne, två om två. I tre följande
afdelrtingar gingo embetsmärt oCh prester, bland hvilka några frän Wiborgs
stift och Liffland, så att tågets afdelningar befunnos vara lika mänga som
sånggudinnorna. Rader af ryttare voro uppställde långs gatorna och mellan
dem framgick tåget helt långsamt, Under beständigt dån af slottets kanoner.
Dä man framkommit till landningsstället vid Aura, gick hela tåget på båtar,
sirade med otaliga brokiga flaggor och vimplar. Pä den grannast utstyrda
kungliga galeren togö Brahe, biskopen och de ailseddaste af adeln sin plats.
Hästfolket tågade fram längs stadens förnämsta gata.

„Vid detta tillfälle — säger en samtidaberättare, Wexlonius — syntes

Gud och hela naturen hafva förenat sig att öka och höja dagens fest; ty icke
allenast luften förblef klar och mild, utan en ljuf fläkt, som framdref de smyc-
kade farkosterna, gaf anledning till ett skönt skådespel; pukor och trumpeter
ljödo från bäde vatten och land, hvaraf skallet återkastades, likasom under
bifallsyttring af omgifvaude boningar Och berg,,,

Dä man landstigit, gingo alla, enligt förra ordningen, Öfverstaderts torg
mellan uppställda krigsmän och tusentals nyfikne åskådare till universitetshu-
set, hvarest tak och väggar, kathedrar och bänkar Voro praktfullt smyckade
med purpurfårgade mattor och tapeter. Man intågade under musik, hvarefter
grefve Brahe uppsteg i kathederö och talade (på svenska) sköna ord om Fin-
lands behof af ett universitet samt landets tacksamhet mot Gud och drottnin-
gen. Decanus uppläste fundationsbrefvet och grefven förklarade i drottningens
namn universitetet grundlagdt, hvarefter han till Rolhovius som Procanceller
med ett latinskt tal öfverlemnade univ:s insiguier. Till slut yttrade han var-
ma önskningar för universitetets välgång och inbjöd alla närvarande till en för
dem i slottet på kronans bekostnad anställd middag kl. 4 e. m. Efter Brahe
talade Rothovius och installerade rektor i hans embete, påklädde honom den
röda kappan och gaf honom insignierna. Akten slutades under vexlande mv-

*1 Som uv förvaras i ett silfvcrskrin i iniivis Berurhim.

sik och säng med tal af PelrjeUs och Wcxioliius samt deh unge Johan Stål-
handskes „gratulatoria oratio med synnerlig lyckönskan.,,

Derpå hölls gudstjenst i kyrkan och biskopen predikade. Sedan detfä
var slut, begynte kanonerna på kyrkogården ett dunder, som kunnat väcka de
döde, och den församlade menigheten svarade med så höga fröjderop, att „tem-
pelhvalfvet skälfde vid dessa åskor af menniskoröster.,,

Dagen derpå uppförde studenterne i stora auditorium ett sedoläjande
skådespel, kalladt Studenterna, deri framställdes, huruledes ~somliga för-
äldrar visa sig mycket knappe att bestå penningar åt sina söner, hvilka då
gemenligen blifva flitige; men andre bestå dem allt hvad de åstunda, hvarige-
nom sönerne blifva försumlige, ohörsame och förlorade,, o. S. v.

Sä uppstod det finska universitetet, som vid dess begynnelse inlogera-
des i det förra gymrtasiihuset, ert gammal byggnad af sten, bestående af 5
kalla rum i grartskapet af domkyrkan *). Detta skedde medan trettioåriga
kriget ärtnu uppslukade Sveriges och Finlands små tillgångar. Alltinfill 1700-
-talets slut framlefde universitetet bekymmersamt med knappa medel," men de-
sto berömligare nit för sitt kall, öch dess inverkan på Finland har varit val-
sigrtelserik. Dess tvåhundraäriga jubelfest är 1840 hör till Helsingfors' minnen.

9. Sedemålningar.

Under de första 70 åren efter universitetets stiftande herrskäde der, i
bredd med lärdomen, all tidens vidskepelse"och ofta äfven dess råhet. Föl-
jande drag är ett af de många, som bära derom vitrte.

Då ynglingar blifvit studenter, skulle de i denna sin nya värdighet hög-
tidligen invigas. Man påklädde dem en af många brokiga lumpor sammanflic-
kad klädnad, en svart kappa samt ert med åsneöron och horn utrustad mössa.
Sedan svärtade man deras ansigten och instack vid hvardera munsgipan svin-
betar. Derpä drefvos de af den pä stat tillsatte „depositorn„ medelst en ofant-
lig hillebard till universitetssalen, der de ställdes i ring kring sin „herde,„
som med dem dref åtskilligt spektakel, förvred sitt ansigte, neg för dem och

*) De rymdes der ock i början godt, ty de voro först blutt 44, hvaraf 8 Finna?)
men redan året derpå 300,
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begabbade deras utstyrsel, men dock ej underlät att hälla ett för tillfälletläm-
peligt tal om uppfostrans nödvändighet etc. Nu förelades dem~frägor att be-
svara, och när svinbetarne hindrade dem att tala, slogos de, fattades med en
täng om halsen och drogos ned pä golfvet, hvarvid deras betar, horn och öron
jemfördes med laster, okunnighet och enfald. Depositorn fränryckte dem deras
grannlåter och sade att de på samma sätt borde afkläda sig all dumhot. Se-
dan framtog han en hyfvel, befallte dem en efter annan nedlägga sig pä golf-
vet och hyflade dem i alla riktningar, förliknande detta vid lärdomens inver-
kan på förståndet. Härefter följde andra upptåg i samma stil, hvarefter depo-
sitorn öfversköljde sina välhyflade studenter med ett ämbare vatten, aftorkade
deras ausigten med en grof trasa och förklarade dem „för frie studenter vid
akademien,,, med vilkor likväl, att de ännu ett hälft års tid skulle bära den
svarta kappan och utan minsta gensträfvighet vara de äldre studenterne lydi-
ge. Dessa underläto ej heller att skicka novitierna pä ärender och fordra af
dem, jemte trägna uppvaktningar, allt slags uppassning. Ett sådant de yngres
beroende af de äldre kallades pennalism och fortfor till slutet af 1700talet,
då det antog den humanare formen af novitie- och seniorskap samt först i Hel-
singfors alldeles försvann. I skolorna rådde vid piltames intagande lika bar-
bariska bruk.

Consistorii ecchi protokoller bevara en stor mängd kuriösa prof pä se-
dernas råhet. T. ex. ~1614 d. 7 Avg. berättade pastor Lemoensis för Consist.
att Du. Heuricus hade preseuterat honom en örfil och tagit här af honom, så-
som ock öknämnt pastorem. Härtill kan Dn. Hcnricus intet neka, dock säger
han att Dn. Jacobus hafver sagt tillförene åt honom: Quid est servitus? Audi
bestia!,, Dn. Heuricus, pastor i Nousis, dömdes att „incarcereres på en tidoch
afstår med embetet.,, — „S. a. d. 7 Sept. hades fram Dn. Mafhias, pastor i
Hammarland, för det hav hafver nedstigit af predikstolen och med en löfruska
slog och utkörde uågre drengar, de der rörde vid predikstolen, att han fruk--
tade nedfalla.,, — 1658 angafs kyrkoherden i Janakkala „att hafva kallat adeln
hungroga löss och sveltingar,,, pockat på vin i en herrgård och betett sig myc-
ket oanständigt. — Rektorn för Åbo skola antastades för att hafva kallat sin
embetsbroder Asmus och bevisade detta sålunda: hvarje idiot är en åsna; N.
N. är en idiot; alltså är N. N. Eu åsna. Consistorium, som ingenting hade
att invända mot slutsatsens riktighet, ålade nu anklagaren att bevisa „uum sit
asiuus,. (om han verkligen vore en åsna).—År 1011erhöll en slndeut, Doniiuus

TorpenSis, den förmaning af Consistorlum, ..att det honom, icke väl anstår, att
han pä åtskilliga orter friar, hvarjcmle han förmanas att icke sä mycket låta
höra sina visor och rim; de gifva hvarken honom eller akademien någon be-
römmelse.,,

År 1642 förordnade Consistorium Acad. att „Uti Rectorum Conviviis
(kalaser) skola framsättas ordinarie 6 rätter, undantagandes smör, bröd och
skinka. Efter måltiden skall intet konfekt frambäras, utan allenast osten. Och
skall rektor låta iskänka godt finskt öl och nägot franskt vin.,, Utom akade-
miestaten fick rektor inbjuda „en eller tvä goda vänner eller släglingar, samt
de af studenterne, som musicerat vid solenniteten.,, Fruntimmer fingo alldeles
icke bjudas, icke ens professoremes hustrur, och gästabudet skulle vid vite
icke få „extenderas till andra dagen.,,

10. Hexprocesserna.

Likasom stundom midt i våren en eftervinter kommer med kulen skär-
pa, så begynte omkring hundrade år efter ljusets verk i reformationen en mörk
och ohygglig vidskepelse att i hela det norra och medlersta Europa återföra
en del af medeltidens barbari. Det var de ryktbara hexprocesserna,
hvilka begynte blifva allmänna omkr. 1620, grasserade ursinnigast från omkr,

1640 till seklets slut och förtforo långt in pä 1700-talet, tills de slutligen vid
medlet deraf upphörde. Män och qvinnor anklagades att för snöd vinning haf-
va sålt siv själ ät djefvulen och med hans bisland skadat eller förfört sina
medkristna, formliga rättegångar anställdes, de orimligaste vitnesmål vunna
bindande kraft och utslaget blef vanligen: a bäle brännas. Isynnerhet äldre
qvinnor voro blottställda för dessa förfärliga anklagelser, och mot dem vitnade
ofta barn, hvilka försäkrade sig hafva af hexorna blifvit förda till djefvulena
gästabud på Bläkulla; äfven bekände sig dessa stundom skyldiga. Inbillnin-
gen var ät detta häll sä starkt uppjagad och den demoniska lockelsen sä]'stor,
att mången verkligen trodde sig stå i förbund med menniskoslägtets fiende,
meu troligast är, att flertalet af de olyckliga icke ens voro skyldiga till denna
brottsliga sjelfförblindelse, ehuru de „för sin själs räddning,,, som det hette,
öfverantvardades lågorna,

Justvid sammaperiod, då man genom universitetets instiftande i Åbo med
skäl väntade eu mera upplyst tid, begynte äfven derstädes troll- och hcxpro-
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cesserna. Bland de mänga sällsama rättegångar af detta slag, som Consi-
storii och hofrättens handlingarbevarat ät efterverlden, månägra i utdraghär
få rum.

År 1641 anklagades inför Hofrätten Erik Johanson med binamnet Puu-
Ju m a la, hemma från Uleä, såsom den der i 20 år bedrifvit trolldom, satt
ond sjukdom på folk, hotat ett helt bröllopslag att göra dem till vargar, m. fl.
gräsliga brott. Han synes ha varit eu af dessa mänga „tietäjät,„ som i
Österbotten drifva sitt yrke, och bekände ärligen att han tvungit tjufvar att
äterbära stulna saker, botat sjukdomar, skaffat god smörlycka och annat mer,
sägande sig dock hafva gjort det med Guds åkallande, med läsningar (lu-
wut) och med örter. Dock som flera häradsnämnder svuro honom vara till
trolldom skyldig, dömdes han af hofrätten att bålebrännas.

Samma år skref hofrätten till Consistorium ecclesiasticum i Åbo: «■

„Och kunne eder vänligen ej förhälle, att deu K. Rätt hafver resolveret en
trollkona ifrån Wehmo härad och Lappo socken, Elin berämnd, till sitt väl-
förtjenta straff, för det hon genonl töremakeri (trolleri, af tyra, troll-
skott) en gammal ryttare från Eura socken genom några andras tillskyn-
dande hafver afdagatagit, hvilka ock jemte henne pä den orten, der gernin-
gen är gjord, med det första skola straffas till lifvet. Och efter man nogsamt
förnimmer, att den synden (Gud bättre) i den landsändan, särdeles i Wehmo
härad och nedra Satakunda, mycket hafver inritat, ty„ o. s. v. förmanas pre-
sterskapet att „sådana trolldom och förgörningarvidare förekomma och dämpa.,,

År 1643 ransakades i hofrätten ett mål, en rysk prest frän
Kexholms län, Terentioff, angifven att hafva ufdrifvit onda andar, förtrol-
lat menniskor och att hafva kallats „den Ondesjfarbror,,. Presten försvarade
sig ganska väl och bevisade sig allenast hafva' läst böner der man uppgifvit
att det spökade m. ni. Ocksä frikändes han af hofrätten, dock med förma-
ning att „icke fara efter spökeri och andra lättfärdigheter, som en prestman
Icke väl anstå,,.

~1646 d. 8 April framhades inför Consist. Eceles, en skrifvare, Erik at
skolgatan, som har skrifvit till Satan med egen blod och begärt 400 daler,
satt lif och själ i pant. Frågas om han haft sedan nägra tentatiouer? Han
säger: Något svag i hufvudet och ondt samvet; säger ock attSatan har mött

honom pä gatan 3 dagar efter med en penuiugsäck, budit hand, den han in-
tet tog,,. Dömdes till kyrkoplikt.

Ar 1649 anklagades inför hofrätten hustru Walborg Kyni från Tyr-
vis för mångahanda trolldom. Hon hade medelst ormskinn förgjort boskap att
mjölka blod. Hon hade icke sjunkit, när man bakbunden kastade henne i
sjön — hvartill hon svarade: „jag höll mun igen, så kunde jag ej sjunka.,,
Hon hade förgjort rägsäde och trollat en man att drunkna m. m. Som ett

synnerligt argument mot henne anfördes, att hennes morfar och morblifvit för
trolldom brända. Hon försvarade sig med mycken spotskhet; när man frå-
gade henne om det var sannt att hon brukade „göra tre vargar pä f01k,,, sva-
rade hon: „jag kan hvarkeu djcflar eller vargar göra,,, Tillsagd att uppläsa
trosartiklarna, bortlemnade hon artikeln om helgelsen och frän Fadervår 6:te
och 7:de bönerna. Sådant bevisade tillfyllest. Hon dömdes till bålet.

År 1661 dömdes en student, vid namn.Eolenius, till döden, för det han
ingått „pactum cum satana,, (förbund med djefvulen), ochsom bevis anfördes,
att han pä otroligt kort tid lärt både sig sjelf och andra latin, äfvensom att

han hade en särdeles prydlig handstil. Hos en annan vid namn Gunnervs,
fann man ett skrifvet häfte med vidskepliga anteckningar; man antastade ho-
nom och frågade: om hav sett satan? Gud bevare mig, svarade han. Dock
dömdes han till fängelse och relegalion för alltid. Den ädle Brahe upphäfde
båda dessa orimliga domar. Men fanatismen fortfor. En stitdent sades ge-
nom magiska konster ha kastat sig ned frän kyrktaket, ulan att skada sig;
en annan, som läst i bibeln, hade genast kunnat hvar vers utantill; en tredje,
Österbottning, hade slagit vad, att han i en klunk skulle utdricka en kanna
öl, och som han satte kannan för Hnnyien, var den tom; en fjerde anklagades
att kunna tjusa ormar och hälla fast dem; icke annorlunda, sade han," än
med en klufven käpp. Bläkullalärder begynte omtalas äfven i Finland är
1675; en gosse hade blifvit ditförd genom luften. Stor uppståndelse väcktes
häraf, och Brahe befallte att två gänger om året skulle i alla Finlands kyr-
kor predikas emot hexeri. Vantron fortfor likväl, och kanske just genom de
stora anstalter som togos deremot, ett godt stycke in pä 1700 talet.

11. Gezelierna.

Gezelierna voro en slägt af biskopar, fy i tre leder efter hvarandra,
son efter far, besutto de biskopsstolar, två i Åbo och en i Borgå. Johannes
Gezelius, den äldre kallad, härstammade fiåu Romfertuna i Sverige och
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blef Professor 1 grekiskan i Dorpat, hvarefter han fick ett pastorat i Dalarna,
blef sedan general-superintendent och procanceller för Universitetet i Dorpat
och slutligen är 1664 biskop i Åbo, efter den för sina s. k. villomeningar af-
satte nidske Terserus. Han var en mäk(a verksam och kraftfull man, berät-
tas hafva 7 gånger visiterat sitt vidsträckta stift och bevistat 11 riksdagar.
Bland Finlands evangeliske biskopar var han sannolikt den störste hierarken,
som ej heller alltid var så nogräknad om medlen att störta sina motståndare,
hvarföre han under sin mesta lid var invecklad i ständiga och stundom skan-
dalösa processer. Men kyrkan vidmaktshölls af honom med väldig hand och
för dess literatur har han lemnät efter sig en evärdelig minnesvärd både i
den finska qvartbibeln af 1685 och i det stora exegetiska bibelverk, som af
honom utarbetades och uppgafs vara färdigt redan är 1682, men dock först
under hans sons tid utkom af (rycket och fulländades år 1728. Fem och
tjugu är satt han pä Åbo biskopsstol och afsomnäde är 1690, 75 år gammal,
efterlemnande icke mindre än 70 barn och barttabarn.

Johannes Gezelius den yngre, som föddes i' Dorpat, men
studerade i Upsala och Åbo samt pä sistone varit Superintendent i Narva, ef-
terträdde är 1690 sin fader på den biskopliga stolen. Krönikans ord om fa-
dren, att „han var en dråpeliga arbetsam man,,, kunde lämpas jemväl på so-
nen. Denne vidmaklhöll sin kyrka, om icke med lika stor framgång som fa-
dren, dock pä ett sätt, som vann mera förtroende. Han afslutade bibelver-
ket, men upplefde ej dess fullständiga ufgifvande. Dén lärde och nitiske
mannen hade som biskop stora sorger. De grufligaste olyckor hemsökte un-

a
der hans tid Finland. Missvexlåreh 1695 och 96 förde med sig den mest fa-
sansfulla hungersnöd, som någonsin varit, i hvilken blott från Michaeli 1696
till midsommaren 1697 öfver 60,000 menniskor omkommo af svält och sjukdo-
mar i Åbo stift. Och knappt voro dessa djupa sår till hälften läkta, innan
Carl Xll:s krig förde öfver Finland „stora ofreden,, med alla dess förödelser,
hvilka hotade att inom kort utplåna spåren af de båda Gezeliernas femtioåriga
verksamhet för ordning och bildning inom kyrkan. Till dessa olyckor .sällade
sig besynnerliga villomeningar och sekterismer, såsom den förryckte presten
Ulsladii från Uleäborg, hvilken en fid slog sjelfva biskopen dunst för ögonen.
Slutet pä så mycken ofärd hann Gezelius den yngre icke upplefva; han dog
i landsflykt undan krigets faror på sin gård Wigbyholm i Roslagen 71 år
gammal år 1718. Enka och barn adlades efter hans död. Sonen,

Johannes Gezelius den tredje, var född i NarvA 1686, studerade
i Åbo och blef der theologise professor, medan universitetet var öde, samt
slutligen är 1721 den förste biskop i Borgå, dit det kyrkliga residenset flyt-
tades frän det dä under Ryssland komna Wiborg. Hela hans lolfärlga em-
betstid användes att hela krigets sär, och krönikan säger, att han, efter en
gudfruktig och stilla vandel, ofsomnade 1733, blott 47 år gammal. — Geze-
liernas glans var med honom förbi och sjelfva deras vidlyftiga manuscript-
samling uppbrann i Äbo 1827. Men den finska kyrkan skall städse bevara
deras namn bland sina utmärktaste.

12. Biskop Tengström.
Äfven sjultonhundratalet förde pä Åbo biskopssäte flera utmärkta män,

hvilkas minnen utrymmet förbjuder att här anteckna, och främst bland dem
biskop Mennander. Men just på gränsen å ömse sidor om det nya tidskifte,
som för Finland begynte 1809, hade skickeisen ställt en man, som med stor
förmåga och insigt förenade denna egna smidighet, som vid sådana glanspe-
rioder är på sin rätta plats och genom att med lätthet inlefva sig i nya för-
hållanden, vanligen lyckas att beherrska dem. Denne man var Jacob Teng-
ström.

Vore icke Åbo vitne till den längsta och betydelsefullaste delen af bi-
skop Tengströms lif, så skulle hans' namn med rätta reklameras af Österbot-
ten. Den förste med detta namn inflyttade 1722 från Sverige till Österbot-
ten och Jacob Tengström föddes 1755 i Gamla Carleby. Han var i sin ung-
dom af en ytterst klen helsa; men inom den bleka blonda ynglingen lefde en
stark själ, för hvilken ingen försakelse syntes för stor, ingen möda för an-
strängd, när det gällde att sträfva till målet. Med 300 daler sammanskjutna
medel lemuade han, 16 år gammal, Wasa skola och blef student 1 Åbo. Hela
hans studentatid upptogs af konditionerande; af 80 plåtars ärlig lön hade han
pä halftaunat år inbesparat sä mycket, att han kunde uppehålla sig i Åbo
nio månader och blifva magister 1775, dock ej utan skuld. Början till håna
literära rykte var en öfversättning på alexändriner af Aeneidens första sång,
för hvilken han 1776 erhöll Kongl. Vitterhetsakademiens stora pris, och sådana
lärda belöuingar fick han flera. Sjelf i månget hänseende sin lyCkas smed,
var ban nu en lyckans gunstling allt framgent. Tjenster och förtroenden be-
lönade hans insigter. Theologiie professor 1790, öfverhopades han med all-
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manna värf. Han reviderade riksgäldskontoret och banken, blef riksdags-
man, ledamot i flera utskott, äfven det Hemliga, och blef sålunda en af de
statsklokaste, praktiskt dugligaste biskopar, som nägonsin beklädt Sanct Hen-
riks stol.

Till denna värdighet utnämndes Tengs(öm 1803 och innehade den med
utmärkelse i3O är. Vitnade icke prestmötena 1805 och 1825, förslagerna till
stiftens klyliiing och den ecklesiastika enke- och pupillkassan samt mänga
andra åtgärder om hans verksama nit för kyrkans närmaste intressen, så
skulle man förmoda, att en man, så ständigt tagen i anspråk frän alla sidor,
skulle haft föga tid öfrig för det hans embete närmast liggande. Äfven som
biskop reviderade han banken, var ledamot i Stiömrensnings direktionen, pro-
canceller för Åbo Universitet, ståndets (alman in. m. Men hans mest infly-
telserika period inföll under Borgå landtdag och tiderna näst derefter. Pre-
staslåndets protokoller frän denna för Finland så högst märkvärdiga landtdag
brunno i Åbo 1827 och med dem troligen mycket, som för en framtid varit
af intresse att känna; men ingen har kunnat misstaga sig om det inflytande
biskop Tengström dervid ägde pä alla förhandlingar och dymedelst pä hela
landets förhållanden, som der reglerades. Redan derigenom tillhör hans namn
historien, och hennes omdöme ma ingen förmätet gä i förväg.

Hvem skulle väl fro, att en man, så invecklad i alla sin samtids vigti-
gaste frågor, hade tid och förmåga att äter sänka sig till den späda ålderns
lilla menlösa verld och skrifva en af de älskeligaste och bäst lyckade barna-
böcker: "Tidsfördrif för mina barn" (1799)! Eller att han skulle i glada sam-
qväm, vid glasens klang, strö omkring sig dessa lekande och qvicka visor,
eom ännu, femtio år efter deras diktande, ljuda frän bäde gamlas och ungas
läppar! Bland Biskop Tengströms skrifter finnas mänga af värde; men medan
de nu måste mödosamt framletas i arkivemas dam, bevaras de skiimtsama
visorna lefvande af traditionen. Veterligen var biskop Tengström den förste
man på sin plats, som idkade diktens glada konst. Pargas säg hans sista
dagar; han dog juldagen 1832.

13.Landstigningen vid Lemo.

Till sina odödliga minnen af allt hvad der verkats för kyrkan, för ve-
tenskapen, för fäderneslandets industri, kan Egentliga Finland icke tillägga
några glada politiska eller krigiska hågkomster från nyare tider. Här (i Ny-
stad) afslöts den fred , som innebar afsägelsen af den lysande roll Sverige
tillkämpat sig under Gustaf Adolf och Carl X. Här (i Åbo) slöt en skymf-
lig fred det skymfligaste krig, som någonsin fläckat de svenska vapnens ära.
Här (vid Lemo) misslyckades den enda vapenbragd, till hvilken dessa nejder
voro vilne under 1808 .års krig. Men oaktadt sitt misslyckande, utfördes
laiidstifrningen vid Lemo ined ära och tapperhet, och derföre är dess minne
icke oförtjent att bevaras vid sidan af de fredligaidrotter, som utgöra Egent-
liga Finlands glans.

Sveaborg hade fallit, den finska hufvudstyrkan, under sin försigtige
befälhafvare Klingspor, hade dragit sig tillbaka till Norra Österbotten och ry-
ska härar betäckte landet. Dä uppgjordes pä svenska sidan den plan, att me-
delst diversioner frän sjösklan samtidigt kasta Ryssarne tillbaka frän deras
vigtigaste punkter i vester, Åbo och Wasa, medan Adlercreutz och Döbeln,
återtagande offensiven, fördrefvo fienden frän det strategiskt vigtiga Ny-
Carleby.

Alla dessa företag misslyckades; de båda förra totalt, det sistnämnda
till hälften.

Nordvest om Åbo och Nådendal framskjuter mellan fjärdarna och hol-
marna en landtunga tillhörande Lemo sockens fasta land. Däförtiden var den
till större delen bevuxen med tät barrskog, hvilken, i förening med markens
oländighet, granithällar, kullerstenar och klyftor gjorde terrängen svär att
passera. Men icke långt derifrän hade man stora landsvägen till Äbo.

Vid denna Lemo udde landstego Svenskarne en ljus sommardag, den
19 Juni 1803, kl. 7om aftonen. Det var generalmajoren von Vegesack,
som, under skydd af 16 kanonslupar, pä skutor och båtar öfverfört omkring
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2,000 man, bestående af svenska gärder fill fot, en sqvadron af lifgardet till
häst, 4 bataljoner Upplands landtvärn, 107 frivillige af Töfsala, Wehmo och
Wirmo allmoge samt 106 reserver af Åbo läns och Björneborgs regementen,
under namn af frivilliga finska skarpskyttar. Tvåhundrade bönder uppkastade
pä stranden ett fåltverk, för att betacka återtåget, medan en mindre fördel-
ning rodde ät Kimitto, för att oroa fienden, och 200 man detacherades att be-
rätta Kuustö och Kakskerla. Hufvudslyrkan, med ett batteri trepundingaroch
lifgardet till häst i spetsen, ryckte i forcerad marche fram mot Ala-Lemo och
stora Abovägen.

Knappt en timma efter landstigningen hörde man redan gevärselden
smattra i skogsbrynet. Ryssarne hade icke låtit öfverrumpla sig. Deras för-
poster hade gifvit eld och öfverste Wadkoffskij med inemot 2,000 man
och 6 fältstycken hade ryckt ut, för att mottaga Svenskarne med varma ser-
vieder. Vid Ytter-Lemo begyutes striden med lika tapperhet a båda sidor
och fortfor utan afbrott till kl. i 1 på natten. Svenskarne hade icke kunnat
framtränga längre och Ryssarne hade icke förmätt kasta dem (ilibaka. Nu
hämtade man ett ögonblick andan, men endast för att rensa gevären, plundra
kanonerna och undanskaffa de särade.

Undertiden hade Ryssarne fått förstärkning. General Baggehufvud

med Nevska och Pemovska regementerna, Finländska dragonerna,några sqva-
droner rytteri och 6 kanoner hade ilat (ill stället. Ryssarne hade nu 4,000
man och 15 kanoner. -En annan man än Vegesack skulle icke ha funnit nå-
got vanhedrande uti att vika för denna öfvermakt. Han insåg att anfallet
var förfeladt, men vika var icke hans sed. Och så begynte striden ånyo kl.
2 pä morgonen.

Natten var helt ljus. Knappt ett lätt flor af skymning hvilade öfver

de tätare delarna af skogen och endast nattdimmorna, som uppstego frän
källsprång och sumpiga trakter, förenade sig med krutröken att bortskymma
den (idiga morgonrodnaden. Skogen, hvars dofter och tystnad sunars vid
denna tid plägade lifvas eiulast af vaktelns slag eller talltrastens melodiska
sång, glimmade nu af gevärens blixtar och återskallade af dundret frän 20
kanoner, som spelade ulan uppehåll och tydligt hördes till dot änsligt va-

kände Abo. Snart uppgick morgonsolen den 20 Juni öfver denna skådeplats
af strid, blod, eld och död.

Striden hade börjat med artillerield och anfall kolonnvis, men öfvergick
här och der, i följd af terrängens oländighet och liniernas utbredning, till ti-
raljörfäktningar och spridda handgemäng. I skogen, mellan klyftor och snår,
brottades Rysse, Svensk och Finne. De sköto bakom trädstammarna, de ned-
stötte hvarandra bland enrisbuskarne, de klädrade pä knappt tillgängliga
klippor, hukade sig ned och sigtade, men kringvärfdes då ofta af fiender och
sågo hvarje utväg (ill flykt afskuren.

Tapperheten och förbittringen voro a båda sidor lika. Baggehufvud
och Borosdin, Wadkovskij och Tschogloff, samt främst bland de sina general
Tutschkoff 1 som frivillig, alla störtade sig likt simpla soldater in i handge-
mänget och uppmuntrade Ryssarne att genombryta de svenska lederna. Men
lika modigt och hårdnackadt var försvaret. Hästgardisterne, anförde af Bro-
berg, sutto af, ryckte åt sig gevär och (jensfgjorde som jägare. Fotgarderna
under Tornerhjelm slogos med lika förbidriug. De frivillige finske skarp-
skyttarne, och i spetsen för dem den unge löjtnant von Vegesack, värdig
att anföra en sådan trupp, kastade sig på fiendens venslra flygel och sökte,
ehuru förgäfves, ad genombryta dess leder*). Alla täflade i mod och döds-
förakt; äfven landtvärnet gjorde sitt bästa, men oöfvadt och med föga valdt
befäl, kunde det ej mäta sig med de reguliera trupperna.

Emellertid hade solen stigit högt pä himmelen, Svenskar och Finnar

voro utmattade af marcher, strid och vakande, men deras fiender fingo stän-
dig förstärkning af friska trupper. Än mer: Ala-Lemo sattes af Ryssarne i
brand och en större afdelning hotade att kringgå Svenskarne och afskära dem
återtåget. Då säg sig Vegesack tvungen att retirera. Häftigt förföljde,
drogo sig Svenskar och Finnar tillbaka under oupphörligt skjutande, tills de,
under skydd af landtbaderiet och kanonsluparne, middagstiden lyckligen voro
ombord, oaktadt den lifliga elden frän Ryssames kanoner och haubitzer.

*j "De halva slagits som redlige Finnar", säger v. Vegesack i sin rapport, eeh
ett ärofullare v.j,tso*J hade lian ej kunnat gifva desse tappre.



91
Fjorton timmar, med \\ timmas rast under vapen och vaksamhet, hade J

den heta striden varat. Förlusten var å ömse sidor kännbar. Här stupade "*den käcke stabsadjutaiilen kapten Ramsay, en af svenska arméns utmärktaste J
officerare, och med honom 85 man pä svenska sidan, hvarförutom 7 officerare |
och 116 underofficerare och soldater särades. Ryssames förlust bestod af en j

0
underofficer och 6 man fängne, flera officerare och inemot 500 man dödade ;
ellerjsårade. 5

«<
Landstigningen vid Lemo mislyckades hutvudsakligen derföre att den 5

0

svenska styrkan var för liten. Väl hafva tappre män, som desse, mången ;
gäng slagit på flykten en dubbel fiendtlig styrka; derpå har man i Finland 5
icke fä exempel. Men mot stridbare, modige, väl anförde och tillika flerfaldt ;
öfverlägsne fiender, som Ryssarne voro vid Lemo, förmår tapperheten endast 0

att stupa eller vika med ära. — Van Suchtelen synes fästa mycken vigt vid \
general Buxhoevvdens försigtighet att uppskjuta den just dä inträffande som- %
marmarknaden i Åbo. Hade en talrik allmoge ditströinat och ställt sig på »

0
sina landsmäns sida, hvarpä desse äfven (orde ha räknat, så hade utgången lätt S

kunnat blifva en helt annan. g
0

Det är för öfrigt frän "den blodiga dagen på Lemos strand", som Ru-
neberg lånat en af de sköna sägner han kallat "Fänrik Stals". Man ser nat-
ten mörkna kring land och haf, och vid den dunkla vägen sitter en döende
krigare "från Höglands tid"; vid Wolgas bölja var hans hem ; nu blödde han
i fiendeland. Helt nära honom lag en hälft förstelnad yngling, nyss hans fi-
ende; emellan båda var nu dödens frid. Och natten skrider, man hör ett år-
slags sus och manen går ur moln. Då stiger ur sin julle en ensam flicka och
går sä tyst, en vålnad lik, emellan likeh. Hon ropar högt den fallne Sven-
skens namn, han svarar ej, hans genomstungna bröst är kallt, hon faller i
hans öppna famn, den sluter henne ej. Det ser den gamle Ryssen der han
lag, en tär syns pä hans kind, han vacklar fram till flickans fot och dör.
Hans blick, hans lär, hvad sade de? En suck om frid, en bön om tillgift — ack,

ty "blott på lifvet häraden ser;
vid grafven hatar ingen mer".

Lokala Detaljer.
l de länder, der kristendomen inkommit i munkekåpa, ödmjuk och litande-

blott pä andans och ordets kraft, der har den bygt altaren och kyrkor förl-
än den tänkt uppä att resa fästen till deras försvar. Men i eft eröfradt land,
som Finland, der religionen inträngt i riddarerustning med svärd, sköld och
hjelm, tjenande så ett främmande väldes lystnad tillika, der är borgen äldre
än kyrkan, emedan tvånget kommit förr än öfvertygelsen. Finlands-dyrba-
raste minnesvård är Åbo domkyrka, men Finlands äldsta är Åbo slott.

Planche 1. Åbo Slott.

Det stär der än i dag på ett hälleberg vid vestra stranden af Aura 5,
som der utgjuter sitt grumliga vatten i den trearmade slottsfjärden. Sö-
der om fjärden ser man Hirvisalo ö; i vester susa ekarna pä Runsala. Pä
andra sidan än och midtemot slottet ligger Korp o la udde, der hertig Carls
amiral Joachim Scheel år 1509, för att injaga skräck hos slottets besättning,
lät uppsätta 7 aflifvade krigsfångars hufvudeu. Pä landsidan vidtager genast
slätten, ett arf af hafvet och obetydligt höjd öfver vattenytan. Enligt Pro~
fessor Hällströms uppgift är 1841 , ligger slottet endast fot öfver
vattenytan, hvarföre det har blifvit åberopadt af dera som bestridt det finska
och svenska landets fortfarande höjning.

Fordom lag slottet öfver en ättondedels svensk mil ifrån staden,, men
grefve Brahe bjöd, och staden räckte fram mot slottet den långa arm, som
ännu kallas slottsgatan och förskonades af branden är 1827.

När Åbo slott anlades , hade man ingen aning om de fruktansvärda
jernrör, som från länga afstånd slunga död och förstöring emot murarue af
ett belägradt fäste. Man ansåg det vara tillräckligt skyddadt af ån, af fjär-
den, af den sänka eller måhända under vatten stående slätten invid dess mu-
rar. Men en nyare tids kanoner och bomber skulle från höjderna invid sta-

den skjuta slottet i grus, om det nu vore i en hårdnackad fiendes våld, ocli
detta är orsaken hvarföre man. alltsedan artilleriets förbättrade skick under
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trettioåriga kriget, icke fäst någon militärisk vigt vid detta slott, utan låtit

dess försvarsverk förfalla.

För öfrigt kan man lätt föreställa sig, att Åbo slott, — der sä många
höfdingar haft sin boning i både krigs- och fredstider, der Sveriges konungar
gästat mangen gång och der engång en Finlands hertig med sin stolta pol-
ska gemål omkring sig samlade ett hof i smått — fordom haft ett annat ut-

seende än nu. Utifrån sedt, står det gamla fästet måhända mindre
dock mera putsadt der, än för tre eller sexhundrade år tillbaka. Men innan-
till — hvar äro de ståtliga salarna, med sina väggar betäckta af vapensköl-
dar och blanka rustningar? Hvar äro de med gyllenläder och damast prydda
gemaken, i hvilka hertig Johan och Catharina Jagellonica omgäfvos af hof-
män och tärnor, eller der den hjeltemodiga Ebba Stenbock jemte flera för-
näma fruar lyssnade till dånet af hertig Carls kanoner, eller der den store
Gustaf Adolf uppgjorde planen till Åbo gymnasium, eller der den ädle Pehr
Brahe mottog universitetsstaten den 15 Juli 1640? Förgängelsen har gått öf-
ver dem alla, lågorna ha frossat af deras prakt, tidens sakta gnagande tand
har kommit dem att murkna och falla i grus. Ett rum har tiden sparat, likasom
på hän, men äfven det är till hälften ödelagdt: det rum, der den olycklige
Erik XIV först satt fången.

Redan för 87 är sedan, när dåvarande slotfspredikanten Mag. Eric
Leunqvist skref sin "historiska afhandling om Åbo slott",*8)' var det inre af
byggnaden ytterst förfallet. "Om helst alla fönsterlufterna vore med bräder
igenslagne" — klagar Lennqvist — "och de som för mänga tider såledesblif-
vit igenslagne vore botade, att ej stora springor och hål, som åldern verkat,
skulle på dem befinnas, hvarigenom vid yrväder stora drirvor,yra in, röta
bort golfven eller trossbottnarne med deras stockar och spärrar, så tordedes-
sa förfallna rummen ännu trotsa några tider och åldrar, i afbidan pä en bli-
dare lycka att nägougäng blifva påtänkte och värdige hällne att fä invånare".
— Denna "blidare lycka" har ock i sednare tider vederfarits en del af rum-
men, der också invänarne äro talrika nog, nemligen fångar med deras bevak-
ning och deras prest, som nu residera i slottet något antikt, men icke obe-
kvämt.

») Införd i tidn. Mnemosyne åren 1822 och 1823.

Lennqvist gör skilnad mellan det gamla slottet, — som härstam-
mar frän Erik den heliges tid och är till det mesta bygdt af beundransvärd*
jemn granit, men till sin öfra del af tegel; samt det nya, som består af en
frambygnad framför det gamla pä dess östra gafvel och anses vara tillbygdt
af Gustaf Wasa — efter hvad nägre tro af material frän det raserade Kuustö

— men sannolikast dock af hertig Johan, när han redde sig till att der upp-
slå sitt residens. I vestra tornet af gamla slottet furmos, är 1762, det ford-
na residencet, bestående af förfallna salar och kamrar i sex våningar,
samt deruuder krutkammaren. I östra tornet: tvenne "björnkojor, der fordom
hållits björnar", vidare "Jordans kammare", ett cellfängelse för "maleficautér",
vidare en stor mörk sal, vidare kyrkosakristian och slutligen "urkammaren",
neml. utan ur. I hufvudbygnaden fann man bland annat ett stort magasin,
"der dock ingen säd hölls, för vätans skull"; den ganska rymliga, men låga
slottskyrkan (begagnad sedan 1706 och ännu bibehållen); rustkammaren, med
sina 8,000 musköter, hvilken man "med skäl ma kalla ett Martis bibliothequé";
den fordna munk-kyrkan (slottskapellet); den gamla kyrkan, der gudstjenst
hölls från katholska tiden till 1706; vidare slottskällaren, saltpefterhuset,
skräphuset m. m. "hållornet1' icke att förglömma, hvilket har sin egen märk-
värdighet. Genom mörka gängar, än uppföre, än nedföre, kom man till ett
aflängt dystert rum, hvarest midt i golfvet fanns en lucka, hvarigenom "ma-
leficanten" släpptes ned i en mörk kula i muren på 6 famnars djup. Om som-
maren afkläddes han till bara linnet, men om vintern lemnades rocken uppä
honom; hans näring bestod af vatten och bröd "efter måttligheten". Köld,
mörker, fasta och en förfärlig stank, i förening med ensamhetens gräsliga
skräckbilder, voro de torturmedel, hvarigenom man sökte förmå den olycklige
att bekänna sitt brott. Och detta skedde i "upplysningens århundrade"! —
Naivt nog tillägger förf. att "mången bof här uthärdat om sommaren hela
veckan ut, men om vintern knappt öfver tvä a tre dygn". Somliga har blotta
anblicken af denna ohyggliga håla skrämt att bekänna allt hvad man af dem
ville veta. Andra ha dock varit "sä förhärdade", att de icke ens härefter
bekant, och äler andra varit "sä illpliktiga", att de återkallat sina ord, när
de sluppit härifrän. Detta äkta medeltidiska sätt att utleta sanningen bruka-
des väl sparsamt och blott i grofva brottmål, der mer än halfva skäl förefun-
nos. Men hvem vägar dock försäkra, att icke mången oskyldig sackat i Åbo
slotts förfärliga kåltorn?
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Nya slottet år det som egentligen bebos. Här finnes ett stort antal

rum, begagnade af fångarna, deras bevakning och presten m. fl. Frän
den af en hög mur instängda fänggärden kommer man till fängelserna. Lenc-

qvist*) beskrifver dem som „usla och mörka häl.,, Likväl hade man (1762)

likasom litet förnämligare- Sådana voro „fogdens kammare, der fångar

af båttre värde hällos';„ kammare,,, så kallad efter en der fången

kapten Frese; „Schäfers kammare,,, kalkad efter en magister af samma

namn och ännu ett fjerde rum, der bonden Jacob Kärimäki frän Laihela sock-
ken, jemte sin husfru, var dömd „att förslila deras dagar i ensamhet, på det
de ej' ma någonstädes oroa Guds församling med sina villosatser. Njutande
hvardera (ill förplägning sex styfver om dagen.,,

Men det märkvärdigaste bland alla dessa brottets och olyckans bonin-
gar är utan tvifvel den beklagansvärde konung Erik XlV:s fängelse, det

första der han lärde sig sakna friheten, kronan, och-hvaj} som var mer än fri-
het och kroiia: hoppet. Man hade inspärrat' honom i en träng Sch lag kam-
mare, bygd in i muren och försedd med ett enda litet fönster, som icke ens

vette ulät fria luften, utan emot en smal gäng, der vakten ständigt bespejade
den arme fångens steg 8*). Men för att ändock låta honom pä afsfånd se det
sköna laud som engäug var,hans, den frihet efter hvilkeu han suckade, fur-
mos gluggar i muren af denna gäng, genom hvilka man såg Auras utlopp och
de glimmande vågorna af slottsfjärden. Hur har icke der den fängne konun-
gen med ångest granskat hvarje segel i fjerran, om det tilläfvenly-s månde
bringa honom räddning och frihet! Men intet, intet kom, förutom det-som
förde honom till nya fängelser och till en' våldsam död. — Fordom kom man
till' detta rum allenast genom den smala och nu igenmurade gängen der
vakten stod, och denna gäng ledde endast ut till fänggärden. Nu kommer
man dit genom en nedbruten väjr-- i öfra våningen. Men redan 1762 var rum-
met ytterst förfallet. Oen. medlersta golftifjail, enligt sägen urholkad af ko-
ntuis: Eriks oroliga steg, har snarare, säger Lencqvist, bugtats „geuom vätan
af suödrifvorna, som hela vintern har iune ligga och mot sommaren smälta.,,
— Han slår dä bokstailigeu kallt vaden öfver miuuets poesi, den hederlige
autiqvarien! '

*) Leucqvist, icke Lennqvist. hvilket läsaren torde ratta.

** iaaina barbariska försiktighet iakttogs sedan uiveu på Cripvholni.

Men det blir tröttsamt att vandra trappa upp och trappa ned i det
gamla fästet. Lätom oss derföre lemna åsido dess öfriga märkvärdigheter,
såsom ,-nya residenset,„ slottsbrunnen, den nu igengrodda vallgrafven, val-
laiiic sjelfva med deras frodiga grönska, och annat mer, för att hasleligeil
nedsliga i forntiden och se de öden slottet undergått samt de bragder till
hvilka det varit vitne.

Bygdt är det gamla slottet Åbohus vid Finlands första eröfiiDg,
men om helige Erik det gjort, eller någon af hans män, deiom tiga häfderua.
Att en Sture varit dess grundläggare och förste höfvidsman, slutar Lencqvist
något hastigt deraf att det gamla Sturevapnet, tre sjöblad, funnits inhugget
uti en i väggen vid gamla kyrktrappan inmurad sten. Vare härmed huru det
vill, slottet har tid efter annan utstått märkvärdiga öden. Af eld och fiender
har det härjats flerfaldiga gånger. Redan pä 1300 talet ansågs det som ett
af rikets hufvudfästen ; mäktige höfdingar hade Bär sitt säte. Men slodels
egentliga glansperiod infaller mellan åren 1556, då det inreddes (ill hertig
Johans residens, och 1614, då dess prakt af lågorna ödelades. Om denna
olycka säger Witekind i sin historia om ryska kriget under Carl IX och Gu-
staf Adolf: „Emedau Kongl. Maj:t uti Åbo var, hände thet olyckligen d. 20
April 1614, att när Hans Maj:t till måltids om aftonen i stora salen var, hade
en eld tilltagit uti kammaren, som fher öfver var, och fastnat i laket, hvil-
ken förr än man kunde taga till vara tog Öfverhandenoch utspridde sig öf-
ver the andre taken uti thet gamla Slottet, så att ingen mer hjelpa kunde,
och gick then Ihermed öfverallt, sä att ock Hans Kongl. Maj:t mätte se
för ögonen sitt eget hus gä bort i eld.,, — Gamla slottet blef af denna våd-
eld sä svårligen harjadt, att det aldrig mera blef hvad det före denna bran-
den var; och ännu 1762 säg man i halfförkolnade fönsterposter m. m. märken
efter samma brand. Nya slodet deremot blef icke mera skadadt, än att det
redan 1615 kunde bebos af dåvarande höfvidsmaunen öfver Finland Jacob
Pontusson de la Gardie, hvars doder Sophia föddes här d. 8 Maj samma år.
Efter denna (id islandsattes och förskönades slodet åter af den store Pehr
Brahe, som har residerade; men sedan laiidshöfdingeresidenset år 1698 flyt-
tades till staden, och kronans medel knappt förslogo till det allranödvändi-
gaste, mycket mindre till det man ansåg vara ulan större allmänt gag», lat
man Åbo slott förfalla, såsom endast brukbart (ill uiililäikasern och häkte.



En ny eldsvåda uppstod d. 19 Juli 1711, då efter långvarig hetta ett starkt
thordön uppkom och blixten antände stora tornet mellan nya kyrkan och krut-
kammareu, hvilket med möda släcktes. Ryska infallen åren derefter fullän-
dade .slottets ruin, och alltsedan är det föga mer än en skugga af hvad
det varit.

Följande äro de belägringar och andra krigiska bragder, för hvilka
Abo slott varit en skådeplats.

År 1364, då Albrecht af Mecklenburg kämpade med konung Magnus
Smek om Sveriges krona, innehades Åbo slott af konungens anhängare. Al-
brecht drog med härsmakt till Finland, lät hylla sig der och eröfrade Rase-
borg, men Åbo fäste gjorde tappert motstånd. Här stupade den manhaflige
riksdrotsen Nils 'Miureson Bjelke, som-, jemte flera förnäme svenske herrar,
var hit öfverkommen och anförde de belägrande, och först om våren 1365 gaf
sig slottet ät den nye konungen.

Men konung Albrecht förlorade sin krona genom split och våld, såsom
han eröfrat den. Den mäktige Bo Jonson Grip hade innehaft, jemie mänga
andra rikets fästen, äfveu Åbo slott i pant, och de 17 herrar, som verkställde
hans testamente, inkallade drottning Margaretha samt öfverlemuade slottet i
hennes händer är 1388.

År 1440, när den berömde höfvidsmannen Hans Kröpelin med döden
afgätf, föll Åbo slott utan synnerlig möda i Carl Knutsons händer, men är
1442 lcmnade han detsamma tillbaka åt konung Christopher mot ersättuing af
Wiborg. Efter kouungeus död besteg Carl Knutson den lediga thronen, men
förlorade den äter och i samma vefva Åbo slott, som är 1457 af Christiern
Bengtson, en broder till den då allsmäktige erkebiskopen JönsBengtson,- för-
rädiskt öfverlemnades åt Erik AxelsonTott till Lagnö och danska partiet. Detta
skedde genom att locka en del af den finska besättningentill öfvergång, men
den öfriga delen räddade sin ära genom ett, härdnackadt motstånd. — Samme
Erik Axelson Tott erhöll sedan Åbo slott, jemteFinlands öfriga fästen, i för-
läning af Sten Sture d. a., men år 1480, när Tott var blefven död, fick riks-
föreståndaren slottet under sin makt igen.

År 1501 hade Svenskarne ledsnat vid unionskonungen Johan II:s rege-
ring och inisatte Sten Sture äter till riksföreståndare. Denne skickade till

Finland en här, att rensa landet från Donskar. Men en af konung Johans
lillgifne, Mäns Frille, en finsk adelsman, försvarade manligen Abo slott från
d. 2 Juli (ill 8 Sept. 1502, då myteri uppstod bland den tyska besättningen,
som leddes vid mager kost och tvang Frille att uppgifva slodet.

År 1520, när den omilde kung Christian kom till välde i Sverige, skic-
kades Hemming Gadd till Finland, för att med en liten trupp, men isynner-
het med fagert tal spela landeti Danskames händer, hvilket ock för det
mesta lyckades. Till kommendant på Åbo slott sattes nu den lika grymme
som tappre junker Thomas Wolf. Men danska väldet i Sverige föll,, och Gu-
staf Wasa skickade Nils Westgöthe med en ringa här till Finland. Denne
belade Åbo slott den 25 Nov. 1521 och biskop Arvid Kurck, jemte den mesla
adeln, gick öfver pä hans sida. Men junker Thomas gjorde ett utfall när
man minst det väntade, nedlade månge af Gustafs folk och tog Bengt West-
göthe samt flere förnäme herrar till fånga. Några af desse lät han morgonen
efter utfallet upphänga pä slottsmuren, „till ett ömkeligt ögnamöte för de be-
lägrande.,, Icke nog dermed. I början af är 1522 gingo konung Christians
sista blodsbudskap öfver Sverige och Finland, dem junker Thomas ej var sen
att efterkomma. Så rann dä åter flera herrars blod pä Åbo slott, dem jun-
kern höll som gisslan fångne, bland dem den högt ansedde Tönnies Erikson
Tott, lagman öfver Norra Finland, Henrik Stenson Renhufvud, och junkerns
egen skrifvare Magnus. En man blef skonad, och det var den unge Erik
Flemming till Qvidja, som sedan blef en sä mäktig herre. Han ställde sig
ganska nitisk för Danskames sak, men afvog mot Svenskarue, och „drog jun-
ker Thomas om näsan.,, En da£ sade Flemming till junkern: vi hafva här sä
mänge Svenskar, som till ingen nytta äro.; lät mig föra dem mot fienden i ett
utfall och gif mig sä många Danskar med, som behöfvas att hålla Svenskarne
i styr! Det vore minsann icke så galet, tänkte junker Thomas och tillätFlem-
ming göra som han lyste. Men Flemming hade pä hemliga vägar underrät-
tat Svenskarne om sitt förelrafvande och föll med alla de sina öfvér den
danska betäckningen, som nu kom mellan tvenne eldar och blef nedgjord till
sista man. Flemming och hans medfängue undkommo nu lyckligen.

Den gången emellertid gick junker Thomas kuppfri, ty om våren når
det blef öppet vatten, kom Severin Norby med danska flottan och undsatte
slottet den 21 Maj. Men inpå sommaren, i lÖrjan af Juli, skickades junker
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Thoma» att förse Danskarne i Stockholm med lifsmedel frän Finland. Han
visste icke att Gustaf Wasa dä redan med Litbecks tillhjelp hade en flotta i
sjön. Junkern seglade alltså med godt mod och väl lastade skutor öfver Ålands

haf. Vid Furusund skickade han ett fartyg att speja om vägen var säker.
Detta uppsnappade Erik Flemming, som låg i forsat bakom en udde, lät sätta
svensk besättning derpä, förklädd till Danskar, och skickade det tillbaka.
Junker Thomas var otålig och rodde fartyget till mötes, frågande huru det
stod.till. Allt väl! svarades, hvarpå junkern steg ombord, och blef så fån-
gen, innan han hann kasta sig i sin esping igen. Men Gustaf Wasa var på
honom mäkta vred och lät, till straff för hans illgerningar, hänga honom i en

ek pä Tynnelsö Och skall det synnerligen hafva förtrutit junker Thomas,
att han icke aktades värdig att hänga i ett rep, af hampa, ulan allenast i ett

af bast. — Men Åbo slott blef i Augusti 1523, efter 12 dagars belägring,
uppgifvet af Danskarne.

' Nästa fejd, som slottet säg, var ett brödrakrig. Konung- Erik XIV"
anklagade sin broder, hertig Johan af Finland, for bruten tro och förrädiska
stämplingar samt skickade i Maj 156:1 en här under Atidern Rålambs befäl
att intaga Åbo slott, der hertigen med sin gemål residerade. Men hertigen

värjde sig tappert och mången strid stod der. Pä sistone, när konungen*

män fatt förstärkning, när den lofvade polska hjelpen icke kom och slottet
var illa medfaret, begynte modet svigta hos de belägrade. Dä, säges det,
hafva de kunglige öfversmort eu häst med tjära, täudt eld på ho-
nom och låtit honom brinnande löpa i sin vånda pä Hevosaari eller Hästhol-
men gentiemot slottet i vester. Och dä har besättningen pä slottet med så-
daii nyfikenhet lupit att se på denna vidunderliga syn, att den öfvergaf sina
poster pä östra sidan, hvarföre, då fienden med all makt föll öfver dem frän
denna sida, slottet i första villan och häpenheten eröfrades den 12 Augusti
1563. Säkert är åtminstone att slottet togs och meddetsamma hertigen, hans
gemål samt tjenare och anhängare, hvilka sedan alla straffades med död
eller fängelse. När hertigen leddes ut från slottet, rusade Anders gabelfana
uppå honom med lyftad dolk, för att döda honom, — som det troddes, pä Ko-
nung_Eriks hemliga viuk, men hindrades frän detta missdåd af Nils Boje.

Åter förflöto fyra och tjugu år, och nu såg Åbo slott för andra gängen
Wasaätteu inbördes kämpa om land och krona. Konung Sigismund var mak-

tig i södra Finland, men hertig Carl i det norra. Klubbekriget var utkäm-
padt och den tappre Clas Flemming död „af trollskott.,, Eri annan Christina
Gyllenstjerna, beslöt hans enka, den modiga JEbba Stenbock, att bevara Åbo
slott åt konungen. Med henne voro Stälarms fru, Elin Flemming, Kureks fru,
Catharina Boje, samt flera andra förnäma finska fruar i slottet inneslutna, och
stålhållare der var dfen inanhaflige Hans Erikson till Brinkala, som hade vid
sin sida Bengt Gyllenlöf, Aaders Larsson till Botila och andre konungens
frimodige män, men äfven hertig Carl hade i slottet mången hemlig an-
hängare.

I förstone voro ock Arvid Stälarm och Axel Kurck med hela den finska
hären här tillstädes. Sedan hertigen utan hinder landstigit vid Ispois och
Uittamo i Augusti 1597, mötte honom Ståfcirm med finska rytteriet pä Kuppis
slätt. Men innan det kom till slag, begyntes underhandlingar. Och antingen

nu Finnarne den gängen, mot sin vana, voro försagde, eller, hvad som är
troligare, mången i hopen var tvehägse till hvem han borde hälla sig; allt-
nog, när amiralen Scheel" lät lossa ett par styckeskott öfver deras hufvuden,
ropande på förräderi, och hertigens båtsmän gjorde min att anfalla, drogo sig
Finnarne undan ät Tavastehus, lemnaude slottet åt sitt öde. Strax begynte
Joachim Scheel och hertigens naturlige son, Carl Gyllenhjelin, som här skulle
aflägga sitt lärospån, att uppkasta skansar på Qvarnbacken, Korpilaks berget
och Wilkkilä backen, hvarifrän de flitigt besböto slottet med. grofva styc-
keskott.

Hertigen menade att fruntimren pä slottet skulle skrämmas af kanon-
dundret och yrka pä kapitulation. Msn han bedrog sig, de voro bland de
modigaste. Eugåug när man. i slottet höll bön, träffades en person vid fru
Ebbas sida af en kanonkula.. Men långt ifrån att deraf förfäras, uppmanade
hon besättningen till manlig-t motstånd. De belägrade försvarade sig ock tap-
pert i förstone; de-uppförde framför porten ett bollverk af träd och uppfylldt
med jord, hvarifrän de underhöllo en så lifiig eld, att ingen fiende om dagen
vågade sig pä slätten uiider slottet. Men inom deras murar lurade förräde-
riet. En student vid namn D

#
aniel Hjort lyckades i hemlighet förleda knek-

tarne till uppstudsighet, och följden blef att den hjeltemodiga fru Ebba måste

uppgifva slottet den 28 Sept. 1597, hvarefter hon, jemte alla som derinne
voro, af hertigen fördes fängne till Stockholm. Det är bekant, att när herti-
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gen inkom i slottet, lät han öppna den döde Clas Flemmings kista, tog sin
gamle ovän i skägget och utropade: „hade du nu lefvat, sä hade ditt hufvud
icke sudit mycket säkert.,, „Om min salige herre lefval, „ svarade härtill fru
Ebba, „sä hade eders furstliga näde aldrig kommit härin.,, Belägringen hade
kosfat hertigen 260 man. 'men sä kunde han ock vara nöjd med bytet, ty
förutom slottet fick han der mänga sköna kanoner och 10 rikefs örlogsskepp
jemte galejor. Vid sin bortresa lät han en fransos vid namn Bignon skrifva
följande latinska verser pfvanför dörrpanelningen i stora salen af gamla slottet:

Carolus huc veni, vici fudique rebelles,
Hinc abeo, prorsus vestigia nulla relinquens:
Huc iterum veniarn, caveat sibi conscius omnis,
Non 1110 parcet tempore dextra reis. *)

Hertigen hade anförtrott slottet åt tvenne Flemmingar af sitt parti,
Clas och Lars Hermansöner samt Jöran Horn. Desse läto jultiden 1597 af ett
bref från konung Sigismund beveka sig att öfverlemna slodet till Arvid Stål-
arm och undskyllde sig hos hertigen sä godt de kunde. Året derpå inträf-
fade det ryktbara „korfläget„ och Stängebro slag, hvarigenom all Sigismunds
makt i Sverige blef bruten. Deremot lät han uppmana Finnarne att troget
hålla honom deras land tillhanda, och mot deras okufliga trohet strandade
alla hertigens förmaningar i motsatt syfte. Alltså skickades amiralen Joa-
chim Scheel i Augusti 1599 med flottan mot Finland, eröfrade Castelholm och
inspärrade Åbo slott. Strax derefterkom hertigen; en finsk adelsman, Hans
Bengtson, som nyligen återkommit efter tolf års krigstjenst i Frankrike, lot-
sade honom till Kärknäs i Sagu socken, der han beqvämlisen landsatte sitt
krigsfolk. Axel Kurck med sina Finnar hade dragit sig frän Åbo och betade
sina hästar vid Wähäjoki bro i Haliko , socken, dä hertigen kom öfver dem
och slog dem efter en kort strid. Men Joachim Scheel fick förstärkning och
ansatte härdeligen Åbo slott, medan hertigen for till Helsingfors och höll blo-
dig räfst med sina fiender.

*) "Jag Carl har kommit hit, besegrat och slagit Tebelleme ; jag beger mig häri-
från, qvarlemnande nästan inga spår: jag skalf återkomma,och åkte sig då den
som vet med sig (något ondt), ty på den tid*en »kull min havd icke skoua de
skyldigt." — Och dermcd höll han ord. <

Scheel lät uppfordra slottet stt gifra sig, nien förgäfVes, Al-rid Stal*
arm lät göra en förhuggning i det inre af slottet och hotade att försvara si£
till sista man samt tända eld pä krutkammaren, derest han ej finge kapitulera
pä billiga vilkor. Men Scheel lät aflifva sju fängne herrar, dem han tagit
pä Castelholm och uppsätta deras afhuggua hufvuden på pålar gentemot slot-
tet. Vid »amma tid kom en af Sfälarms tjenare från landet och lopp i mörka
natlen genom vakterna in i slottet, berättande för alla huru Kurck var slagen
och hertigen rådande i hela landet. Deraf falide besättningen modetf en
skottsk ryt (mästare William Redvin skickades till Helsingfors att under-
handla med hertigen och äterkom med det svar, att hän ville taga de be-
lägrade till nåder, dock skulle enhvar inför rätta svara för sina gerningar.

Nu uppgafs således Åbo slott och alla som derinne voro gjordes till
krigsfångar. Hertigen, som emellertidintagit Wiborg och der hållit sin blods-
domstol, återvände nu förgrymmad till Åbo. Fångarne ställdes för rätta och
dödsdomen var pä förhand beslulad. IS7är denna upplästes i rådstugan, be-
gärde Arvid Sfälarm, ingen annan nåd, än att han måtte fä dö för alla de
andra, efter han i Finland fört högsta befälet. Hertigen icke allenast afslog
denna adla bön; han var ock grym nog att både denna och sedan flera gån-
ger räta föra Stälarm till afrättsplatsen och der benåda honom. Men domen
uppfästes ånyo framför slottet, der man slagit en ring och en stor hop folk
af-alla ständ var församlad. Vid samma tillfälle skedde hyllningen, och all
allmogen svor med uppräckta finger bättring oehVohet åt hertigen. Emel-
lertid stodo alla fängarne pä knä, och när hertigen ville gä' ur ringen, uppreste
sig Johan Flemming och bad om nåd. Men hertigen svarade att den som
tillförene försmått hans nåd*), icke mera kunde hoppas derpä.

*) Hertigen skall ha låtit kalla Flemming till sig och, för hans ungdoms skull, till-
bjudit honom nåd, derest han ville troget tjena hertigen. Detta vägrade Flem-
ining, sägande att han svurit sin konung ensam trohet, bad likväl om nåd, ined
löfte att sedan gå i landsflykt, och föll dervid ned på ett knä. Hertigen sporde
då, hvarföre han icke föll på båda knäna; Flemming svarade: emedan han »pa-
rade denna vördnadsbetygelse allenast åt sin Gnd och sin konung. Då lifvadel
hertigens gamla hat; du gifter nogsamt tillkänna, sade han, att du ärft din fa-
ders sinnelag och varnar oss för det vi af dig hafve att vänta. Derföre må du

stå din egen fara.
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Detta var sista gången Åbo slott belägrades och eröfrades; man kunde
tillägga", det var sista gängen det ägde någon' betydenhet som fäste. Under
hela 1600 talet säg det (utom de första åren) framför sina murar ingen

fiende. Men „stora ofreden,, kom och 1713 den 28 Augusti intågade Ryssar-
ne i Åbo. Både staden och slottet voro öfvergifna. Czar Peter, som person-
ligen deltog i fälttåget, bodde i Wittfothska huset vid broändan, men större

delen af hären slog läger pä slottsfältet och Lill-Heickilä åkem. Några sven-
ska galerer, som frän slottsfjärden sköto skarpt på fienden, kommo Ryssarne
att tro, det hela svenska flottan var i antågande, och de uppbröto härifrån,
efter att ha förstört hvad de ej kunde medföra. Men efter affären vid Pel-
käne d. 6 Oktober, ryckte Furst Galitzin äter in i Åbo, tog, efter vinterfålt-

tåo-et till Österbotten, der sitt varaktiga residens och erkändes af vän och fien-
de som en rättvis herre, sä långt hans arm i krigets nöd förmådde. Om vå-

ren 171i uppkastades kring slottet en torfvall och tvenne skansar bygdes, för

att skydda åmynningen mot svenska galerer. Mera behöfdes icke heller,
bruten var Sveriges makt, modlöshet och förtvinan rådde; landet öde ; för-

valtningen godtyckligt skött af improviserade tjenstemäu. Slutligen efterträd-
des den rättvise Galitzin af Douglas, förhatlig i åminnelse, och man beredde

sig på det värsta, då freden i Nystad gjorde slut pä krigets olyckor.

År 1712 den 29 Augusti, en söndag, när det ringdes till aftonsång, in-
ryckte öfverste Kamikoff med ett par kompanier ryska dragoner i Åbo. Jn*
gen aftonsäng blef af den gängen; stadens innevånare kallades till rådhuste
och mäste svära kejsarinnan Elisabeth trohetsed. Kort derefter ankom gene-
ral Keith till staden, frågande magistraten och presterskapet, som gingo till
mötes ända till Pemar Wista: „hvarmed de nu ville fägua sina gäster, dem
de bjudit till sig.,, Slottet befanns tomt, dock insattes der rysk vakt, icke
för krigsbruk, utan emedan både magasin och arkli der inrättades. Allmänna
ärenderna sköttes nästan lika summariskt, som efter 1713; Campeuhausen
hette den man, som pä engåug var generalguvernör, landshöfding, president,
akademiekansler, biskop och öfverborgmäsfare. För öfrigt var Ryssames vi-
stelse i Åbo utmärkt af många lustbarheter, isynnerhet medan här underhand-
lades om freden är 1743. Den ena balen omvexlade med den andra. Under
dessa baler var det som generalKeith förälskade sig i den sköna Eva Mer-
keu, dotter till politieborgmästaren i Åbo; en föiblndelse, hvilken blef bäde

intimare och långvarigare, än just vid Finlands enkla seder brukligt var.
Sjelfva fredsslutet firades med alla upptänkliga lusfbaiheter. Det afkunnades
d. 7 Augusti „under klingande musik och ljungaude styckeskott. „ Om afto-
nen var hela släden illuminerad. „Baler och frakferingar nu hos den ena, nu
hos den andra af svenska och ryska herrarne, varade i några dagar med all
magnificence. Hos Hans Excellens Riksrådet Grefve Cedcrcreufz rann vin,
hvaraf icke mänga droppar fingo falla (ill marken. Furst Rumänzoff och jem-
väl Generalen Luberas läto hvardera en hel oxe stekas och ställde den med
förgyllda horn pä en dertill gjord ställning, med trappor upp, menigheten till
pris. Den som fick behålla hornen fick pramium. Präktiga illuminationer an-
ställdes. Men ett gjorde den största uppmärksamheten: när Generalen Lube-
ras trakterade, lät han hänga en stor ofantlig taflapä hofrätlsväggen, der han
bodde, midlöfver ingången, hvaruppä stodo målade tvenne mot hvarandra ut-
räckte sammanfattande händer, med denna öfverskrift: Pax & Jlernum
Fte dus; hvilken tafla var öfverallt i vacker ordning med ljus besatt, hvilka
om qvällen itändes. Ljusen bruuno hela natten. Om morgonen sägs taflan i
allt öfrigt oskadd, allenast ett ljus hade brännt bokstafven M i ordet Mter-
nnm, så att man läste: Pax & ternum Fa;dus, som gaf pä devisen en
helt annan mening och gjorde hos mången en hjcrteknyck. „

Med 1788 och 1808 årskrig hade slottet intet att skaffa: dess bestäm-
melse är numera den fredliga, att förvara brottet inom lås och bom samt
qvarstä som en prydnad för nejden och e(t minne frän' forntiden. Till sitt
yttre är det med omsorg underhållet och dess medeltidiska anblick skulle
sällsamt sticka af mot det uv sä moderniserade Åbo, om det icke hade en
sä värdig vis-å-vis i

2. Åbo Domkyrka,
År Åbo slott det äldsta historiska minne Finland äger. så är Åbo dom-

kyrka deremot det mest vördnadsbjudande,det vid hvilket bäde öga och tan-
ke med andakt dröja. Här, inom dessa murar, var kristendomens vagga och
lifspuukt i Finland; här danades på kristlig grund dess första bildning; här
verkade dess störste, dess oförgätligaste män, och många af dem sofva den
eviga sömnen under hvalfven af denna stenkoloss. Mänga öden hafva gått
öfver Finland med sorg och glädje; de hafva bortsopat forntidens flesta spär



98

det nu lefvande slagtet anar föga på hvilka grafvar och ruiner det trampar.

Men qvar står Åbo domkyrka, bergfast, orubbelig genom tiderna, ett fädem-
es dyrbara testamente ät efterverlden. Ljungelden har drabbat den, lågorna
hafva härjat den, fiendehand har plundrat den, men den står dock qvar än i
dag i höghet och storhet, oförgänglig i alla öden, lik den religion, hvars lä-
ror redan fem och ett hälft århundrade predikats inom dess murar.

Domkyrkan är den som ger hela Åbo dess karakteristiska prägel; frän
gin fria plats pä södra sidan om elfven, dominerar den hela nejden. Vid den
Btadua främlingens blickar först och helst; med en helig aktning träder man
under dess höga murar, under dess mäktiga hvalf; man känner sig ödmjuk
vid sidan af denna stenmassa och likväl upphöjd genom dess sublima storhet.
Den är kristendomens majestät förkroppsligade i sten — icke dessa tunga,

mörka och dystra hvalf, i hvilka medeltiden framsuckade sin andakt under
fastor och späkningar, — icke heller denna alltför fria och lätta, man vore

frestad att säga lättsinniga arkitektur, hvarmed nutiden stundom roar sig att
kokettera inför vår Herre — utan medeltidens stränga allvar och imponerande
storhet, lyckligt förenad med en nyare tids ljusare, mera frimodiga skaplynue.

Man kan lätt föresfälla sig, att Åbo domkyrka vid sin första bygnad
hade hvarken det utseende eller det omfång, som jiu. Årtalet för dess grund-
läggning känner man icke; man vet endast, att redan aren 1292 och 129öaf-
lat beviljades för dem som besökte den „till jungfru. Marias och den he-
lige Henrik martyrens ära,, grundade kyrkan i Åbo. Deremot känner man,

att biskop Magnus I — den förste infödde Finne pä biskopsstolen — är 1300
hitflyttade, det andliga residenset frän Rändämäki, d. a. gjorde kyrkan till
domkyrka.

På den fordom säkallade Unikangari — sömnens kulle, ett
skönt och betydelsefullt namn för en kyrkogärd — reste sig af ålder en fast
mur af gråsten, upptill förhöjd med tegel, 12 fot hög och t fot tjock, hvilken
omslöt de dödas boningar. Denna mur, som i omkrets höll 1310 fot, var sä
fast ock stark, att man ansåg den fordom ha varit ämnad till nödvärn, för
hvilket ändamål skottgluggar fuunos i den anbragta. Under dess nordliga
del furmos kallrar, enligt uppgift, fordom munkames boningar, men sedan ut-
hyrda till ver Idsligt bruk. Äfven furmos fordom oiYauför södra och vestra

portarna kamrar i muren, der munkarne sålde aflat, men i hvilka sedermera
brandvakterne stucko sig in, när det var ruskig väderlek. Hvem skulle väl i
detta dystra granskap söka Finlands sånggudinnor? Här bedde de likväl; här
i sammanhang med denna kyrkogårdsmur lågo de förd na gamla på sistone
ytterst förfallna akademiska bygnaderna, inom hvilkas tränga väggar landets
lärdom residerade under mer än halftannat århundrade, intill dess nya univer-
sitetshuset invigdes år 1815.

Innanför denna nu raserade mur och den äfven öfvergifna kyrkogärden
ligger domkyrkan. Uppförd af tegel i gammal gölhisk bygnadsstil, är kyr-
kan, jemte det i Gustaf II Adolfs tid tillbygda choret, hvartill en förmögen
handlande i Åbo, Jacob Wolle, skall hafva bestätt kostnaden, 300 fot lång,
127 fot bred och 150 fot hög, men dét med koppar betäckta större tornet öf-
verskjuter 300 fot*) i höjd. Höga ljusa fönster breda en klar dager inom
dess mäktiga hvalf och belysa pelarne, nicherna, grafchoren, det in- och ut-
vändigt lika sköna förgyllda orgelverket (af Anderson), det största
samt altartaflan, — Christi förklaring, målad af Westin — i det vackra cho-
ret , bestämdt alt prydas af Ekmans alfrescoinälningar. Allt i detta subli-
ma tempel — höjden, klarheten, bygnadens rena stil, tonernas äterskall, mo-
numenlerna, tanken på det förgångna och det eviga, — allt förenar sig att
stämma sinnet till helig andakt och ingifva betraktaren denna frimodiga för-
tröstan, 3om midt i vexlingarnes verld igenkänner närvaron af en evig försyn.

Såsom kristendomens medelpunkt och stamhåll i Finland, var Åbo dom-
kyrka fordom utsmyckad med en på sin tid ovanlig prakt. Juustens krönika
är uppfylld med detaljer om de altaren och prydnader, hvarmed dels bisko-
parne, dels rike ädlingar begåfvade kyrkan, i mening att försona ett brott
eller rädda sin själ ur skärselden. Så omtalas att biskop Hemming förärade
till kyrkan mitra och staf, många dyrbara böcker samt sköna prydnader. An
frikostigare och mera praktälskande var biskop Magnus Olai Tavast. Kröni-
kan synes ej kunna nog beprisa de dyrbarheter denne mäktige prelat, för det
mesta pä egen bekostnad, förskaffade kyrkan, och uppräknar bland annat en
högst praktfull monstrans och flera reliquieskrin för hufvudaltaret, kalk, pa-
tén och monile af renaste guld, ett stort och kostbart silfverkors samt flera

*j Enligt mätning före branden ; nyare zifiror saknas.
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lysande skrudar, förfärdigade under biskopens pilgrimsfärd i Venedig. Man
vet äfven att altaret varit rikt förgylldt och fönsterna prydda med sköna mål-
ningar. 'Hvart alla dessa dyrbarheter under tidernas lopp försvunnit, derom
naknas all säker underrättelse; dock är mer än sannolikt, att eldsvådorna
1425, 1429, 1459, 1546 och 1594 samt danska sköflingarna 1510 och 1521 för-
stört eller förskingrat det mesta af kyrkans katholska prydnader. Det möj-
ligen ännu öfriga tordeha blifvit undanskaffadt till Sverige eller förgåtts med
biskop Arvid Kurk är 1521. Under sedan följande lugnare tider återstäldes
väl kyrkans yttre glans till någon del, men aldrig sådan som den var under
Magni tid. Juslén i sin beskrifning om Åbo år 1700 talar dock med välbe-
hag om dess präktiga fönster, af hvilka några kostat öfver 80 daler, en altar-
tafla inlöst för 2000, en predikstol för 1000 och en dopfunt, äfven inlöst för
1000 daler, om hvilken sislnämda försäkras, „att den skall vara af högre
värde än någon i Europa (?), undantagande den som päfven Innocentius ny-
ligen låtit förfärdiga.,, Allt delta fördes vid ryska infallet 1713 till Sverige,
och samtidigt försvann äfven kyrkans dyrbaraste relik, Sanct Henriks ben,
dem samme biskop Magnus låtit infatta i silfver och hvilka en obestyrkt sä-
gen påstår hafva blifvit af furst Galitziu förda till Petersburg, sammanställda
till ett fuflständigt skelett och förvarade i Czar Peters samlingar, tillika med
brödet, hvaraf arbetarne ätit vid domkyrkans byggande *).

Till den katholska gudstjenstens slät hörde messor, genom fromma gåf-
vor och testamenten instiftade „att hällas intill domen,,, och altaren bygda
till Christi eller något helgons ära. Pä messor var ingen brist; ty, säger
krönikan, „biskop Magnus (Tavast) inrättade mellan morgon- och aftonmessor-
na jemväl särskilda messor, sä att ingen dagens timma utan messa förgick.,,
Derhos furmos i kyrkau tjugu större och mindre allaren; till sådant ändamål
voro der bygda många smä sidochor, hvilka ännu, dels torna, dels som graf-
chor, erinra om sitt forntida bruk. Till allt dettas underhäll åtnjöt kyrkan
betydliga inkomster af fromma gäfvor, jordegendomoch gärdar.

Bland minnen af det förgångna dröjer betraktaren med ett eget intresse
vid de dödas boningar. I Abo domkyrka hvilar mycket af hvad som fordom
utgjorde Finlands glans. De flesta af biskoparne äro här begrafna, ehuru ti-

*) Biihs. Finland och d -ss Invånare s 24.

dens förstörande tand utplånat sjelfva den minnesgoda marmorns vitnesbörd
derom. Sextonhundratalets aristokratiska ståt, som älskade att lysa ännu ef-
ter döden, har här sökt att föreviga sig i stolta minnesvärdar, och ehuru lå-
gorna härjat en stor del af deras prakt, återstår likväl tillräckligt deraf, för
att fängsla blicken och minnet vid dessa förgängelsens rum.

Invid södra muren af kyrkan finner man först det grafchor, hvarahder
den berömda, med Wasaätfen beslägtade familjen Tott har sin hviloslad.
Här slumrar fjerran från make och son den olycklige konung ErikXlV:s ädla
och härdt pröfvade drottning Catharina Mansdotter vid sidan af sin dotter
Sigfrid, förmäld med Henrik Tott och moder till den tappre Åke Tott, hvars
bild, jemte hans makas, Christina Brahes, är uthuggen i sten. Hans arfvin-
gar köpte grafven för 500 tunnor spanmål 1611; monumentet reste Pehr Brahe
1688. Laudshöfdingen öfver Åbo län friherre Lorentz Creutz hvilar i samma
graf. Näst derintill har assessorn i Åbo hofrätt Olof Wallenstjerna är
1687 för 700 daler kopparmynt inköpt ett grafchor ät sin familj. Närmast
detta äter hvilar den gamla familjen Stålhandske, hvars dyrbara monu-
ment af svart marmor betäcker stoftet af Gustaf Adolfs krigskamrat, den
tappre Thorsten Stålhandske, däd under Lennart Torstensons tåg till Julland
1644, jemtehans maka Christina Horn och en ättling af Kurckska familjen,
Magnus. C&oret, som inköptes 1615 för 900 riksdaler, var rikt pä vapen och
troféer från trettioåriga kriget.

Går man öfver kyrkan till norra muren, börjande från altaret, finner
man först det grafchor, som innesluter familjerna Kur ek och Horn, inköpt
är 1652 för 200 daler silfve.-mynt. I sex kistor hvila derunder medlemmar af
dessa båda berömda familjer; vapensköldar vitna om ätternas glans.; Närmast
derintill är det s. k. Gezeliska grafchoret, inköpt är 1650af öfversten gref-
ve Arvid Wittenberg, som äfven ligger här begrafven. Efter hans död återföll
det till kyrkan och inköptes 1683 af biskop Johannes Gezelius (d.a.) för 100
daler silfvermynt. Choret, som är betäckt med latinska inskrifter af andeligt
innehåll, får väl af dessa ett annat utseende än de adeliga grifterna; men
Gezeliernas aristokratiska tidehvarf har tryckt sin prägel äfven. derpå; lik
sina katholske företrädare, var den äldste Gezelius en kyrkans furste ännu
i grafven. Det har således jemförelsens intresse, när man efter denna grift
besöker den närmaste, det s. k. ~Chrisli lekamen* cnor,„ hvaresl den store
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biskop Magnus valt sin hvilostad, såsom man ännu kan finna af de i jerngall-
ret konstrikt ingjutna orden tftttlO ItlC-t fpO WlaQtitä £)lat e:ptlö fecit
ftett \). OpllS «£)(SBSP 3K2f9ii32£* Griften, som gömmer flera medlemmar
af familjen Tavast, betäcktes fordom af tvenne i Flandern gjutna kopparhäl-
lar. I öfrigt är deda chor märkvärdigt för sin grafskrift öfver skottska öf-
versten Cockburn, död i Åbo 1621 och ledsagad till grafven af Gustaf Adolf,
samt för tvenne i marmor huggna bilder af hjelten Evert Horn och hans maka
Margaretha Fineke. Här bland kyrkans och krigets hjeltar hvilar äfven stof-
tet af en fredlig professor i Åbo Johan Thorvöste, som ägde choret 1731. —
Ännu finnes slutligen ett grafchor, hvars grundläggares namn är obekant.
Man erfar endast af vapensköldar och inskrifter, att det tjenat som hvilostad
för familjerna Munek, Kijk, Gyllenkrok, Birckholtz och Starenskiöld.

v Vid 1827 års brand ödelades äfven domkyrkan, men uppstod herrligare
åter ur gruset, riktad med ny orgel, testamenterad af en patriotisk borgare,
ny altartafla och nytt koppartak.

Planchen är tecknad frän nordvest. Man ser ån, domkyrkan och en del
af staden jemte observatorium.

3. Kuustö Ruiner.

Begifvom oss frän domkyrkan till biskopssätet.

Ej långt ifrån Åbo i Piikkis socken ligger Kuusfö holme (namnet sam_
mandraget af Ku us isto, granskog), 1 mil lång och A mil bred, utgörande
ett kapell för sig, som fått prest och kyrka pä 1600 talet. Här reste 6ig for-
dom det stolta biskopssätet af samma namn.

Gamla handlingar omtala Kuustö såsom en biskopen i Åbo tillhörig
landtgärd , och man har anledning att förmoda, det redan biskop Magnus I
(omkr. 12Ö5) här haft sin bostad. Hans efterträdare Ragvald II intogs sä af
ortens naturskönhet, att han här bygde sitt residens, frän hvars rikt försedda
kältrar han gästfritt undfägnade landets magnater och domherrarne frän Åbo— ulan att likväl kunna kredensa det fradgande dryckeshornet med en huld
värdinna» händer. Svart infnnno sig likväl objudne gäster, som icke nöjde
»ig med vanlig undfägnad. En rysk flotta inseglade är 1318 i Aura , fienden

plundrade Abo och ansatte derefter Kuustö, dit biskopen medbiagt kyrkans
archiv och dyrbarheter. Länge försvarade sig prelaten med en lapperhet, den
tiden icke ovanlig bland kyrkans fursfar, men slutligen nödgadeshan fly, bor-
gen uppgick i lågor, och oersättliga dokumenter blefvo förstörda.

Först efter 113 års förlopp blef borgen äter uppbygd af biskop Magnus
II är 1431, fastare och herrligare än förr med stenmurar och torn. Älskande
prakt och vällefnad, höll han i sid furstliga residens ett verkligt hof, omgaf
sig med en hbfstat af adliga svenner och drog ut med en lifvakt i lysande
rustningar. — Ön led i sednare hälften af 1400 talet genom Vifaliebrödernes
besök, men borgen stod orubbad till är 1470, då den genom vadeld nedbrann
och mänga för finska historien vigtiga handlingar der ånyo förstördes. Den
tiden herskade i Åbo biskop Conrad Bitze, äfven en mäkrig prelat. Han sat-
te kyrkans hela myndighet och tillgångar i rörelse med den framgång, att
slottet redan följande året 1471 uppstod förskönadt ur sin aska. 1463 erhöl-
lo Åbo biskopar sladfästelse på ägandet af Kuus(ö; 1507 erfar man att bi-
skop Johannes IV tillträdde slottet mot erläggande af 200 marker silfver till
sin företrädares arfvingar»

År 1521, då Åbo slott belägrades af Gustaf Wasas folk, erhöllo desse
ammunition och gevär af biskop Arvid Kurck på Kuustö. Detta kom sedan
att stå biskopen dyrt. Severin Norby intog Åbo och belade derefterKuustö,
dit biskop Arvid, som fordom Ragvald, hade undanskaffat sina och domkyr-

kans dyrbarheter. Efter e(( (appert försvar begynte lifsmedlen på slottet try-
ta; biskopen flydde med sina skatter nattetid, men förgicks pä öfverresan till
Sverige. Danskarne innehade Kuustö till 1521, då det; föll i Flemmingarncsvåld,
sedan de en dag beskjutit det." Nu var det slut med Kuustö som fäste. Be-
läget sä nära till Åbo slott, kunde det med läfthe( umbäras, men dess under-
hällande medförde för allmogen stor tunga. Följakteligen, då Gustaf I genom
Westerås recess år 1527 stadgade reformationen och indrog till staten de an-
deligas gods, drabbade detta öde äfven Kuustö. Pä konungens befallning
nedrefs slottet är 1528 om sommaren af fogden pä Åbo slott Mäns Svenson
jemte'allmogen, och kungsgärdeu Kuustö anslogs sedermera, vid indelnings-
verket upprättande i Kon. Carl Xl:s tid, (ill boställe för öfversten vid Åbo
läns infanteriregemente. Piikis kyrka, som bygdes på 1600 talet, säges till
största delen vara uppförd af materialer frän det nediifua slodet.
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räknad, utgjorde vidpass 2100 rubel silfver. Skjälö äger för öfrigt, likt andra

inrättningar af samma slag, rättigheten att ärfva der inlöste dårars efterlem-

nade förmögenhet. Gratis mottagas inga patienter; socknarna inlösa hvar-
ochen sina medellöse, och kostnaden härvid uppgår till minst 210 och högst
500 rubel banko assignationer engäng för alla.

Nagu skärgärd är vacker och omvexlande, men vare sig att tanken på
den här bofasta olyckan fördystrar anblicken, eller att naturen sjelf emottagit
ett intryck deraf, alltnog, få resande nalkas det ensliga Skjälö, ulan att känna
en beklämning, som icke upphör, innan man äter vändt ryggen åt detta hem-
vist för den fruktansvärdaste af alla olyckor. Det är samma rysning, som

genomgår vandraren, när han pä Venedigs fängelseportar läser det hemskt
ryktbara „lasciati ogni speranza!,, Äfven frän Skjälös murar ljuder samma
jernhärda dom: I som här inträden, lemnen bakom eder allt hopp! Det är
väl det menskliga medlidandet som här talar dessa ord, men de äro der-
före icke mindre fruktansvärda. Ty ryck ifrån menniskan allt det hon pä
jorden älskar: fädernesland, hem, bröd, anhöriga, vänner; ryck ifrån henne

kärleken, friden och sjelfva lifvet, men lemna henne hoppet qvar, och hon
skall dä icke redlös nedsjunka i olyckans bottenlösa djup; tag äfven hoppet,
och hon skall förtvifla. Arma eländets barn på det osälla Skjälö, för eder
återstår på jordenintet— intet! Men genom det dunkel, som omtöcknar edert
väsende, framskymtar måhända den tröstande strålen af ett högre lif, af inga
jordens dimmor mera skymdt, och det hopp här nere blifvit eder förnekadt
skall derofvan icke undanryckas eder. Biden pä detta!

10. Kankas.

Detta allodialsäteri, belägeti Masku socken af Åbo län, är en af de äld-
sta adliga sätesgårdar i Finland med en urgammal karaktersbyggnad, upp-
förd i fyrkant af gråsten i en egen byggnadsart, der alla eldstäder finnas för-
enade till en skorsten midt på spetsen af taket, hvarutom i närheten af denna
byggnad underjordiska hvalf och gångar förekomma, som antyda ännu äldre
hus och att stället ifrån urminnes tid varit af höfdiugar eller andre mäktige
män i landet bebodt. Den förste kände ägare af Kånkas under förra hälften
af 15:de seklet är Nicolaus eller Clavus Lydiksson Diekn, Höfvidsman pä
Åbo slott, son af Advocatus Finlandite eller Guvernören ötver Finland," Lyder

de Kyrn, som inkom till Sverige under Konung Eriks af Pommern regering
och sannolikt äfven egt Kånkas. En dotter till förbemälde Clavus Diekn,
Karin, blef gift med Höfvidsmannen pä Åbo slott Henrik Olofsson Horn till
Åminne, hvarigenomKånkas öfvergick till Hornska slägten, af hvilken flere i
Finlands och Sveriges häfder utmärkte och frejdade män ägt denna sätesgärd
och skrifvit sig herrar till densamma. Ibland dessa må här nämnas nyssbe-
mälde Henrik Olofssons son Claes Henriksson, lagman i södra Finland och
riksråd, hvilken år 1499 undertecknade riksens räds och ständers beslut om
Konung Christiern Hanssons antagande till Sveriges Konung samt 1512stadfä-
stelsen pä Malmö recess; Henrik Claesson Horn, son till sistnämnde riksråd,
lagman i södra Finland, äfven riksråd, gnbernalor öfver hela Finland och fält—
öfverste derstädes, en af Sveriges tappraste fältherrar, död löCfi; vidare den-
nes son Carl Henriksson Horn, lagman i Norra Finland, riksråd och fältmar-
skalk, död 1601, och likasom fadren känd genom sina bedrifter, sin tapperhef
och sitt mannamod i krigen mot Ryssland; vidare hans son Henrik Carlsson
Horn, lagman i södra Finland och riks-råd, död 1618, samt äldre broder' till
den i trettioåriga kriget namnkunnige Fältmarskalken Guslaf Horn; ytterliga-
re Jöran Horn, son till Henrik Claesson. Ståthållare på Åbo slott och öfver
dess län, hvilken stupade i slaget vid Kerkholm 1605, och dennes son Arvid
Jöransson Horn, landshöfdinge öfver Nylands och Tavastehus län, samt stam-
fader för den på svenska riddarhuset introducerade adliga ätten N:o 12, död
1653; sedermera Henrik Horn, son till Henrik Carlsson, friherre till Marien-
borg, riksråd, fältmarskalk, general-guvernör öfver Finland, död 1693; Evert
Claesson Horn, general-fältmarskalk, skjuten i slaget vid Pleskow 1615; dess
son Gustaf Evertsson Horn, Friherre till Marienborg, riksråd, fältmarskalk
samt general-guvernör öfver Bremen och Verden, död 1666, samt Friherre
Evert Gustafsson Horn, herre till Kånkas, öfverste, död 1687.

Efter denna tid förekommer en lucka i Kånkas' häfder. Mot slutet af
förra seklet ägdes detta säteri af Vice-Presidenten i Åbo Hof-rätt och Vice-
Landshöfdingen i Åbo län Nils Hasselbom, adlad med namnet Fredensköld,
samt vid början af innevarande århundrade af dennes son Öfverste-Löjtnanten
Nils Fredensköld, sedermera af dess enka och efter hennes död af Hofrätts-
rådet Florus Toll, gift med nämnde Fredenskölds dotter, efter hvilkas från-
fälle sätesgården köptes af Öfverste-Löjtnanten Berndt Aniiuoff, som för
närvarande äger densamma.
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Kankas har således gamla och stora anor; inånga minnen äro fastade

vid detta gamla herresäte, som för den resande erbjuder en ålderdomlig an-
blick ännu i dag. En af dess nyare hågkomster är fästad vid eu olycks-

händelse på 1820 talet, en plötslig eldsvåda, dervid dåvarande ägaren Ofver-
ste-Löjtnanten Fredensköld omkom i lågorna. Man berättar att hans enka,
för att betyga sin djupa saknad öfver den bortgångne, haft för sed att bjuda
sina vänner pä thé i det grafclior, som förvarade hans stoft.

11. Lemsjöholm.

Lemsjöholm, pä Finska Lempinsaari, allodial-säteri i Lemo socken
af Åbo län, tillhörde vid början af 17 seklet Lagmannen i Norra Finland,
Fältmarskalken, Riks=Skattmäståren och Guvernören öfver Riga stad, slott
och län, Jesper Mattson Cruus, en i Finlands häfder namnkunnig man, hvil-
ken äfven var en af de rikaste godsägare, som någonsin funnits i detta land,
der han dessutom hade Harviala i Wänä, Jokkis i Tammela samt Wiks och
Nokia sätesgårdar i Birkala socknar med under frälserätt (illydande flere hun-
drade hemman och strögods. Han var gift med Brita De la Gardie, dotter
af den frejdstore fältöfversten Friherre Pontus De la Gardie och Sophia Gyl-
lenhjelm, konung Johan den tredjes naturliga dotter. Vid medlet af samma
sekel egdes Lemsjöholm af förbemälde marskalks son, ÖfverstenFriherre Lars
Jesperson Cruus af Gudhem samt, efter dennes död, af dess enka Anna Ma-
ria Ciuus, född grefvinna Horn, som derstädes uppfört det äldre envänings
stenhuset och år 1600 erhöll konungens tillstånd att utbyta Lemsjöholm. som
dä var under kronan reduceradt. Genom deras dotter Brita Cruus, som träd-
de i gifte med Kongl. Rådet och Presidenten Grefve Fabian Wrede, en af
förmyndaine för konung Carl XII, tillföll egendomen vid slutet af 17:de sek-
Jet AVrede-siäglen och innehades vid medlet af det 18:de utaf presiden-
ten i Krigs-Collegium, sedermera Ofver-Stäthällaren i Stockholm, Grefve Axel
Wrede Sparre. Ifrån 17öO till 178) ägdes Lemsjöholm, jemte Willnäs, afHof-
junkaren Friherre Herman Fleming, hvilken å förstnämnde säteri uppfört den
nuvarande tvåvånings karaktersbyggnaden. Af dennes arfvingar försåldes
egendomen till brukspatronen Carl Robert Muncktell år 1793 och vidare af
honom till kaptenen Anders Baér, hvarefter den gick i börd till Öfversten
Friherre Herman Fleming samt 1795 genom köp till Fri-

herre Carl Ephraiin Carpelan, af hvilken Profesjjoren Joseph Pippingsköld år
1813 (inhandlade sig Lemsjöholm, och öfvergick säteriet ifrån denhes arfvin-
gar år 1823, likaledes medelst, köpslut, till Geheime-Rädet Friherre Lars Ga-
hriel von Haartman, som för närvarande äger detsamma och genom nedlagda
betydliga kostnader ansenligeu förskönat ej allenast byggnaderna, utan ock
gärdens omgifningar med planteringar och trädgårdar i den af naturen för
öfrigt med de vackraste partier och en i Finland sällspord, yppig vegetation
rikt begäfvade nejden. Flera för landtbruket vigtiga rön hafva på Lemsjöholm
blifvit bragta till användning, och torde, vid den allt allmännare uppmärksam-
het både regering och folk begynt fästa y\å denna hufvudkälla till Finlands
välstånd, genom att konsfatera utländska methoders lämplighet för detta kli-
mat, i sin mån bidraga*till införande af en mera ratiouel land (hushållning;.

12. Willnäs.

Willnäs allodial-säferi, pä finska Lousaari, i Lerno socken och Wir-
mo härad af Åbo San, är sannolikt ett af de äldsta herresäten i Finland,
som tillhört det adliga frälset. llvem som först upptagit lägenheten och dera
undfått frälsemannarätt, torde blifva för alllid gömdt i forntidens natt; må-

hända var der redan före kristendomens införande en bostad för någon Suo-
mis höfding, likasom a det invid samma fjärd af saltsjön belägna Saaii.s,
hvarest den i landets häfder ryktbare Lalli, biskop Henriks baneman, hade ett.
af sina hemvist. Den förste kände riddare, som i sednare hälften af 15:te seklet
varit ägare till Willnäs, är Herman Magnusson Fleming, kallad den gamle,
slottsherre pä Åbo slott och öfver dess län 1400, gift med Elin, väpnaren
Philpus Jönssons dotler till Bratorp. Enligt traditionen, lärer redan vid den-
na tid den första våningen af hufvudbyggnadeu med dess i berg insprängda
kallrar och hvälfda rum vara uppförd, då vattnet ifrån den närliggande,seder-
mera till fiere hundrade famnars afständ uppgrundade saltsjöviken äfven synes
hafva nätt husets grundval. Ifrån nämnde Herman Magnusson Flemings sons-
sonson Claes Hermansson Fleming härstammade den a Svenska Riddarhuset
under N:o 4 introducerade adeliga ätten Fleming, äfvensom friherrliga ätten
Fleming af Lechtie. Hans fader Herman Persson Fleming, fältöfverste
och Svea Rikes råd, ägde nemligen, jemte Willnäs, äfven Lechtis och
flera andra betydliga gods i Finland. Ed annan son af denne iler-



LEMSJÖHOLM.





WILLNÄS.





STRÖMSHOLM.





107

man Fleming var Lars Fleming, ståthållare på Åbo slott, och öfver dess län,
sedan höfvidsman öfver Nyslott och dess län, hvilken behöll Wilinäs och
fick donation å Libelitz socken i Karelen samt var gift med fAnna
Horn, dotter af Riks-Rådot Henrik Claesson till Kånkas och fader till den pä
Wilinäs år 1592 födde Claes Fleming, Riks-Råd, President i Räknekamma-
ren, Amiral och Öfver-Stäthällare öfver Stockholms slott och stad, en i Sve-
riges häfder namnkunnig man, dels för sin verksamhet för rikets hufvudstad,
hvarest han deraf efterlemnat flerfaldiga oförvanskliga minnen, dels säsom
öfverbefälhafvare för svenska örlogsflodan i trettioåriga kriget, under hvilket
han i sjödrabbningen emot Danskarne vid Christianspriis den 26 Julii 1614
blef pä sid amiralskepp af en kanonkula dödad, i anledning hvaraf uti tredje
väningen pä Wilinäs i den så kallade Kyrksalen ännu finnas åtskilliga mål-

ningar, föreställande svenska flottans manövrer under hans befäl i de danska
farvattnen. Hans husfru var Anna Snakenborg, hvars faders syster Helena
Suakenborg blef gift med den i Englands historia namnkunnige William
Parr, Grefve af Essex. konung Henrik Vlll:s svåger och morbror till konung
Edvard VI. Denne Claes Flemings son Herman, också född på Wilinäs,
1619, Friherre till Libelitz, Amiral, Riks-Råd, Öfver-Stäihållare i Stockholm,
President i Kammar-Kollegium, sedermera utnämnd Riks-Skattmästare (hvil-
ket embete han för ett motpartis sfämplingar dock ej tillträdde) samt slute-
ligen Genéral-éuvérncir Öfver Finland, gift med Christina Fritsdotter Rosla-
din af en Rysk a Svenska Riddarhuset introducerad ätt, uppbyggde de fven-

ne öfra vällingarne af stora stenhuset å Wilinäs samt anbragle dervid en in-
skrift pä latin öfver ingången till huset så lydande:

"Ni Deus a?dificet, frustra domus ulla paratur.
Felices cives datque facitque Deus.
Invidiam oblivione ulciscere.

Herman Fleming. Anno 1655.'-
Huset utstyrdes då på det för fideu praktfullaste sätt, förstugu-golfven

och uppgångstrapporna förfärdigades af hvit marmor, och det höga taket be-
kläddes med koppar samt förseddes med torn, men både marmorn och kop-
partaket bortfördes sedermera under det långvariga kriget med Ryssland i
börjau af förra seklet. Af denne Friherre Herman Fleming byggdes samti-
digt Wilinäs kapelikyrka af sten, der ännu den mästerligt arbetade predik-
stolen bär Flemingska och Rosladinska vapnen. Hans fars, Claes Flemings,

tre söner med Anna Cruus upphöjdes i grefligt stånd och skrefvo sig grefva:
tillWilluäs, men dogo alla barnlösa, hvarefter egendomen i arf återföll till det
friherrliga grenen af Flemingska slägten, nemligen eu annan af samma Her-
man Flemings sonsöner, Öfverstelöjtnanteu vid Lifdragonerne Friherre Claea
Fleming, som finnes jemte sin fru Christina Lieven, begrafveu i Wilinäs kyrka
framföraltaret, i etthvalf, ahvars betäckningderas vapenäro i sten uthuggna. Den-
nes sov HofjuukarenFriherre HermauFleminghade 14barn, af hvilka Wilinäs se-
dermera försåldes till Krigs-Rådet Fredrik vonKnorriiig, som vidare föryttrade
egendomen till Brukspatronen Hans Henrik Kiik, af hvilkeu en af framlidne
FriherreHerman Flemings magar, MajorenToll, i börd dllöste sig godset, men
år 1795 genom köpeafhaudling öfverlät det till framlidne Geheime-Rädet
Grefve Carl Maiiuerheim, och äges det numera af bemalde Geheime-Räd?
son, Presidenten Grefve Carl Gustaf Mannerheim. Under den tid af ett
hälft sekel, som Geheime-Ilädet Grefve Mannerheim och dess ännu lefvande
enkefru innehaft egendomen, har stället blifvit genom outtröttlig möda och
nedlagde betydliga kostnader till sina yttre omgifiiingaransenligentörsköuadt,
förnämligast af Enkefru Grefvinuau Mannerheim, som, i der planterade parker
och vidsträckta alléer af ädlare slags trän till (usendetal, omskapat Wilinäs
till en af de prydligaste herregårdar i Finland.

13. Strömsholm.

När man från Bjerno kyrka tar af ät Kimito, inkommer man i en skog-
rik trakt, som nästan anlar ett vildt utseende, ju närmare man nalkas den
sednare orten. Kimito skiljes frän Bjerno genom ett smalt sund, kalladt Ki-
mito ström, hvilket under krigstider blifvit af Ryssarne tilldäniui, men sedan
åter upprensad!. Strömmen i sundet går än ät ena, än ät andra sidan, och
resande bruka afbida den stagnation, som inträffar i det ögonblick strömmeus
riktning kastar om. Invid detta sund ligger en halfö, kallad Strömsholm och
hvilken man aftecknat för dess vackra läge. Fordom en holme, förenas den
nu med Kimito genom ett smalt näs. Strömshoims största märkvärdighet är
en Ii len insjö af vidpass 100 qvadratalnars areal och ett djup af 3 (ill 5 fam-
nar, belägen helt nära sundet. Ehuru dess vatten är sött och intet synligt
utlopp förenar den med hafvet, står insjön pätagligen i underjordiskförbindel-
se med detla, ty des* vattennivå är ständigt jewnhäg med hafveU. Ratt
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täck är denna sjö med sina vassiga stränder; åtminstone fordom fanns der

äfven fisk.
Kimito kyrka ligger pä en vid slätt. Uppförd af sten i den gamla bygg-

nadsarten, har den ett imponerande yttre. Ett af hvalfven är särskildt inredt

för finsk gudstjenst.

14. Tykö.

En mil frän Stora landssvägen i Bjerno socken ligger Tyko bruk vid en

i hafvet utfallande bäck. Läget är vackert; karaktersbyggnaden af sten i

två våningar. Vid bruket finnes en hammare med tvä härdar, en masugn,

såg- och mjölqvarn samt gjuteri. Malmen, hämtad dels från Sverige, dels

frän Wihinimei m. fl. grufvor, dels myrmalm frän Nykyrka, rostas i s. k.

öppna rostugnar. Bläsverket är efter Bagges konstruktion med tre cylindrar.

Kol brännes icke i milor, utan i kolugnar. En del uthus äro uppförda afslagg

och murbruk med alnstjocka väggar. Bruket smider, jemte det dithörande

Kirjakkala, 833 skeppund samt erlägger i hammarskatt 8 skepp. 6 lispund.

Tyko består sig eget skeppsvarf samt en af gråsten i vanlig stiluppförd kyr-

ka med torn, urverk och tvenne klockor. Här finnes ock egen prest samt en

skola med 40 elever, öppen från den 1 Oktober till den 1 April, 3 dagar i

veckan.

Tyko bruk är anlagdt 1686; dess privilegier äro daterade 1687 och 1697.

Bland dess förra ägare namnes en Kijk. Numera äges bruket af Häradshöf-
ding Bremer. Wihiniemi grufva är upptäckt 1825 och Robertsfors i samma

bergslag 1827.
I Punasao kärr, icke långt frän Tyko och en half mil från hafvet, men

betydligt högre än detta, har man funnit lemningar af ett skeppsvrak. Säda-

na träffas mänga i Finland högt upp i luntlet, men deras ditkomst är derförc

icke mindre märkvärdig. Ett stycke frän bruket ligger äfven den s. k.

Flemmingska dammen. Uppförd af granit vid uUoppet af ett träsk, sannolikt

för att göra tjenst vid nägon qvarnbyggnad, tillskrifves den af traditionen
sjelfve Herr Claes. Brukets säg är numera der placerad.

På Tyko lefde ännu för få är sedan en gammal man, herr Robert Bre-

mer, hvars namn vunnit en egen ryktbarhet. Driftig landtbrukare och ägande

mångfaldiga kunskaper, leddes han af sitt spekulativa hufvud på nällsamma
funderingar. Hans mekaniska uppfinningar, hans rön med qvicksilfverkraften
o. m. d. lyckades veterligen endast att åsamka honom betydliga kostnader.
Mera vidtutseende voro hans astronomiska kalkyler; han hade sin egen ka-
lender och han plägade af planetemes sammanstötningar förutspå stora vatten-
floder och andra fruktansvärda naturfenomener, för hvilkä han varnade all-
mänheten; likväl delade hans spådomar så många andras öde att icke slå in.
Äfven som stilist och poet lät han icke binda sig af vanliga former. Må det
tilläggas att Herr Bremers aktningsvärda namn icke här blifvit nämndt för att
framställas i löjlig dager. Det har skett endast för att visa, huruledes det
som för tvä eller trehundrade ar sedan bar snillets pregel, i nittonde seklet
framstår allenast som en antiqvitet; samtidig med Sigfrid Aroni Forsius, ha-
de Hr R. Bremer utan tvifvel med rätta ansetts för en snillrik man.

15. Björkboda.

Dragsfjärds kapell, beläget pä sydostligaste udden af Egentliga Finland,
är en täck och omvexlande kustnejd, hvars lilla trädkyrka vid ändan af fjär-
den ser landfligt enkel ut, medan alm, lind och ask förena sig med björk
och rönn att gifva trakten ett ljusgrönt behag. Blodiglar fängas här i vac-
kert solsken vid träskflyarna. Pä Söderlångvik och Ölmoss bodde fordom
jättar; cfe lågo jemt i kif och strid, men i ett förliktes de, nemligen uti att
pä Trollkulla begrafva sina stupade kämpar, hvardera parten i sin ättehög.
Tvenne sädana, och de rätt väldiga, ses der ännu i' dag. Andra sägner gä
om vikingars tillhåll här; åtminstone har man funnit stora försjunkna kölar i
Ölmoss hamn. Invid Dahls bruk finnas ock trenne stora jättegrytor.

I Dragsfjärd ligger Björkboda jernbruk, anlagdt 1734 och nu, jemte
Dahls, tillhörigt Geheimerädet Ramsay. Bruket har en stångjernshammare
med 2 härdar och en bläsmaschin, drifven ömsom med ånga, ömsom med
vatten; emedan derpå är brist under torraste tiden vid slutet af sommaren, har
man vid hammaren anbragt en ängmachin. Årliga smidet är 700 och ham-
marskatten 7 skeppund. Egendomen är under nuvarande ägarens tid berömd
för sin efter nyare methoder ypperligt inrättade ladugård, och dess ost finnes
i Helsingfors på alla bord. En stor parkanläggning med ruddam, holmar och
springbrunn bidrager att förhöja ställets, äfven annars vackra omgifningar.
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Dahls närbelägna stora masugn är anlagd 1086 och hemlar sin mesta

malm dels frän Sodunga på Åland, dels frän nejderna af Wiborg. ISläsverk,
krossverk, rostugn, säg och mjölqvarn äro härmed förenade. Masugnen brin-
ner 25 a 35 veckor a rad och jern fäs, efter malmens rikhnltighet, frän 25 till
53 procent.

16. Juvankoski.

Detta pappersbruk, uppbygdt år 1821, efter nådigt privilegium af den 5

November 1820, är anlagdt invid deu sä kallade Juvankoski fors a utmarken
under Pöytis by af Uskela socken och Åbo län, pä ed afstånd af 15 verst
ifrän Salo bro och 1 | verst ifrån den väg, som leder emellan Murla och S:t
Bertils kapellkyrkor.

Bruket erhäller vatten för sin drift ifrån en emellan Kiikala och Uskela
socknar belägen insjö, kallad Pernjärvi, hvarifrån vattnet ledes till bruken,

medelst en mindre bäck af 3 versts längd, som slutar vid ed berg, der en

af naturen danad öppning eller ränna lemnar aflopp för strömfåran, under det

att berget å ömse sidor bildar eu mäktig fors och gör särskild dambyggnad
umbäriig.

Fallets höjd uti den första forsen, som störtar utför bergets sluttning, ut-
gör 23 fot pä 57 alnars afstånd ifrån forsens början. Omkring 200 alnar ne-

danföre är ett ytterligare, något mera långsintlande fall af omkring 15 fots

höjd.
Uti den öfre forsen har man uppfört ett verk för tillverkning af hvitt

papper, uti den nedre forsen ett annat för grått papper. Uti hvardera verket

arbetasvid tvenne kypar. — Papperstillverkningenbedrifves af omkring 30 ar-

betare, hvilka alla äro Finnar och pä stället inlärde i yrket. För brist af

lump kan bruket ej vara i gäng vidare än högst 6 månader af året; den öf-
riga (iden användes ad fullsläudiga det tillverkade papperet. Tillverkningens

belopp, såsom beroende af den osäkra lumptillgäugen, är derföre olika.

Närheten af den praktfulla brusande forsen och deu raska verksamheten
i bruket gifva Juvankoski eu liflighet, som gör att den resande icke ångrar
ett besök på denna ort.

17. Wiurila.

I Haliko socken ligga helt nära invid hvarandra egendomarna Amin ne
och Wiurila, båda numera liiihörando skilda grenar af familjen Armfelt.
Åminne är i Finlands häfdei väl bekant-såsom stamgods för den ena grenen
af familjen Horn; under förra seklet tillhörde det en Grefve Seton af engelsk
härkomst, som försålde egendomen (ill Generalen Baron Armfelt, fader till den
berömde Gustaf Mauritz Armfelt. Om Wiurilas tidigare öden har här ingen
annan upplysning stått alt vinna, än att förenämnde Baron Armfelt köpt det-
samma af en Grefve Wellingk. Wiurilas läge är vackert vid den långsträckta
vik af saltsjön, som här skjuter upp i landet, likasom för att bespara halfva
vägen ät Haliko a. Hufvudbyggnaden af sten i två våningar och af nyare
stil har e(t både smakfullt och ståtligt utseende, och man måsfe beklaga, att
tecknaren af planenen icke valt sin ståndpunkt sä att facaden blifvit synlig.
En trädgärd i engelsk slil fängslar der betraktarens öga, och ännu fir få är
sedan beundrade man i de praktfulla rummen en talrik och dyrbar samling
af målningar, vilue om en lyx af ädlaste slag.

Trakten har för öfrigt sin märkvärdighet både för nafuregenhefer och tra-
ditioner. Grannsocknen Uskela hvilar till stor del pä en tunn skorpa af ler-
jord, under hvilkeu en lös gyttja af ansenligt djup försåtligt lurar. Det för-
sta kända jordrasetinträffade år 1770, då pastor i församlingen en morgon
vid sitt uppvaknande fana tätt invid presfgärdeu en nydanad afgrund, i hvil-
ken han lätt under nattens sömn kunnat instörta med hela sitt hus. Ar 1825
sjönk vid ed dylikt jordras den uråldriga trädkyrkan i jorden, och är 1826
en regnig oktoberdag skedde,äter ,ett stort ras, som uppslukade 16 tunnland
åker af Weitaka säteri jemte en del af landsvägen till S:t Bertils kapell och
uppfyllde hela nejden med svafvellukt. Vid samma tillfälle kullslörtades en
qvarn med dörren uppåt, och mjölnaren, som befann .sig deriuiic, trefvade för-
gäfves efter utgången. År 1843 den 1 Juni kl. 7 vid moigonringningeu sågs
än plötsligen uppdämd, så att vattnet först kl. 3 e. ni. kunde finna ed genom-
lopp, och vid samma tillfälle insjönk större delen af gamlabegrafiiingsplafsen.
Af hvilket allt kan finnas att Uskela sockuebor lefva på ganska osäker fot.

Lskeia, Haliko och S:t Bertils kyrkor kunna alla pä engäng med lätthet
ses, emedan deras afstånd frän hvarandra icke är större än 5 (ill 13 virst.
För att förklara denna i Finland ovanliga närhet har folket en allmänt ut-
i
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bredd sägen till hands. En riddare Horn pä Kärkis (några säga på Åminne)
hade ledsnat vid sin unga och sköna makas kärlek samt fattat tycke för en
af hennes kammarjungfrur. Denna, som gerna önskade fä sin matmoderur vä-

gen, för att inlaga hennes plats, lockade henne med listiga ord upp till löf-
tet, dit hon förut skickat gärdens fagraste ridknekt. Der stängde hon för-
såtligt in dem båda och anklagade inför den hemkommande riddaren hans
dygdiga maka för otrohet. Vredgad, eller låtsande vara de(, — (y nägre an-
se honom medbrodslig i detta forsat — stack riddaren löftet i brand, och så
förgingos der både hans oskyldiga maka och ridknekten e). I hela nejden
uppstod ett skri af fasa öfver denna förfärliga bragd; men riddaren var rik
och mäktig, lagens arm deremot svag; ingen vågade antasta honom. Slutli-
gen utverkade den innebrända makans slägt en bannstråle frän Rom: ridda-
ren, skulle, til! att försona sid brott, uppbygga tre kyrkor till jungfru Marias
och helgonens ära samt pä sina bara knän färdas mellan alla tre. Alltsåbygde
riddaren Haliko, Uskela (gam'a) och S:t Bertils kyrkor (ridknekten hette
Bertil) helt nära hvarandra, för att derigenom förkorta sin besvärliga prome-
nad. Hvad man med nägou visshet vet, är att dessa kyrkor blifvit uppförda
omkring år 1410.

En annan sägen förtäljer följande. Omkring är 1500 bodde på Kauppila
1 \ mil från S:t Bertils kapellkyrka en förnäm fru af Hornarnes slägt. Egen-
domen hade den (iden en oläntelig jordvidd i den nejd, der S:t Bertils rå
möter Uskela och S:t Märfens socknar. Under Kauppila skall dessutom lydt
mark i flera andra socknar, och kallades dessa ägor "Muurila län." Alltnog,
denna frus rikedom var så stor, att endast hennes förmätenhet var ännu stör-
re. Vid en ridt till Haliko kyrka samspråkade hon med sin svit, huruledes
det ej ens vore tänkbart, att hon någonsin kunde blifva fattig. Härtill svara-
de hennes smickrare pligtskyldigast, att något sådant visserligen vore allde-
les omöjligt. "Ja, tillade den stolta frun, det är lika omöjlig!, som att nå-
gon meuniska hädanefter kan finna denna ring!" — och dervid kastade hon
sin dyrbara signetring i Haliko å. Men hvad hände? När frun hade öfver-
yarit gudstjcnsteu och derefter red till Åminne gård att spisa middag, fram-
sattes bland bordets läckerheter en nyss fångad ståtelig gädda. Frun pä sin

*) Man återfinner häri ämnet till Kanteletars sköna ballad om Klaus Kurk och li-
ten Elin. Namnen variera, så som ofta sker i folksägnerna.

hedersplats fog för sig det bästa af denna rara fisk, och klang! der föll hen-
nes egen guldring pä silfvertalriken. Dä säger sagan att den stolta frun blef
blekare än bordefs fina duk, och hon hade skäl dertill, ty vid hemkomsten
fann hon sin gärd i brand, och sedan förskingrades stycke efter stycke af hen-
nes stora egendomar. Hennes skräddare, tillika portvakt, tog en; andraslogo
under sig de öfriga. Fem hennes söner fingo nöja sig med hvar sitt rusthäll,
hvilka nu utgöra Skratarla by. len nu redan gammal timmerskog om 200
tunnlands vidd finnas öfverallt märken af fordna åkerdiken och trädgårdssän-
gar, hvilka antyda en fordom odlad, men nu förvildad nejd.

Anmärkning. Att Egentliga Finland blifvit utförligare behandladt, än
utrymmet filialer för de öfriga landskapen, torde icke synas oberätti-
gad! vid den stora vigt detsamma äger såsom utgångs- othmedelpunkt
för Finlands hela nyare tid intill 1819, eller kanske rättare 1809,

II. Åland
Åland, på finska Ahvenanmaa (abborlandet), den minsta och vestli-

gaste af Finlands provinser, utgör en talrik grupp af dels bebodda, dels obe-
bodda öar, de förra till antalet öfver 80, af hvilka den största, som kallas
fasta Åland, upptager tre femtedelar af provinsens hela folkmängd. Denna
utgjorde år 1815: 15,530 personer, hvaraf finnes att folknummern under sed-
naste 20 är ökats något öfver en sjundedel. Areala innehållet sammanlagdt
beräknas (ill ungefär 11 svenska qvadrätmil.

Åland gränsar pä alla sidor till hafvet. I söder behäller Östersjön sitt
namn; den 5 mil breda fjärden mellan Åland och Uplaud, fruktad af alla sjö-
sjuke, kallas Ålands haf; Stiftet, som skiljer Åland från Egentl. Finland,
är i söder icke öfver 4j, i norr pä smalaste stället knappt J milbredt. Delet
och Lapp vesi kallas de bredare pass, som skilja öarna frän hvarandra.

*) Förutom Radloffs "Beskrifning öfver Åland," jemte andra tillgängliga källor
för denna landsort, äro benäget meddelade upplysningar af Hr Prosten Sadelin
i Hammarland här begagnade.
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Förutom fasta Åland, äro öarna Lemland, Lumparland, Eckerö,
Kumlinge, Wärdö, Brandö samt Föglö sockens öar de betydligaste,
Åland, som fordom hade sina egna höfdingar och lydde under Upsala stift,
är numera underlagdt Åbo höfdingedöme och Åbo erkestift. Det innefattar ett
särskildt fögderi medßsoknar och 7kapeller, nemligen: I)Sunds socken, om-

fattar östra delen af fasta Åtand jemte Wärdö eller Sundsskärs kapell; 2)
Saltvik, nordöstra delen; 3). Finström, nordvestra delen med Getha kapell;
4) Hammarland, vestra delen med Eckerö kapell; 5) Jomala, södra
delen; 6) Lemland med Lumparlands kapell, öarna af samma namn, sö-

der om fasta Åland; 7) Föglö med Kökars och Sottunga kapeller, alla
i skärgården sydvest om fasta Åland, samt 8) Kumlinge med Brandö
kapell, öster om samma land. Åland har tre kungsgårdar: Kastel ho lm i
Sunds socken (hvarom mera nedanföre), Grelsby i Finström och Haga i
Saltvik. Bland nyare tiders verk intaga Bomarsunds befastade kaserner
(hvarom nedanföre) första rummet, Åland har ingen stad, men tvenne post-
kontor: Skarpans och Eckerö, det sednare med nya stålliga bygnader;
tvenne tullkamrar: Eckerö och Degerby, en provincial-läkare, ett apothek,
ett häradslasarett i Godbyaf Finström s:n, öppnadt 1846, ett hospitalpä Prestö,
en lägre elementarskola pä Skarpans, öppnad 1845, samt en ärlig frimarknad
i slutet af September månad.

Åland, vid hvars stränder man icke sällan varseblifver den luftspegling,
som är känd under namn af hägring eller fata morgana, är med sina mänga
uddar, vikar ocb sund ett täckt och fruktbart land, i hvilketegentligmissväxt
nästan aldrig inträffar och der äfven mask högst sällan (i Saltvik) skadar
gräsvexten. Landet har ingen brist på naturskönheter, isynnerhet Sunds och
Saltviks socknar, såsom de mest kuperade; de af vatten omgifnaprästgårdarna
i Sund och Jouiala utmärka sig för sitt sköna läge. Utom vanliga trädslag,
pryda ek, lönn, ask, lind, oxel, hassel och idegran de ålandska skogarna.
Klimatet är mildt och med tydligt inflytande af hafstemperaturen; höstarna
äro särdeles vackra långt in i December, vårarna deremotkalla, torra och
besvärade af nordanvindar. Ålands haf är under kalla vintrar tillfruset, sä
att det kan befaras med häst och släde; åren 1709 och 1809 var det länge
och med stark is beiagdt, och man anmärker att detta i sednare tider inträffat
oftare än förr. Posfen mellan Finland och Sverige, hvilken numera tvä gånger
i veckan rcguliert fortskaffas öfver Ålands hal, har under den oblida årstiden'

svåra mödor och faror att bekämpa; vintertid framskaffas den i isbnfar, som
äro beredda både pä detsom bär och brister; likväl gä ofta menniskolif dervid
till spillo. En stor del af Åland hvilar på berg af röd groftärnig granit, hvari
fältspaten är rådande, dock blandad med skimmer och qvarts. De ringa tan-
kar man länge hyst om dessa bergs malmhaltighet ha pä sednare tider
blifvit vederlagda af ganska lofvande malmstreck Qern). I öfrigt består
jordmånen af sandmylla och mojord, i några trakter blandad med lera. Smä
insjöar finnas i mängd; deremot finnes pä Åland knappt en a. AVexfriket upp-
skattas till vidpass 1200 skilda arter. Jordbruket har de sednare aren gått
märkbart framåt, sa att frodiga åkrar och ängar nu fröjda ögat der, hvarest
man ej längesedansäg vilda skogar. Allmännast odlas råg; af hvete, korn, hafra
och ärter utsås endast några fä kappar pä hvarje hemman; potatis odlas öf-
verallt i mängd. Hela trakter finnas likväl, der, såsom iKökar kapell, ingen
spanmål odlas, och för Ålands behof räcker ej produktionen till. — Djurriket
företer ej särdeles egenheter; björnar finnes ej, men vargar intåga under kalla
vintrar i skaror öfver isen. Elgar furmos här fordom i sä stor mängd, att de
förtärde betet för hemtamd boskap och, enl. någras tro (se nedauföre) gifvit
Åland dess namn. Af högsta vigt för orten är fisket, isynnerhet det af ström-
ming; dock klagar man att det numera icke är pä långt när sä viustgifvande
som förr.

Ännu för få är sedan var Åland Stockholms visfhus och trafiken deremel-
lan med fisk, ost och smör a ömse sidor högst fördelaktig. När sedan Sverge
af förfelad ekonomi stängde sinn hamnar för finska produkter, hade Åland
deraf svåraste känningen. Dess produkter drefvos dä mera åt öster, till Abo
och Helsingfors, äfven till Reval och Petersburg. Åbo skeppsvarf har mången
gäng blifvit försedt frän de ålandska skogarna, hvilkas trädslag anses fasta-
re än kontinentens. De sednaste åren hafva Åbo handlande funnit sin fördel
vid att bygga fartyg pä Åland, och Ålänningarne sjelfve hafva begynt bygga
sina pä kravel.

Ålands nuvarande inbyggare äro af svensk härkomst och bosatte sig här
redan under hedendomen, sedan de fördrifvit Finnarne. Troligen skedde in-
flyttningarne mest frän Roslagen; enligt andras mening frän egentliga Upland
eller ock Helsingland. Språket är, med undantag af Föglö och isynnerhetKö-
kar dialekterna, rent. Den egenhet förekommer dock t. ex. pä Eckerö, att

bokstafven h boflemnas fiån alla ord, som börja dermed, men tillsattes äter
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vid flera sådana ord, som börja med en vokal. Sålunda blir h äiiig =ärlig
och ärlig = härlig (herrlig). Likväl är deda i samtal mindre hörbart.
"Fastiu s!r'ä, kauniu jävast (oftast) ha svart till troa'', säger man i Föglö.
Åränningen är i allmänhet fridsam, höflig, händig, tjenstvillig, spräksam och
modig. Hafvet, med hvilket han dagligen brottas, har af honom gjort en för-
träffelig sjöman. För vällefnad, t. o. m. lyx, har han mycken böjelse och bor
i stora rymliga hus, förutom i Kumlinge och Föglö, som lida nästan total
brist pä skog. Helsotillsändet är meiändels godt; sedan 1697 har ingen svå-
rare farsot här varit gängse. Ifrån 1748 till 1848 hafva endast 9 år visat
flera döda än födda; 1809 var dock dödligheten särdeles stor. Frossor äro pä
Åland de allmännaste och svåraste sjukdomar,

Åland har titel af grefskap och för som sådant i vapnet en elg medling
om halsen i blått fält. Dess ännu brukliga häradssigill föreställer Konung

Olof den helige ufi siltande ställning med;krona, bila och riksäpple. Omskrif-
ten är S. Beati -. Olaws de Staozarsvvio, hvilket sista ord man med
eller ulan skäl velat förklara såsom eu omkastning af boksläfverua vid det
äldsta sigillets omgörande, hvaraf följer, att ordet bör läsas: Sotazarsvvio,
d. v. s. det svenska Sotaskär, eller ock Sötaskärsvik. Om uppkomsten af
namnet Åland finnas en mängd besynnerliga gissningar, hvarom mera nedan-
före. Dess äldsta inbyggare voro sannolikt Lappar; desse utträngdes af Fin-
narne och desse äter af Svenskarne. Messenius, som ej var sä nogräknad
ined den historiska sanningen,påslår attÅland i forntiden varit styrdt af egna
konungar; möjligt att vikingar och s. k. liäskouungar der haft sitt tillhåll.
Det enda man med säkerhet vet, är att Åland i ll:de seklet hörde till Åbo
stift och Finlands lagmansdöme. Särskilde fogdar, höfvidsmän och stäthällare
styrde landet, tills det är 1634 gjordes till ett fögderi under Åbo län. Tid
efter annan innehades Åland i förläuing af Hertig Waldemar (1315), Bo
Jonson (1388), Carl Knuison (1440), Erik Johanson Wase (1499), Hertig
•Johan (1556), Eukedrottningen Catharina Stenbock (1569), som ofta vistades
på delta sitt lifgediug; och medan hon ännu lefde, af Hertig Johan d. y.
(1590). Sedan återfick drottningen denna provins och öfverlemnade deu är 1606
till Carl IX i utbyte mot Drottningholm. Sednare (1680) erhöll äfven Drott-
ning Ulrika Eleonora den äldre Åland till lifgediug, men hon afled utan att
tillträda detsamma. Som Ålands äldstestyresman nämnas i äldre tider "Jacobus
Exactor Alandia)" är 1322. Efter houoiu och intill 1031 uppräknar Radloff eu

mängd riddare och andre förnämlige män, hvilka för det mesta residerade pä
Kastelholm och i dessa annaler omtalas. Bland andra Ålands märkeliga öden
anmätkas följande. Under det rykbara Korflåget är 1597 angreps den åter-
tagande finska hären vid Åland af Joachim Scheel, som af densamma tog
300 fångar, hvilka blefvo obärmhertigt medfarna; som man päsfär, dels dränk-
ta, dels ställda till skodaflor för knektarues gevär. Det Var medan Hertig
Carls flotta lag vid Flisö i ålandska skärgarden, som SigismundS utskickade
sökte öfvertala densamma till affall, hvilket dock ej lyckades bättre, än att
tvä af sändebuden blefvo fängslade förde till Sverige och det tredje, Kapten
Wilhelm de Vyk, arkebuserades med 33 skott. Ar 1671 den 31 Augusti om-
talas här ett kungligt besök. Kouung Carl XI med sin drottning, prinses-
sorna och en del af hofvet reste till Åland pä elgjagt; havs majestät fällde
med egen band en elg, som strax stupade, och d. 8 Sept. reste de höga
gästerne tillbaka (ill Stockholm. Af 1697 och 98 års svåra hungersnöd hade
äfven Åland sin känning, ehuru mindre än öfriga delen af landet. Under sto-
ra ofreden sattes redan år 1710 kyrkornas egendom i säkerhet, men först
1744 i Juli anlände Ryssarne med 85 galerer, laudstego, härjade byarne och
bortförde de invånare som icke flytt öfver til! Sverige, hvilket dock mesta
delen gjort. Strax derefter flydde alla ännu qvarblefne öfver Ålands haf. och
denna "flykt" begagnades sedan länge af allmogen som epok för tideräknin-
gen. Från denna tid till 1722 sted Åland öde och begagnades derunder som
stödjepunkt för ryska flottan, som härjade svenska kusterna. År 1713 begyn-
tes fredsunderhandlingarnai Löfö by af Wårdo kapell. Czar Peter, som in-
nehade orten, lät der uppföra stora trädbyggnader för sändebudens beqväm-
lighet; de svenska bodde i södra, de ryska i norra flygeln, och stadiga voro
generalitelelssalar. Numera finnas af dessa byggnader inga spår, likaså li-
tet som af de der förda underhandlingar. Som bekant, var freden så godt
som afgjord, och pä vida förmånligare vilkor, än deu sedan blef i Nystad;
men konungens död och den snillrike Görtz' arresterande gjordeallt om intet.
I Oktober 1719 upphörde fredssammankomsteu pä Löfö. Efter freden begynte
Åläimingarne småningom återvända om våren 1722. Landet, som under 8 års
tid ej sett plog eller lia, var sä förvildadt, att vid första gudsljensten i Salt-
viks kyrka en orrhöua med sina i kyrkan kläckta ungar skall hafvaframkom-
mit på gängen. 1742 i September måste Åland för andra gängen erkänna
ryska öfverväldet, men befriades om våren 1743 af trupper frän Sverige, iic-



113

dan den 4 Juni' samma år landstego Ryssarne, efter slaget vid Korpoström,

vid Finnö i Sottunga och innehade Åland (ill freden. Af 1788 års krig hade

Åland icke någon märkeligare känning; deremot förde 1808 års krig öfver

landet fiendtlig ockupation och krigiska företag både till lands och sjöss.

Bland minnesmärken frän forntiden förekommer på Signilskär ettaf allmo-

gen säkalladt "kapell," uppfördt i fyrkant af gråsten, 12 alnar i längd och

lö i bredd inom de 3 alnar höga murarna. Huset synes ha varit täckt med

brädtak och omgifves af en rund mur, under hvilken löper en afledningsrän-

na för vatten. Traditionen förmäler, att en drottning, flyende för sina fiender,

uppfört dessa murar till sin boning. Gissningen är fri. Man kan likaså ger-

na här förmoda ett forntida bönekapell eller ock ett tillhåll för den hed-

niska tidens vikingar, som här begrofvo sina döda, ty pä den inhägnade plat-

sen har man funnit menniskoben. — I Lemlands socken höja sig trädbevuxna

ruiner af en gammal kyrka, kallad Sanct Olofs kapell, hvarest man för fä år

sedan funnit gamla mynt från drottning Margarethas och Erik XlILs tider.
Af det kloster, som var anlagdt a Hamnö i Kökar, finnes numera endast en
obetydlig mur samtklosterkällaren i behäll; Kökar kyrka säges vara uppbygd

af klostrets murar. I Kumlinge påstår man ett kloster fordom hafva intagit

den nuvarande kyrkans plats. Bland märkvärdiga naturbildningar ma nämnas

en ovanligt stor jättegryta pä Kallskars holme i Kökar. Detta konststycke af

naturens hand, bildadt,som alla dylika, genom stenars nötning under hafssvallet

och hällande 6 alnar i djup samt 13 i omkrets, bildar en fullständigkanna med

dess fot och handtag och är sä glatt slipadt, att endast poleringen ännu er-

fordrats, för att gifva detsamma fullkomlig glans.

Ålands Minnen.
1. Fantasierna om Ålands namn.

För något mer än) hundrade är sedan voro de lärde ett tappert slägte,

som efter behag tillsattehela konungalängder, uppjorde pä rak arm stamtaflor

frän Noachs tider, läto forntida folk anställa de äventyrligaste vandringar och
i allmänhet omformade historien efter deras mer eller mindre lyckadehugskott.

De store Rudbeckar och deras efterföljare behöfde endast ljudet af ett namn,

för att dermed vägleda sig in i forntidens mörkaste labyrinter; och sålunda

hände sig, att äfven Åland blef ett föremål för deras »äUaama fantasier. Att

derivera namnet frän å och land — hvarmed icke bchöfver antydas att åar
der finnas, utan endast vaden], (emedan a eller a i forngölhiskan betecknar
välten i allmänhet) var desse herrar alltför simpelt. De utgrundade alltså
följande härledningar.

Någre härledde namnet Åland från den mängd ädor (anas mollissima),
som vårtiden vistas i skärgärden:

"Landet är oss ganska godt,
Fisk och fågel ha vi fått;
Här är a d och ungar nog,
Här är fullt hvartenda bo."

Nu vill likväl olyckan, att dessa fåglar alldeles icke här finnas i större
mängd än andra och dessutom uppehålla sig längst ute i skären; kunnasäle-
des ej hafva den hedern att vara Ålands namnfränder.

Andra härleda namnet frän åar. Nu har Åland knappast en respektabel
bäck, långt mindre en a; men som ofvan nämndes, har gissningen sin riktig-
het, när ordet fages i dess ursprungliga betydelse.

Munter är den berättelse, som Biskop Bång säger sig hafva hört af tven-
ne trovärdige Ålänningar. Det var en drottning, som under svär storm med
sitt fartyg länge kringdref pä hafvet. Slutligen varsebiefhon land. "Åh land!
å h 1and!" utropade hon i sin glädje flera gånger, och deraf — märk så sinn-
rikt ! — deraf har Åland fått sitt namn. Det ser nästan så ut, som hade
Ålänningarne drifvit spektakel med den hederlige biskopen, som var något
fallen för det vidunderliga.

Samme biskop har likväl andra gissningar till hands, i fall den första ej

befinnes hälla profvet. Åland har möjligen, genom vokalförändringar, fatt
namn af tyska ordet Elend, elg, eftersom tyske elgvaktarehär voro tillsatte;
eller härledes namnet af å1, som efter sägen jemvälbegifver sig upp päland,
t. ex. i ärtländer. Skada att denna fisk här är temligen sällsynt.

Allt detta är likväl gisningar i miniatyr. Större dimensionerfår den djup-
sinniga frågan, så snart man inkommer på Rudbeckarnes lärda område, och
sä befinnes Ålaud plötsligen varaett mindre At lan d , med namn af Oden och
Asarne, hvilka naturligtvis utkorat dessa nejder till skådeplats för någon del
af sina äfventyr. Och betraktar man saken rätt noga, sä lärer väl namnet till
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slut förskrifva sig från de i folkvandringens historiaså vidtbekanteAlanerne.
Och är man engäng kommen så vida, finner man portarna till hela forntiden
pä vid gafvel, och grekiska, latinska, tyska, finska, esthniska,. ja möjligen
hebraiska ord, att icke tala om fomgöthiska, erbjudasig i oöfverskädeligmängd
för att förklara ursprunget af detta märkvärdiga namn. Ja i Palmschöldska
samlingarna försäkras, attÅlands invånare blifvitkallade Albini och Alani,
emedan de födas med hvitgräa hår, Auktor menar visserligen, att denna
uppgift ej får (ägas sä alldeles bokstafligen, emedan Ålänningarne obestridli-
gen vid födseln likna andra menniskor; men figurligen, menar han, kan man
finna en sanning häri, alldenstund deras här om vintern blifyer af kölden hvitt.
Hvem vågar dä mera tvifla pä härledningens riktighet?

Sädanajsmä hugskott, som att namnet skulle härledas af O lan ds härad i
Uplaud, eller tvärtom, ma här förbigås. Märkvärdigare är att se, hvilka an-
dra berättelser man fordom ställde i sammanhang med namnet. Hallborg igen-
finner i Föglö skärgård de öar, Oonae, hvilka Pomponins Mela och Pliuius
d. a. omtala. Enligt desse, skulle Ålänningarne fordom hafva lefvat af fägelägg
och jemväl, när sä passat sig, varit menniskoätare. Samme Biskop Bång, som

försett Åland med ett tyskt och tvenne svenska namn, är icke nöjd med den-
na etymologiska frikostighet, ufan lägger ännu dertill en historisk, neinligen
den underliga förmodan, att Åland vore d,et i de skandinaviska sagorna så
vida beryktade Bjarmaland. Det der omtalade jumalatempletfinner han
helt naturligt i Jomala socken och specielt i denna sockens kyrka, som skulle
hafva intagit det fordna afgudahusets plats. Ån AVinni (Dvina), som i sagor-
na mycket omtalas, synes väl hafva gjort honom något bryderi, men också
derföre vet den gode biskopen råd: han återfinner den i en liten bäck vid
Finuströms kyrka; men som denna med skäl kan misstänkas hafva varit alltför
liten att inrymma vikingames uppseglande drakar, sä har biskopen för sin
del ingenting emot, att man Ju nied förenämnde å må förstå hela — Finska
viken.

2. Märkvärdige Ålänningar.

. Dr Radloff i sin beskrifning om Åland uppräknar åtskillige märkvärdige
män, som här lefvat eller skådat dagens ljus, och ma bland dem nämnas föl-
jande.

Ra g vald 11, biskop i Åbo från 1308 eller 1309 (til 1321, kallas af krö-
nikan Ålänning. Ringa är hvad man vet om denne kyrkofurste, vidare än att
Kuustö af honom bygdes och alt han med Tavasternalåg i strid omskiunlionden.
I hans dd var i landet krig och mycken ofärd; Ryssarne sköflade Åbo och
Kuustö. Rhyzelius säger om honom att han var en berömlig biskop.

Peter Ålänning, som lefde i slutet af 13- och början af 1400-talet,
var en af sin tids rikaste borgare och rådman i Stockholm. Både verldslige
och andlige herrars penningar gingo genom hans hand. År 1389 skickades
han till Telje ad bilägga en tvist mellan Stockholms borgare och hättebröder-
ne, men fängslades pä återresan af sina tyskt sinnade följeslagare och satt
någon tid fången pä Stockholms slott. De rike den tiden voro angelägne om
att med stora gåfvor till kyrkan köpa sin själs välfärd. Sä stiftade äfven
Peter Ålänning är 1386 ett pnebenda (ill Åbo domkyrka samt skänkte dertill
all sin egendom pä Åland och i finska skären; ett annat dylikt stiftade han
vid Upsala domkyrka "(ill Guds ära samt jungfru Maria?, de helgamartyrers
konung Olofs och biskop Henriks heder." Han lefde ännu år 1403.

Tre pä sin tid lärde och ansedde professorer härstammade frän Åland.
Den förste, Georgius Alanus, var domprost i Åbo, född i Jomala 1600,
död 1664. Han var den förste physices och botanices professorn vid Åb»
universitet 1640; för öfrigt en af biskop Terseri mo(s(äudare. Den andre var
Christiern Alander, äfven han med namn af sin födelsebygd; eloquenti»
professor i Åbo, född 1660, död 1704. Den tredje och namnkunnigaste var

| Henrik Hassel, född i Jomala år 1700, död 1776, likasom deu förre,
; eloquentie professor, ryktbar för sin mångsidiga lärdom och mängden af sina
i kathederbragder; han hade neinligen presiderat för 135 akademiska af-
; handlingar.

> Samtidig och jemnärig med honom var krigaren Wilhelm Carpelan,
; generallöjtnant och friherre, född pä Grelsby i Finströms socken är 1700 ocl
! död 1788. Underofficer redan 1716, bevistade han Fredrikshalls belägring
; 1718 och tjenade sig långsamt upp genom graderna, blef 1747 öfverste för
; Österbottens regemente och tog 10 år derefter verksam del i pommerska kri-
! get, tvangs att kapitulera vid Demmin nyårsdagen 1758, men deltog dock
; samma år i slagen vid Passevalk, Gollnitz och Rosenau. Året derpå förde
; han befälet öfver en sjöexpedition till Frisch-haf och tog 13 preussiska fartyg
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jemte inemot 500 man fångar. Under Fersens kommando tog han Wollin med
storm och tillbakaslog i Avg. 1761 Preussarnes anfall pä lägret vid Barthau,
hvarefter han verksamt deltog i vinterkampagnen i Mecklenburg. Lyckan log
icke mot svenska vapnen under detta krig; men der hon visade sig blid, der
var det till stor del Carpelans förljenst. Hans valspråk var: tala litet, göra

mer!— och detta valspråkvar den allmänt aktade krigaren trogen till sin död.
Hans stoft hvilar på Wilinäs.

Vill man frän det allvaisnma gå till det komiska, så finnes i Åbo konsi-
storii protokoller åtskilligt, som synes antyda, att Ålands presterskap pä 1600
talet icke just stod framom det öfriga ståndet i bildning. Sä finnes är 1644
antecknadt följande: "Den 7 September framhades D:s Mathias (Simonis),
Pastor i Hammarland, för det han hafver nedstigit af Predijkslolen, och med
en lööfriska slog och utkiörde nägre drängiar de der rörde viidh Predijkslolen,
att han fruktade liijdfalla, som Tings Ransakningen utviisar. Sententia:
Efter han hafver detta giort til en god ende att rädda sig der han var i
perichel och nu varit en längh tijd priverat och saken är af mälsäganden til-
gifven och af Tinget remitterat til Capitlet; derföre blef detta tilgifvit med
en admonidon och varning fil härnäst. Men de drengier som slijmade skal
Prsepositus frainhafva in Visitatione och under tilbörligh plicht föra, efter
som han finner sakens grofhet." — Om kyrkoherden i Lenilaud Mathias Hed-
moneus finnes följande antecknadt: "År 1673 den 10Sept. Amiralen pä Åland
Johan Olofsson Berg, besvärade sig at han af Prästerue i Lemland ähreröri-
gen är angripen. Den 15 Sept. inkallades de at förklara sig, dä Herr Måns
(Capellau) gjorde en relation om sin Predijkan som han beskyltes före, neml.
At hans ordaformalier således lydt hafva : Nu är röötmånaden, och nu pläga
flugor fläckia ens kläder; altsä hafver ock en helfvetes speefluga befläckiat
migh och tillagt migh truuldom och vidskepelse, Pastor sade att Herr Måns

hade sagt för honom, at Amiralen icke hafver mindre lyten på tm Mor och

Hustio, än min dotter. Herr Mäns ville ock beretta, at Amiralen skulle illa
utmählat Pastoris hustrus hatt, kläder och annat mer. Dn. Episcopus före-
brådde Herr Måns at han skulle om hans hustro uthspridt, at hon skulle så
maledicerat, at gålftiljorna hade sprungit, sä ock at hon sigh drucken pä Vi-
sitatione plägat hade." — Presterne dömdes sedan af hofrätten till äreröriga
böter, med hemställan till konsistorium, huruvida de kunde bibehållas vid em-
betet, hvarefter de suspenderades och ny pastor tillsattes 1674.

3. Elgjagten.

Elgen är ett af Finlands ädlaste och vackraste, numera äfven sällsynta-
ste djur, ett värdigt ämne för en sä nationel dikt, som Runebergs "Elgskyt-
tarne." Fordom skyddadt af lagarnas hela stränghet, har det stolta sköna
djuret numera blifvit elt mål för bönderues bössor hvarhelst det visar sig;
och så litet det lärer falla någon in att vilja försvara de fordna orimligt
stränga jagtlagarnaslämplighet för vår tid, sä mycket måste man likväl be-
klaga, att ett så herrligt djur nu alldeles icke äger något skydd för den
förste tjufpojkes gevär, utan, öfverallt förföljdt, troligen snart skall alldeles
försvinna.

Som redan nämndes, var Åland fordom ganska rikt pä elgar, och med
omsorg bevarades de för konungens eget gevär. För deras skydd tillsattes
är 1613 en Daniel Bauer till "jägmästare" dersfädes; ty ståthållaren Wulfs-
dorf brukade ej allenast sjelf befatta sig med elgjagt, utan äfven tillåta an-
dra detta ofog. Konung Gustaf Adolfs jaglstadga af den 2 Avg. 1620 är i
detla afseende ganska sträng: "den som a Åland något elgdjur nedsloge,
skulle straffas till lifvel, och der sä voFe, någon af synnerlig gunst be-
nådades, skulle allt dess gods under kronan vederkännas och han till Inger-
manland försändas, att utan hopp om förlossning hela sin lifstid der förblifva.
Träffades ej djuret, skulle den brottslige bota 40 mark." Likaså stadgades
under den 21 Mars 1617, alt den som fällde högdjur i frikallade parkerborde,
derest han förskonades frän dödsstraff, åtminstone på viss tid skickas till
främmande land.

Det är icke kändt att dödsstraffet någonsin gått i fullbordan för dylika
brott, men ganska mänga exempel har man uppä att landsförvisning drabbat
de dertill förvunne. Sednare pä 1600 talet blef Nya Sverige i Amerika den
vanliga förvisningsorten; från är 1647 har man drottningens resolution, att en
lös karl från Saltvik och en båtsman frän Jomala, skulle för elgars fällande
dit försändas och hustru och barn medfölja, derest de sä önskade; 1653 drab-
bade samma slraff för samma brott en borgare frän Öregrund. Stundom ser
man dock, att den brottslige fått med 6 oxar bota för en skjuten elg, hvar-
förutom gatlopp och fästniugsarbete befinnas ha blifvit ädömda för samma brott.

År 1714, innan Ryssarne hunno till Åland, nedskjöto» och insaltades på
regeringens befallning alla elgar, som kunde anträffas. De qvarblefne stupade
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eedan för Ryssames kulor, och efter denna stora massaker af både vänner
och fiender var det slut med elgarne. Åfven jagtlagarnasynas hafva gått
under i stora ofredens ödeläggelser. Flyktig och förföljd irrade sedan ett
och annat enstaka par af det ädla slagtet i Ålands glesnande skogar, intill
dess är 1778 den siste elgen sköts å Fläka ägor i Lemland.

4. Årstiderna. Skötfisket.
För en sä vidsträckt och delad skärgärd, som Ålands, äro årstidernas skif-

ten af den allrastörsfa vigt och betydenhet. Icke blott yrken och lefnadssätt
antagaunder olikaårstidolikaskepnader; äfvenkommunikationenemellande män-
gaspridda öarna sinsemellan och med fasta landet beror uteslutande pä hafvets
farbarhet under öppet vatten eller isföre, hvaremot stormarna, ehuru vådliga
och väldsama, mera sällan lägga hinder i vägen. Det är nämndt att Ålands
haf vid stränga vintrar isbelägges sä starkt, att det kan befaras med häst
och släde, och då är det muntert, brukar man säga pä Eckerö, när posten
med klingande bjellror kommer öfver från Grisslehamn. De små fjärdarna i
Jen inre skärgården isläggas alla är, och en klar vintermorgon är i dessa

»nejder vacker att skada. Är det dä söndag, eller kallas menigheten till bröl-
lop och gästabud, ser man högtidsklädda karlar pä snabba skridskor (om isen
är snöfri) och med länga pikar i händerna ila fram -öfver fjärden. Här och
der synes en släde, lastad med qvinnor, lustigt flyga framåt. Unge män löpa
förut och pröfva isen med sina jernskodda pikar, stötande immerfort nedåt
och med vanaste öga visande hvar vägen är säker eller icke, medan andra
följa efter, alla pä skridskor, dragande eller skjutande slädarna. Fyra tum
bör isen hälla i tjocklek, för att kunna befaras med häst, och äfven då är
icke rådligt att flera än en person sitter i hvarje släde. Derest icke yrväder
hopat drifvorna, går färden muntert fram öfver isöknen, och stundom far man
långs den bläa böljande randen af en bred remna, genom hvilken vattnet sti-
ger och sjunker, eller nödgas man göra en läng omväg förbi ställen, der
strömdrag förtärt isen underifrån och piken med lätthet stöter hål deruti.
Stundom höres ett äsklikt dan; det är isfältet som remnar ånyo i länga sträckor.

Meuföret*), när isen hvarken bär eller brister, är en stor pläga för skär-
gårdsboerne, som då till en stor del sitta alldeles afstängde frän den öfriga verl-

') Några af dessa drag äro lånade ur "Flickan på Inderskär".

den, och det är en högtidsdag, när klar morgon randas öfver klar sjö. Dä

flyga bien ur kuporna och svärma öfver land och haf. Det är en lust att se
den rörlighet och det lif, som dessa första vårdagar förete. Båtar och jullar
korsa hvarandra öfverallt pä fjärdar och sund; man helsar, frågar, svarar och
fortsätter sin väg, tills man stöter pä en annan båt och samma uppträde för-
nyas åter. Medelpunkten för detta farande och kommande är vantigen den
by, pä hvilken kyrkan ligger; ty kyrklandsfolket måste ju alllid veta hva<
som händer i verlden. Man får åtminstone här veta om kyrkan står och pre-
sten lefver, så att det blifver gudstjenst i söndag; om någon gått ner sig
isen pä vären och huru många lik, som vänta på begrafning. Ty Ålänningei
är ett lifligt, vettgirigt och nyfiket folk, som sqvallrar gerna. Det är för ho-
nom en pläga att dväljas inom de fyra knutarna; han vill ut att räka menni-
skor och språkas, blir snart bekant och har i hela sitt skick ett drag af
hurtighet.

Sommaren förgår under ständigt brottande med hafvet, och när det lider
till rötmånaden, infaller den säkallade sköt-tiden, (sköt kallas det fina och
djupa nät, i hvilket man vanligast fångar strömingen). Denna tid pä året
föregås i skärgården af en vexlande tafla af rörlighet och lif, utmärkt genom
ifriga rustningar till det stora strömingsfisket. Alla menniskor hafva brädt
och tiden vill aldrig hinna till. Vid alla stränder är ett knackande och bul-
tande med båtbyggande och lappande, som aldrig vill taga ända. Man kom-
mer och man far, man skaffar, köper, länar och reser än hit, än dit, för att
ställa allt i ordning till fisket. Män och qvinnor äro nedsmorda af det tjär-
vatfen, i hvilket man doppat sköten, att de bättre ma hälla. Med ett ord,
allt är i rörelse, för att kunna med största möjliga fördel begagna den korta
fisktiden, ty det är denna (id som för de flesfe afgör, om hushållet skallberga
sig öfver vintern, eller svälta. Ty utom bonden, som ofta nödgas, äfven han,
begära af hafvet hvad åkem icke förmår gifva, finnas pä alla klippor och ud-
dar en oräknelig mängd s. k. boare eller "yttermedfolk", som hämta all sin
näring ur hafvet. I skärgårdssocknarna far allt hvad krafter har på fiske;
blott de gamle sitta hemma, sköta barnen och vårda åkerbruket så godt de
kunna.

Tiden infaller, och nu lägga stora båtar ut från alla stränder, det breda
råseglet hissas, och innan kort ser man alla dessa båtar styra till kala ensliga

klippor två eller tre mil ut i hafvet, bebygda med små kojor eller bodar, i



hvilka fiskarefolket lefver sina fyra veckor och längre. Hvar afton utläggas
sköten och upptagas åter om morgonen; stundom sker det äfven om dagen,
när "stimmen går." Dessa sköt äro, isynnerhet vid upptagningen, ytterst tunga,

och ju hvitare af fisk de upphalas, desto tyngre äro de. Nar härtill kommer
sjögäng och blåst, är arbetet högst mödosamt och fordrar öfvad hand. Pä
4, G till 10 famnars djup utlägger man sköten på öppna hafvet. Ofta midt i
natten, när flöjelns knarrande antyder en tilltagande storm, måste fiskaren ut

med de sina till hafs att berga sköten, hans dyrbaraste egendom. Och vid
allt detta lefver han mest af ströming till alla mål, medan blåsten hviner ge-
nom de illa försedda kojorna. Om söndagarna hålles på de mera besökta fiskar-
lägena gudstjenst; man sjuuger några psalmer och en predikan läses högt.
Deremellan händer väl, att den tid, som blir Öfrig för fiskens rensning och
inpackning samt sköteus ans, förnötes med bränvin och kortspel; men i de
bodar, som bebes af "väckta", äro dessa farliga tidsfördrif bannlysta.

5. Krigsminnen från 1809.

Medan krigslyckan år 1808, efter sä mänga blodiga bedrifter, begynte
vända de svenska vapnen ryggen, hade Åland varit vilne tillpartiela och föga
afgörande sjöstrider i dess närhet. Konung Gustaf Adolf hade personligen
dit öfverrest och ledde från högqvarteret i Grälsby på sitt sätt krigsoperatio-
nerna. Det var härifrån han anbefallde de olyckliga laudstigningarne, och
detvar frän Lemlands prestgård han den 12 Oktober utfärdade den ordres om
gardesregementemas degradation, hvilken väckte sä starkt missnöje och i sin
män bidrog till regementsförändringen sedermera. Mången trodde, att konun-
gen, af dunkel och kanske ej alldeles ogrundad farhåga för konspirationer,
den sednare tiden helst hade sitt högqvarter ombord. I slutet pä Oktober
afreste han till Stockholm, sedan han den 11 i s. m. utnämnt von Döbeln
till öfverbefålhafvare pä Åland. Hans sista befallning, daterad Haga den 6

Mars 1809, innehöll, att "Åland måste försvaras". Man påslår, att han härvid
leddes mera af sin önskan att hälla ett ät Åläuniugarne personligen gifvet
löfte, än af strategiska skäl.

Den derpä följande vintern blef sä ovanligt sträng, att knappt sedan hun-
drade är eu sä fast isbrygga hade betäckt Delet och Ålands haf alltintill

svenska kuslen. Ryssarne dröjde Icke att begagna sig af denna tillfällighet.
Redan i början af vintern oroades svenska posteringarne i de ostliga skären
af ströfvande kosacker; och för alt beröfva desse deras lägerställen, upp-
brände Svenskarne alla hus och kojor pä skären, utom kyrkorna, pä ett om-
råde af llqvadratmil. Men det var först i Mars den stora planen kom till ut-
förande, att öfver Åland och Grisslehamn rycka mot Stockholm, på samma
gäng som Schuvaloff tillbakatriingde finska hären på andra sidan om Torneå
och Barclay de Tolly utförde sitt djerfva Väg öfver Qvarken mot Umeå. Deu
18 Mars, samma dag körningen afsatles, inryckte furst Bagration med 30 ba-
taljoner folfolk, 4 sqvadroner rytteri, 600 kosacker och 20 fältstycken i Kum-
linge. Ett stort atilal slädar med proviant och ved åtföljde trupperna. För-
delad i fem kolonner, skulle ryska hären ockupera Åland pä alla punkter.
Döbeln hade blott en ringa styrka til! Ålands försvar, och anbefalldes af den
nya regeringen i Stockholm, att pä en gäng parlamentera och retirera. Som
bekant, var intetdera i hans smak. Det var vid hans sammankomst med ge-
neral Knorring och furst Bagration pä Klemetsby, som krigsministern Arak-
tschejeff, difsänd af kejsaren, ankom och sönderref den redan afslutade kon-
ventionen om svenska truppernas aftåg, med förklaring att freden skulle dik-
teras i Sveriges hufvudstad, — hvaröfver Döbeln blef så uppbragt, att han ut-
manade de ryska generaierne till envig. Emellertid fördröjdes Ryssames
anmarsch genom Lagerbrings fredsunderhandlingar, och Döbeln hann retirera
från Eckerö till Grisslehamn öfver hafvet. Efter honom i hamn och häl var
den tappre Kulneff, som tog öfver 500 fångar och den 19 Mars följdeDöbelns
spär! öfver isen. På åtta timmar ilade han med sina husarer och kosacker
öfver Ålands haf och fattade posto vid Grisslehamn, men återkallades strax
derpå, i följd af väntade fredsunderhandlingar. Dessa, i förening med vårens
annalkande, räddade Stockholm frän ett okärt besök, och general Demidoff
fick befälet pä Åland, som alltsedanförblef ockuperadt af ryska trupperna.

Deu härjning Åland fick vidkännas under detta krig var för det mesta
en föijd af Svenskames försiglighelsmått; från alla de små öarna i öster
hade iuväuarne flytt Ull fasta Åland. Det är äfven bekant att Ålands förlust
vid freden gick Svenskarne mycket till sinnet och af dem ansågs innebära
stora vådor för framtiden.
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Lokala Detaljer.

18. Kastelholm.

Invid en vik af saltsjön, tre åttondedels mil från Sunds kyrka, ligger den
gamla kungsgärden Kastelholm, som fordom utgjorde läntagarnes förnämsta
besittning pä Åland, men sedan sköttes af konungens fogdar och slutligen
utarrenderades. Pä dess ägor resa sig ännu ruinerna afKastelholms slott,
anlagdt på enjidde och utan tvifvel fordom kringflutet, ehuru numera endast
»ödra och vestra sidorna sköljas af hafsvågorna. Hvem dess anläggare varit,
är outredt; man gissar utan synnerlig grund pä Birger Jarl. Fordom var det
väl befäst med tvenne borggårdar; den yttre är 53 alnar lång och 31 alnar
bred samt har pä tre sidor varit omgifven af boningsrum, på den fjerde af
en mur med kanonportar ät sjösidan. Inre borggården är 16 alnar lång och
12 alnar bred. Hvaraf allt synes att slottet på sin tid varit ganska stort. U

Ocksä har det i äldre tider spelat en betydande roll och flera gångerva-
rit belägradt. År 1419] innehades Kastelholm i förläning af Bengt Pogvisch
(Pogevitsch, Pouvisk; namnet skrifves olika), som förde i skölden en löpande
varg. Efter hans död innehades slottet af hans enka Uda eller Ida af släg-
ten Königsmark och deras son Otto Pogvisch, "som mente sig vara lika god
som tre". "Men," tillägger rimkrönikan, "såsnart han såg finska hären antaga
(under Johan Folkeson, ditskickad af Erik Puke år 1434) räddes han och
bad dem för Guds skull unna sig lefva, han ville dem gerna slottet gifva."
Hvilket ock skedde. Erik Puke innehade slottet till 1437, hvarefter den be-
römde Hans Kröpelin tillöste sig Kastelholm för 1000 gyllen. Efter hans död
år 1440 togs slottet i besittning af dåvarande riksföreståndaren Carl Knutson.
Nägot sednare (1466) namnes den genom Wiborgska smällen ryktbare
Knut Posse som höfvidsman på Kastelholm. År 1507, tisdagen efter jacobs-
mässodagen, uppbrändes slottetaf Danskarne under fejden mellan Svante Sture
och konung Hans, År 1510 intogs slottet för andra gängen af Danskarne,
som behöllo det till 1521, dä Gustaf Wasa ditsände Hemmingvon Brockenhus
med en här att] belägra det. Kung Christierns befälhafvare hette Lyder

dessa tappre riddare beslöto att genom envigafgöra slottets

öde. Dag utsattes och Lyder infann sig tidigt pä stället. Hemming, osäker
om sin fiendes uppriktighet, uppställde sitt manskap i slagordning, anbefallde
dem vara noga pä sin vakt och gaf den en ny anförare, ifall hanskulle stupa.
Vid det de rände tillsamman, sade Lyder; "Jag strider för alla fruar och
jungfrur i Danmark." "Och jag," svarade Hemming, "strider för min herre
Gustaf Erikson." Som Hemming anat, föll han genast af hästen och blef upp-
hämtad till slottet. Strax angrep Lyder hans manskap, men som de voro
beredde, nödgades han med förlust draga sig tillbaka, och kort derefter föl
slottet i Svenskames våld.

År 1571 i Juli månad fördes den afsatte konung Erik XIV från Åbo
slott till Kastelholm, men redan om hösten samma år flyttades han till Grips-
holm. 1599 vid början af året intogs slottet af konung Sigismunds anhängare
och Salomon Ille sattes der till kommendant. Om hösten skickades Joachim
Scheel af hertig Carl att återtaga detta fäste; llle måste gifva sig på nåd
och onåd och blef jemte 6 andra fångar halshuggen. Det berättas, att Ille,
der han satt med sina kämpar kring bordet i borgsalen,blifvit öfverrumplad af
fienden, dervid första kulan trängde in i salen; och ännu för 60 år sedanför-
varades samma kula i Lappböle by.

Eldsvådor och fiendtlig sköfling hafva lagt slottet i ruiner; åren 1644,
1745 och 1771 afbrunno der trädbygnaderna. Sannolikt har det lemnats att
förfalla, sedan stäthällareskapet förflyttades. Numera är Kastelholms slott
en alltmera förfallande ruin, som snart skall sammanstörta till en grushög,
derest icke någon välvillig omsorg hejdar dess fall. Murarna äro bevuxna
med den i Finland sällsynta sorbus hybrida; kajor och skator bygga sina
nästen i den åldriga bostad, der sä mänga stolta höfdingar fordom kämpat
och druckit. Pä sydöstra sidan finnas lemningar af ett torn; vestra delen är
inredd till kronomagasin för Åland; allt det öfriga står öde.

19. Sunds kyrka.

Denna den största af alla kyrkor pä Åland håller 60 alnar i längd och
25 i bredd samt är invigd till Johannes Döparens ära. Fyra pelare af sand-
sten stödja hvalfven. Tornet har drottning Catharina Stenbock lätit byjrga*
och hon skänkte dertill en klocka, som begagnades till är 1678, då kyrkan d.
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26 Juli antändes af åskan och klockan smältes. En sten invid kyrkogårds-
muren, kallas drottningstenen, emedan samma furstinna vid den har stigit af
och på hästen, dä hon red Ull gudstjensten. Gamla altartaflan utgjordes af
bildthuggerier, föreställande de tolf apostlarne samt Jungfru Maria och fräl-
saren. Orgelverk anskaffades redan 1672.

20. Bomarsund jemte Skarpans kaserner.

Vårdö kapell" skiljes från Sunds moderförsamling medelst Varggata fjärd
och Bomarsund. Efter Ålands förening med ryska riket ansågs nödigt och
lämpligt att pä denna rikets vestligaste punkt anlägga en fast militärisk po-
sition, och dertill utsågs Skarpans invid Bomarsund. Den dertill nödigamark
erhöllsi utbyte mot ägor,som utbrötosifrän Hagafkungsgärd. Härhafva sedan mer
än tjugu är vidsträckta och kostsama byggnadsarbeten varit i gäng och ka-
sernerna — eller rättare fästningen — sträcker sina väldiga murar langsmed
en vik mellan fasta Åland och Wärdö. , Om vidden af dessa arbeten vittna
de årliga förteckningar pä material och dagsverken, som varit synliga i en-
treprenad-annonser pä Åbo bladens bihang. Ett verksamt,rörligt lif rader pä
denna punkt, hvilken sannolikt i framtiden kommer att blifva af stor militä-
risk vigt, och för kommunikationens underlättande är ett postkontor inrättadt
på Skarpans.

21. Hospitalet på Prestö.
Prestö är en liten holme i Wärdö skärgärd och bestod af ett enda hem-

lan blott, intill dess ett hospital här inrättades för de sjuke af garnisonen i
ikarpans kaserner. En grekisk kyrkajär härmedjförenad.

III. Satakunda.
Satakunda *), som i förening med Egentliga Finland bär titel af hertig-

döme, utgöres af det såkallade Björneborgs län, som nu är förenadt med Åbo
län. Satakundas gamla gränser sammanfalla likväl icke med länets, utan om-
fatta derjemte vidpass lika stora stycken af nuvarande Tavastebus och Wasa

*) Utom andra källor, har Gadds "Inledning till Björneborgs läns mineralhistoria"
här blifvit rädfrågad.

län. Således, när man i vester har hafvet, vidtager Satakundas södra gräns
ungefår tvä mil söder om Raumo vid kusten och gar sedan i flere bugter ät
ostsydost till en och en half mil norrom Koskis kyrka, der den böjer sig ät
norr, gar sedan vid Pungalaitio åt nordost, gar in i Wasa län ät norr och
nordvest till en mil sydost om Soini kyrka, der den möter Österbottens östra
gräns och sammanlöper med denna ät sydvest till Bottniska viken mellan Si-
deby kapell och Sastmola socken. I denna omfattning är provinsen en af de
större i Finland och upptager i sin största bredd vidpass 15 samt i sin stör-
sta längd vidpass 20 mil.

Långa bergsträckor och landthöjder med längsluttande sidor intaga,jemte
vidsträckta moar, Satakundas mark. Det är Maanselkä, som, i det han ut-
sänder söderut en arm, för att åtskilja Päjäuäs och Näsijärvis vattensyste-
mer, skickar en annan gren längs österbottniska gränsen mät Satakunda, för
att der förlora sig i skogbevuxnahöjder. Frän Tavastland inrycker en an-
nan höjdsträckning, reser Kangasala ås som en mur mellan sjöarna, gar sedan
långs Kulovesi m. fl. vattendrag vesterut och utplattas i nejden af Keikiö, me-
dan en tredje gar längs Pyhäjärvi genom Birkala och så vidare, tills den
förlorar sig i Loimijoki. Graniten är i dessa berg den radande och framträ-
der stundom naken; höjderna bestå för det mesta af klappurblandad sand,
och det helas utseende påminner med sina stenrös om en forntida hafskust.
Dock har landet ofvanom Tamerfors en höjd af ända till 600 fot och mera
öfver hafvets nuvarande yta. Ju närmare man nalkas kusten, desto mera
sänker sig landet, ehuru nyckfullt och ojemnt, så att en del socknar i dessa
nejder, äfvensom Hvittis och Loimijoki i det inre äro slättländer. Vidlyftiga
skiffergängar finnas; deras produkter begagnas stundom till taktäckning. Bland
högre berg må nämnas Wanajanvvuori i Suoniemi kapell och Pirunvuori i,
Karkku. Jordmanen omvexlar mellan lera och sand, kärr, myror och spär af
gammal sjöbotten. De stora skogar, som ännu betäcka de inre delarna af
Satakunda, voro för få tiotal tillbaka mycket vidsträcktare. Årligen glesna
de mera för odlarens yxa och för att anskaffa förrader för Björneborgs betyd-
liga trädvaruexport; kärren utdikas; björnarna drifvas ur sina gamla tillhåll
och ljusgröna tegar intaga alltmera de förra ödemarkernas område.

Fä landskaper i det öfverallt sä vattenrika Finland kunna i sjöarnas stor-
lek och mängd jemföras med Satakunda. Dess vatten formera ett egetskildt
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system, som finner eit utlopp i den mäktiga Kumo elf. Detta genom otaliga

sund nästan utan afbrott förbundna vattensystem tager sin början nordligast i

Etzeri sjö, pä hvars vestra sida Maanselkä utgör vattendelaren och afstän-

ger den samt öfriga sjöar i närheten från utloppet i de österboUniska elfvar-

na. Hangawesi, Toivvesi, som upptagerKeurunselkä med dess til-

lopp; vidare Waskiwesi, Rautawesi, Wisuwesi, Tarjannes, Sot-
kanselkä, Ruowesi, Jämingi, Palowesi, flödande genom Murola

fors ut i Wangovesi, samt vidare genom Unkekiwen-sal mi ut i den

längslräckla af olaliga fjärdar och vikar mängdelade Näsijärwi, som äter

genom den praktfulla T a mperink oski (Tamerfors) utgjuter sig i den kri-

stallklara och sköna Pyhäjä.rwi, utgöra, förutom ett stort antal mindre

sjöar och vattendrag, en sammanhängande, på naturskönheter ytterst rik och

för framtida sjötrafik oskattbar' kommunikationslinie. Pyhäjärwi är den herr-
liga centralsjö, i hvilken icke blott alla de redan nämnda, utan ännu dertill

en mängd af stora sinsemellan förbundna sjöar: Wanaja, Längelmän-

vvesi, Roini, Mallasvvesi,Rautunselka m. fl. utflyta. Dessa vat-

tenmassor utfalla nu genom Nokia ström i den genom andra tillflöden (der-

ibland det berömda Kyronkoski, Kyrofall) förstärkta Kulowesi, hvari-

frän ändtligen Kumo elf genom Wammaskoski fors och flere mindre

sjöar utslrömmar, under ständiga tillopp, i Bottniska viken vid Björneborg.
Att uppräkna alla Satakundas sjöar och öfriga vattendrag, vore ett vidlyftigt

arbete; man behöfver endast erinra derom, att ensamt i Mouhijärvi socken

räknas 171 större och mindre sjöar och träsk. Bland de vestliga må endast

nämnas deu 5 mil långa Kyröjärvi i Ikalis, Isojärvi i Sastmola samt

den genim S:t Henriks mord sä ryktbara Kjulo sjö.

Sä omvexlande insjötrakter göra Satakunda till ett af Finlands skönaste

landskapen Än skadar vandraren frän höga åsar, säsom den i Kangasala,

sjö vid sjö, sä långt ögat när; än hänryckes han frän stranden af en stor in-

sjö, säsom Näsijärvi, af en hel skärgärd af de täckaste holmar, utströende sin

Jjusa grönska öfver vattenspeglarna, än stadnar han häpnande och beundran-

de vid ett mäktigt vattenfall, säsom Kyrijnkoski. Vid flera af dessa sjöar,

säsom Kjulo. fästa sig forntida minnen; andra åter äro kända för sällsama

naturfenomenen Sä har, omlalar Mag. Lindström i sin under tryck varande
''Beskrifniug- öfver Eura socken"*), en märkvärdig observation om den 3 mil

*) Os» benige* kommunicerad af författaren.

länga och 1 mil breda vestraPyhäjär vi,som anfages hälla 31,167 , tunnland |

vidd. Tvärtemot den bekanla vid Finlands kuster radande vattenminskningé.,
tros denna stora sjö vara i märkbart stigande. År 1750 omtalas att sjön gift
längt öfver sina gamlabräddar, att ruiner af sten- och tegelhus varit synlig»
60 alnar från stranden och 2 alnar under dåvarande vattenytan; är 1814 har
Pyhäjoki a varit torr, men häller nu 3_ fot i djup; ett närliggande kärr är
sankare nu än förr, och 40 famnar frän stranden har man funnit trädrötter i
sjöbottnen. Hr L. kallar ett sädant vattnets stigande blott skenbart och här.

leder kärrens större sankhet, frän sjövattnets undanfallande, hvilket fordom
uppburit deras lösa fly; om med skäl, må lemnas derhän. Man tror sig äfvei
hafva observerat att Pyhäjärvi i 5 till 6 år är i stigande, samt dereffer åta
vexelvis en lika läng tid i fallande. — För öfrigt är landets starka
från nejden af Tamerfors nedåt Hvittis — beräknad till 155 fot 8 tum på 6

mil — en naturlig orsak till de täta vattuflöden höst och vår, med hvilka
Kumo elf plägar öfversvåmma lågländerna, till stort besvär för jordbrukare|

Att Satakunda i forntiden varit bebpdt af Lappar, derpå har man de ym«

nigaste bevis, icke blott i en mängd ortsnamn — en hel socken är efter de«
uppkallad — utan ock i de mänga sägner, som om dem ännu återljudai

folkets mun, samt i vissa fornlemningar, som måste tillskrifvas dem. De snitt

Lappar, säger Mag, Indrenius i sina "anmärkningar om Keuru socken", blefyt

af Finnarne ihjälslagne vid Lapiulahti, en vik af Keurunselkä, för det de ej

ville antaga kristna läran. Om deras trolldom m. m. skall snart åtskilligt

anföras. Allmogen förblandar dem icke sällan med Jättiläiset och Hjiet;

nägon gäng äfven med Munkilaiset.

Satakundas nuvarande inbyggare tillhöra den tavastländska sfammen,

dock att de, ju längre man kommer vesterut mot kusten, frångå den skarpt

markerade forntida prägel i både lynne och utseende, som utmärker den äkta

Tavasten, samt antaga det något rörligare, mera hyfsade, men äfven grundare

skick, som anmärkes hos den underafdeluing af stammen man kallat Sumer,

(Egentl. Finlands invånare). Vid kusten är Satakundabon från barndomen,

uppfostrad till sjöman. Gadd anför som exempel härpå, att vidpass är 1780
en 14 ars gosse från Eura Aminne socken ensam med sin moder och syster

lyckligen fört sina föräldrars skuta fram' och tillbaka till Stockholm. Törhäiida
har handelstrafiken vid kusten något lossat hemkärlekens band. Som bevil
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harpa anföras de mänga utflyttningar, som ärligen och utan särdelesnödtvång
förekomma i Eura socken. — Att vissa socknar i Satakunda blifvit befolkade
genom karelska inflyttningar, förmodar Mag. Warelius i sin ethnografiska
uppsats i Suomi för 1847. Att åtminstone flacklandet Hvittis senare fått sin
inbyffgare, än grannsoknarne Kumo och Tyrvis, synes af den gamlatraditionen
som säger: "när Kumobon såg en spän komma flytande nedät elfven, företog
ban en resa uppät, för att söka sin granne, och fann honom först i Kaukola,
som är den äldsta by i Tyrvis". Säkylä- och Säkkjärviböndernas fordna ge-
menskap bevitnas genom likhet i utseende, bygnadssält m. m. Tiden när Ka-
relame utvandrat hitåt lärer dock ej kunna antagas senare, än i 12:te eller
13:de seklet. Öfra Satakunda talar den rena och i sina former fullständiga
tavastlänska dialekten, nedra Satakunda deremotden stympade Peri-Suoma-
lais- eller Åbodialekten. Svensk befolkning finnes här blott i Hvittisbofjärd
och några kustnejder af Sastmola samt i städerna, och äfven der är finskan
allmänt rådande bland de lägre samhällsklasserna.

I Satakunda var ännu i förra seklet klädedrägten stadigt densamma:
qvinnorna brukade till bättre klädnad skor med höga klackar, röda och blåa
strumpor, bredrandiga eller enfärgade korta kjortlar, lifstycken med skört,
enfärgade tröjor med längt lif och skört, fastade framtill med häkter; karlame
korta byxor med knappar och spännen vid knävecken, länga, dels ljusa,
dels mörka bläa tröjor och jackor, som räckte till hälarna, med band i stället
för knappar, Nu är här, likasom i Åbotrakterna samt största delen af Ny-
land och Tavastland, allt i nästan årligt ombyte. Bygnadssättet liknar än det
äboländska, än det tavastländska, dock så att gårdarne vanligen ligga nära
hvarandra. En egenhet är att Satakundabon nyttjar särskild bagarstuga.
1 artighet mot det vackra könet står han framom de flesta andra delar af lan-
det; vid danser, läsförhör och andra större samlingar låter han qvinnorna sitta
på bänksidan af stugan. Sina bröllopp firar han med mycket glitter och myc-
ken välfägnad, men begrafningarna äro enkla.I Tyrvis föres liket en dag förut
•ill kyrkan med häst, i Hvittis bäres det ofta två mils väg till densamma på
begrafningsdagen. Christihimmelsfärdsdag och pingsttiden om qvällarne upp-
tändas lusteldar (Helka-valkeet) på höjderna, och ungdomen samlas kring
dem till dans. Icke längesedan dansade man i Satakunda efter sång; nu har
fiolen kommit i stället. Runosäugen är här utdöd. Dock finnes mycken vid-
skepelse qvar från hedendomen.

Satakunda hör i ekklesiastikt hänseende under Åbo erkestift samt innefat-
tar helt och hållet eller delvis 5 prosterier och 23 pastorater. Satakundas 4
härader lyda under Åbo hofrätt samt Åbo och Björneborgs lagsaga, hvarför-
utom 2 tingslag höra under Wasa hofrätt och lagsaga. Provinsen är fördelad
på 4 provincialläkare distrikter.

I. Nedre Satakundahäradutgöres af de närmastkusten liggande socknar-
na, nemligen: SastmolamedSiikaiskapell; Ulfsby (Ulvila) medßjörne-
bor g samt Norr m a rks,Påmar k s, Hv i 11 isbofja r ds (Ahlaisten kappeli)
Kullaoch Nakkila kapeller; vidare Eura medKiukais och Hongi-
laks kapeller; E ur aä m inn e med Luvia kapell,La p p o, Raumo, hvartill
komma Hinnerjoki kapell af Lethala s. samt delar af Yläne och Pöytis som
höra till Eg. Finland. Trakten, af öfvervägande sandig jordman, är rik på
mineralier samt större och mindre vattudrag. Här söka sig Sastmola
(Karvia), Norrmarks (Lassila) och Eura äar en vägtillhafvet. Mäktigare än
dem alla tillsamman och segelbar ända upp till Lammais by i Kumo är elf-
ven af samma"namn, —Kumo, hundrade stora sjöars aflopp, ryktbar för sin lax
och sin sik, en källa till välstånd för hela den kringliggande nejden.

Derföre smyckas ock dess mynning af en bland Finlands rikaste och drif-
tigaste sjöstäder, den som afalla skickar den största handelsflotta ut alt plö-
ja hafven, nemligen

Björneborg. Denna stad, på finska Pori, är en af landefs äldsta, och
dess säkra tillvaro går] åtminstone;tillbaka (ill medlet af 1300 talet. Fordom,
säger berättelsen, fanns i Ylistaro by af Kumo socken, således vidpass 5 mil
sydost om den nuvarande, en stad eller köping benämnd Öster-Telje (Teljän
Kaupunki). Denna flyttades sedan närmare elfmynningen till Wanhakylä,
hvilken ort med dess kyrka säges efter helgonet Olof hafva erhållit namnet
Ulfsby, och för Ulfsby stad finnes ett kungabref från är 1365 af konung
Albrecht. Staden vexte Ull och begynte att väcka Stockholms afund, hvar-
före Sten Sture d. a. är 1502 lät inskränka dess handelsfrihet. Nu kommo
de besynnerliga tider, då man ville med jernband fjettra det friaste af alla yr-
ken, handeln. Den, store Gustaf Wasa, sompä alltsätt favoriseradesittnyaSand-
hamn, anbefallte är 1550Ulfsbyköpmän att flytla tillHelsingfors. Men köpmanna-
blicken såg längre än konungens, och Ulfsby höll sig uppe, ehuru med nöd
och trassel. Kort derpå, år 1558, lät dåvarande hertig Johan af Finland flytta

staden än närmare elfmynningen på Björneborgs kungsgärds ägor, hvaraf
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staden erhöll sitt nuvarande namn. Hans plan att befästa orten blef utan
påföljd; mer varaktigt blef hans minne der genom förunnandet af lika fri- och
rättighetermed landetsÖfrige handelsstäder. KonungErik XIVutfärdade Björne-
borgs privilegier af den 10 Dec. 1564, hvilka sedermera bekräftadesaf konun-
garne Johan 111 (1576), Sigismund (1594), Carl IX (1604) och Gustaf Adolf
(1617). År 1641 hade man likväl återkommit till tvangssystemet, och för-
myndare-regeringenfann för godtatt tillämpadetpä Björneborg, somunderdess
inskränkningar aftynade till är 1765, dä konung Adolf Fredrik ätergaf staden
dess friheter, hvarefter den märkbart uppblomstrat och, lyckligare än mången
annan finsk stad, sedan 50 år fördubblatsin folkmängd och tiodubblatsin sjöfart.

Björneborg namnes för öfrigt i Finlands häfder i anledningaf den riksdag
dåvarande riksföreståndaren, sedermera konung Carl IX härslädes höll under
de oroliga tiderna i Februari 1602. Emellertidhafva nyare häfdaforskare (Grön-
blad), som det synes pä goda skäl, jbetviflat denna tilldragelse. I sina en-
skilda annaler har staden antecknat svåra olyckshändelser, säsom eldsvådorna
den 5 Augusti 1603, 4 Maj 1640, 6 Maj J698, den 28 Maj samma äroch slut-
ligen den 10 Juni 1801. Det var en gräkall dag, sädana man hvarje är har
flera i Juni manad, och en bister nordvest blåste in ifrån hafvet.Klockan 12 mid-
dagstiden varseblef man eld pä taket af fältskärsenkan Masbacks gård nära
strandgatan i östra delen af staden. Sprutorna läto ej vänta pä sig, men
stormen dreflågorna öfver hela dens. k. Hagatullssidanaf staden,som medför-
vånande hastighet lades i aska, utan att invänarne ens hunno berga sin lös-
egendom. Man hoppades en tid att den i lovart om vinden liggande kyrko-
trakten skulle undgå förstörelsen. Men genom en oförklarlig tillfällighet gick
elden mot vinden och spridde sig äfven i denna stadsdel, som till största de-
len nedbrann, äfven den. Blott kyrkan räddades. Klockan 10 om aftonen
hade förödelsen fulländat sitt verk, 300 gårdar lågo i aska och 3000 husville
sökte sig, darrande af köld, eu tillflykt, somliga i kyrkan, andra i rior och
ännu qvarstäende strandmagasiner, andra åter i närmaste bondgårdar. Ve-
terligen spilldes blott ett enda menuiskolif; en tioårig gosse blef innebräud.
Milda gäfvor tillströmmade frän alla häll, och snart repade sig Björneborg ef-
ter denna olycka, dess gator räknade, dess tomter utvidgades, och borgarens
idoga boning speglade sig prydligare än förr i vattnet af deu mäktiga Kumo.

Vidden af stadens' efterhand erhållna ägor uppgår till omkring 5,480
tunnland, hvaraf 479 t. åker och 1700 t. äng. Stadsplanen utgör 168 tunn-

land samt är indelad i 449 tomter, deraf 10 äro bebygda med trädhus. Af
publika byggnader finnas en kyrka af träd, rådhus och skolhus af sten samt
packhus, magasiner m. fl. äfven af träd. Tullkammare, postkontor, apothek,
en provincial- och en stads-läkare samt ett genom enskilda bidrag underhål-
let feberlazarelt äro här tillgängliga. Staden äger en högre och en "lägre
elementerskola, en söndagsskola, en fattigskola samt en pensionsanstalt för
flickor. En genom enskilda bidrag af stadens fruntimmer inrättad fattigskola
har nyligen kommit till stånd. Slädens lutherska församling värdas af pastorn
i Ulfsby. Folkmängden steg är 1843 till 4,927 personeroch tullspecialerna
visade samma är en import af S:r Rub. 158,875 samt export af 114,180. År
1850 furmos här 39 fartyg om inalles 6,148 lästers drägt, hvaribland en min-
dre ångbåt, begagnad till att bogsera lastbåtar emellan staden och den 3 mil
derifrän belägna Räfsö hamn, hvarest sommartiden gudstjenst hålles, värds-
hus finnes och mänga af stadens förmögnare familjer ses utflyttade.

I Ulfsby socken liggaKoi vis t o (tillh. v. Nuniers), fordom kungsladugård,
nu en vidlyftig privategendom; Sonnäs (Suoniemi, tillh.!v. Rosenkampff), äf-
ven ett stort, frälsegods med indrägtigt fiske i elfven; Thorsnäs glasbruk
(anl. 1781, tillh. Riksten), som sprider en stor mängd fabrikater i södraFinland;
Fredriksfors frälse jernbruk (tilth. Falck) anl. 1771, med deruuder lydande
Fredriksbergs ämneshammare, samt Norrmarksjernbruk(tillh.Mellin m. fl.).
I Eura vid det klara Pyhäjärvi ligga Kautua jernbruk (Falck), och Piiisto
(th. Sahlberg) med dess nya berömda skola för ädlare fruktträn, samt iEura-
äminne Wuojoki (Björkeuheim) ;om detta och Kautua längre frammera. Sist-
nämnde socken har en fornlemniug, "Linnaumaa" benämnd, hvarest man fun-
nit qvarfefvor af tvenne vallar och en vallgraf, omgifvande en kulle samt
fordom ytterligare befastad genom ända till sednare tider synliga pallisader.
ILuvia finner man ganska stora s. k. Hiidenkiukaat, jättehögar. Mindre dyli-
ka finnas i Lappo.

Vid hafskusten i sydvestra hörnet af Satakunda 10 mil från Åbo ligger
den urgamla staden Raumo (Rauma) i pastoratet af samma" namn. Dess
ålder förlorar sig långt in i den katholska tidens skymning, och dehafva fun-
nits, hvilka ansett Raumo för Finlands äldsta stad och fört dess anläggning
tusen är tiillbaka ända Ull Björn på Haga, ja längre. Dess namn har ock i
Rudbäcks smak blifvit härledt frän Raumur, Nors son, hvilken omtalas i
"Fundiu Norregur" Skada att härledningen frän finska ordet Rauma, sund,
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är omisskännelig. Sä mycket är säkert, att sedan urminne tid en kö ping och
bytesplats här exsisterat och efterhand blifvit hugnad med kungliga pri-
vilegier. Sädana finnas af riksmarsken Carl Knutson är 1442, af Christian I
1469, af riksföreståndaren Sten Sture den yngre 1512, af Gustaf I 1546, af

Johan 111 1568, af Sigismund 1594, af Carl IX 1607 samt af Gustaf Adolf
1616. År 1765 fick staden fri seglats på Östersjön. Raumo ochLajo byars
ägor, beräknade till 14 mantal om inalles 5949 tunnlands areal, äro staden
underlagde. Stadsplanen, upptagande 46 tunnland, är indelad i 256 tomter,
af hvilka blott 2 äro bebygda med stenhus. Raumo har en ganska gammal
kyrka, "Helga Korskyrkan," uppförd af grofva grästensblock och, som man

förmodar, redan i 13:de seklet. Dess sakristia och chor, åtminstone den förra,
anses ha utgjort det gamla klostret. Tornet synes 4 mil ut till sjöss och
tjenar till landkänning. Rådhusetär af sten, men skolhus, packhus samt öf-
riga publika byggnader af träd. Här finnas en lägre elementarskola, postkon-
tor, tullkammare, läkare, apothek och helsobrunu. År 1841 hade Raumo 1139
innevånare. Stadens handelsflotta utgjordes 1850 af 37 fartyg om inalles2559
lästers drägt och exporterar skogsprodukter. Under sednaste 50 är har Rau-
mo gått tillbaka, i samma män som Björneborg med kapitalemas öfvermakt
utvidgat sitt handelsområde. Raumos nuvarande folkmängd är mindre, än den
af Tuneld uppgifves är 1794, ochden lillaborgerligt.enklastaden synes alltmera
stadna i skuggan för sin mäktiga granne.

Det var icke handeln eller en politisk betydelse, som fordom läto Raumo

intaga ett sä märkvärdigt rum bland Finlands städer. Det var dess gamla
fransiskaner eller gråbrödiakloster och deu dermed förenade högskolan,Colle-
gium Raumense, som länge utgjorde landets högsta läroverk och en plant-
skola för flere af dess ryktbaraste män. Härifrån utgiugo Mårten Skytte,
Finlands förste evangeliske biskop, Johannes Raumannus, kansler för Upsala
akademi m. fl. män af stor utmärkelse. Klostret, som dock hvarken i anseende
eller rikedom synes hafva kunnat mäta sig med det i Nådendal, gick under
i katholicismens allmänna skeppsbrott år 1526, men skolan fortfor dock ett
långt stycke in i den lutherska tiden och förlorade först efter inrättandet af
Åbo gymnasium (1626) all sin betydenhet. Likasom för att;utpläna allamin-
nen af forntiden, gick vid samma (id (1639) öfver stadenen förhärjandebrand,
som dervid förstörde den äldsta s. k. Trefaldighetskyrkan. År 1682drabbades
hela staden af samma olycka, blott kyrkan skonades. År 1572 härjade här

en svär pest. Då, säges det, hände sig att borgmästarens dofter dog, och i

hela släden kunde man ej finna nog mänga friska att bära den döda till graf-
ven, utan måste hon ditköras med oxar, hvilket syntes Raiunoboerne så märk-
värdigt, att denna likprocession förevigades i en tafla, som ännu är synlig pä
chorväggen. År 1657 härjade pesten ånyo. År 1697 blefvo 221 personer in-
om Raumo församling döde af hunger. I den kort derefter följande stora ofre-
den blef staden sä illa medtagen af allt slags nöd, att vid fredsslutet allenast
7 borgare och 6 hästar öfve rblifvit.

Så många och stora olyckor bortsopade forntidens spär ända till minnet.
Af det katholska Raumo med des munkar, messor och skolastiskalärdom för-
varas intill sednare tider blott ett rökelsekärl, en abbotekappa och enkonstigt
broderad messhake med de tre vise män och den heliga jungfrun. Chorets tak
och väggar prydas ännu i dag af forntida bruna englar med utslagna vingar,
skonade vid kyrkans nya målning är 1830. Ett minne har dock gått alltupp
till nyaste tid, nemligen de i hela landet bekanta Raumo spetsar, eu frän
klostret härstammande slöjd, med hvilken ännu för tjugu är tillbaka mest alla
obemedlade qvinnor i staden sysselsatte sig. Men ochsä det urgamla spets-
knypplandet är nu hardt nära att småningom komma ur bruk. En nyare tid
med dess alltgeuomgripandemachinväsende har lyckats producera äfven spet-
sarne till ett pris och en finhet, med hvilken de fadiga knypplerskorna i
Raumo ej kunna uthärda täflan, och sä utslocknar denna näring efterhand af
sig sjelf.

11. Öfre Satakunda nedredels härad utgör sydöstra delen af Sata-
kunda samtinnefattarLo iinj ok i medAlastaro ochMetsämaakapeller, Orip-
pää k. af Pöjtis, Hvittis (Huittisten pi(äjäs) med Wambula och Kauvat-
sa kk. samt en del af Pungalaitio,vidareKumomed Harjavalda k. samt
Kiulo och Säkylä. Nejden är skoglik, isynnerhet Loimjoki och det vid-
sträckta Hvittis, i länga tider ett skördefält för sågverken och ett ymnigt
förrädsmagasin för Björneborgs export. Numera får man dock söka storverks-
trän långt upp i I kalis, fy närmast Kumo elf, som flyter genomnejden med
mänga mäktiga forsar, äro skogarna mest uthuggna och ha lemnat plats ät
stora tättbygda byar ined vidlyftiga åkerfält. Kumogärd (th. v. Knorring) i
soknen af samma namn, numera ett säteri, var fordom eu kungsgård, som
mycket omtalas i 14:de och 15:de seklerna, och landet dcromkring kallades
en tid Kumogårds län. 1 Yl istår o by af samma socken visas S:t Henriks



124

predikohus, hvarom mera nedanföre. Här, säger man, var fordom en köping,
Öster Telje (Teljän kaupungi), och man visar der en stor sten, Saxan-
kivi, hvarpä de handlande skola ha upplagt sina varor. Säkylä är ryktbart

för sina qvarnstenar, som ännu för tjugu till trettio är tillbakahär tillverkades
i stor mängd för nästan hela vestra Finlands behof. Nu har väl denna till-
verkning mycket aftagit, men fortfar dock.

111. Öfra Satakunda medledels härad omfattarprovinsens ostliga de-
lar och utgöres af Birkkala med Harju och Ylöjärvlkk., Wesilaks med
Tottjärvi k., Karkku med Suonniemi k., Mouhijärvi med Suodennie-
mi och La via kk., samt Tyrvis (Tyrvä) med Kiika k., hvarutom till hära-
det räknas delar af Messuby (Metsäkylä) med Teisko kapell. Dessa
nejder, vesterom Näsijärvi, dit hela dess stora, vida kringstänkta vattensy-
stem inklinerar, tillhöra de sjörikaste, mest omvexlande och skönaste i hela
Finland. Kring de retande insjöstränderna ligger en rad af herrgårdar med
den täckaste belägenhet. Ylöjärvi har Teevala (v. Knorring); Birkkala
vid Pyhäjärvis fjärdar har Haikka (Spåre), Sangila (Bohm) och en skönt
belägen prestgärd. Icke långt derifrän är den fordom som köping bekanta
Birkkala by, och vid insjöns utlopp genom den praktfulla Nokia forsvarse-
blifver man Taivalkunda halfö samt på ena sidan Noki a gärd(Törngren) och
Wik (Brakel). Wesilaks har Laukko, hvarom mera nedanföre. Karkku
har Kul jo (Mellin) och Kauniais (Wegelius). Här höja sig defantastiska
konturerna af Pirunvuori, på hvars höga bergstopp i tre afsafser en] jätte-
hand — varesig naturens egen, eller,som folktron menar, de onda makternas— af
väldiga granitblock danat en märkväldig grotta af 4 till 5 fammars längd.
Tyrvis, der man för hundrade år sedan ville anlägga en köping, räknar bland
sina märkvärdigheter Wammaskoski nya bro vid utloppet af Kulovesi,
måhända den bredaste i hela vestra Finland. I Messuby, £ mil från Tammer-
fors, finnas en "Kalevau-kangas" och en "Kalevan-kivi" anmärkningsvärdaför
namnets skull. Hatanpää egendom (Idman), äfven i Messuby, höjer på en
udde i Pyhäjärvi sin mörka park och stär som en utpost för Satakundas pryd-
nad och stolthet, det brokiga och verksama

som för sina vidsträckta sjökommunikationer är ett af de mest centrala — här
kunde naturensvink ej missförstås. Kongl. brefvet af den 6 Juni 1775 grundla-
de här en stad, till hvars utrymme Presidenten Baron Boije afstod Tamerfors
rusthållochPyynikkö augmentshemman. Fundationsbrefvet är dateradt d. 1
Okt. 1779, och den 1 Avg. 1821 erhöll Tammerfors fristadsrättigheter,hvilka
närmare bestämdes d. 16 Juni 1824.

Under staden lyda 425 tunnland jord, förutom stadsplanen, som utgör
169 tunnfand, indelad i 268 tomter, hvaraf omkring 140 äro bebygda med
trädhus. Kyrka, rådhus, skolhus m. fl. äro alla af träd, men fabriksbyggna-
derna mest af sten. Folkmängden utgör något öfver 2000. Församlingen
räknas till Messuby pastorat, dock med egen predikant. I staden finnas lä-
gre elementarskola, sön dagsskola samt en af Hrr Nottbeck &Komp. underhål-
len småbarnsskola. Tammerfors har 27 handlande, 4 hökare, 12 öppna han-
delsbodar samt tvä sfora marknader *). Stadens vigtigaste näring är likväl
fabriksrörelsen. Förutom oljeslageri samt en klädes-och en läderbabrik, finner
man här det största pappersbruk i landet, tillhörande Hrr Freuckell &
Son samt betydligen utvidgadt och försedt med engelsk maschin år 1843.
Bruket producerar papper af alla slag till ett värde af cirka 30,000 rubel
silfver ärligen. Arbetarnes antal 1849 var 108. An större kapitaler äro ur-
sprungligen af Hrr Finlayson & Komp., sedan af Hrr Nottbeck & Komp.,
nedlagda ufi det vid samma fors,nägot ofvanom, belägna bomullsspinne-
riet. Här surra, dagen igenom, otaliga spindlar, väfstolar slamra och om
qvällarna eckläreras rummen med gas. 610 arbetare befolka det fem vånin-
gar höga huset och der garn, men isynnerhet väfnader till ett
ungefärligt värde af 165,000rubel silfver ärligen. Den äldre fabriksbygnaden
blef för fä år sedanlägornas rof, men blott föratt lemna plats åt en ny, än
ståtligare, hvilken snart som en fenix reste sig upp ur ruinerna och höjer sin
tornlika skepnad vid sidan af Hr Nottbecks sköna engelska trädgärd.

Tammerfors är den stad, som troligen en dag skall intaga första rummet
bland Finlands uppstäder. Ursprungligen en utläudsk planta, närd af utländska
kapitaler, har fabriksrörelsen här blifvit fullkomligen bofast. Forsen, det endaTammerfors. Denna stad, pä finska Tamperi, hvilken man ej utan skäl

gifvit detsmickrande namnet "Finlands Manchester", är ett af de vakrasteoch
varaktigaste minnen Gustaf 111 efterlemnat i Finland. Här, der Näsijärvi
genom en af landetsmäktigasteforsar utgjuter sit vatten i Pyhäjärvi — ett läge,

*) För såväl Tammerfors,som följande städer, torde det vara öfverflödigt att upp.
räkna läkare, apothek, postkontor ni. m. som med få eller inga undantag äro
att tillgå i alla Finlands städer.
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af Finlands mänga mäktiga vattendrag, som industrin tillfyllest uppskattat,
är den outtömliga källan fill en rörelse ännu mångfaldt större än den nu-
varande. Hit strömma frän när och fjerran otaliga bätar och jakter, hvil-
ka här omsätta sina produkter och kringsprida, jemte stadens varor, äfven
stadens lilla lyx och öfriga inflytanden. Omgifvet af de skönaste nejder, på
engång aflägset genom distanserna frän en närmare beröring med främmande
elementer och likväl nära nog genom sjökommunikationerna, bär Tammerfors
den genuinaprägeln af en rent finsk stad, icke som skulle det representera ett
stelt fasthållande af det gamla, utan tvärtom just genom sitt friska framskri-
dande och genom att förarbeta samt med folklynnet införlifva en nyare tids
verksamhet. Dess betydenhet som fristad är ännu icke fullt uppskattad, men
torde blifva det en dag, när jernvägar fortsätta sjöarnas farleder ända ned
till kusterna. Säkert är icke heller, det en tillfällighet, att nejderna kring
Tammerfors äro att anse som centrum för den vestfinska dialekten, d. a. bi-
belfinskan, en omsländighet, som antyder ortens centrala läge, icke blött i ma-
terielt, men äfven i intellektuell hänseende.

IV. Öfre Sa takun d a öfr e del s härad utgöres af provinsens norra
och inre delar samt omfattar soknarna Ikalis med Kanganpää, Karvia,
Par kan o och Hongajoki kapeller, Tavastkyro med Wiljakkala k.
samt en del af Ruovesi med Kuru kapell. Dessa nejder, glest bebodda, för-
utom sjöstränderna, hafva ett tycke af enslighet, som ökas genom den nästan
totala bristen på andra herrgårdar, än presterskapets gästfria boningar. En
ofanfelig ödemark, den fordom för sina röfvarehistorier och ännu för sina tio-
fjerndels häll och sin sandiga väg beryktade Tavastmon, utbreder sig öf-
ver en stor del af Tavastkyro och Ikalis, genomskäres längre österut af Näsi-
järvis fjärdar in. fl. andra sjöar, men visar sig äter i Ruovesi och Orihvesi
med samma karakter af storartad ödslighet. Dag frän dag gör likväl odlin-
gen allt större inträng på denna öken af sand, granit, barrskog och ljung;
det ena nybygget efter det andra aftvingar mon sina skördar, och vintern
igenom dåna Björneborgames yxor vid roten af Ikalis furor. Midt på mon
är den ryktbara Kungskällan, der ingen resande underlåter att läska sin
först under sommarhettan; lär, säger man, hvilade för hundra är sedan ko-
nung Adolf Fredrik med sin glänsande svit. Oaser af en förtjusande grön-
ska, sådana som det täcka Skansi — ett krigsminne, — omvexla pä ett an-

genämt sätt med de bruna ljunghedarna, och en half mil på sidan om stora
landsvägen når (ill den resandes öra det mäktiga bruset af K yr o-fall.

V. Satakunda härad inom Tavastehus län utgöres af provinsens ostli-
gaste delarmed soknarna Lempälä, Kangasala, Orihvesi, delar af
Ruovesi, Birkkala, Wesilaks, största delen af Messuby samt hela Teisko
kapell. Dessa nejderbilda den östra omgifningen af Näsijärvis stora vattenbasin:
samma rikedom pä sjöar, höjder, dalar och den mest vexlande natur. Kanga-
salas skönhet är nästan ett ordspråk: Kangasala ås, besjungen af Runeberg,
beundrad af hänryckta resande, bjuder ät båda sidor det vidsträckta färgspe-
let af blåa sjöar, mörka skogar och ljusgröna stränder. Här förenarKa i v an-
do kanal den klara älskliga Roine med den i vidsträckta fjärdar förirrade
Längelmänvesi. En annan märkvärdighet af samma slag är Rikala kanal
mellan Lempälä och Konhonselkä sjöar; päbegynt i början af detta sekel för
att undvika Kuokkala fors, blef den afbruten af kriget, för att sannolikt aldrig
fortsättas på samma ställe, utan förmodligen nägon verst derifrän vid Hu 1 a-
vs. Men Rikala kanal är icke den enda ofullbordade. I Tamerfors lefver ännu
Radman Haggren, känd för ett ganska storartadt projekt till en kanal, hvars
resultat borde blifva en obehindrad sjökommunikation mellan Tamerfors och
Tavastehus, och till hvilken Hr H., enligt sägen, lofvat anslå en större pen-
ningesumma. Att denna plan kommer till utförande, är mindre troligt. Sä-
kert är, att de mänga smala näsen och åsarna mellan stora sjöar likasom inbju-
da spaden att lossa elementemas bojor, och att nya planer, mera beräknade
och lättare att utföra, ställas i förbindelse med den projekterade nya jernvä-
gen från Helsingfors åt norden.

Kangasala har en mängd af inbjudande herrgårdar, bland hvilka ma näm-
nas Joutsiniemi (Armfelt), Ljuksiala (Meurman), Frans ila (Aminoff),
Wägsjö (Favorin) med dess säg och förträffliga grynqvarn. Största egen-
domen i Lempälä är Las tus (Nyström). Orihvesi har Haga (Boisman)
och Säynäjoki (Granfelt), och sedan man öfver mon, med dess ödsliga
"Kallenautio" och dess för sina svåra backar illa beryktade "paha virsta"
kommit Ull Ruovesi, finner man der mellan de mänga sjöarna Aminoffska fa-
miljens Pekkala och Lindnäs samt Storminiemi (Enehjelm). Situatio-
nen pä den björkbevuxna backen nära Ruovesi kyrka är för sin täckhet be-
römd. En annan punkt, ryktbar för sina ulmordentligt vidsträckta utsigter,
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är Eräpyhä bergklint i Eräjärvi, »om namnetantyder,en särdeles heligort, der
man i fordna tider funnit mänga spär efter hedniska offerställen, men hvilka
spär numera gatt totalt förlorade.

VI. Kuortane härad omfattar, jemte flera österbottniska soknar, jem-
väl dettill Wasa län hörande nordöstra hörnet af Satakunda, nemligen Keuru
socken med Pihlajavesi och Muldia kk. samt Wirdois och Etzeri
kapeller af Ruovesi socken. Höjder, sjöar och taliklädda moar omvexla äfven
här, men vyerna äro mera ensliga, skogarna vidsträcktare, björnars och
elgars tillhåll ännu i dag. Bland sina hundrade sjöar har Wirdois en föga
bemärkt, men sällsam naturegenhet, Toriseva sjö, som pä ena sidan be-
gränsad af en hög lodrät bergvägg, pä den andra af lågland mark, sträcker
sig med ett litet afbrott omkring 3 verst i längd, med ett på sina ställen för-
vånande djup, under det att bredden aldrig öfverstiger 8 k 10 famnar. Keuru
med dess kapeller, en af Lappames sista uppehållsorter i medlersta Finland,
var ännu för 200 är sedan en utmark, hvarest kringliggande socknar tidtals
idkade fiske, jagt och svedjande. Keurus läge är skönt mellan Ukonselkä och
den 2V2 mil långa Keurunselkä, som genom det 5 famnar höga Mänttä fall
utflödar i Kuorevesi vattnen.

Satakundas Minnen.

1. Sanct Henriks Predikohus.

Omkring fem mil fräh Björneborg, när man en tid passerat långs strän-
derna af den mäktiga Kumo, kommer man i socknen af samma namn till en
stor by vid namn Yl istaro. Stället har sin märkvärdighet såsom forntida
plats för köpingen Östertelge, Björneborgs vagga, af hvilken nu intet annat
återstår, än möjligen eu viss rörlighet, spekulationsanda och dryghet hos byns
befolkning.

Invid byn och Ull höger om vägen, när man färdas ät sydost, ser man en
gammal förfallen lada eller ria af så oansenligt yttre, att man säkerligen icke
skulle bevärdiga den med en blick, derest icke traditionen dervid fastade en
synnerlig märkvärdighet. Den minsta pojke i byn vet att berätta dess histo-
ria, och med eu skygg vördnad betraktar allmogen ännu i dag detta "Pyhän
Henrikkiu saarna-huoneh."

Fordom när Sanct Henrik, Finlands skyddspatron, ännu gick bland de lef-
vandes tal och drog omkring att predika korset för hedningarna, kom han öf-
ver sjöar och ödemarker äfven till denna nejd. Allt folket församlade sig och
hörde hans ord, somliga med undran och misstroende, somliga med vördnad
och tro. Han predikade outtröttligt, dag och natt, för hvem som ville förnim-
ma sanningen, och stundom var den fria slätten hans kyrka med den höga
himmelens bläa dome till tak. Men stundom predikade han för sina lärjungar
i en ria vid byn, ty helgon äro ödmjuka och akta icke pä ställens ringhet.
Derföre välsignade Gud hans predikan med mycken frukt, sä att frän den lå-
ga kojan utgingo flera väckta samveten och hugsvalade själar, än ifrån mån-
gen praktfull kyrka, strålande af guld och herrliga taflor.

När Sanct Henrik sedan drog bort och under samma färd led martyrdö-
den för Lallis yxa på Kjulo sjö, blef rian stående qvar såsom ett evärdeligt

minne af den helige mannens besök i Kumo. Under katholska tiden skedde
der mångfaldiga underverk, som här vore för vidlyftiga att uppräkna, sä att
icke allenast mänga sjuka blefvo helbregda i delta hus, utan jemväl mänga
böner blefvo hörda och menniskor på annat sätt hulpna, när dé här åkallade
helgonet. Dock synes det af sägnerna, som skulle den märkvärdiga bygna-
den fortfarande blifvit begagnad till sitt ursprungliga enkla ändamål att trö-
ska säden för menniskors föda; kanske emedan man riktigt slöt, att själens
spis icke utesluter omsorgen om kroppens näring. Detta har dock troligen
skett, för att gifva helgonet tillfälle till nya underverk, som icke heller ute-
blifvit. Två gånger, säger berättelsen, har eld utbrustit i rian, och båda gän-
genia har den öfverbygda nyare logen, som icke stod under helgonets infly-
tande, nedbrunnit; men båda gångerna har den heligvordna gamla stommen af
huset förblifvit af elden oskadad. Allt hvad nyare profana händer här byggt
till, det har blifvit förtärdt af tidens tand, och har det icke brunnit, sä har
det multnat som vanligt virke. Dock den äldsta helgade byggnaden står qvar
ännu efter snart fulla sju århundraden, och den som icke tror på andra under-
verk, måste åtminstone tro på detta, som intygas af sägners sanning och egna
ögons vitnesbörd. Man ma dock härom tänka hvad man vill: sä mycket är
visst, att byggnaden är mycket gammal och att ingen historisk forskning kan
beslä sägnen derom med lögn. Dess väggar äro gröna af seklers mögel och
till hälften infallna af seklers vanvård. Norra gafveln lutar till fall, och snart
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skall det fordras ett nytt underverk, för att upprätthålla den katholska reliken
under lutherdomens likgiltighet och nyare tiders stora otro.

Att förekomma denna förstöring af en bland landets äldsta fornlemningar,
väcktes för flera år sedan fräga om insamlandet af medel för att genom en
kringbygnad af sten bevara frän undergång Sanct Henriks predikohus. Med öf-
verhetligt tillstånd skedde ock verkligen kring hela landet en insamling för
detta ändamål och inbragte inalles 1,560 rubel silfver. Men härintills har pla-
nen icke vidare blifvit satt i verkställighet, som det uppgifves, af orsak att
bygnadens läge tätt invid landsvägen fordrar dennas flyttning ät sidan, samt
emedan nuvarande ägaren af tomt och åbygnad gjort svårigheter och fordrat
för hög ersättning. De insamlade medlen förvaras emellertid räntebärande, för
att en dag användas efter gifvarnes mening, såframt icke huset derförinnan
hunnit instörta. Om den helige Henriks ande ännu stundom besöker dettarum,
skall han der finna de tydliga spåren af förgätna välgerningar; men är han
helgon till sinne som han är det till namn, så skall han trösta sig öfver men-
niskors otack och nöja sig med den outplånliga, aldrig bestridda och aldrig
förgätna plats han dock städse intager i Finlands häfder och det folks minne,
för hvilket han dött

2. Pispala och Prouasti.

kallas tvenne bondhemman i nejden af Tammerfors, om hvilka en gammal sä-
gen går att de erhållit sitt namn genom följande öfvernaturliga tilldragelse.

För många hnndra år sedan, säger sagan, hände sig att ett ondt väsende,
som af gammalt är illa beryktadt för sin illfundighet, — kort sagdt djefvulen
sjelf, — hade funnit för godt att bosätta sig nedanför Tamperikoski, hvarest
folket den tiden, i saknad af alla broar, plägade pä skrala farkoster färja sig
öfver lugnvattnet. Stället var af vigt som smalaste öfvergängspunkten mellan
de folkrika trakterna å ömse sidor om de stora sjöarna, och sannolikt hade
den lede fienden just derföre, i hopp om rikelig fångst af själar, här nedslagit
sina bopålar.

Nejdens inbyggare, som voro längt ifrän att ana tillvaron af en sä farlig
granne, fortforo emellertid i all oskuld att passera öfver stället, som de af al-

*) Muntligen meddelad folksägen.

der varit vana. Frestaren var dä icke sen att knipa sig än en, än en annan
syndig själ, sä att tid efter annan många olyckshändelser inträffade vid öfver-
farten, bätar af osynliga händer neddrogos i djupet och annars förunderliga
tillbud störde trafiken gäng efter gång. Defta förekom dock slutligen det be-
skedliga folket alltför besynnerligt. De gingo således till sina prester och frå-
gade deras mening, hvad som vore på färde och hvad som vore att göra. Pre-
steme rädslogo derom allvarligen samt stadnade ändtligen vid den oförgripli-
ga mening, att detta allt vore djefvulens funder, hvilka endast genomkraftiga
besvärjelser kunde förekommas för framtiden.

Detta skedde. Nu företogos här till det vanryklade stället höglidligapro-
cessioner, anförda af både biskop och prost, messor afsjöngos, stränderna be-
stänktes med vigvatten och mångahanda mustiga kraftord lästes, men allt för-
gäfves. De helige männen voro mycket ihärdige, de fortsatte försöken i är
och dag samt uppburo derunder mången fet skinka och mången rar ost som
vedermälen af invånarnes tacksamhet, men ack, det bätade allt till intet. Nu
hette det att sammanskotten voro för ringa; man måste ihågkomma kyrkan
med ännu rundligare gåfvor och sedan börja pä nytt. Allt väl, man gjorde sä,
men framgången blef lika liten. Den onde gästen lät icke allenast icke skräm-
ma sig, utan bedref fastmera sitt oväsende argare än förr, så att slutligen
öfverfarten på detta ställe, för de många olyckornas skull, måste alldeles in-
ställas. Nu förklarade presterne att företaget misslyckats af brist pä tro,
hvarpå de öfvergåfvo alla vidare försök och tröstade sig med den läckra va-
luta för deras besvär, hvilken i denna oskuldsfulla tid gjorde tjenst i stället
för den syndiga penningen.

Vid samma tid bodde icke långt frän Tamperikoski och öfvergångsstället
tvenne hederlige och förståndige bönder, som från början icke haft riktig tillit
till de andlige fädemes besvärjelser och sinsemellan begrundat huru man bor-
de bete sig, för att, ulan alla processioner, komma den stygge fienden på
skam. Och emedan hela traktens nöd och vedermöda gick dem mycket till
sinnes, beslöto de, efter länga och gudliga förberedelser, att sjelfva begifva
sig ästad, för att antingen blifva hela nejdens befriare, eller duka under som
martyrer för den goda sakens skull.

Detta sitt beslut utförde de manhafteligen. Tidigt eu morgon iufunno de
sig på stället och började att ansätta den onda anden med besvärjelseraf den
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kraftiga att han kände sig högeligen generad. I början försökte han att

afleda besvärjarnc med list; än hördes midt i forsen ett nödrop såsom af en
drunknande; än ropades de bada männen vid namn i skogen; än flaxade be-
synnerligt granna fåglar och andra belåten fram och åter förbi deras ögon.

Men de tvä läto icke vilseleda sig, de voro frestaren för sluge, och de fort-
foro med sina kraftord, sä att det brakade i skogen och stenarna pä stranden
spräcktes liksom af åskviggar.

Nu råkade Satanas i nöd och vånda samt började att sätta härdt mot
härdt. Han samlade all den öfvernaturliga makt han ägde öfver den omgif-
vande naturen och rustade alla dess elementer (ill strid om öfverväldet. De
mest förfärande tilldragelser begynte, tilldragelser, för hvilka det modigaste
sinne skulle med bäfvan ryggat. Än hördes i luften ett ljud säsom af tusen

ormars hväsande; än rullade den väldigaste äska med knallar och ljungeldar
tätt invid jorden, som ville den spränga hela verlden i stycken. Än skalf hela
jorden under de modige männens fötter, som ville den uppsluka dem lefvande
utan nåd; än reste sig sjön med tornhöga vågor och förfärligt brus säsom en
ocean i uppror, och dervid steg vattnet sä högt, att besvärjarne slutligensto-
do ända (ill medjan i vågsvallet. Men de tvä läto icke skrämma sig, de for(-

foro att utsäga än makligare ord; Och det vet man här i landet, att ordet,
kraftigt taladt, bryter all fiendtlig makt, vare sig en naturlig eller eh öfver-
naturlig. Detla erfor äfven Satanas till sin bäde skam och skada. Ty när
han en tid förgäfves spjernat emot besvärjelsen, mäste han ändtligen med
blygd ge vika och ulan allt vidare krångel draga sina färde pä ögonblicket.

Under flykten äterhämlade han likväl en del af sitt förra kurage och bör-
jade inbilla sig, att om han gräfde ett nytt ullopp frän Näsijärvi till det ne-
danföre liggande Pyhäjärvi, skulle ingen kunna fördrifva honom från hans eget

verk, bvarföre han ämnade der efter behag husera. Han stal derföre under flyk-
ten en half skofvel frän en gård i granskapet och valde ett ställe invid Pyy-
nikkö berget såsom det lämpligaste för näsets genomskärande. Här begynte
han gräfva och fog med sitt usla redskap sä kraftiga tag, att af hvarje skof-
vel, som togs ur backen och utkastades i Pyhäjärvi, uppsfod en holme, som
der kan ses ännu i dag. Men flera än tvenne tag med skofveln hann den le-
de fienden icke taga, ty, o under! i samma stund begynte klockorna i gamla
Birkkala kyrka att ringa af sig sjelfva, och vid detta ljud fann Satanas för
godt att hasligt fly, men denna gång för att icke mera återkomma. Väl trod-

des, att han ändock vistades nägon tid på de små holmar han sjelf uppkastat,
och tid efler annan säg man liken af drunknade der uppflyta. Men ändtligen
lärer han ock härifrån ha dragit sina färde och lemnat trakten i fred, fy nu
har man icke på länge hört något om hans vidare framfart.

De hederlige männen, som med sina kraftiga besvärjelser förjagat vidun-
dret, kommo deremot oskadde åter till sina hemgårdar och helsades, som man
väl kan föreställa sig, med stor heder och vördnad som nejdens befriare. Och
vare sig nu alt man endast ville' i sjelfva gårdarnas namn föreviga minnet af
en besvärjelse mäktigare än bäde prostars och biskopars, eller att man här-
med ville taga en liten oskyldig hämd uppä de goda prelaterne, som låtit
sä väl betala sig för det de så litet uträttat, alltnog, de tvä böndemes gär-
dar fingo för evärdeliga tider namnen Pispala och Prouasti, hvilka de med
heder bibehållit intill denua dag.

Hvad ahgär de tvä skofveltagen i Pyynikkö landet gentemot holmarna,
hunna de der ännu beses af alla som ha god tro och icke hellre vilja förklara
dem för vanliga jordras.

Den mysliska person, som här figurerar under skepnad af hm onde, plä-
gar dock oftare visa sig i jättehamn. Desse jättar, som bland annat hade sitt
tillhåll i Pirunvuori och derifrån visste att genom en underjordisk gäng prakti-
sera sig till prestgärdens källare, voro med om att bygga Karkku och Hvittis
kyrkor, likasom de byggt Reso, och man säg dervid stora stenar komma fram-
rullande af sig sjelfva eller flyta långs Kumo elf. Men engång när en stor
steuflotta kom nedflylande, gol hanen och stenarna sjönko genast till botten.
När man fått Hvittis kyrka färdig, ringdes en hel dag med klockorna; slutli-
gen hörde man flera gängor upprepas: "heitänkömä? heilänkömä?" (skall jag
kas(a?). "Nå kasfa då!" svarade en, och strax kastade jätlen frän Ripuvuori
berg pä '/, mils afsläud mot kyrkan en ofantlig klippa, som under farten lyck-
ligtvis gick i tre stycken, hvilka alla ännu kunna ses, hvardera sä stort som ett
mindre hus. En dylik sten är kastad frän Kukkuri berget pä Vi mils afstånd
mot Tyrvis kyrka.

3. Lapparne, Birkkarlarne och Kurckeslägten.

Får man tro sägnerna, så bodde i äldsta tider kring de stora sjöarna i
Satakunda endast Lappar. De voro ett trollskt och illparigt slägte, för hvars
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konster man ännu icke är säker, ehuru lång tid förgått sedan de drefvos
norrut. De fara ännu omkring i väderhvirflar och samla fåglar, hvilka de med
sin trollmakt drifva till den brödlösa Lappmarken. Qvarnarna äro mest deras
tillhåll under sädana expeditioner. Händer det vid en qvarn att det i hast
börjar förfärligt blåsa och att tjädrar, orrar m. fl. fåglar till oräkneligt antal
samlas i den nära småskogen, då skall man se sig noga omkring. Man blir
dä varse en liten lappgubbe, som kommer till qvarnen för att påtända sin
pipa, och dervid säger han- "jag låter nu mina fåglar beta en stund." Eller
ock ser man en gumma i samma ärende; hon har två qvastar, och när hon
vill resa vidare, sätter hon sig att rida på den ena, men med den andra hvif-
tar hon till blåst. Detta är orsaken hvarföre icke skogsfåglarna ökas, såsom
de borde. Man vet ock aunars, att i hvarje väderhvirfvel far en lappgumma
fram, och det är icke rådligt att i hvirfveln kasta en knif eller annat, som
gumman tager illa upp, ty då är man tvungen att följa henne upp till Lapp-
marken. Detta hände en Tyrvisbo, som höbergningstidenbegafsig åstad och först
jultiden ankom till ort och ställe, der han säg sin knif fastsittande i värdin-
nans höft. "Se der är ju min knif!" yttrade han. "Vet du icke det!" svarade
husbonden; "efter den kom da ju." Nu fann Tyrvisbon för godt att taga ske-
den i vackra hand och lofva Lapparne en oxe, om de ännu samma afton förde
honom hem. Lappen rådgjorde dä med sina söner om den möjligast hastiga
färd. Den äldste lofvade framföra sin man "niinkuin teeri ja tuuli" (som orren
och blasten)-; den mellersta "niinkuin pyssyn uuoli" (som bössskott), men den
yngsta "niinkuin ihmisen mieli" (som menniskotanken), hvarpä denne sattes
med den resande i ett tråg och detta äter med det enda ordet "huis" sattes i
sådan fart, att man i ögonblicket var pä taket af Karkku kyrka. "Känner du
igen dig?" frågade lappgossen. "Nej," svarade Tyrvisbon. Man hoppade nu
först till Wammaskoski bro och derifrän till Finnens egen gärd, som till min-
ne af det mäktiga "huis" fick namnet Huisu.

Vare nu huru som helst med Lappames trollkraft; visst är, att de i Sa-
takunda fingo mäktige fiender, som kufvade, skatlade och slutligen förjagade
dem. Desse fiender voro Birkarlarne, ett besynnerligt folk, om hvilketman
gissar mera än man vet. Hälften krigare, hälften köpmän, vorodesannoliktko-
lonister och nyomvände, hvilkas lust till vinning och äfventyr icke fann tillräckligt
utrymme i det samhälle, som på 1200 talet med all makt sträfvade att ordna
sig med biskopen i Åbo till medelpunkt. De trängde derföre in i det inre af

Finland och underlade sig med styrkans rätt de föga stridbare Lapparne,som
af dem behandlades med mycken hårdhet. Visst stod der ock mången för-
tviflad kamp på stränderna af Satakundas sjöar; men tiden har deraf bortso-
pat alla spär. Det vet man blott, alt Birkarlarne, — hvilkas namn man än
velat härleda af det svenska Björkö, än af det björknäfver, hvarmed de tros
hafva omlindat sina ben, och efter hvilka Birkkala socken än i dag är nämnd *)
— man vet blott, att de för ständiga striders skull varit tvungne att bilda ett
slags militäriskt samhälle och att deras anförare är 1277 hetat Math i a s
Kurck.

Detta namn har för Satakunda en egen välbekant klang, emedanKurcke-
slägten, en af Finlands berömdaste inhemska ätter, hade sitt stamsäte pä
Laukko i Wesilaks och utgör ämnet för mänga af ortens sägner. Hvem kän-
ner icke den i Kanleletar införda sköna balladen '"Elinan Surma," hvars brott-
slige hjelte är en Kurck! Men om ättens ursprung finnes en annan sägen,
mindre berömd, dock märkvärdig nog, emedan den härleder detta ursprung
från en finsk bonde.

I äldsta (ider bodde i Wesilaks endast Lappar. De voro hedningar och
(älde ingen kristen ibtand sig; men dä kom svenska kungen och kufvade dem
med härsmakt, Finnarne kommo söderifrån, och Lapparne trängdes undan. Dä
flyttade de till en stor holme i sjön, Wapa Luoto benämnd, emedande der
försvarade sin frihet; men slutligen mäste de vika äfven derifrän. Vid samma
tid fanns bland de inflyttade en myndig man, Mathias vid namn. Han hade
deltagit i mången härfärd bäde på egen hand och under kungens befäl; hed-
ningarne bäfvade för hans namn, och stort var hans vapenrykte. Och det be-
gaf sig, att Ryssehöfdingen fick i sin tjenst en stridsman, Potko hette han,
en jätte till vext och till krafter förmer än en meuniska. Denna Potko sände
han till Sverige på skryt, för att utmana den tappraste man i landet till en-
vig; och han trodde fullt och fast, att i det riket funnes ingen, som kunde
stå Potko emol. Hardt nära var det, att sä ock skett, ty ingen af svenska

*) En förf. i H:fors Mbl. 1844 N:o 17, hvarur vi lånat traditionen om Kurckarne,
anmärker,att Birkkala, Karkku och Lempälä äro ganska gamla socknar, medan
Orihvesi, Ruovesi och Keuru ännu långt sednare utgjorde s. k. ericmarker (erä-

maat), besökta blott för fiske och bete. Se ofvan om Keuru.
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kungens kämpar vågade sig deran,f>ch »jelf satt kungen ledsen och flat öfver
de sinas klenmod. Då rann honom i hagen att Mathias väl vore rätta mannen

till ett sådant värf; hvarpå han tillsade Ryssen att fara öfver till Finland och
söka samme Mathias der; han skulle icke svika..

Innan de båda kämparne möttes, fick Mathias af kungens budskap veta
hvad honom förestod, och sannt är, att, hjertat klappade högre inom hans man-

liga bröst, ty Ryssen hade ett mäkta stort rykte. Mathias drog derföre till
nordens trollkunniga Lappar; de;- erfor han, att en förtrollning gjorde Potko
osårbar och blott kunde lösas genom besvärjelser, medan mannen sof. Till all

lycka hände ock att Mathias fick fasa öfver sin ovän många kraftiga ord,
medan denne låg i sömn, och nu var förtrollningen bruten. Man ställde alltså

till en holmgång. I en fjärd af sjön ligger en liten holme, som än i dag kal-
las Kurjen kivi, och här landade kämparne pä utsatt tid i hvar sin lilla
bät. Knappt hade Mathias satt foten pä land, innan han sä kraftigt sparkade
Ryssens båt, att den lossnade frän land, for öfver hela sjön med stäfven främst
och sköt sä upp pä motstående strand. "Hvi gör du så der?" frågade Potko.
"Den som skall hvila här, genmälde Mathias, behöfver ingen bät för återfär-

den." Förgrymmad drog Ryssen sitt svärd och högg Mathias, sä att hans
högra arm flög af och han sjelf dignade ned pä ett knä. "Sina hyppäät niin-
kuin kurki" (du hoppar som en trana), utropade Potko triumferande. Men
Mathias, som var vensterhändt, hoppade opp och sade: "vielä mina lentääkin
taidan" (ännu kan jag flyga) och gaf i detsamma sin ovän banesår. För den-
na bragd gaf honom kungen det af Lappar bygda Laukko till skänks med vid-
sträckta ägor, hvarpå Mathias antog sin fiendes speord till slägtnamu ochkal-
lade sig Kurki, försvenskadt Kurck. Från honom härstammar den beröm-
da slägten af samma namn.

De gamle berömde Kurekar till Laukko utdogo med Finlands siste kathol-
ske biskop Arvid Kurck, hvilken, som bekant, drunknade med alla sina skat-
ter under flykten till Sverige. En viss Axle eller Oxle, hemma från Småland,
var genom siv ättling Axel Jönsson Kurck till Hanuula stamfar för de yngre
Kurckarne. Eu af dessa, president i Abo hofrätt, blef är 1651 friherre till
Lempälä, men miste sedan detta friherreskap genom Carl Xl:s reduktion, och
frän denna tid kan man räkna Kurckeslägtens förfall.

4. Kaivando.
Mallasvesi och Roine, jemte flera med dem förenade vidsträckta vatten-

drag, utströmma genom Walkeakoski i Wanajavesi medelst ett 15 fots fall i
tvenne afsatser. I denna fors, som utgjorde det enda afloppet för ett så stort
vattensystem, voro icke niindre än 15 qvarnar anlagda och strömfåran upp-
dämd till endast 7 alnars bredd. Följden var att sjöarnas ytor slego, att läg-
lända ängar i Kangasala, Pelkänä, Hauho och Längelmäki totatt uppslukades,
sä att der fordom hölador stått, man slutligen fann ett djup af 3'alnars vat-
ten. Folket klagade, men qvarnarna hade lagliga privilegier. Man gräfde
derföre en 15 alnar bred sidokanal, flyttade en del qvarnar, sammanslog an-
dra och upprensade forsen, hvarefter de ofvan liggande sjöarnas ytor föllo 3/_

fot och en del af vattnets inkräktade områden ätereröfrades.
Samtidigt härmed, år 1820, började man genomgräfva smalaste stället af

deu ås, som i Kangasala åtskiljer de stora sjöarna Längelmanvesi och Roine.
Åsen var här 200 alnar bred och 43 fot höjd öfver den 5, och slutligen ända
till 674 fot lägre liggande Roinis vattennivå. Som en märkvärdighet kan näm-
nas, att de stora sjöarna norrom åsen fordom hade sitt naturliga utlopp genom
Sarsa å, men är 1604 bröto sig böljorna en ny väg vid Ihari genom den
s. k. Ihari ström, hvarigenom sjöarnas ytor dä betydligt föllo och det förra
afloppet blef torrt. Likväl steg vattnet änyo, till följe af 6 i Ihari anlagda
qvarnar med deras fördämningar, som gäfvo anledning till nya klagomal. På
samma ställe, der nu gräfningen företogs, syntes spår af fordna gräfningar,
som man förmodar, från den tid, när Katharina Mänsdotfer bodde pä Ljuxiala.
Åsens jordmän bestod af lös rinnande sand, hvarföre den största försigtighet
var af nöden, pä det att vattnet ej skulle skära kanalen djupare och belasta
de nedre sjöarna med en större vattenmassa, än utloppen förmådde svälja.
Arbetet vid detta s. k. Kaivando bedrefs derföre med stor omsorg under
ledning af Friherre v. Rosenkampff, aktad och älskad för sä många utniärKta
verk öfver hela Finland; botten pälades öfverallt och doceringarna reveterades
med stenläggning. Bron för allmänna landsvägen var redan uppförd pä träd-
bägar öfver kistor af sten och allt syntes beräknad! att väl emottaga de ännu

-'■) Detaljerna benäget meddelade af löjtnant Lennart Försten.



131

af dammen utestängda vattenmassorna, då en oförutsedd händelse plötsligen
förstörde flera års arbeten.

När dammen småningom öppnades och det häftigt påträngande flödet be-
gynte spela genom öppningen, undanskars natten mot den 3 April 1830 jorden
i hast så djupt, att pålarne svigtade, de första hvarfven gäfvo vika och ingen
mensklig makt kunde uppehålla de påträngande vattenmassorna, som pä ett

dygn stego i kanalen frän 3 till 25 fot och vidgade dess bredd till 20 famnar,
d. v. s. dubbelt emot dess förra. Inom få timmar voro den vackra kanalens
stenreveteringar bortspolade som ett stoft, bron instörtad och dess stycken
bortsköljda af vågorna. Strömmens våldsamhet saktades först då, när Roine
stod på samma nivå som Längelmanvesi; men den åsyftade fällningen af den
sednare var ock med detsamma komplett, utloppet' vid Ihari torrt och 4500
tunnland joid, mest god ängsmark, vunna för odlingen. Roines vatten, som
i början svämmade öfver, sänkte sig efterhand, 7 torra qvarnar inlöstes vid
Ihari, bron öfver kanalen uppfördes ånyo, prydligare än förr, kanalen iständ-
sattes och har alltsedan, utan vidare ofärd, utgjort pä engäng en utomordent-
ligt intagande punkt, der hvarje resande stadnar, och en fiskrik föreningslänk
mellan de nämnda stora sjöarna. Hela arbetet hade kostat 102,491 dagsver-
ken och 28,787 rub. 16 kop. silfver.

5. Krigsminnen,

Satakunda har krigsminnen, som stå i sammanhang med det för Österbot-
ten sä blodiga klubbekriget. Men spåren äro här af tiden bortsopade; man
vet icke ens om, när och livar de blodiga strider stått, om hvilka sägnerna

tala. Här har man slagits i fordna tider, heter det; man frågar när, men in-
gen vet. Då säger man: det var under klubbekriget.

Frän stora ofreden under Carl XII har man i Keuru en tradition *) af
hufvudsakligen följande lydelse. Fienden sköflade i denna nejd, som den ti-
den var en ödslig vildmark utan vägar, hvarpå ännu i dag är brist. Då före-
togo sig Keuruboerne att mota hans framfart, med ströftäg, ett småkrig, som
med list och tapperhet fördes i oländiga pass och pä ensliga sjöstränder; ja
de lyckades att plundra en rysk transport i Längelmäki och nedhuggabetäck-

") Antecknad af Mag. Reinholm.

ningen. Dervid, säges det, lyckades en skiäddare att tillgripa och hemligea
dölja det mesta af bytet; men Gud straffade mannen med galenskap., Bön-
demes anförare pä dessa ströftäg voro tre bröder, hvilkas namn ännu fortlef-
ver med hjelterykte pä allmogens läppar. De voro nemligen söner till dåva-
rande kyrkoherden Georg Härpman, som befinnes hafva dött år 1729; men
traditionen gör mellan dem ingen skilnad, utan kallar dem alla gemensamt
"Härkmannin pojat." Alla tre voro unge män af ovanlig kroppsstyrka,
och alla fre voro folkets sjelfvalde anförare. Man visar af deras storverk ännu
i dag en djup graf, öfver hvilken landsvägen gar förmedelst en bro, och ined
denna graf hafva' Härkmannin pojat befastat det enda ställe på minst 12 mils
sträcka i norr och söder, der fienden kunnat från Jyväskylä sidan framtränga
vesterut ät Pihlajavesi och Wirdois. Stället, ligger ett stenkast frän Keuru
kyrka, der Tarhia sjö skjuter fram nära Kelvelenlahti, som genom Kivilahti
sammanhänger med Keuru 2 1/2 mil länga sjö. Grafveu gräfdes öfver det knappt
10 famnar breda näset, och alla bätar bortskaffades frän sjöarnas östra sida
till den vestra. Här värjdes landet en tid bortåt med stort mannamod, men
slutligen kom fienden öfver förmedelst sin öfvermakt och genom kunskapare,
som röjde böndemes ställning. Härkmannin pojat måste då med sitt folk reti-
rera till Ampiala*höga backe, kanske den högsta kulle af Maanselkä i med-
lersta Finland. Der förföljde dem ett parti "Sissit," d. a. partigängare, bestå-
ende af kosacker och fotfolk, och de uttröttade, till antal underlägsne Fiunar-
ne nödgades taga sin tillflykt på en badstugulafve. Äfven här uppspårades
de af fienden, det gällde nu lifvet,- och Härkmannin pojat värjde sig så man-
ligen, att fienden icke visste annat råd, än att tända eld på badstugan; det
lyckades, och Härkmannin pojat förgiiigos i lågorna.— Nära detta ställeblot-
tar den höga åsen sin hjessa af granit, och på berget hvilar' en häll af flera
qvadratfamnars vidd så löst, att om man stiger pä ena kanten, slår hällen mot
berget med en skräll, som hörs vida omkring. Denna sten kallas Jylhän
kivi och begagnas nu för att gifva signal åt vallhjonen i utmarkerna. Men
under stora ofreden nyttjades den af Ryssarne att gifva signaler.

Bland nyare minnen ar det omöjligt att (änka pä 1808 års krig, utan att

erinra sig Björneborgs regemente. Det första i striden, det sista pä återtåget,
städse trotsande faran med kall blod, var denna trupp, som en samtidaförfat-
tare uttrycker sig, "på engång de tappres vagga och högskola under detta
krig." När man i krigets början säg de välmående gestalterna i deras något
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paltiga uniform och föga paradmässiga skick, furmos väl de, som väntade fö-
ga af Björneborgarne i fält. Men snart fanns det intet finskt öga, som icke
med aktninghelsa.le denna trupp, som med Savolaks brigaden delade äran att kal-
las de tappraste bland de tappre. Redan d. 24 Febr. slogos Björneborgarne
under Eek vidKuuskoski, och sedan voro de med öfverallt der faran var störst.
Det var Björneborgarne, som under Döbeln, Eek och Grönhagen genombröto
Ryssames venstra flygel i Lappos rågåkrar och eröfrade byn; det var de,
som delade äran af Kauhajoki och sedermera gjöto sitt blod i alla de slag,
som pä Österbottens slätter afgjorde Finlands öde. Det var en partigångare
af samma regemente, underofficeraren Roth af Ruovesi kompani, som gjorde
fienden mera afbräck, än en förlorad batalj. Efter slaget vid Lappo hade Ra-
jevskij förskansat sig vid Alavo. Roth kastade sig med 40 man i fiendens
rygg, bortsnappade hans transporter till lands och sjöss, fångade kurirer, öf-
verrumplade smärre posteringar, uppbrände broarna och tog slutligen sitt stam-
hall pä en liten holme i Ruovesi sjö, der han samlade alla nejdens båtar och,
lik forntidens vikingar, var öfverallt och ingenstädes, till fiendens stora för-
fång pä alla stränder och fjärdar. Sä närgängen blef denne tappre partigän-
gare, att han den 23 Juli gjorde ett anfall på Tammerfors och blott med möda
blef tillbakakastad. Rajevskij, utan lifsmedel, utan ordres från högre ort och
utan förbindelse med de öfriga trupperna, råkade i en ställning så betänklig,
att sjelfva den kloke Kamenskij, som strax derpå tog öfverbefälet, fann räd-
ligt att draga sig tillbaka till Tavastehus. Roth blef nu i sitt tillhåll pä hol-
men angripen af en talrik fiende och nödgades pä omvägar förena sig med
Klingspofska hären. Men derom är man ense, att ett guerillakrig sådant som
hans, väl kombineradt och understödt, kunnat förändra hela fälttågets re-
sultaten

Lokala Detaljer.

Planche 22. Raumo.
Utsigten är tagen frän nordvest. Man ser den lilla staden i sommargrön-

ska, omgifven af lummiga björkar. I fonden den åldriga kyrkan, längre bort
det prydliga rådhuset. Ingen sjö synes, och likväl har Raumo sin trefnad af
sjön. Men det. väta elementet är staddt pä flykten, vattenminskningen märk-
bar. Den plats, der kyrkan står, har fordom varit kringfluten. Raumo ligger

ät sidan; närmaste nejd är kuperad och vacker; Sorka by märkvärdig för sina
groteska berg. Den lilla än kommer från Eyhö träsk. Vid dess utlopp ligger
Lensu äng, stadens vackraste promenad. Brunnsparken ligger vid en liten in-
sjö, som kommunicerar med Syvä Rauma vik af saltsjön, stadens bästa sim-
ställe med lusthus och barrskog. Inskären börjas vid Werknäs udde; sundet
mellan Omeenpuumaa och Rekisaari är en sjönejd af omvexlande behag. Yt-
terst i hafsbandet ligga Pihlus holmar och Aikko torp, bekant för sina feta
betesmarker och sin rara ost. Sommartid andas Raumo sjöluft; anblicken af
dess små röda hus i den vänliga grönskan liknar en enslig idyll, genomblast
af hafvets friska vindar.

23. Wuojoki.

Norrom Raumo ligger Wuojoki tätt invid kusten. Den ståtliga karakters-
bygnaden är aftecknad frän norr och vetter med gafveln mot den långgrunda
stranden af sjön. Man ser här tre stenhus, alla med koppartak. Nuvarande
ägaren, Kapten von Björkenheim, köpte egendomen af framlidna Friherrinnan
Klinkowström. Egendomen består af tvenne hufvudstammar, Wuojoki och La-
vila, hvardera med särskild inspektor. Under nuv. ägaren, som besitter öfver
50 mantal af Eura Aminne socken, hafva de gamla byarna, som efterhand
blifvit inköpta, ombytt skaplynue. Byar finnas, hvilkas åkerjord hel och hållen
är förvandlad till ängsmark och tvärtom. Talrika dagsverken infordras vid
behof och för fixeradt pris. Mycken konst och stora depenser äro nedlagda på
denna egendom. Bland flera föremål tilldrager sig en half mil lång väg, till
större delen sprängd genom berg på södra sidan om Lappjoki å, den resandes
undrande blickar. Som en sällsynthet namnes, att uttrar finnas i denna å.

24. Kauttua.

Det pittoreskt belägna stället i dälden mellan björkar och rinnande ström-
drag är Kauttua jernbruk. Det anlades år 1681 i Eura socken af dåvarande
landshöfdingen i Åbo och Björneborgs län, den verksame GrefveLorentz Creutz,
anläggaren af sä många andra iurättniugar till bergväsendets flor. Namnet
Kauttua (fordom Kauhtua) härledes från finska ordet kauhia, förskräcklig,
och nägon anledning dertill har man trott sig finna i det der nedstörtande fal-
let, som vid ett högre vattenstånd torde erbjudit en imponerandeanblick. Bru-
ket är nemligen beläget vid Pyhäjärvi sjös utlopp genom Eura å medelst ett



RAUMO.





WUOJOKI.





KAUTTUA JERNBRUK.





BJÖRNEBORG.





KYRO FORS.





133

fall af fl fots höjd på 2000 alnar och bestod i början af en stängjernshammare
med tvenne härdar och 700 skeppunds smide. Af Grefve Creutz' arfvingar
försåldes det till Grosshandlaren i Stockholm Paul_Timin, hvars sonsons dotter
är gift med bruketsnuvarande ägare, Geheimerädet Falck. Vid slutet af stora
ofreden var bruket nägon tid i Ryssames vald. År 1759 inrättades enknip-
hammare, jemte tvenne spikhamrar, samt vidare år 1806 en stängjernshammare
med 550 skeppunds smide, så att bruket nu årligen tillverkar 1,350 skeppund,
det högsta smide i Finland, utom öfversmide. Sex qvarnar och en såg öka
lifligheten vid Kauttuas strömdrag. Trädgård och park försköna dess omgif-
ningar.

Nära bruket ligga tvenne skogbevuxnahöjder, Neitynlinnaoch Littnavuori,
hvarest, man tror sig finna fornlemningar. Ett längt utskjutande stengrund i
Pyhäjärvi sjö kallas jättebron (Hiidenkaari). Der har en jätte, förbittrad öf-
ver kyrkklockornas klang, som ljöd en qväll öfver sjön, begynt att bygga eu
bro af kullersten, för att pä genaste vägen komma ät kyrkan. Men då har
en qvinna yttrat, spefulla ord öfver jättens trasiga kläder, hvilkasbrister blifvit
alltför synbara vid den lutande ställningen Under arbetet; jätten har förgrym-
mad upphört med brobygnaden och slungat efter qvimian en klippa, som än i
denna dag utgör ett jordfast rämärke mellan Kauttua rusthäll och Säkylä
socken. För öfrigt kan man om Kauttua läsa följande uti Fredrika Bremers
"Dagbok" sid. 30: "Vid den strand, der jag är född, vid Kauttuas albekran-
sade strömmar, gick jag som barn ofta ut pä perlfiske, när sommarens hetta
hade minskat vattnet. Jag tycker mig ännu kanna de klara svala böljorna
skölja öfver mina fötter; jag tycker mig se perlmusslorne, som forsen hopat
här och der i sanden vid de små grönaholmarna. Hela högar af dessa musslor
hämtade jag uppä stranden, och när jag fann perlor i dem — hvilken glädje!
Ofta voro de ofullkomliga, halfva och skadade, men stundom fann jag rätt
sköna. Nu vill jag åter gä ut att fiska perlor,— men 1 lifvets ström."

25. Björneborg.
Utsigten är tagen från nordost. Man ser en af stadens bäst bebyggda

delar, det prydliga rådhuset och den lilla gamla, numera utdömda kyrkan,
som snart kommer att ersättas med en ny kyrka, söderom staden, beräknad
att kosta öfver 46,000 rubel silfver. Förbi flyter den mäktiga Kurnomed siv
rörliga trafik af jakter och slupar; ångslupen Sovinto sätter sig i rörelse, för

att afgä till Räfsö. Strax invid är färjstället; här må man väl se sig före
höst och vår, när isen hvarken bär eller brister, ty elfven är bred och ström-
men strid. Läget är en jnotsats mot Raumos; föga poesi i naturen, föga
omvexling i nejden; deremot lif, rörlighet, välstånd och energi.

26. Kyrofall.

Satakunda har (vä berömda forsar, Nokia och Kyrönkoski, båda
herrliga, dock i olik stil och af olika intryck. Nokia är romantiskt, man kunde
säga schveitziskt, snarare ett djerft skämt af naturen, än en pä allvar käm-
pande strid mellan dess starkaste elemeiiter. Man ser der skyhöga biädstu-
pande stränder, frän höjden till djupet bekransade med tätt slokande granar,
och mellan dem der nere, — sä djupt, att man ej kan upptäcka hvarifrän
dånet kommer, förrän mau häpen stadnar pä sjelfva branten — ser man den
fradgande forsen ila förbi och med skum bestänka granarnas hängande qvi-
star. Det är Pyhäjärvi, som, efter att ha mottagit skatt af så många stora
sjöar, utför en längsluttande fors rullar ned till Kulovesi. Kyrö är mera
dystert och storartadt, naturen skämtar icke här, den kämpar en rasande
strid pä lif och död; ty Kyrö är mer än en fors, det är ett vattenfall, — det
är Ikalis sjöar, som, otaliga att upphinna de lägre vattnen, störta sig huf-
vudstupa med bliudt hjeltemod utför de branta klippväggarna. Här, säger
en vacker allegori*), ha naturens makter rakat i fejd. Vattenandarna ofvan
i den höga kristallklara sjön hade vuxit till ungdomskraft och trifdes icke mer
inom strändernas fängsel. Ut ville de, ut att söka hafvet, det storaoch oänd-
liga; men bergandarne, som af ålder kufvat sjön och klämt den i sina armar

af granit, de ställde trotfsande mot vattnens frihet sin fasta mur af sten. I
årtusenden krossade böljorna sina hufvuden mot denna starka dam; hvar vår
drogo de i härnad mot den, hvar höst sjönko de åter slagna, dock aldrig
tillintetgjorda, inom sin förra bädd. Dä hände sig en vår, att de frän hun-
drade sjöar och strömmar samlade hela nejdens vattenmakt och rusade mot
klippans mur; den skälfde, den vacklade, den störtade med dån tillsam-
man, och ut ur sitt fängelse rusade de unga böljor med förfärande kraft, allt
föll i deras väg, oemotståndlig gick deras bana genom mänga fjärdar

*) Införd i en af de äldre årgångarne af H:fors Morgonblad.
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och strömmar till hafvet. Men bergandarne, kufvade och s|agne i sin ord-

ning, hade ännu rådrum att midt i fallet ställa en af sina starkaste kämpar.
Det är en klippa, som ännu i dag står trottsande der; och än i dag bryta
sig böljorna i vrede mot dess skrofliga bröst; man tycker sig se granitsträn-
derna sammanpressa sin famn, för att fånga vattnen, och vattnen ryta af
smärta och raseri, när de slingra sig derur. Med deras tjut blanda sig de
arbetande bergandames suckar, och när aftonsolen skimrar genomfallets stän-
kande dimma, skönjer man klart de instängda andames glimmande palats.

Kyrofall ligger en half mil åt sidan från stora landsvägen i Tavastkyro
socken. Omgifvet af de herrligaste höjder — hvilkas mörka skog tyvärr de
sednaste åren glesnat för yxan — förenar det med all sin ensliga dysterhet
en storartad skönhet. Detta intryck stores icke af de många qvarnar, hvil-
ka sä att säga hänga öfver forsen, och der man stundom ser gossar, nedhu-
kande öfver klipporna, dricka ur fallet. I ett af krigen, säger man, har en
bonde, tvungen af fiender att styra deras båt på den öfra sjön, styrt direkte
i fallet, der alla omkommit, förutom styrmannen sjelf. År 1810, natten mot
den 14 December, hände det sällsama, att fallet sinade ut, så att alla qvarnar
stadnade ochman kunde pä stenarna torrskoddhoppa deröfver och upptaga frän
botten fordom fällda yxar. Först pä fredje dagen derefter begynte vattnet
äter långsamt stiga. Denna ovanliga naturhändelse, hvilken likaledes inträf-
fat åren 1645 samt 1766 den 7 Dcc, förklaras deraf, att en stark nordljg
storm upprifvit isen på sjön och hopat den i den tränga och grunda fjärden
ofvanför fallet samt sålunda tilldämt vattenflödet.

Denna vy är åtminstone den sjette, som blifvit tagen af Kyrofall. De
veterligen äldsta finnas i grefve Schönbergs för omkring ööjär tillbaka utgif-
na pittoreska vyer. På sednare tider finnes fallet aftecknadt af Kugelgren
i hans bekanta vyer, af franska nordpolsexpeditionen, — ett lithografisktprakt-
verk, — af Kruskopff m. fl.

27. En utsigt vid Kauniais.

Kauniais ligger i Karkku vid ett af nejdens skönaste vattenpass och gör
skäl för namnet (af Kaunis, vacker). Vänligt bjudande står den landtliga bän-
ken vid björkens stam; der är fjärden med sina holmar, en del af detpä sund
och vikar rika Kulovesi, som icke långt härifrän upptager Ikalis sjö genom

Siuru fors. Hela trakten är af ett mildt behag, grönskan Ijufvare, vattnen
klarare, än annorstädes. Stundom hör man ur sjön en klang af melodiskt
klockspel. Der, säger sagan, ligger begrafven en silfverklocka, som fordom
tillhört Karkku kyrka. Röfvad af fiender under forntida fejd, skulle den föras
i bät öfver sjön, men blef dä plösligt sä tung, att den sjönk genom båtens bri-
stande botfen. Med den sjönko dess röfvare i djupet, der klockan ännu
förgäfves efterletas af skattsökare. Pä andra sidan om sjön ser man de vil-
da konturerna af det ofvan beskrifna Pirunvuori; ett stycke hedniskt trots
midt i en kristen idyll. För öfrigt är nejden icke enslig. Pä fjärdarna glän-
ser månget segel, och om söndagarna har man den lifliga anblicken af de
stora kyrkbätarna med 8 ända till 14 par ärar, inrymmande ända till 50 per-
soner och vid kapprodderna utantill bestrukna med råa för att göras
rätt hala. I närheten finnes en säg, hvars plankor nedföras till Björneborg.

28. Laukko.

Vesijärvi är likaså en af Finlands klaraste sjöar. Vid dess stränder
ligga Laukko och Tottijärvi allodialsäterier, numera ett gods, hvars ägor
ej kunna från hvarandra skiljas. Det förra ligger i Wesilaks socken, det
sednare i Tottijärvi kapell, omkring 2y4 mil frän Tammerfors; båda, jemte
underlydande frälsehemman, utgöra omkring 8 mantal, Laukko ser ifrån höj-
den ned öfver de båda fjärdarna af >sjön, en brokig tafla af vatten och
grönska. Planchen, med dess pä afständ tagna vy af byggnaderna, ger här-
om ingen föreställning.

Ehuru längt frän kusten och Finlands första kulturnejder, är Laukko en
af landets äldsta egendomar. Sagan härleder namnet från eu Lappe, som der
nedkastat sin rensel, laukku, och blifvit ställets förste bebyggare. Det vissa
är, att godset under medeltiden tillhörde familjen Kurck (se ofvan). Flera
sägner skildra denna slägts myndiga hofhällning pä Laukko under näfrättens
vilda tider, och man erinras här åter om den vackra sängen ''Elinan Surma",
antecknad af Dr. Lönnrot på Laukko och handlande om dess Kurekar. Det
är nämndt huru den äldstaKurckeslägten dog ut och huru en ny upptog nam-
net. Den nya slägten blef rik och mäktig, intill reduktionens stora räfst,
hvarefter Kurckarne skrefvo sig endast friherrar till Laukko; men äfven af
denna egendom såldes flera hemman och lägenheter för ögonblickets penninge-
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behof. De siste Kurckarne lefde utan politisk betydenhet som vanlige landt-
junkare pä Laukko, lemnande ät traditionen minnen och" sägner, nog triviala
i bredd med slägtens poetiska hågkomster frän medeltiden. För att hindra
egendomens ständiga minskning, gjordes Laukko pä 1770 talet till fideikom-
miss af dåvarande ägaren Hofjägmästaren Friherre Kurck, den siste af detta
namn, som bodde på stället. Sjelf barnlös, insatte han till fideikommissarie
sin frände, sedermera Presidenten i Svea hofrätt FriherreKurck, frän hvilken
egendomen öfvergick till justitierädet af samma namn, den siste fideikomrnis-
sarien af Laukko. Som denne var barnlös, skulle godset efter hans död för-
lora sin natur af fideikommiss. Emellertid utbröt det krig, som lösryckte Fin-
land frän Sverige och, till följe deraf, nödsakade svenska jordägare i Finland
att inom viss tid antingen sälja sin jord, eller hit öfverflytta som finske un-
dersåter. Justitierädet Kurck, hvilken lika litet som hans företrädare bott up-
pä stället, valde det förstnämnda alternativet och försålde laukko är 1817 åt
Professoreii, numera Archiatern Johan Törngren, som ännu besitter detsamma.

29. Koivola vik.

När man från Tammerfors böjer af ät' öster kring en vik af Näsijärvi
och derpå vänder rakt norrut pä den s. k. Teiskovägen ät Ruovesi, passerar
man en nejd lika skön, som halsbrytande. Höjder, vikar, fjärdar, sund, ej säl-
lan lifvade af fiskares notfängst och sprittande laxar, fröjda ögat i ständigvex-
ling. En bland dessa är Koivola vik af Näsijärvi nordost om Tammerfors
berömd för sina täcka grupper af holmar, strödda som ljusgröna tankar i den
stilla begrundande fjärdens blå. Denna vy bör ses vid solens uppgång eller
nedgång, när skuggor och dagrar vexla på fjärden. Ordet Koivola kan öf-
sättasmed "björkens hembygd." Och hvad finnes väl täckare i en finsk natur,
än dessa slokande björkar, speglande pä holmens strand sina ljusa lockar i
blanka vatten?

30. Pyynikkövuori.
Pyynikkö, eller rättare Pyynikka, är en höjd invid Tammerfors, be-

kant för sina vackra utsigter öfver de närmaste sjöarna och säsom stadens
mest omtyckta promenad. Öfverst på höjden står en liten täck paviljong med
ett träd uti midten. T herm o pyle är det klassiska namnet på ett bergpass
i samma nejd, hvarifrän man har en intagande utsigt öfver Pyhäjärvi- Pyy-

nikkä har, som alla märkvärdiga ställen, sitt ra, sin haltia: det är dess ford-
ne ägare,Pyynikkä-gubben, som antages hafva lefvat vid den tiden man anlade
köpingen Tammerfors och som ännu stundom visar sig der i sin gråa jac-
ka. Sådana haltior finnes mångenstädes, de stå med stor ambition pä sina
gärdars bästa, och man berättar om dem putslustiga saker. Sä t. ex. berättas
att när Ljuksiala och Vägsjö-haltioraa rakade i strid om hvardera gärdens
företräde, den förre infann sig pä mötesplatsen beväpnad med en stor påk,
den sednare deremot med en mjölsäck. Ljuksiala höjde päken, men Vagsjö
slog till med säcken, och säcken vann segern.

31. Tammerfors.
Utsigten är tagen frän öster. Man ser en del af den praktfulla forsen,

Hr Nottbecks engelska trädgård, sköljd af dess skummande böljor, samt den
stora, sex våningar höga bomullsfabriken. På hinsidan forsen ligger en mas-
ugn. Vid öfre mynningen af forsen synas masterna pä en af dessa jakter,
som befara Näsijärvi. Trafiken frän norr är liflig och blir det ännu mer efter
rensningen af Murole fors. Aftonen före höstmarknaden händer vanligen, att
mänga kommande båtar landa vid Otavasalo, förr en kringfluten holme' nu
en udde iiYlöjärvi, och der roa sig natten om, de unga med dans och lekar
de gamla vid sina kaffepannor och upptända eldar. — En fullständigare öfver-
sigt af det vackra Tammerfors erbjuder sig frän en hög sandas öster om for-
sen. Staden visar sig der i hela sitt romantiskaläge pä en udde mellan det ned-
forssande Näsijärvi å ena och det långsträckta Pyhäjärvi med Hattanpää
mörka utskjutande udde a andra sidan.

IV. Nyland.

Nyland (Uusi-maa), så kalladt af de svenska kolonister,7som här
sökte och funno ett nytt fädernesland, utgör ett af Finlands mindre landska-
per och likasom bildar dess botten emot Finska viken. Nyland gränsar i
söder till nämnde vik, i vester till Egentliga Finland, i norr till Tavastland,
i öster till Gamla Finland. Provinsen Nylands gränser sammanfalla icke till
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alla delar med länets. Ivesteroch nordvest följa de länegränsen intill Pakkila
kapeilkyrka, öfverlemua derpå de till länet hörande soknarna Orimattila och
Ithis ät Tavastland, dercfter, i stället att åtfölja lånegränsen längs vesthgaste
armen af Kymene elf, gä de vidare österut, böja sig 3'/, mil norrom Fre-
drikshamn ät söder samt tilregna sälnnda ät Nyland bäde denna stad med Vek-
kelaks socken och de till Wiborgs län hörande Pyttis och Kymmene soknar
med Sippola kapell. Nylands läns areala innehall är omkring 234 qvadratmil;
landskapets sträckning frän vesfer till öster omkring 25 och frän norr till söder
mest 4 och 5, högst 8 mil. Nylands vapen är en silfverbåt mellan tvenne
strömmar i himmelsblått fält. Fordom med rang af grefskap, betäcktes dess
sköld af en greflig krona.

Nylands allmänna lynne är att vara ett slättland, med bördig lergrund,
stundom hedar af sand samt vid kusterna klappur och pöslera. Smärre bergs-
och höjdsträckningar förekomma i vissa delar af landet, säsom Helsinge soc-

ken och det pittoreska Wichtis. Bergarterna äro vid kusten merändels grof-
tcrnig och röd granit, stundom grå; i nejden af Helsingfors vidtager en bety-
dande kalkslräcka: andra utbreda sig pä något afstånd frän kusten, såsom
i Karis och Lojo. Fordom har Nyland haft det rykte om sig, att vara landets
rikaste malmkälla, hvarföre Gadd i sin beskrifning om detta landskap kallar
det "den säkraste och förnämsta ort af Ertzgebirge i Finland". Här finner
man ock flera af de äldsta jernverk (Svarta, Fagervik, Billnäs, Antskog, Fi-
skars m. fl.) och grufvor, (Orijärvi koppargrufva), Ull en del numera öfvergif-
ne, säsom Degerby och silfverbrottet i Nurmijärvi. Skiffer har funnits i mängd
säsom vid Botby i Helsinge. Nylands talrika sjöar äro smä i jemförelse med
andra landskaper; störst äro Enäjärvi i Wichtis, Andjärvi och Hirsi-
järvi i Kisko, den vattenrika Lohjanselkä i Lojo, Lappträsk, Pyhä-
järvi och Artjärvi i Lappträsk socken. Mera enstaka än de stora vatten-
dragen, erbjuda dessa sjöar inga Vidsträckta farleder. Deremot äger Nyland
eu af Finlands vattenrikaste strömmar, Pajanas utlopp, deu fordnariksgränsen
Kymmene, som i Pyttis delar sig i tvenne hufvudarmar, hvilka omsluta den
s. k. Pyttis ön. Föga betydande åar äro Tessjö, som utfaller mellanAbbor-
fors och Lovisa, Forsby, som genom Sääksjärvi, Artjärvi m. fl. sjöar utfal-
leri Perno viken; Borgå, segelbar i siv mynning vid staden af samma namn,
Helsinge eller Wauda a, med sitt fall vid Gammelstaden invid Helsing-
fors; Karis, som frän Wichtis och Lojo sjöar förbi Karis kyrka utfaller i

Pojo viken. Skärgärden är rik pä större och mindre holmar, de flesta bebod-
da; kusten vester om Helsiugfors merändels långgrund och sank, i öster
deremot klippig och djup. Skogarna, fordom rika, förröddes tidigt vid ku-
sterna genom vedexport till Stockholm, sedermera genom timmerför Sveaborgs
anläggning ; dock finnes ännu förträffligt timmer några mil frän kusten, och
Helsingfors har rikare tillgäng pä skeppsvirke, än de flesta af landets sjöstä-
der. Vester om denna stad i Esbo fanns för hundrade är sedan en herrlig
ekskog, hvilken likaledes led af Sveaborgs granskap och nu framvisar endast
nägra vördiga lemniugar. Kärkänmaa, den stora skogrika mon mellan
Loppis, Wichtis och Lojo, har likaledes glesnat. Lönn, lind, ask m. fl. ädlare
trädslag vexa vilda i skärgarden; fruktträu af ädelt slag odlas pä alla egen-
domar och (rifvas väl i det fuktiga hafsklimatet. Detta, i förening med bör-
dig jord och mänga egendomars föredömen i rationel landthushällning, gifver
åkerbruket i Nyland företräde framför landets flesta öfriga delar; ängssköt-
seln stär icke pä samma höjd; hästafvelu är god, men hornboskapen, der den
ej förbättrats af utländsk race, merändels sämre än annorstädes.

Nyland bebos dels af finsk, dels af svensk befolkning. Rent finska för-
samlingar äro Karislojo, Kisko, Mentsälä, Elimä samt Sippola, Nummis, Pu-
sula och Pyhäjärvi kapeller. Till de socknar, der Finnar inlaga norra och
Svenskar södra delen, räknas Borgå, Esbo, Kyrkslätt, Sjundeä, och Lojo.
Om hvarandrabo båda folken uti Kymmene, Pyttis, Wekkelaks, (mest finska),
Mörskom, Lappträsk, Thusby, Nurmijärvi, Wichtis. Rent svenska äro en-
dast Perno, Sibbo, Karis, Inga, Pojo och Tenala. Vanligen har man anta-
git, att finska befolkningen varit den ätdsta och sedan delvis blifvit undan-
trängd af svenska kolonister, mest frän Helsiuglaud, under Erik den heliges
och näst derpä följand* tid. Nyligen har likväl Prosten Hipping i en utförlig
afhandling "om svenska språkdialekten i Nyland", införd i Finska Wet. Soc:s
handlingar Tom 11. fasc. IV, med mycken lärdom sökt bevisa, att dels Sven-
skar, dels Tyskar redan längt, före svenska eröfringens tid varit bosatte på
Nylands kusler. Bland de förnämsta skälen för denna mening anföres deu
nyläudska dialektens påfallande likhet med det gamla Norrana språket, och
för Tyskames välde de kända historiska fakta om tyske riddareues besittnin-
gar i Kyrkslätt och Ingå, laxfisket i Helsinge. ja hela Borgå, Perno och Sib-
bo socknar. Mau gör deu anmärkningen, att Svenskar och Unnar äro i Ny-
land mera blandade om hvarandra än annorstädes. Detta har skadat båda
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man aflagger icke sin nationalitet, utanatt ett stycke af karakterens fasthet och
redbarhet medföljer. Den finske Nylänningen, af tavastehärkomst, har dock bätt-
re bestätt profvet, än den svenske; blott vid de stora farvagarne har han af-
lagt sitt stamlynne. Den svenske Nylänningen, en god åkerbrukare, en dug-
lig sjöman, sällan driftig fiskare, och med ringa händighet — hans qvin-
nor äro vanligen raskare arbetare, än han sjelf — har, äfven der han annars
är redbarast, någonting löst i hela sitt väsende, en viss slapphet i lynnet, som
ledes lätt till ondt och godt. Vid stora strandvägen i nejden af Helsingfors
och en del af skären har denna lynnets lätthet urartat till skojeri och skräf-
lande, annars sällsynta i Finland, deremot i Wichtis och andra ät sidan lig-
gande orter visar sig samma lynne i den behagligare formen af ett höfligf,
städadt väsende. Nylänningen utmärker sig icke genom lyx i kläder, men
val genom böjelse för vällefnad och ett slagrs herreaktighet, stundom komisk
genom sitt misslyckande; han är den mest prosaiske man i sitt land och äl-
skar att vid högtidliga tillfällen klistra pä sina väggur de plattaste rimmade
grannlåter. Nationela seder och drägter ha här nästan öfverallt lemnat platsen
åt modernare, ofta karrikerade bruk. Blott stundom klingar ännu en svensk
folkvisa från fordomtima pä allmogens läppar.

Nylands område delas, i ecklesiastikt hänseende, mellan Åbo och Borgå
stift. Till det förra höra: Raseborgs vestra prosteri med Inga, Karis, Karis-
lojo, Pojo och Ekenäs, Tenala och Kisko samt Raseborgs östra dito med
Lojo, Loppis, Wichtis, Esbo, Kyrkslätt och Sjundeå. Till Borgå stift höra:

Fredrikshamns prosteri med nämnde stad, Kymmene och Pyttis; domproste-
riet med Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mentsälä, Mörskom och Perno samt Ny-
landska prosteriet med Helsingfors och Helsinge, Sveaborg, Nurmijärvi, Sibbo
och Thusby. I juridiskt hänseende hör störsfa delen af Nyland (Nylands etc-
lagsaga) under Åbo hofrätt; deremot under Wiborgs hofrätt den fill land-
skapet hörande delen af Wiborgs län. Nylands län är fördeladt i 3 provincial-
läkaredistrikter, Ekenäs, Helsingfors och Lovisa. Landskapet omfattar följan-
de härader.

I. Vestligasf ligger Raseborgs vestra härad, innefattande Ingå soc-
ken med Degerby kapell och Fagerviks bruk, Karis s. med Snap-
pertuna k. och Sv ar tå bruk, Pojo (f. Pohja) Tenala s. med B rom a rf s k.
samt Kari s-Lo jo s. med S ammat ti k. och Kisko bohl, som utgör en del

af den lika nämnda soknen. Hafvet gör här stora och djupa inskärningar med
motsvarande långsträckta landtungor och näs. Märkvärdigast af dessa är
Hangö-udd, hvarom mera. Barö sund är en hamn i Ingå skärgärd, hvar-
est fordom var tullkammare. Skärgärden är berömd säsom en af de vackra-
ste i Finland; Degerön, Elgön, Långön, Thorsön, Odensön, äro öar deri; sist-
nämnda namn bära vitne om forntida skandinaviska minnen. En annan hamn
är Tvärminne i Pojo, 3 mil frän Ekenäs. I Karis ligger Svarta jern-
bruk (Linder) det älsta i Finland, i gäng redan under Carl IX:s tid, och or-

ten har sedan 1751 eget postkontor. Karis-malm kallas en läng sandås,
som sträcker sig 3 mils väg från Ekenäs till Lojo. Snappertuna, ocksä ett

fornskandinaviskt namn, är, liksom Bromarf, en fiskarbygd af öar och halföar.
Orljärvi 50 famnar djupa koppargrufva i Kisko, upptagen omkr. 1760, har
skickat sin malm till An tsk o g kopparhammare i Pojo, hvarest i sednare

tider anlagts en klädesfabrik. Pä Jusarö holme utanför Ekenäs har kronan
pä sednare tider sprängt malm medelst en arbetsfördelning af fångar.

I Pojo socken, 14 mil frän Åbo och 11 från Helsingfors, pä en behaglig,

fordom med okar bevuxen udde vid den breda och vackra Pojo viken, ligger
staden Ekenäs, pä finska Tamminiemi. Inloppet frän sjösidan äruppfylldt
med otaligaklippor och holmar, bland hvilka de störsla äro Gulli» samt Skär-
och Elgö. Tiden för dess anläggning är obekant; som köping går dess ål-
der sannolikt upp till 1300 talet, då nejdens välmåga torde ha lockat tyske
köpmän att nedsätta sig vid Pojo vikens lifliga farled. Fästet Raseborg,
under hvilket orten lydde, gaf den en ökad betydelse, och dess grefvar öm-
som utsögo staden, ömsom gynnade och förkofrade den. Ar 1546 utfärdade
konung Gustaf I stadens första privilegier, hvilka sedermera stadfästades
åren 1569, 1594 och 1614. År 1627 fick staden en marknad och flera kongl.
resolutioner förbjödo fiske och landsköp till dess förfång. Men vid samma

tid förlorade Ekenäs sin gamla seglationsrätt och återfick den först 1765 pä
Finska viken och Östersjön samt ändtligen är 1830 fullkomlig stapelfrihet. År
1614 donerades till staden VA mantal af Birknäs by, och år 1836 tillöste den
sig för 50,000 rub. banko ass. Ekenäs Ladugård, ett berustadt säteri om V/f
mantal, hvarefter den numera besitter en ägovidd af vidpass 1025 tunnland
med fiskevatten. Kyrkan är uppförd af granit åren 1653-1666 pä Riksrådet
G. A. Lejonhufvuds bekostnad. Jemte postkontor m. m. finnes en lägre ele-
mentarskola. Församlingen lyder, med egen kapellan, under pastor i Pojo.
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Kkenäs har omkring 1,300 invånare, 8 handlande ined öppna salubodar och
(1850) en handelsflotta om 437 läster. Förnämsta exportartikeln har intill
sednare åren varit Fiskars smiden och gjutgods, dernäsf ved, bräder, spanmäl
och fisk. Ekenäs humla och handskar ha vunnit en viss ryktbarhet. Staden har
sedan 1750 rättighet att hålla salubodar i Karis. Seglatsen drefs fordom
uteslutande på Stockholm, dock med ständig och stark konkurrens af allmo-
gens skutor; stängde frän Sverge, segla de smä fartygen numera till Helsing-

fors, Reval och Petersburg. Ekenäs har i sitt gamla sigill en ekstam med
ollon och löf, i det nyare af 1753 en udde med ek uppä, en fjärd, en segel-
jakt och en fiskarebät, som upptager nät.

Stadens gamla dokumenter och ålderdomslemningar, bland dem den
grefliga Lejo.ihufvudska familjens residens af sten, blefvo så totalt förstörda
och förskingrade under stora ofreden, att numera nästan intet återstår. Man
vet endast, att staden tre skilda resor delvis afbrunnit, tvä gånger i början
och medlet af 1700 talet samt tredje gången den 14 Juni 1821. Faftigåren
1695-97 och pesten 1710 förödde äfven här befolkningen. Bland stadens
märkvärdigheter nämner Carl Bergman, i sin är 1760 ufgifna beskrifning öf-
ver Ekenäs, en blind snickare vid namn Samuel Grönlund, hvilken för sin
händighet i tiädslöjd vann ett sådant rykte, att General Keith år 1743 erbjöd
honom att medfölja till Petersburg, hvilket ban afslog, hvarpä Keith lät ho-
nom för Kejsarinnan Elisabeths räkning förfärdiga en "fruntimmers nattygs
låda". Om Kyrkoherden härstädes Sigfrid Aroni Forsius se längre fram.

11. Raseborgs östra härad omfattar soknarne närmast öster om den
förra, nemligen Esb o, Kyrkslätt och Sjundeå (Siuutio), Lojo (Loh-
jan p.) med Nu mmis och Pusula kapeller samt W chtis socken (Wih-
tien p.) med Pyhäjärvi kapell. Kusten har en mängd holmar och uddar,

från Kyrkslätt utskjuter långt i hafvet P orka la udde med sin bak, en våd-
lig farled, -hvarest ofta om höstarna fartyg förolyckas. Nejden är vid kusten
jemn, högre upp kuperad. Af ålder har den talrika uyländska adeln rest sina
boningar i denna nejd; egendomarnavoro fordom stora och af en högst betyd-
lig jordvidd, men hafva sedan sönderfallit. Granskapet med Helsingfors har
öfversätt kringliggande socknar mednya herrgårdar, ofta endast sommarnöjen
Utan större jordägor. Esbo gärd (Myrberg) omfattade fordom halfva Esbo.
Esbo brunn, upptäckt för hundrade är sedan, var i sin tid mycket besökt, en

samlingsplats för Helsingfors' och ortens ståndspersoner. Vidarehar Esbo Träsk-
ända (Fru Karamsin), Da Is vik (Puschkin), Ju va (Aminoff), Bod o ni

(Björksten), Tavastkulla (Rotkirk), m. fl. Kyrkslätt har det vackra
Hirsalö (Saurén), Sv nd sb erg (Adlercreutz), Strömsby (Törnroth),
Bergs ta (Gyllenbögel). I Sjundeä ligger, förutom Sjundby (hvarom mera),
Flemmingarnes gamla Svid ja, efter hvilken den berömde Marskalken Clas
Flemming titulerades "Svidje-Clas". Wichtis har flera gamla adeliga gods.
Här hade Stälhanar och Munekar sitt Irjala, Hästeskoarne sitt stamsäteSko,
Kiiorringarne sittTervalammi, Ekestubbarne sitt Olkala, Tottarne Kourla,
m. fl. Samtliga godsen ha numera öfvergätt till andra familjer. Lojo malm
var fordom mönstringsplats för Nylands och Tavastehus dragoner. Lojo har
Girknäs (Christierson), Paloniemi m. fl. Här finnes äfven Ojam grufva,
ur hvars djup man i århundraden hämtat Finlands bästa jernmalm, hällande
omkring 50 procent. En mindre grufva är fylld af vatten, och tvenne gånger
har Lojo sjö med dan och brus svämmat in i den större, men äter förjagats.
Vaskning af gamla varphögar har de sednare åren gifvat goda skördar.

111. Hel si n g e härad, öster om den förra, omfattarsocknarneHelsinge,
Nurmijärvi och Mentsälä, Sibbo socken (Sipon p.) med Östersundom
kapell, Thusby (Tuusala) s. medMariefors bruksförsamling, samt Borgå
s. med Borgå, Askola och Pukkila kapeller. Kusten fortfar att bugtas i
djupa fjärdar med falrik skärgärd; å ömse sidor om Helsingfors skära tvenne
vikar in, Esboviken och Kronbergsfjärden, begränsad af det stora, nu-
mera med fasta landet förenade Dege'rö. Nejden är, med undantag af min-
dre bergsträckor, en slätt. Herrgårdar finnas i stor mängd; Helsinge ensamt
har ätminstone 40, bland hvilka här endast ma nämnas de gamla och stora
egendomarne Härtonäs'(Stjernscantz), Domarby med sina 5 stenhus (Ka-
valeff) Degerö (Rokassovskij), Gumt.äckt (vonUonsdorff),Meilans (Besbo-
rodko), Hoplaks (Etholén), Håkansböle (Munsterhjelm), Thali (Rotkirch),
Botby (Melan) m. fl., vidare Munksnäs (Ramsay), Stansvik (Edelheim)

m. fl. I Nurmijärvi märkas det Armfeltska Kytäjärvi (sv. Näs) som for-
dom ägde jord i 4 soknar, Numlaks (Carger), Mentsälä gård samt Fru-
gård (Nordensköld); i Sibbo Eriksväs (Nordensköld) m.fl. Mariefors äges
af Björkenheim. Borgå omgifves af flera egendomar, bland hvilka Dregsby
(Boye), Gammelbacka, Stensböle m. fl. I Helsinge ligger Wanda jern-
bruk med gjuten, en stor och kostsam anläggning, som, efter att i tio århaf-
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va uppslukat ett bolags tillgångar, numera delvis öfvergått i privat hand.
Sillböle är 1744 upptäckta jerngrufva och Tavastby, eu annan dylik, ligga
i samma socken.

På Helsiuge sockens mark reser sig Finlands nya och sköna hufvudstad
Helsingfors (f. Helsinki). Enligt sägen, härleder sig namnet frän en koloni
af Helsinsingar och Gestrikländare, hvilka, 240 personer stark, hit inflyttat
vid Konung Erik den heliffes tid under anförande af Helsinge lagman Fåle
Bure den äldre. Konung] Gustaf I:s skarpa öga anade ortens framtida vigt,
men han misstog sig om stället. Hans afsigt varadpä ön Sandhamn, enKnapp
mil i sydost om det nuvarande Helsingfors, anlägga en stapelort för den nor-
diska handeln, Novgorods efterträdare och en farlig rival för det datortiden
blomstrande Reval. Denna plan (1550) fullföljde han ihärdigt, men med för-
vända medel och ringa framgång. Förgäfves erbjödos Holländare och Lubec-
kare stora förmåner, om de här ville bilda nederlag. Förgäfves ville han till
förmån för sin nya anläggning ruinera hälften af landets få städer, Raumo,
Björneborg, Ekenäs och Korgä, hvilkas borgare anbefalltes att flyda till
Sandhamn. Den kungliga viljan kunde tillintetgöra handeln med reglementen,
men icke befalla dess riktningar. Sandhamn blef öde, såsom det varit, men
borgareinstinkten justeradekonungabudet och begynte bygga Helsingfors vid
Wanda ås utlopp i Sörnäsviken, på den plats man ännu kallar Gammel-
staden, en half mil i nordost om den nuvarande. Konungamaktensanktio-
neradesnart dettaafstegfrån dess vilja. År 1569deu 3 Augusti utfärdade Johan
1111 stadens första privilegier på fri sjöfart och stapelrätt, förenade medbetyd-
liga donationer. Dessa privilegier bekräftades och delvis utvidgades åren
1594, 1600, 1607, 1614 och 1617. De af 1594 beröfvade Borgå dess stapelrätt
till förmän för Helsingfors; De af 1607 anbefallte utlänningar, som här vunnit
borgarerätt och sedan ville, äter ibortflytia med sin förvärfvade egendom —
hvilket Holländare och Tyskar ofta gjorde — att afstå tredjedelen af denna
till stadens förmän.

Det första läget var obeqvämt, ån icke segelbar, viken grund, hamnen

aflägsen, marken oländig, och det gamla Helsingfors förblef en småstad utan

betydenhet. År 1639 den 2 Oktober anbefallte förmyndareregeringen, pä Pehr
Brahes inrådan, stadens flyttning till dess nuvarande plats på Estnäs-uddeus
fasta grund af granit. Detta läge är det yppersta en finsk stad någonsin »t-

njutit. I norr en välmående och bördig nejd, i öster och vester lika välmåen-
de kuster med alla inhemska produkter för en stor stads behofver, på tre si-
dor hafvet med dess farväg för verldshandeln, en hamn, så rymlig och så
djup, att nordens hela örlogs , om icke handelsflottor, derfä rum, och tillika så
trygg, alt ingen storm är vådlig här. Lägg härtill, att denna hamn sedan
hundrade är försvaras af nordens starkaste fästning, att Helsingfors i medel-
punkten af ängbätslinien mellan Petersburg och Stockholm åtnjuter allaförde-
larne af en stor trafik, och man skall erkänna, att naturen sjelf bestämt åt
denna stad det främsta rummet i Finland.

Den halfö, der Helsingfors är beläget, liknar pä kartan Grekeland med
dess arkipelag. Störst bland omgifvande holmar och öar äro i vester Drum-
sjö och Melkö, i öster Skanslandet, Sandhamn, Degerö och Brandö,
i sydost Mjölö. På flera af dessa finnas vackra villor, andra dylika pryda
de små, men pittoreska holmarna Sumparn och Knekten. Märkvärdigast
af alla äro Wargö skären med Sveaborg, hvarom mera. Vestligast pä Hel-
singfors, område ser man L a pp vi k s stora dårhus vid viken af samma namn,
till anblicken likt ett feslott i ödemarken. Der gästar eländet i praktfulla sa-
lar med utsigt på ena sidan åt lifvel, representeradt af grönskan och fjärden,
pä andra sidan åt döden, representerad af icke mindre än fyra' kyrkogårdar
bland hvilka den lutherska och den grekiska, den förra betäckt af ståtliga
minnesvärdar, de hädangångnes stad af marmor och granit. Vägen till dessa
går öfver Kampen, en rymlig sandslätt med spridda bergklackar, hvilka
om värarna äterskalla af finska gardets jägarexercis. Det var här den sven-
ska armén var lägrad 1742, och det var här den sä skymfligt kapitulerade.
Följer man vidare kusten ät, sä kommer man förbi slagtarhuset samt gar-
dets hospital till Sandviken med dess quaier, en hel stor stadsdel med
dess torg, till en del ännu obebygd och hänvisande på en framtid. Här ser
man Hr Sinebrychoffs förtrollade trädgård, ett underverk framlockadt ur kala
klippan af penningens mäktiga fé, vid sidan af det mera materiela, men rykt-
bara ölbryggeriet. Sydligaste delen af halfön är, som Morea, elt bergland,
ännu för 12 är sedau ödsligt och kalt, men nu försedt med ett Arkadien
brunnsparken med dess dammar, dess bad- och dess brunnshus, anlagda af
ett bolag åren 1834 och 1838 med betydande kostnad — parken ensam har
kostat 25,000 rub. silfver — och omgifna af dela täcka, dels praktfulla villor,
såsom Assessor Rabbes Kalliolinna och Furstinnan YousoupofTs Rauha-
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alemi. Här mötes om somrarna en talrik societé, mest Ryssar, Est- och
Liffländare, ofta till tusendetal, för att söka helsan, nöjet eller — ekonomisk
besparing. Härifrän leder en rak allé af lindar och lönnar till staden, som pä
föga afständ utskickar sina förposter i Badhus-förstaden, de sednaste
tio årens verk. Till höger vid stranden har man skeppsvarfy et, nyss så
utvidgadt, att ryska kronan der låter timra fregatter; till venster det tretor-
nade observatoriuta, pä samma klippa, der fordom fästet Ulrikasborg be-
herskade farleden och der Ryssames batterier 1808 besköto Sveaborg. Näst-
intill varfvet ligga nederlagsmagasiner, år 1846 hotade af en vådlig brand*
som satte på spel ett egendomsvärde af mer än en million rubel silfver. Der-
efter vidtaga de reguliera och kostsama quaierna vid den af flera hundrade
segel och mäster ständigt uppfyllda södra hamnen, der lastade skepp lägga
till invid salutorget, den stora dagligamarknaden för Helsingfors' och
Sveaborgs betydliga konsumtion af landtmannavaror. Närmast derintill ligger
den qvadratformiga tredje stadsdelen, mest vackra tvåvånings Irädhus, grup-
perade kring kasernforget, sä benämndt efter finska gardets praktfulla ka-
sern, ett palats, som med sina väldiga flyglar omfattar ett helt qvarter. Ve-
ster om denna trakt ligger Nystaden med dess tvenne trianglar, "Skilna-
den" och "Trekantiga torget," mest envänings trädhus för det niindre borger-
skapet, och bakom den Rödbergen, en oländig nejd, der de fattigas kojor
sökt sig en vrå ibland klipporna. Nystadens gräns mot Sandvikens stadsdel
är Helsingfors' bredaste gata, den af alléer beskuggade Boulevarden, och
vid dess sida ligger den äldre, dock knappast 30 är gamla och numera allde-
les otillräckliga lutherska kyrkan af enformig enkelhet samt omgifven af en
äldre, för tjugu är sedan öfvergifven begrafningsplats.

Helsingfors afskäres i tvenne lika stora delar af dess sköna och vid-
sträckta esplanader. Frän salutorgets brännande stenläggning går man
sommartid så gerna under grönskan af dessa lummiga lönnar, som i fyrdubbla
rader med gräsplaner a ömse sidor sträcka sig till det i hjertat af staden be-
lägna lilla theaterhuset af träd, fortsättas sedan vesterut och böja sig
derpå mot nordost under en sträcka af minst 1,500 alnar. Närmast norrom sa-
lutorget ligger den äldsta och egentliga staden, numera uteslutande bebygd
med stolla stenhus. Här ser man senatstorget, omgifvet af kyrkan, ve-
tenskapen, samhället och staten, representerade i norr af den ännu icke in-
vigda under 19 är bygda nya lutherska Nikolaikyrkan med dess sköna

orgel, och dess fem torn, hvaraf det medlersla med sin beundransvärda utsigt
synes långt ut pä hafvet; i vester af universitetshuset med dess ljusa,
lätta och storartade arkitektur, dess mänga samlingar och dess halfcirkelfor-
miga solennitetssal; i söder af radhuset och privata stenhus; samt i öster
af senatshusetmed dess praktfulla thronsal och dess flyglar, som qvadrat-
formigt omgifva en skroflig bergsklack, deu midt i centralmaktens säte qvar-
stående symbolen af forntida barbaii, men äfven af klippfast styrka. Vester
och nordvest om senatstorget resa sig det sköna bibliotheket med sina
100,000 volymer, jemte flera af universitetets bygnader, bland dem anatomiska
theatern, som ingen främling bör försumma att se; i samma nejd stå ryska
hospitalet och ryska kyrkan. Den hitåt liggande stadsdelen är G 1oet, en
vidsträckt pöl af dy, hvarest ärligen nya gårdar inkräkta och uttorka sump-
marken och hvarest man nu ser stora och välbygda gator der för tjugu är se-
dan bätar färdades. Man har befarat, att denna trakt med sina osunda dun-
ster förgiftar Helsingfors, och likväl är den mindre farlig för helsan än andra;
ja åren 1848 och 1849 var Gloet den enda trakt, som totalt förskonades frän
koleran. — Följer man salutorgets norra sida österut, förbi den lilla obelisk,
som restes här till minne af Kejsarinnan Alexandras besök år 1833, sä har
man till venster Kej ser liga palatset, förlorande sig i raden af öfriga
bygnader; till höger ka terhamuen, med sin reguliera trafik af kronoslupar.
Derefter passerar man förbi högvakten pä en hvälfd bro öfver en för ätta är
sedan sprängd kanal, som förenar stadens bada hamnar, och kommer så till
Skatudden, en smal och oländig klippudde, bebyggdmed en oregelbunden
massa af kojor, dock prunkande på yttersta spetsen med finska sjöekipakets
ståtliga kaserner. Trakten är ännu oreglerad, till framtida bruk för kronans
räkning. Oändligt mycket kan göras af ett sådant läge; hvilken plats för
ett palats!

Norrom Skatudden ligger den djupa norra hamnen, prydd af de finska
örlegsskeppens mäktiga massor. Närmast dess nyss fulländade kostsama
quaier finner man en högland rymlig, uteslutande med prydliga trädhus be-
bygd stadsdel, Kronohagen (jemte det fordna "Kärret" och "Estnäsbac-
ken"), nästan utan alla publika bygnader och med en fri plats vid stranden,
"Elisabefhstorg". Dess nordligaste del ligger, lik Stockholms Mosebacke, på
en hög bergsbrant, i hvars terassformiga afsatser tre rader hus äro bygda of-
vanför hvarandra. Utsigten är bcrrJig. Öfver det ödsligt vilda Bro b er-
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get nalkas man de tvenne stora broar, som öfver broholmen föra vä-
gen ulät frän Tavasttull. Här möter den vackra anblicken af botaniska
trädgärdens grönska och blomsterpalats samt vid dess sida allmänna
promenadens dammar och slingrande gångar mellan björk, rönn, hägg
och lind, till dess man ytterst pä udden nalkas det af mörka tallar omsusade
Ka i s an ie in i. skämtsamt benämnd t efter en gastronomisk celebritet,Mad:lle
Wahllund, som först här residerade. Parken är delvis gammal; man finner
här den för 60 år sedan afsomnade frimuraren Major Granatenhjelms mystiska
graf på eu vackerkulle vid sjön. Men Kaisaniemi är endast tretton är gammalt;
i de fordom ensliga lunderna röra sig vår och sommar brokiga grupper; man
anser sig här "pä landet," man dricker sitt the i det gröna, medan sängen
ljuder högt eller militärens hornmusik spelar för folket. Fjärden gör här en
täck inskärning, Thölöviken, begränsad i norr af nejdens högsta bergs-
trakt, Kasaberget, der lusteldarna glimma om midsommarnatten och der-
ifrän man har den skönaste utsigt öfver Helsingfors. Rundt kring viken gar
nuredan en väg; men nejden erbjuder nu knappt en aning om hvad den skall
blifva en dag, när "Helsingfors Djurgärd" med dess Tivoli och dess ofvan
vikens innersta mynning belägna vattenkuranstalt fulländas. Vester om viken
ser man Thölö sockerbruk, det enda i landet; strax invid finnes ett värds-
hus och en fordom berömd trädgärd, numera bekanta för sina folknöjen som-
martid. Härifrän passerar vandraren åter förbi Geheime-Rädet Walleens dyr-
bara och smakfulla villa Hagasund, förbi Esbotull och ryska liniebataljo-
nens kasern tillbaka till staden, som här genom en smal bro för gående stär
i direkt förbindelse med promenaden.

Så rikt har naturen på alla sidor utrustat Helsingfors med ett läge tack-
samt för alla anläggningar, vare sig uti det nyttiga eller det sköna. Äfven
klimatet är här mildare än upp i landet; medeltemperaturensommartiden -f- 16°
vintertid — 7" 2'. Beläget vid den trängstabassmen af Finska viken, der mån-
ga vindar trängas, är orten utsatt för blåst och hastiga vexlingar af väder-
leken. Numera en medelpunkt för landets styrelse och förvaltning, inneslu-
ter Helsingfors, jemtelänets och sina egna lokalmyndigheter, landets högsta
ofvan uppräknade embetsverk samt det finska universitetet med alla dess in-
rättningar och lärda sällskaper. Stadens lokala läroverk äro en högre elemen-
tarskola, en fruntimmers, en navigations- och en teknisk realskola, en vexel-
nndervisnings-, en söndags-, en slöjd- och en småbarnsskola samt en mängd

privata läroanstalter, bland hvilka ett lyceum. Den förenade finska och sven-
ska lutherska församlingens kyrkoherde innehar sedan 1653 tillika Helsinge
pastorat. Hela folkmängden, utom -finska militären (2,600 man), beräknas
till 16,000 personer, hvartill ännu kommerrysk militär. Fattigvärden kostar
årligen omkring 10,600 rub. silfver, hvarförutom en fruntimmersförening ärli-
gen depenserar omkring 900 samt en mindre förening i samma välgörande
syfte 200 rub. s. m. En sparbank med grundfond af10,000 rub. s:r bergar arbe-
tarens skärf undan frestelserna. Stadens inkomster gä till omkring 42,000 rub.,
dess municipala utgifter till omkring 37,000, dess kronoutskylder, arrenden
m. m. till nägot öfver 8000 rub. Under staden lyda ägor af inalles 3,421
tunnlands vidd, hvaraf sjelfva stadsplanen, utom arrendetomter, omfattar 376
tunnland, fördelade i 6 stadsdelar, 10* qvarter, öfver 750 gärdstomter (obe-
räknade mer än 300 utom stadens linier), 65 gator och 8 torg. Brandförsäk-
ringsvärdetför 475gårdar ärS:r rub. 2,400,000; villor m. m. pä stadens jordfinnas
omkring 200. Bygnadsordningen är gifven den 20 Dec. 1825 och brandordnin-
gen deu 11 April 1838. Här äro dälderfyllda, berg genomsprängda,deflesta quai-
er bygda på djupaförsänkningar. Allt detta har kostat betydligt, och staden
åtnjuteri publika län St rub. 82,000. Staden har handlande, viklualiehandlandeoch
handlande borgare, af hvardera slaget omkring 60, med inalles 80 öppna salu-
bodar. Här finnas 3 tobaksfabriker, enkort-, en tapetfabrik, ett sockerbrukm. ni.

Handlande korpsen har en pensionskassa af 8000rub., sjömanshuset enbehåll-
ning af 12,000 rub. År 1850 ägde Helsingfors 74 större och mindre far-
tyg om inalles 3,586 läster. Sjötrafiken är 1850 bedrefs med 1,412 fartyg
och skutor om inalles 26,751 läster, förutom 3,483 roddbåtar. Samma år inför-
des, bland annat, 17,908 famnar ved och 21,388 tunnor salt. Samma år värde-
rades Helsingfors export till S:r rub. 71;637: 78, dess import deremot till
1,350,233:' 16. Tulluppbördenutgjorde 203,723: 95, hvaraf importenensam inbragte
201,785: 11. En sä omåttligt öfverskjutande importziffra förklaras till nägon
del af Sveaborgs och badgästernas konsumtion, till en annan del deraf, att
Helsingfors utgör transitoort för en mängd varor, som härifrän gä till uppstä-
derna. Exporten skall sannolikt tredubblas i samma stund Helsingfors far en
jernväg ät norden. .

En half mil sydost om Helsingfors höjer detstarka Sveaborg (f. Wia
pori) sina hotande murar vid hamnens inlopp. Nödvärn efter 1741 års olyck-
liga krig tvang Sverige till detta jätteverk, hvaraf äran Ullhör Augustin
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Ehrensvärd, som här hvilar "omgifven af sina verk". År 1749 begyntes
anläggningen, som efterhand utvidgades samt kostade otrolig möda och stora
summor; dockor sprängdes i klipporna, farleder gjordes obrukliga genom för-
sänkningar, murar af granit och tegel restes på kala berghällar. Namnet
Wargskär härledes, med ellerutan grund, frän Warägerne. Här hvilar.huf-
vudfästningen på fem holmar: Wargön, stora och lilla Ös t er-s vartö, We-
ster-Svartö samt Län nan. Nära med dem förbundet ligger det med kon-
stens hela uppfinningsförmåga befastade Gustafssvärd, hvars kanoner
gentemot Skanslandet beherska sundet af samma namn, det enda smala in-
loppet för örlogsmän. Enstaka och dystert ligger utanverket Län görn.

Sveaborgs besättning i fredstid utgör omkring 6000 man; öfrige innevånare
omkring 3,000 af alla trosbekännelser. Med förvåning och häpnad dröjerögat
vid dessamäktigahvalf och murar, dessa tränga farvägar, dessaskeppsdockor och
arsenaler, vittnen om så stora ansträngningar. Här förvaras brottslingar och
lösdrifvare frän hela Finland. Ryska örlogsskepp ligga ständigt här förtöjda,
några afmastade såsom blockskepp och inredda till bouingar, andra i hela den
koketta skruden af sin krigsrustning. Trädgårdar bekläda stundom de gråa
murarna med sin lifliga grönska. Det dystra i anblicken förtaga de ej.

Den enda märkvärdiga tilldragelse i det gamla Helsingfors' annaler är
riksdagen är 1616. Det var hit deu unge hjelten Gustaf II Adolf talrikt in-
kallade Finlands ständer under del farliga kriget medRyssland och Polen; det
var här han den 29 Jan. nämnde är höll till demett tal fullt af klarhet ochvär-
dighet, hvilket så vann Finnames hjertan, att de utan knöt underkastade sig
de drygaste krigsgärder. Femton är hade förflutit sedan det äldsta Hel-
singfors med allo öfvergafs, dä det nya är 1657 totalt förstördes af eldsvåda,
och det var "blott genom drottning Hedvig Eleonoras frikostighet samt flera
beviljade friheter staden änyo förmådde repa sig. De svära aren 1695 —97
inströmmade till staden en tallös mängd af tiggare, som här omkomma af
hunger och sjukdom tifl den mängd, att en ny kyrkogärd måste inhägnas på
Kampen. Än sorgligare var början af 170ö-talet. Pesten ulbröt här är 1710,
hitförd af tvenne qvinnor frän Liffland, och utbredde sig allt mera, sedan
krigsfolket öfverfördes från samma orter till Porkala. Sä våldsamt rasade
denna försynens gissel, alt frän början af Augusli till början af December
sagde är 1,185 personer, utgörande mer än två tredjedelar af stadeus dåva-
rande folkmängd, deraf bortrycktes. År 1712 dan 29 April nedbruuno flera

gärdar i Gloet. Samma år den 31 Augusti anlände några ryska galereT till
Estnäs sundet och lossade kl. 6 på söndagsmorgonen flera skott. I staden
blef stor bestörtning, och folket lopp ut från finska gudstjensten; dock drog
sig fienden utan vidare anfall bort till Pellinge. Mindre lyckligt aflopp föl-
jande aret 1713, dä ryska flottan hit anlände en bönesöndag midtunder guds-
tjensten. I släden furmos endast 800 man finska trupper, hvilka, for svage
att göra motställd, antände staden, upprefvo broarne och fattade posto vid
Gammelstaden. Ryssarne släckte och bergade hvad de kunde, . som ej var
mycket, gingo på stockfiol ta öfver sundet vid Thölö viken och tvuugo Fin-
narne, efter en kort strid, att draga sig tillbaka. Sjelfve behöllo de staden
endast några'få dagar och retirerade, vid svenska galerernas ankomst, till
Borgå, men återkommet pä hösten och innehade Helsingfors ruiuer intill är
1721. Alla inuevänare hade flytt till Sverige, de qvarlefvande äterkommo
efter freden. Deras stad var en ödemark, mellan askhögar och fallna murar
vexte på de fordna gatorna högt gräs; fiendens qvarlemnade kaserner voro de
återvändes enda tillflykt. Dock reste sig staden ånyo skönare, rikare än förr
och blef, vid medlet af 1700-talet, näst Åbo, den bäst bebyggda i Finland.
År 1742 blef Helsingfors vitne till ett nytt krig och är 1743 till kapitulatio-
nen, hvarom mera. Staden led den gängen mest af skrämsel, i det att en
mängd innevånare flydde, men äterkommo mangrant följande år. Under 1788
ars krig, der flottorna spelade en sä vigtig roll, voro Sveaborgs fästning och
Helsingfors hamn af väsendtlig nytta, ett slöd och en tillflyktsort vid alla
sjömanövrer. Under detta krig säg staden ingen fiende; men år 1808 utrym-
des staden redan den 2 Mars af finska trupperne och besattes afde ryska, som
frän höjderna besköto Sveaborg,hvilket, enligtkonvention afden 3 April,kapitu-
lerade den 3 Maj. Svårt härjade lågorna samma märkvärdiga är. Tre fjer-
dedelar af Helsingfors lades i aska. Redan år 1812 den 27 Mars förklara-
des Helsingfors för Finlands hufvudstad, och är 1819 hitflyttades frän Åbo
Kejserliga Senaten med samtliga centrala embetsverk. Fullständig blef cen-
Iralisationen, dä Abo brand är 1827 följande året medförde universitetets
flyttning till Helsingfors. Bland nyare tilldragelsers inlager jubelfesten är
1840 el t lysande rum i Helsingfors annaler.

1 samma härad, vid en vik af saltsjön och mynningen af den liknämnda
än, reser sig det gamla Borgå (Porvo). Namnet och en på Borgbacken in-
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vid stadens norra linie ännu befintelig jordvall tyda pä en forntida befäst-
ning, möjligen en af dessa Erik Emundsons jordborgar, om hvilka Thorgny
Lagman talar. Ty alla sednare häfder tiga om detta fästes tillvaro. Sanno-
lik är den gissning, att kusten tidigt varit besökt af tyske köpmön, af hvil-
ka ett spär ännu återfinnes i namnet Saxby. Likaså tidigt fanns här en kyr-

ka, och marknadenia bildade kring den en köping. Borgåboers egen uppgift
af år 1698 förklarar staden vara grundlagd, d. a. priviligieradaf konung Mag-
nus Smek är 1346; dock namnes intet härom i det gäfvobref af 1351, som
till Padis kloster i Liffland förlänade, bland annat, pastors inkomster af Borgå
socken*). Säkert är, att staden är 1424 hade borgmästare och råd. Sina for-
sla kända privilegier erhöll Borgå af Gustaf I år 1546; två gånger var Borga
nära att uppslukas af sin gynnade granne Helsingfors, ena gängen år 1550vid
planerna för Sandhamn, andra gången 1594, när Borga lag i ruiner efter kri-
get och all dess utrikes handel förbjöds, men äterficks 1602. Vidunderliga
reglementen hindrade äfven här all verklig förkofran, intill dess staden år
1765 fick inskränkt handelsrätt pä utrikes ort och är 1830 fullständig stapel-
frihet. Efter freden i Nystad flyttades biskopssätet från Wiborg till Borga.
Freden år 1743 hotade deremotBorgå med förlusten af hela dess välstånd och
betydenhet, genom det af gränseflyttningen föranledda förslaget att flytta bi-
skop, domkapitel och gymnasium till Gamla Carleby, en fara som ansågs sä
stor, att vid dess afböjande 1746 consistorium upptog detta årtal i sitt sigill,
jemte Noachs ark och en omskrift, att denna numera, undkommen vågorna,
hvilade på framtidens säkra klippa.

Det fordna Borgå, sådant det änuu för fä år sedan tedde sig för betrak-
tarens blickar, utgjorde en nästan på slump hopgyttrad massa af hus och ga-
tor vid än, grupperande sig kring den åldriga domkyrkan och besvärad af
höjder. Den nya regleringen af år 1833, först de sednare åren med beröm-
värd drifl i verket satt, förvaudfar Borga efterhand, och utan att förbida den
annars vanligaregleringen genom eld och brand, till en regulier rektangel af
66 qvarter,306 tomter, 2 kyrkoplalser, 2 promenadparker, 1 torg och 16 gator.
Domkyrkan af sten förmodas vara uppförd är 1418, finska trädkyrkan 1740,
Samla gymnasiihuset 1759, det nya 1849, radhuset 1763. Byguadsordningen

*) Dessa återköptes af biskop Magnus II år 1428 för 100 engelska rosenobler,
möts varande 450 mark Abo mynt.

är gifven 1823. Sedan staden 1833 erhållit Ånäs säteri, disponerar <ren nu-
mera 2854 tunnland ägor, deraf 165 inga i stadsplanen. Folkmängden utgör
omkring 3000 personer. Stadsförsamlingen hör till Borgå pastorat och värdas
af domprosten. Borga har biskop och gymnasium, högre och lägre elemen-
tarskola m. m., 20 handlande och 15 öppna salubodar, boktryckeri och bokhan-
handel, en tobaks- och en kardfabrik. Stadens import är betydlig; handels-
ffotlan utgjordes 1850 af 8 fartyg om 'inalles 688 läster.

De äldsta anteckningar om slädens öden röra, som vanligt, allmänna olyc-
kor. Ar 1571, vid det då uppkomna långvariga kriget med Ryssland, härja-
des Borgå sä svårligen med eld och svärd, att all rörelse försvann och man de
följande åren begynte att tala endast om "Borsä by". De qvarstäende usla
kojoiua brändes ånyo 1578, och knappt hann släden nägot repa sig, innan den
ånyo brändes af fienden i Februari 1590. Derefter förgick ett helt århundrade
utan-svärare hcmsökelser, intill hungeråren 1695 och IT., då i 'det närliggande
Mäufsälä 300 personer ihjälhungrade. Kommo sä stora ofredensfasor. Den 11 Maj
1708 aukoinmo Ryssarne 300 man starka till; Haikko, brände denna gärd
och Pepot samt nalkades landvägen till Borgå, der 80 af stadens ungdom
i hast ordnade sig till motvärn. Knappt hann man upprifvanågra stockar midt-
pä bron, dä fienden började skjuta; men Borgäboerne svarade sä tappert, att
han med 50 mans förlust fann för godt alt draga sig tillbaka. Bud pä bud
skickades till Öfverste Ramsay pä Jackarby, att han mätte infinna sig, för
att leda försvaret och medföra manskap frän byarne. Men ingen hjelp hör-
des af, och ined fasa säg man följande morgon fienden landptiga vid Tarkkis.
Eu mängd folk samlades, för att gä honom till mötes: men illa beväpnade
och odisciplinerade, nödgades Borgäboerne, eftergen kort sfrid7 vid,\ Tarkkis,
draga sig tillbaka, hvarefter fienden inträngde i staden, som plundrades och
till en del uppbrändes med dess arkiver och kassor. Likaså brändes Näse,
Jobannisbergs,Storgärds och Kroknäs egendomar.—År 1710 bortryckte pesten
i Borga stad och socken 652 personer. År 1713 äterkommo Ryssarne och
behöllo staden tilt 1721. Af de följande krigen led Borgå jemförelsevis föga.
År 1760 den 11 Juni brann genom vadeld större delen af staden, men kyr-
korna och gymnasiehuset räddades. År 1809 församlades här i gymnasiihu-
sets stora sal och i H. M. Kejsar Alexanders närvaro den minnesvärda
landtdag, som blef af sä väsendtligt inflytande pä Finlands framtida ställ-
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ning och som i historien utmärkes genom ortens namn. Eli stor i gymnasium
definllig oljemålning bevarar för efterverlden anblicken af monarken och be

församlade sländenie.

IV. Perno härad, öster om den förra, omfattar Perno socken (Perniö)
med Liijendahls kapell och Forsby bruky(Kosenkylä), Mörskom (Myrsky-
la), Lappträsk s. med Artsjö k. (Artjärvi), Strömfors k.,Elimä s. med
Anjala k.. Till Tavastfand höra Ithis och Orimattila. Kusten fortfar att
vara genomskuren af hafsvikar och kantad af öar och holmar, säsom Wåtskär,
Käfsalö, Tjufö, Wahtenpää. Segelleden förbi Pellinge skär österut är vac-
ker, men vådlig. Landets härtills öfvervägande slättuatur afbrytes, ju längre
man kommer österut, af höjder och mindre bergssträckor. Perno, som, enligt
sägen, erhållit sitt namn af en Skotte, Teet af Pernä, hvilken redan är 1250
här anlagt eu kyrka, har flera adeliga gods, såsom Tetom, Malmgärd Sarvlax,
Tjusterby och Tervik (de Geer). Här föddes Michael Agricola; här dog
Carl Gustaf Armfelt på sin egendom Isnäs; här voro Wildemänner, Creutzar,
Boyjar m. fl. af ålder mäktige slägter. Pä Forsön i Perno var fordom ett silf-
verbrott hvaraf kyrkans kalk och patén vore gjorda med årtalet 1612. Forsby
jernbruk i samma socken är anlagdt af Lorentz Creulz är 1682; Strömfors
vid samma tid. Liljendahl bildade sig kring kärnan af ett öfversteboställe,
Mörskom af ett säteri, Lappträsk af en kungsgård. Elimä har å ömse sidor
om sjön de för sin ost bekavla egendomarna Moisio och Mustila, samt i söder

Peipola, likasom Anjala, ett f. d. Wredegods. I Muhuniemi by finnas ättlingar
efter den af Carl IX skapade knapadeln, hvarom mera längre fram. För
öfrigt röja dessa trakter många spär efter deras fordna egenskap af gräns-
nejd mellan tvenne ständigt mot hvarandra rustade makter. Pä Wilickala,
ett annat gammalt Wredegods, finnas spår af befästningar från 1788 års
krig. Werälä by uti Elimä är märkvärdig för den der under uppslagna
tält afslutade freden är 1790.

På Perno sockens mark och vid en der inskjutande vik af hafvet, 49virst
från Borgå och 67 från Fredrikshamn, grundlades genom fundationsbref af
den 26 Juni 1745 staden Degerby, hvilken sedermera, vid konung Adolf
Fredriks besök derstädes är 1752, efter regerande drottningen erhöll nam-
net Lovisa. Dess anläggning föranleddes af 1743 års olyckliga fred, som
beröfvade riket dess mest betydande gränsorter och blottade nejden på egna

städer alltintill Borgå. Några från Willmaustrand och Fredrikshamn utflyt-
tande köpmän anhöllo att här fä bosätta sig, och regeringen, som insåg nyt-
tan häraf, inköpte för 300 daler kopparmynt sätesgärden Degerby af Lektffr
Kraftman i Borga. Den nya staden, som tillika intill år 1779 var säte för
landshöfdingen öfver Kymmenegärds län samt genast från början erhöll sta-
pelrätt och betydande förmåner, friheter och ägor (3,811 tunnland) uppblom-
strade hastigt, så att folkmängden redan år 1775 utgjorde 2,193 personer,
inemot lika mycket som däförtiden Helsingfors, en folkmängd, hvilken seder-
mera pä 75 är icke ökats med mera än 600. Mot slutet af 1700 talet sjönk
Lovisas välstånd. Henrik Backman uti sin beskrifning om Lovisa år 1776
beklagar stadens olycksöde, att under första mansåldern af dess tillvaro haf-
va förlorat 19 skepp, de flesta ganska stora och nästan alla under första re-
san. Efter dessa olyckor ägde staden är 1776 blott ett skepp om 280 läster;
år 1850 ägde Lovisa 13 fartyg om 1,429 läster. Stadens förnämsta export
bestod i början af smiden och jern från bruken; sedermera ha sägarne till-
verkat en betydlig brädexport. Staden har 32 in- och utrikes handlande; en
stor del af importen går till uppstäderna. Hamnen är grund, och det 3 mil
länga smala inloppet frän Örrengrunds båk besväras af klippor, säsom Kungs-
sten och Braskens Öltunna. Lovisa, som, jemte vanliga kommunala inrätt-
ningar, har eu lägre elementarskola och en ovanligt rikt doterad fattigvård,
utbreder sig långsträckt på vikens vestra sida. Det är handeln, som smånin-
gom planterat sina magasiner, jemte arbetarens kojor, i en smal rad söderut
längs Trädgårdsgatan intill brädgården och Kuisma udden, och åt denna
sida ligger en liten publik trädgärd vid stranden. Den äldre och egentligasta-
den ligger norrom Saltbodtorget och Skeppsbron, grupperad ireguliera qvarter
kring den raka Drottninggatan samt den i spetsig vinkel dermed sammanlö-
pande Stora Strandgatan. Från denna kommer man till den midtpä ett torg
belägna trädkyrkan, och norrom denna utbreder sig en oregelbunden stads-
del, genomfluteu af en i tvenne grenar delad liten å.

Eu rad af kaserner med deras militär och exercisplats påminner om or-
tens militära bestämmelse. I början hade man för afsigt att befästa sjelfva
staden, hvarom öfvergifna vallar på östra och nordöstra sidan ännu vitna. I
stället befastade man den 1 mil frän staden vid inloppet af fjärden liggande
Svartholmen, hvars bestämmelse blef att försvara inloppet. Denna lilla
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fästning ansågs i början af större betydenhet, än den sedan visade sig vara.

Illa försedd och illa försvarad, gaf den sig i Mars 1808 medelst kapitulation
ät fienden.

V. Kymmene härads vestliga del är af ålder räknad till landskapet
Nyland och omfattar soknarne Pyttis (Pyhtään p.), Ky mm en e (Kymenp.)
och Wekkclaks (Wehkalahli) med Sippolakapell. Landet blir allt mera
kuperadt, kusten fortfar att utströ sin skärgärd. De mänga höjderna, i före-
ningmed de talrikaoch bugtandegrenarna af Kymmene elf, gifvanejden en ökad
omvexling. Elfvens vestra arm, som fordom var riksgräns och kringflyter
i en halfcirkel Pyttis ön, delar sig, efter att ha bildat bassmen Tammijär-
vi, och omsluler eu större ö med Stor-Abborfors gentemot Lilt-Abborfors pä
vestra sidan, samt en mindre ö, Mogenpörtö. Östra armen gre-
nar sig likaledes, efter att hafva genombrusat det praktfulla Högfors, och
omsluter i vester Kymmene fästningsverk, i öster Kymmene kyrka. 1788 ars
krig hade pä dessa gränsnejder fästat båda de stridande parternas uppmärk-
samhet. Å ryska sidan dels anlades, dels förbättrades på 1790 talet af Ge-
neral Suvoroff m. fl. en stor mängd skansar och batterier, såsom Fort Sla-
va, Kotka, Kymmene, Tuohikotti, Kärnäkoski, Järven taipal,
Davids st ad, Uttis. Några af dessa ligga inom Savolaks. Af dessa är
numera endast ön Kotka med dess amiralitetshus, kyrkor, hospitaler m. m.
af någon betydenhet, säsom station för en större militärstyrka. Kotka ligger
invid det befastade historiska Svensksund, pä finska Ruotsinsalmi, vida
berömdt under 1788 ars krig för tvenne blodiga sjöslag och för dess förträff-
liga örlogshamn. Längre ut i den v*ida ligger Aspö,
hvars olyckliga ryktbarhet daterar sig frän aren 1741 och 1742, dä den här
stationerade svenska örlogsflottan sä förfärligt härjades af sjukdomar, att den
för hela detta krig råkade i fullkomlig vanmakt. Öm Högland längre fram.

Invid Finska viken i Wekkelaks socken af Wiborgs län ligger staden
och fästningen Fredjrikshamn, pä finska Hamina. En sägen omtalar, att
nejdens inbyggare fordom vid inträffad missvext här funnit i öfverflöd den
till nödbröd begagnade roten af missne, pä finska Wehka, samt derföre ned-
satt sig här och kallat orten Wehkalahli, hvaraf svenska tungan sedermera
gjort Wekkelax. Eget är, att, förutom denna sväfvande sägen, inga säkra
uppgifter finnas om stadens anläggande, icke ens om tiden. Med någon san-

nolikhet förmodas den vara anlagd är 1632 och förekommer år 1656 under
namnet Wc kk elax, hvilket orten behöll till år 1723, dä den uppkallades
efter då regerande konungen. Förstnämnde är erhöll staden uppstadsprivi-
legier och är 1709 en donation af 9 hemman, men brändes och förstördes
kort derefter nästan totalt är 1712 under stora ofreden. 1721 ars fred, som
sä betydligt flyttade riksgränsen, fastade regeringens synnerliga uppmärk-
samhet pä Fredrikshamn. Här ville man göra ett nytt Wiborg. Förgäfves
föreslog den erfarne general Cronstedt att draga rikets egentliga försvars-
linie långs Kymmene elf. Riksrådet grefve Löven befastade Fredrikshamn
och Willmanstrand, båda sä svagt, att de vid första anfall föllo ett rof för
fienden. Frän år 1723 datera sig Fredrikshamns egentliga privilegier; staden
erhöll då stapelrätt, fritt prestval, skolor och 100 daler i räntor från krono-
hemman. En kortare tid (1723-27) residerade här landshöfdingen öfver Kyra-
rneiiegärdslän; 1742 inrättades här ett konsistorium. Åren 1784 till 1787
stod staden under rysk civilstyrelse; är 1816 bekräftades stapelrätten och 1817
de öfriga privilegierna.

Fredrikshamn, med sitt läge mellan Bamböle träsk i norr och saltsjön
i söder, liknar en på näset mellan tvenne vatten krupen snäcka. Den egent-
liga staden är nästan cirkelrund, med undantag af en afplattning ät Bamböle
sidan. I medelpunkten ligger torget med rådhuset i dess midt, —om man sä
behagar, rättvisan vapnens medelpunkt, — och derifrän utlöpa likt ra-
dier 8 gator åt alla väderstreck. Å ömse sidor om torget resa sig tvenne
kyrkor, den lutherska och den grekisk-ryska; i öster finska kadettkorpsens
vidlyftiga bygnader, i söder och vester en mängd kaserner. Allt detta om-
slutet af fästningsverken, upptager endast 75 tunland, men utom fästningens
murar utbreda sig fyra förstäder: den Wi borgska i öster med 157tunlands
omräde; Sandby i sydvest med 30; Sockneholm äfven i sydvest gent-
öfver viken med 44 samt Saviniemi i vester med 69 tunnland. Stadens he-
la jordvidd utgör således 375 tunnland. Fiedrikshamn har 3000 invånare; dess
lutherska finska och svenska församlingar räknas till Wekkelaks pastorat. Af
mer än 250 här inskrifne handlande finnas endast 20 i staden; ide öfrige äro
ryske köpmän, som i stöd af Kejs. förordningen af d. 30 April 1838 begagna
sig af denna förmän, men under tiden fortfara att vistas i Ryssland. Staden
exporterar icke obetydligt skogsprodukter och hade är 1850 åtta fartyg om
inalles 878 läster.



146

De staden omgifvande fästningsverken uppfördes är 1722; om vären
1742 tröttade general Levenhaupt garnisonen med deras iståndsättande; år
1790 tillbygdes och förstärktes de af Ryssarne. År 1836 indrogskommendants-
embetet, hvarefterfästningsverken öfverlemnadestill stadensförvaltning ochvid-
makthållande. Tvenne gånger, aren 1712och 1742, blef stadenhärjad af krigets
brandfackla; tvenne gånger, aren 1821 och 1840, af stora vådeldar. Den sed-
nare stora branden är ännu i friskt minne. Det var deu 22 Maj 1840,! och
det blåste en frisk nordan, som fram pä förmiddagen tilltog i häftighet. En
piga uppgjorde eld i ett brygghus nära finska kyrkan, för att skura, gick
bort från elden och lemnade dörren öppen. Luftdraget tryckte lågan i ug-
nen inåt det smala rummet; motstående väggen och en vedhög antändes. Kl.
4 på morgonen stod huset i ljus låga, elden spridde sig undau vinden och
antände rådhuset. Frän denna högst i staden belägna punkt, derifrän ett
korsdrag spelade genom de utmed sluttningen åt alla häll gående 8 gatorna,
utbredde sig branden samtidigt öfver de flesta stadsdelar. Först mot aftonen
blef man herre öfver elden, som delvis fortfor ända till följande morgonen.
Båda kyrkorna och kadettkorpsens bygnader räddades, men 60 gärdar hade
brunnit. Pigan, som vallat olyckan, , dömdes sedermera att till Allmänna
Brandstodsbolaget ersätta dess förlust, 200,000 rubel banko, men tillgäng
saknades och ersattes med 28 dygns fängelse. Sedan dess har staden änyo
rest sig med hastighet.

Nylands Minnen.

1. Folkminnen.

Få traditioner äro så allmänt utbredda i Finland, som jättesagan om
Hiisi och Hiien-väki. Knappt finnes nägon ort med skog, berg och sjö, ja
ofta äfvenpä odlade slätter, der icke sägnerna omtala en forntida jätteskepnad,
menniskors skräck och någongäug deras hjelpare. Sä långt som finska tungan
gar i Nyland, finnas de äfven der. I Artsjö*) är en insjö, Pyhäjärvi,
tre qvart mil lång och så djup, att då man engäng pejlade djupet, har en hal-

") Dessa detaljer äro meddelade af Mag. Reinholm.

tia ropat: "mät först längden och mät sedan djupet!" På dess andra strand
höjer sig ett brant berg, som varit tillhåll för Hiiet. Ganska fredligt um-
gingos de med menniskorn» i granskapet, och då dessa voro längre komna
i konstfärdighet, nalkades Hiiet ofta deras stugor för alt läna"sig än ett såll,
än en slaga, än en granriskrok att röra i gröten, men deras tunga påfann egna
ord för att uttrycka tingens bestämmelse; de kallade sället "viipsun vaapsu-
fin", slagan "höykin pöykytin" och grankroken "hierin lieritin." Understun-
dom gäfvo de spanad ät qvinnorna och skänkte dem till belöning en godmjölk-
ko. Om jättarnes resliga vext kan man göra sig en föreställning deraf, att
när de,lade sig att sofva tvärs öfver vägen med knä i krok, kunde både
hästar och vagn obehindradt färdas under deras knän. Enligt en tradition från
Ithis, skall en Hiisi jemväl haft sin bostad i nejden af Helsingfors. Här
hade han nägon mäktig: fiende, som tvungit honom att flytta frän orten. En-
gång återkom han likväl, träffade pä vägen några bönder, som förde tjära till
staden och ville af dem fä veta "om Roikala gubben med sina breda byxor
lefde ännu." Derpå ville han veta hvad de förde pä sina lass. De svarade:
tjära. Nå sä gif mig dä ännu engäng, gemälte jätten, "finskt bränvin" att
smaka pä. Dertill voro bönderne föga villige, men han fog utan krus tre tun-
nor tjära, utdrack dem alla och yttrade derpå mycket förnöjd: nog har det
ännu sin gamla goda smak,!

Vid många orter af Nyland fästa sig traditioner af nyare ursprung, och
flera sådana anföras längre ned. Bland dessa ma här nämnas endast ett litet,
men rörande minne frän Borgnäs. *) De af alle jättar så högt fruktade
kyrkklockorna hade i detta lilla kapell gatt förlorade under stora ofreden.
I trots af den stora fattigdomen, som sä allmänt tryckte Finland i följd af
detta länga och olyckliga tjuguåriga krig, hade invänarne i en aflägsen del af
Borga socken, då kallad Åläuet, ingen lifligare önskan än att fä sig en egen
kyrka och prest. Det förra lyckades snart, det sednare gick äfven i verk-
ställighet, ehuru presten mäste kallas allt ifrån närheten af Åbo, och först en
längre tid derefter, eller år 1729, erhölls, efter många öfvervunua svårigheter,
kunglig sauktion för kapellets existens. Nu felades blott kyrkklockor, äfven-
soni alla tillffäugar att inköpa sådana. Särskilda förslag att erhålla medel
förkastades snart, i anseende till svårigheten att bringa dem till verkställighet.

*) Ur Borgå Tidning 1839 N:u> 72.
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Då åtaga sig samtliga det nja kapellets värdinnor, till antalet 65, att under
loppet af åren 1730 och 31 spinna lingarn och deraf väfva sä mycket fint
lärft, som kunde erfordras till anskaffande af åtminstone en klocka. Företa-
get bringas med allmän enthusiasm i verkställighet, och sistnämde är afgå
till Stockholm ettusende tvåhundrade sjuttiotvå alnar fint lärft af gummornas
i Borgnäs tillverkning. Drottning Ulrika Eleonora, härom underrättad genom
Öfverstelöjtnant A. W. Ramsays föranstaltande, skall äfven tagit till spinn-
rocken och anmodat sina hofdamer att göra detsamma, samt derefter uppköpt
allt sålunda erhållet garn för en summa, nog stor att dermed uppköpa det
till klockan erforderliga silfver. Gummornas garn var tillräckligt till öfriga
omkostnader, och sålunda tilvägabragtesredan är 1731 en förträfflig ]klocka,
som ännu begagnas, vägande något öfver 661/, lispund. —På klockan befint-
liga vidlyftiga finska verser, tillkännagifvande dess uppkomst, äfvensom in-
skriptionen: pro peccata mundi, som läses ofvanom ett krucifix pä motsatta
sidan af densamma, vitnar ej lika fördelaktigt om författarens, troligen pre-
stens, skicklighet i metriken och latinska gramatiken, som sjelfva företaget
om gummornas färdighet i spinnrockens handterande. — Endast med denna
klocka hjelpte sig församlingen till är 1761, dä gubbarne ätogo sig att an-
skaffa en annan, som lärer väga något öfver hälften af gummornas präktiga
klocka.

2. Berömde Män.

Äfven Nyland har skattat sin gärd åt Finlands ära. Det har ät kyrkan
gifvit Michael Agricola, åt vetenskapen Sigfrid Aronus Forsius, åtkriget Stål-
handske, åt finska mythen Elias Lönnrot — och jemte dem ett stort antal an-
dre, förtjente af fäderneslandet, dess försvar och dess kultur. Agricola, född
i Perno, är förut skildrad i dessa teckningar, sid. 83 och ff. Bland de öfrige
må här anföras tre Helsingforsare och fyra Borgåboer.

I slutet af sextonde seklet uppstod här en man, som i fullaste mätt repre-
senterade siv tids pä en gäng högsta lärdom och[sällsamasle villfarelse. Sig-
frid Aronus Forsius — enligt andra uppgifter S. Aroui — föddes på 1500
talet af numera okända föräldrar i det nyss anlagda Helsingfors, som pä det
lärda språket stundom hette endast Forsia och hvaraf han tog sitt slägtnamn.

Man vet icke säkert hvar han först studerat, i Åbo eller i Greifsvald, men
ung ännu blef han upptagen som lärare pä Kånkas och åtföljde derifrän en af
dess unga hjeltetelningar, vare sig Claes eller Gustaf Horn, som guvernör pä
resor i Tyskland. Här insöp Sigfrid Aronus lidens högsta insigter i naturveten-
skaperna. Återkommen derifrän, blef han, jemte Hieronymus von Birkholtz
skickad att undersöka Lappmarkens läge m. in., hvilket temligen noga be-
stämdes, och deras uppgifter lades länge till grund för alla kartor öfver dessa
nordliga nejder. Sigfrid Aronus blef härigenom vida berömd och är 1603 pro-
fessor i astronomin och mathematiken vid Upsala universitet. Före hans tid
begagnade ännu Svenskar och Finnar de gamla runstafvarne att mäta årets
tider; någon gång hade man öfversatt eu tysk almanacka, utan att ens första
att rätta den efter ortens läge. Sigfrid A. utgaf deuförsta svenska almanacka
år 1597 och sedermera är 1005 en fullständigare, hvarefter han under de flesta
följande 18 åren utgaf nya, dedicerade dels till majestätet, dels till högtupp-
satte män. Dessa almanackor medförde stort rykte, men tillika stora faror för
utgifvaren. De voro barn af sin tid; de innehöllo, jemte vanliga tidsbestäm-
ningar, vidlyftiga underrättelser om väderleken och framför allt prognostica
eller förutsägelser, hämtade frän stjernorna om hvad som tima skulle det aret.
Sä beskrifves i den till arffursten Gustaf Adolf dedicerade prognosticau för är
1608 huruledes krigshärar slagits på himmelen samt generalerne frädt afsides
och dagtingat. Är 1605, när Carl IX personligeu begaf sig i fält mot Polac-
karne, skall den lärde Sigfridus hafva högeligen afrädt detta, emedan hans
piga på himlahvalfvet förmärkt ett tecken att konungen skulle blifva slagen,
hans häst skjuten och hans lif hotadt, hvilket ock sedan inträffade i slaget vid
Kerkholm, der endast Henrik Wredes uppoffrande trohet räddade konungen.
Den nägot otillförlitliga berättelsen tillägger, att konungen lönat spåmannens
varning med sträckbänken, der Sigfridus "blef något sträckt, dock icke till
döds." Visst är, att Sigfridus åter blef tagen tiil nåder och är 1608 kunglig
mathematiker och astronom samt kyrkoherde vid Riddarholmskyrkan i Stock-
holm. Här stötte han sig med Tegel och andre deujtiden högt uppsatte, för-
medelst ett i almanackan iufördt omildt omdöme om de högas yppighet, an-
klagades för hemligt förstånd med deu afsatte Sigismund och inspärrades un-
der svära misshandlingar på Örebro slott intill 1011, dä han af riksdagen fri-
kändes och frigafs, sedan han under fångenskapen fulländat ett vidlyftigt
arbete i fysikeu, hvilket dock aldrig blef tryckt.
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Fängelset hade brutit den arme plägade mannens kraft, men icke rubbat
hans tro på sina älskade stjemor. Den milde Gustaf Adolf erbjöd Sigfridus
hvilken passande' tjenst han sjelf önskade. Sigfridus begärde det minsta pasto-
rat i riket och erhöll 1613 Ekenäs med Pojo samt 50 tunnor kronospannmäl
årligen. Här vakade han hvarje stjernklar natt med blicken orubbligt fästad
pä himlahvalfvet; derunder var han engäng nära att blifva ihjälskjuten af en
resande, som tog honom för ett spöke. Men värre faror väntade den gamle

stjerntydaren. I dedikationen af 1618 ars prognostica yttrade han nog skarpt
sin förundran deröfver att flera prcsfer funnit hans kära sljernor anstötliga.
Följande arets prognostica innehöll dessutom ett förhastadt försvar för en svär-
mande djekne Jöns. Åter samlade sig en storm öfver magister Sigfridus, som
blef kallad att sta till svars först för konungen, sedan för Upsala domkapitel,
som yrkade afsättning. Det är icke bekant om sä skett, men visst är, att
Sigfridus, som återkallat en del af sina yttranden, dömdes till hvad som var
härdare: att afsäga sig umgänget med sina stjemor och icke vidarespå i hän-
derna. Det sednare sade han sig blott hafva gjort under fängenskapen i Öre-
bro, när drottningens hoffröknar hämtade honom mat och ville veta kommande
öden. Äfven stjernorna synas hädanefter ha blifvit stumma vänner, men vä-
derlek spädde Sigfridus som förr. I nejden af Ekenäs var engäng ett bröllopp
pä Sellvik och samtlige gäster frän staden redde sig att färdas öfver Pojo
viken i bät. Sjön var lugn, men magister Sigfridus spädde storm och gick
landvägen. Förgäfves hade han afrådt de öfrige; de begäfvo sig till sjöss,
men hade knappt hunnit halfvägs, innan en orkan kom båten att kantra och
alla omkommo. Likasä skall Sigfridus hafva 6 veckor före sin död förutsagt
timman och stunden, och tros hans dödsår vara 1637. Utom sina almanackor
*ch sin fysik har den lärde mannen eflerlemnat en mineralhistoria, — bland
annat med den alkemistiska uppgift att guldet födes af rent rödt qvicksilfver
och rödt icke brännande svafvel, båda väl blandade och tempererade —; vi-
dare en med mänga noter försedd latinsk öfversättning af Esras 3 och 4 böc-
ker, andra arbeten att förtiga. Psalmen 286 i gamla svenska psalmboken har
han öfversatt och tillagt sista versen, pä det att initialerne af hvarje vers ma
sammanlagde bilda namnet Sigfridus Aronus; likasä har han skrifvit psalmen
207, der initialerne bildade namnet Sigfridus, hvilket dock sedermera rubbats
genom Boefbii ändringar.

Vid den tid dä Sigfrid Aronus som ifrigast utgaf sina prognostica, födde»
Henrik Carstenius är 1612 i Helsingfors. Prestvigd redan vid 20 års ålder
fortsatte han sina studier i Tyskland, blef kyrkoherde i Borgå, fsedermera
domprost, slutligen 1679 biskop i Wiborg och dog 1683. Carstenius var en
man, som hade mod att säga till samma universitet, der hexor och trollkarlar
dömdes till döden: "att honom syntes den philosophi vara den bästa, som kän-
ner det gudomliga och tyglar det menskliga; som mindre grubblar på det öf-
vernaturliga, än efterforskar det naturliga" o. s. v. Hos sin samtid åtnjöt han
stor aktning och utmärkelse. För öfrigt var det öfver honom biskop Petrus
Bång höll detsom mönster för den tidens klyftigavältalighet berömda liktal, som
läses i ILfors M:blad 1835 N:o 80, och det var hans son, Petrus Carstenius
som i sina studentaår skref den äfven pä sitt sätt ryktbara komedin: "Thct
himmelska Consistorium tillhoopa kallat, för vara,förs ta Föräldrars ynkeliga
affall skull." Carstenii efterträdare som domprost i Wiborg var Arvid For-
stadius, äfven eu född Helsingforsare, död 1683. Han har ett namn i Fin-
lands kulturhistoria hufvudsakfigen för den mot honom riktade vidunderliga
anklagelse att hafva undervisat en gymnasist i Wiborg uti Kabbala och andra
hemliga konster i Satans tjenst, hvilket ådrog Forstadius en vidlyftig rätte-
gäng, suspension och nära nog tjenstens förlust.

Uti handskriftssamlingen på Skokloster finnes en uppgift *) af följande
lydelse: "1 hvad värde Finska nation var iK. Gustaf Adolphs tid beskrifva
Historierna nogsamt, men bland annat är notabelt att i Dr. Christinas tid uti
en Socken allenast, eller Borgå Socken voro födde 4 Generalspersoner och 4
Öfverstar, hvilka tillika jemväl bodde i Socknen, nemligen generaler: 1) Fält-
marskalken och Kongl. Rådet Grefve Arvid Wittenberg, född på Johan-
nisberg; ,2) Generalen och Kongl. Rädet Arvid Forbes, född pä Jackarby
gärd; 3) Generalen Torsten Stålhandske, född pä Hummelsunds gård;
General-Majoren Carl Ruuth, född pä Bergesta gård;" hvarefter handskrif-
ten uppräknar öfverstarne Johan Wittenberg, Mathias Forbes, Cobron och
Ruuth säsom födde i samma socken. Nämnde fyra generaler räknades, som
bekant, bland de yppersta härförare, hvilka under trettioära kriget utgingo
från Finland. Wittenberg (\ 1657) genomkämpade hela detta länga krig
med stor ära och lysande lycka. Det var han som 1641 tillintetgjorde en hel

) Anföres, jemte nedanstående detaljer, efter W. G. Lagus.
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fientlig här vid Wolfenbiittel; det var han som anförde högra svenska flygeln
vid Jankowitz 1645; 1655 intog han en stor del af Polen, året derpä försva-
rade han det eröfrade Warschau. Otaliga voro hans segrar, fä hans nederlag:
dock dog han i fångenskap. Han var grefve till Nyborg, hade stora förlänin-
gar och en graf i Åbo domkyrka, men ligger begrafven i Riddarholmskyrkan;
hans ätt utgick med sonen Johan Leonard. — Arvid Forbus af förnäm
skotsk ätt — Forthe Beast, emedan en af förfäderne nedgjort en förfärlig
björn — född 1598, -j- 1665, slogs med stor vapenära under hertig Bernhard
af S. Weimar och utmärkte sig i en sednare tid som guvernör öfver Pommern
och som riksråd. Han åtnjöt stort förtroende, blef friherre af Kumo och fick,

jemte många andra donationer. Artjärvi, der han bygde Kinttala, Ratula, Wil-
likkala; i Pytlis hade han 7 hemman. Han dog i Stetfin, lät mura sin graf i
Borgå kyrka, men hvilar dock i Riddarholmskyrkan. Han efterlemnadeblott
en dotter, gift med grefve Axel Julius de la Gardie; ättlingar af familjens
andra grenar lefva ännu i Finland. — Torsten Stålhandske af svensk ätt,
f. 1594 -j- 1644, utmärkte sig först under "snöplogen" Åke Tott, kämpade i
spetseu för sina finske ryttare vid Breitenfeld, vid Lech, vid Altenberg. Oför-
gätlig blef hans ära vid Lützen; ytterst på högra flygeln krossade han mec-1
sina Finnar Isolanis Kroater; kungen var fallen, Pappenheimkomför att rycka
den vunna segern ur Svenskames händer. Midt i striden mötte han Stålhand-
ske och stupade för hans arm. Nördlingens olycka skulle utplånas vid Witt-
stock, men förgäfves anföll Baner; dä ilade Stålhandske pä en omväg i fien-
dens rygg, allt föll i hans väg, och den blodiga segern var vunnen. Hårda är
fulla af kamp, nöd och segrar följde harpa; Stålhandske var outtröttlig; i det
andra slaget vid Breitenfeld anförde han, jemte Wittenberg, högra fågeln, sä-
rades svart, men slog fienden fullkomligt. Slutet af sin hjeltebana utkämpade
han under Torstenson och dog barnlös i Hadersleben. Hans stoft hvilar i Åbo
domkyrka. Han ägde, bland sina mänga ägor, 24 hemman i Borga socken
samt Tervik i Perno. Det var han som lade grunden till Abo akademis biblio-
thek genom en föräring af 900 volymer krigsbyte. — Carl Ruuth af ur-
sprungligen dansk ätt, inflyttad i Finland under Gustaf I, kämpade med ära
under hertig Bernhard och Baner och utförde flera lysande härtåg, intill dess
han för blessyrer gick ur aktiv tjenst och blef kommendant i det vigtiga
Landsberg. Födelse- och dödsär äro båda okända. — Samma Borgå socken
har ock i en sednare tid visat sig ovanligt fruktbar pä berömlige härförare:

Friherre Fabian Ber ii des till Gammelbacka, dragonöfverste, en af Carl X:s
tappre; Johan Carl Ramsay, generalmajor, en af Carl XII:s bussar; hans
brorson Anders Henrik Ramsay, generallöjtnant; den tappre Odert Reinhold
von Essen, generalmajor — de tre sistnämnde alla till Jackarby — och
slutligen hjellen Carl Johan Adlercreutz, född på Kiala gärd nära Borga.

3. Krigsminnen.

Nyland är icke utan andel i nägot af de krig, som blodat Finland. Men,
sällsama skickelse! Denna provins, som fostrat sä många berömde krigare, har
icke ett enda berömdt fältslag att uppvisa; dess ryktbaraste krigsminnen äro
tvenne kapitulationer: 1742 och 1808, samt ett förräderi: 1788.

Sverige hade är 1741 begynt det lättsinnigaste krig. Wrangel var sla-
gen vid Willmanstrand; Levenhaupt och Buddenbrock lågö med svenska och
finska hufvudstyrkan i Fredrikshamn, insöfda af vapenhvilan och hoppet om en
snar fred. Hvilan kostade mer ön den blodigaste strid. Farsoter utbröto; för-
färligt härjade dödsengeln; inom fä månader sammansmalt armén utan ära,
utan nytta, utan strid till mindre än en tredjedel. Förräderi, oenighet och
befälets otroliga feghet fulländade denna dystra tafla. Fienden uppsade stille-
stäudet d. 25 Febr, 1742. 1 Fredrikshamn uppstod en förvirring utan gräns;
utan att ännu hafva sett en fiende, föreslog öfverste Lagercrantz att uppbrän-
na staden, antända örlogsflotlan, spränga artilleriet, härja hela landet intill
Anjala och derpä — retirera! Fienden kom icke; man blygdes, man erhöll
förstärkningar, man slod ånyo rustad. Då öfvergafs skändligt det fasta pas-
set vid Mendo 1ak s och fyra dagar derefter, den 28 Juni, lika skändligt
Fredrikshamn, der allt hvad brännas och förstöras kunde brändes och förstör-
des. Kl. 11 om aftonen sprungo krulkällrarna i luften; kort derefter stod tyg-
huset i ljusan låga, kanonerna pä vallarna sprängdes, bomber och granaterkre-
verade; det var en förfärlig natt. Ryssarne stormade till; de ansågo en sä stor

feghet omöjlig. Och nu begynte den stora reträtten, utan hejd, utan sans.
Kustvägen frän Fredrikshamn till Helsingfors erbjuder öfverallt positioner lätta
att försvara, svåra aft forcera. Man öfvergaf alla utan strid; man öfvergaf och
brände Kymmene gård af fruktan att kringgås vid Anjala; man öfvergafLilla
Abborfors af samma skäl och emedan galerflottan drog sig tillbaka; man öf-
vergaf det af kärr och åsar betryggade Forsby; man gjorde min af att för-
svara Borgå, och man öfvergaf äfven det. Slutligen öfvergaf man, efter eu
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obetydlig fäktning, den fastaste position pä Helsingemalm och retirerade
till Helsingfors. Ett återtåg som detta är utan exempel; man kan säga, att
hela strandvägen från Fredrikshamn till Helsingfors var betäckt af svenska
befälets vanära och finska soldatens förtvinan. Hoptals deserterade denne
frän de skymfade fanorna.

Den II Augusti 1742 ryckte svenska armén genom Helsingfors, afbrän-
da bron ochslog läger pä Kampen. Staden hade då knappt en tredjedelaf sitt
nuvarande omfång *). Armén innehade här vestra sidan af det näs, som för-
enar halfön med fasta landet och a ömse sidor betäckes af sjön. Ställningen
var således i hög grad fördelaktig, endast man hade sjösidan fri. Likväl
hände det, att samma armé, som nyss hade öfvergifvit de starkaste positio-
ner för blotta skenet att blifva kringränd, här verkeligen blef det. General
Levenhaupt trodde sig här betäcka vägen till Åbo och således möjligheten
till vidare reträtt. Fienden förekom honom; en förrädare, säger man, visade
Ryssarne en ginväg genom skogen, och innan kort hade desse, pä ena sidan
vid Hoplaks, pä andra sidan vid Gumtäckt, kringränt svenska armén, på sam-
ma gäng som en öfverlägsen rysk flotta bortjagat den svenska och inneslu-
tit Helsingfors från sjösidan. Levenhaupts ställning syntes förtviflad; trup-
perna giugo i trasor, hästarna störtade af foderbrist, flera hus i staden ned-
refvos till bränsle och —• det värsta af allt! — man kunde numera ingenstä-
des retirera, för att "conservera" armén. I häpnaden öfver en sädan
olycka förglömde det svenska befälet, att man ännu i sista stunden hade en
armé af 16,000 man, som brann af begär att strida; att man hade en oerhörd
skymf att utplåna, ett fädernesland att rädda och en fiende, hvars styrka
föga öfversteg den svenska. Allt detta glömde man för häpnaden öfver en
afskuren reträtt; man skärmytslade nägot litet, eller, som det dä hette, man
„amuserade" fienden, man sökte att vinna tid, för att vältra ansvaret och
skymfen frän sig pä regeringen; slutligen kapitulerade man den 23 Avg.,
allt gamla stilen. Hela svenska armén sträckte gevär; de finska regemen-
terna skingrades och gingo hem (ill sina rotar, de svenska fördes sjöledes
till Stockholm, men kringströdde under den långa resan på alla holmar sjuka
och döende; kavalleriet gick landvägen öfver Torneä, men icke en tiondedel
af dess hästar uppnådde Sverige; 25,000 man ståtliga trupper hade uttågat

-) Jemtör "Hertigiunanaf Finland," sidan 79 och fl.

frän Stockholm och 2,500 eländige, i trasor höljde sjuklingar återvände dit.
Helsingfors besattes af Ryssarne, som här funno 90 kanoner, 50 fanor, stora
arsenaler och förråder af alla slag. Hela Finlands eröfring blef en följd af
denna oerhördt nesliga kapitulation. Generalerne Levenhaupt och Buddeubrock
hade icke undertecknat densamma. Fä dagar förut, när redan allt hotade
med ruin och likväl allt kunnat räddas, blefvo desse arméns högste chefer
bortkallade, för att sta till svars inför riksdagen. Bådas hufvuden föllo så-
som försoningsoffer för felsteg utan like, men hvilka efterverlden icke hvälf-
ver pä dem allena.

Gustaf 111 hade angripit Ryssland år 1788. Missnöjet gaste bland adeln
och gaf sig luft i allehanda planer att omstörta det bestående. En del ville
förklara Finland sjelfständigt under ryskt beskydd. Andra ville blott inskräuka
konungamakten. Den 3 Avg. nya st. exploderade minan. Konungen hade ryckt
öfver gränsen och ville angripa Fredrikshamn till lands och sjöss. Dä vägrade
den af befälet missledda armén att lyda; en händelse härtills oerhörd, otrolig.
Officerarne framträdde och förklarade fäderneslandet i fara; konungen hade
utan ständernas hörande företagit ett anfallskrig; Konungen måste vända om.
Och konungen vände om. Öfverraskad, förlorade han rätta ögonblicket; kri-
get, börjadt med hopp om en lysande framgång, vacklade sedan mellan seg-
rar och nederlag, för att ändtligen sluta vid samma mal der det börjat. An-
jala-förbuudets historia är ännu uppfylld af gator. Man känner dess
uppenbara underhandlingar med fienden, dess förbundsakt, daterad Anjala
den 12 Augusti, dess "underrättelse till de svenska regementerna om sina
företag och afsigter." Man vet att det räknade åtminstone 206 medlemar och
att flera bland desse hade för afsigt att arrestera konungen. Man känner äf-
ven dess förskingring, dess rättegångar och domar, lydande pä fästning eller
schavott. Men öfver det hela, dess dolda driffjädrar och dess hemliga planer,
hvilar ännu delvis en mystisk slöja.

I Februari 1808 ryckte ryska armén öfver gränsen vid Abborfors, Anjala
och Keltis. Första skottet föll på Nylands område uti Elimä. Klingspor hade
åtagit sig att under detta fälttåg spela Levenhaupts roll, och finska armén
retirerade ät norden. Den 2 Mars inryckte Ryssarne i Helsingfors, der de i
krigsbyte togo 18 kanoner, 1 haubitz, 4500 gevär, en stor mängd kulor och
ett välförsedt sjukhus. Sveaborg omringades med 4 bataljoner fotfolk och
200 ryttare först under Rajevskij, sedan under Katnenskij; vanSuchtelen led-
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de belägringen och förstod att med underlägsen styrka alarmera denna starka
fästning, som försvarades af sitt läge, af 6000 man, af ett fruktansvärdt ar-
tilleri och af veteranen amiral Cronstedt. Helsingfors skonades af vän och
fiende. Frän Blekholmen, från Ulrikasborg och flera kringliggande punkter,
stundom äfven frän isen, sköto ryska batterier. Förlusten å ömse sidor var
ringa. Öfverrumpling befarades. Svartholm hade gifvit sig. Rykten gåfvo
både Sverige och Finland förlorade. Underhandlingar öppnades, och den 3
April afslöts en konvention, i följd hvaraf fästningen kapitulerade den 3 Maj,
sedan fienden redan förstnämnde dag, enligt konventionen, besatt Langörn
samt Vester och Lilla Öster Svarlö. Fästningen gaf sig med 58 metall- och
1975 jernkanoner, 2000 centner krut, ett stort förråd kulor och vapen af alla
slag, 88 örlogsfartyg hörande till skärgårdsflottan, 208 officerare och inemot
6000 man. Te Deum afsjöngs af Ryssarne vid Ehrensvärds graf.

4. Jubelfesten år 1840.
Krigens åskor hade upphört att dåna, deras blod hade förtorkat, i askan

och gruset af deras förstörelser hade fredliga hyddor rest sina tak. Detta
arma Finland, som lidit sä mycket, så läsige och sä oförtjent, det andades
ändtligen ut, det säg sina skördar blomma, och det kunde ändtligen hoppas
att se dem mogna, innan de luiinio förtrampas under fiendens hofvar. Med ett
ädelmod, som glömmer en oförrätt i samma ögonblick den godtgöres, hade
Finland hastigt förgätit alla sina lidanden; de qvarstodo i häfderna, deras
minnen, på engäng sä vemodiga och så stolta, funno en efterklang i sång och
saga, men deras bitterhet var glömd, försonande bjöd landet sin famn ät öster
och vester; det ville äga deltagare i sin lycka, det ville väldigt visa sin till—
gifvenhet för bildningen, dess ära, och för den institution som fostrat den.
Det finska universitetet, invigdt deu 15 Juli 1640, hade genomkämpat tvä år-
hundraden, länge under stora försakelser, mången gäng under stora olyckor.
Sedan ett hälft sekel tillbaka hade dess öden ljusnat; Finlands sista svenska
monarker hade åt sänggudinnorna upprest eu borgerlig boning till nödtorft för-
sedd; dess första ryska hade åt muserna rest ett palats, begåfvadt med kej-
serlig frikostighet. Nu firade universitetet sin andra jubelfest, denna högtid
var hela landets, och den utgör Nylands gladaste minne.

När det led inemot medlet af Juli månad 1840, säg man frän alla orter
af Finland talrika resande strömma till Helsingfors. Med dem förenade sig

svenske och isynnerhet ryske och tyske resande till lands och sjöss, sä att
tilloppet var ofantligt. Aldrighar Helsingfors inrymt en sådan menniskomassa.
Alla vägar hvimlade af vagnar, och hästar stodo knappt att fäs, oaktadt tre-
dubbla uppbud ; alla ångfartyg ankommo nedtyngda af passagerare; alla hö-
teler och de flesta enskilda hus voro öfverfulla af gäster, lifsmedlen stego be-
tydligt, ehuru tillförseln var fördubblad; hyrorna än mera; för ett välbeläget
rum betalades 100 rubel banko för tvä veckor, en möblerad våning kostade
för samma tid ända till 500 rubel. Men det ovanliga var icke massan allena,
det var anblicken af sä mycken inre och yttre utmärkelse, så mycken bild-
ning, rang, rikedom och skönhet här församlade såsom uti en brännpunkt.
Finland sjelft hade hitsändt alla sina andliga och verldsliga notabiliteter, den
vördnadsvärde Melartin, den ädle statsmannen Rehbinder, veteranen Gadolin,
skalden Runeberg, folkvännen Lönnrot m. fl. Ryssland hade hitsändt som
deputerade frän sina akademier vetenskapsmännen Pletneff, Fuss, Erdmann,
Preller, Trautwetter, Lentz, vår landsman Sjögren, literatörerne Gröt, Bul-
garin och Sollohub, att förtiga mänga andra gäster af högt anseende. Sve-
rige represen(erades af den lärde Schröder och af Franzén, den oförgätlige,
han som nu för första gången säg i Finland en ny tid och ett nytt universitet
och som sedan skref deröfver en rörande sång, full af innerlig kärlek för det
folk och det land, som aldrig upphört att stå hans hjerta närmast. När Fran-
zén den 14 Juli landvägen ankom frän Åbo, var studentkorpsen honom till
mötes vid Thölö. Ingenting kan förliknas med den enthusiasm, som här om-
gaf den älskade gamle sångaren. Omätliga voro jubelropen, Holsti hade skrif-
vit sköna verser, Cygnseus talade sköna ord om de ljufva sånger, hvilka redan
frän vaggan i dessa ynglingars själ vuxit tillsamman med deras moders bön,
deras faders välsignelser, och lärt dem att älska Franzén. Rörd lyssnade deu
gamle med blottadt hufvud till denna ett nytt slagtes ärfda kärlek, han tala-
de milda tacksama ord, men rörelsen bröt hans röst, han gret.... och den
stunden förgäter ingen som der var med.

Den 15 Juli bröt in. Dagen var mild, och sommarens hetta svalkades af
flyende moln. Klockan 6 pä morgonen begynte det på salutorget uppställda
grofva artilleriet dåna. Kl. 10 hade alla stater och korpser samlats i senats-
huset, derifräu de tågade i läng procession till den nya, ännu jungfruligakyr-
kan, som sålunda invigdes af vetenskapen. I altarets ställe stod här kathe-
dern, prydd med bysterna af Christina, Alexander och Nikolai. Rundt kring
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den var eu vid parnass, hvars skrank var bcklädt med sharlakan. I kyrkans

skepp placerades till höger religionen och vetenskapen, till venster staten och
kring dem det i brokiga massor grupperade folket, alla representerade af sina

högsta och mest bildade medlemar. Det var anblicken af en hel samtid. En
herrlig musik, ledd af Pacius, nedströmmade frän läktaren ofvanför parnassen;

det var en högtidligkoral, och derpå följde körer nr Handels Messias, slutli-
gen hans odödliga Halleluja. Rectör Magnificus Ursin uppträdde i kathedern
med ett latinskt tal om dagens betydelse; efter honom Linsen medett svenskt
och e. o. professoren i ryska språket Solovieff med ett ryskt tal öfver samma

ämne. Medaljer slagna för tillfället utdelades. Efter ceremonin aftägade pro-
cessionen till gamla lutherska kyrkan, der Prosten Crohns predikade öfver
Math. 13: I—B, hvarefter den akademiska staten återtägade till universitetet
och der åtskildes efter tryckta och muntliga lyckönskningar. Kl. 4 e. m.
->-af universitetet i societetssalongen en middag för 350 personer; här flödade
tokajern under kanoners dan, och middagen varade till aftonen, medan eliten
af de mänga tusende åskådare, som hela dagen betäckt alla gator och torg,
pä qvällen samlades vid en ända till olidlig trängsel besökt bal i brunns-
salongen.

Den 15 Juli var en onsdag, och hvarje dag i veckan hade sm märkvär-
dighet. Thorsdagen var theologise doktors promotion, dervid 19 hattar ut-

delades. Promotor var domprosten Gadolin; vid gudstjensten predikade D:r
Ekman från Wiborg, hvarefter de nypromoveradegåfvo en middag. Samma dag
om aftonen gaf handelssocieteten i Helsingfors till universitetets ära en lysan-

de bal för 1400 bjudne gäster. Här representerades Finland, Ryssland och
Tyskland af sina skönheler, champagnen strömmade och kanonerna dånade vid
soupérn kl. 3 pä morgonen. — Fredagen var juris utriusque doktorspromo-
tion. Glansen af denna högtidlighet ökades genom de röda hattarnas utde-
lande åt 9 honorar-doktorer, valde bland landets högste embetsmän, bland
hvilka prokuratom och fyra af senatens ledamöter samt de tre hofrätternas
presidenter. Öfriga doktorer voro 6, bland dem universitetets hela juridiska
fakultet, förutom promotor, W. G. Lagus. 1 kyrkan predikade F. L. Schau-
man. —Lördagen var medicin» doktorspromotion. Promotor var N. G. Ursin,
som utdelade hattar ät 28 licentiater samt en honorar och en jubeldoktorfrän-
varande. I gamla kyrkan predikade Prosten Hipping. Derefter gäfvo de ny-
promoverade läkarne en middag som varade till klockan 11 pä aftonen. Alla

promotronerna skedde, liksom jubelfesten, i nya kyrkan. Otaliga verser och
programmer utdelades; ät damerna bjöds konfekt under akten.

Fredagen och söndagen voro brunnsbaler, till hvilka man hvarje gång sål-
de 1000a 1200 biljetter. Väderleken fortforatt vara angenämt sval, med nägot
litet regn. Måndagen var philosophia? doktors och magisterpromotion, den
sista och mest glänsande af alla. För första gängen i Finland utdelades dok-
torshattar i denna fakultet; 14 in- och utländske män erhöllo dem som heders-
betygelse, 3 säsom rättighet. Sahlberg, den grånade entomologen, var pro-
motor. Högst pä parnassens hedersplatser såg man jubelmagistrarneFranzén
och Gadolin, de ende öfverlefvande sedan 1788 års promotion, derGadolin var
primus *); huru skön var dock den friska lagern pä deras silfverlockar! Och
rundt kring dem stodo i dubbla rader 74 närvarande af 96 nye magistrar.
Handels halleluja ljöd äter frän höjden, för hvarje krans föll ett kanonskott.
Promotionen skedde ännu i sin gamla latinska stat med böckers öppnande och
tillslutande; studentuniformerna glänste af guld. Den skönaste af Finlands
tärnor, fröken Rosina Haartman, hade bundit kransarna; högsinta verser af
Fredr. Cygnseus utdelades. Allt förenade sig att göra denna framtidens fest till
ett värdigt motstycke af det förgångnas fest, som började raden. Efter cere-
monin var ännu engäng gudstjenst i gamla kyrkan, der D:r Norring frän Wi-
borg predikade. Bekransade, med blottade hufvuden och följda af en tallös
menniskomassa, återvände de nypromoverade till universitetet. Följde sä en
kring Franzén grupperad middag i brunnssalongen, derefter en bal, sedan
vida berömd och smyckad af allt hvad Finland hade skönast och mest lysan-
de. Ännu kl. spå tisdagsmorgonen dånade kanonerna; derefter fortforo hela
tisdagen qvarlefvorna (rääpiäis') med deras häfdvunna förtrolighet mellan
äldre och yngre. Detta var sista skimret af festens glans ... åt alla håll
strömmade långväga gäster bort, och inom fä dagar var Helsingfors mer öde
än någonsin, beröfvadt sin glans, men gömmande qvar en oförgätlig hågkomst
mera. — Till ett minne af denna betydelsefulla fest behagade H. M. Kejsaren
anslå tvenne nya löner för universitetets professores emeriti samt med utmär-
kelser hugna flera af dess medlemar. Universitetets bokhandlare Hr G. O.
Wasenius förärade 5000 Rubel B. A. till en stående stipeudiifond. Nervänder
utgaf den 15 Juni sin „Jephtas bok," Stenbäck sina „dikter." Nordströms

*) Frånvarande voro jubelmagistrarne Lilius och Rosenback.
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sedan sä berömda „Bidrag till svenska samhällsförfattningens historia" voro
bestämda att utkomma samma dag, men fördröjdes af sjukdom.

När detta skrifves, hafva ännu icke elfva är förgätt sedan jubelfesten,
och redan har mycket af det som dä utgjorde dess högsta glans förbleknat.
Bort har han gått, den ädle Rehbinder, han som sä värdigt stödde sitt land
vid thronen; han stod i det sista skimret af sin lefnads qväll, och 8 månader
derefter var han ej mer. Bort har han gått, den älsklige gamle Franzén, i
hvars förklarade blick man redan läste strimman af en högre verld. Bort ha
de gatt, den gamle Gadolin, representanten af Porthans tidehvarf; den ärevör-
dige milde Melartin med sin försonande välvilja i tidens strid; den frejdade
Hällström, ung ännu i sitt lynnes liflighet; den genialiske Nervänder,
fallen i förlid frän ofulländade verk och en lysande framtid. Deras röst har
förstummats, men deras minne lefver, och qvar stär för dagens och framtidens
skördar det universitet, hvars prydnad de voro. '

Lokala Detaljer.

Planche 32. Torp vid Rilaks.
Tenala socken med dess vapenprydda kyrka är med rätta prisad för dess

leende milda och fruktbara nejder med deras rikedom pä ädla, vildt vexande
trädslag samt för dess redbara folk. Långs tvärstupande sjöstränder färdas
den resaude, öfver det romantiska, fordom kringflutna och enligt sägen befa-
stade näset vid Lindö, till det fiskrika välmående Bromarfs kapell med det
praktfulla Rilaks, der presidenten m. m. Grefve Aminoff tillbragte aftonen
af sitt händelserika lif. Här njuter ögat af en dyrbar samling af målningar,
en af de största i Finland. Det var bland dessa konstskatter vännerne Ami-
noff och Ehrenström, bada gamla, tillbragte somrarna under samtal om för-
flutna dagar, och deu sednare har här efterlemnat ett minne af Carlstens
fästning, tecknadt på näfver. Det var också här, som den 26 Januari 1835
elfva då qvarlefvande officerare af Björneborgs regemente, anförde af landshöf-
dingLangensköld, samlades att betyga deras tillgifvenhet för sin fordne chef,
som dä inträdde i sitt 80:de år. Inalles voro då ännu 28 officerare af denna
berömda trupp bland de lefvandes antal; 16 är derefter qvarlefva knappt 4.—- Rilaks omgifves af en lummig park samt en stor trädgärd med orangerier;

blott från öfra våningen har man en vidsträckt och omvexlande utsigt. Svå-
righeten att erhälla någon friare vy af Rilaks gärd synes ha föranledt teck-
naren att för planchen välja ett fiskartorp, allenast ett stenkast aflägset från
hufvudbyggnaden. Utsigten har något varmt, fridfullt, sommarlikt; i den täcka
viken söfvas saltsjöns vågor, likasom lifvets passioner slumra bort i den åldri-
ges barm.

33. Hangöudd.

Derborta pä den ensliga klippan, kringyrdt af bränningars svall, står det
höga tornet med sin blänkfyr i natten; det är baken på Hangoudd. Vägen
frän Pojo ut till Finlands sydligaste och hafvet djerfvast trotsande landtunga
är ödslig och sandig; sällan en boning, mörk tallskog, och mellan dess grenar
skymten af ett stormande haf. Närmare udden blir marken härdare, graniten
ljuder under vandrarens fot. Här finnes en liten militärstation, Drottnings-
berg; tvenne små fästen, Gustafssvärd och Gustaf Adolfs fäste, öro upp-
förda på klippor i närheten, och 31/, virst frän udden reser sig baken på Rot-
saari kala, här och der sparsamt gräsbevuxna klippholme, bebodd af en öfver-
och 3 underfyrvaktare, 4 lotsar och 2 lärlingar. Fyren, som hvarje minut om-
vexlar, 40 sekunder mörk och 20 sekunder ljus, tändes vid första öppna sjö
om våren, släckes den 27 Maj, tändes äter den 13 Juli och släckes när haf-
vet betäckes af is vid årets slut. Hafvet har i dessa klippor borrat djupa
jättegrytor; sällsamt afsticker deras ödsliga nakenhet mot den leende skär-
gärden rundtomkring. Inskrifter huggna i granithällarna utmärka vattnets höjd
för hundrade år sedan. Hangoudd förekommer ofta i Sveriges nyare sjökrigs
historia. För den fredlige seglaren är den en skräck i stormiga höstnötter,
och med vaksam oro spejar han efler fyrens sken mellan de rytande brän-
ningarna. — Det var här den tappre Nils Ehrenskiöld (född i Åbo 1674) i
Augusti 1714 tre timmar slogs sorti ett lejon mot Apraxins 210 fartyg och
20,000 man, tilldess amiralskeppet Elefanten äntrades af Rysslands store Pe-
ter i egen person, och det var för denna bedrift Czar Peter af senaten befor-
drades till vice amiral. Sjelf tapper, förstod Czaren att värdera Ehrenskiölds
mod och frigaf honom efter krigets slut med flera bevis pä utmärkt aktning.

34. Fiskars.
Denna leende sköna och Ulliga nejd med det landlliga slottet till höger

är det i Pojo belägna Fiskars, Finlands störsla bruk och största landtegen-
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dom, med undantag af donationerna i Wiborgs län. Med välbehag dröjer ögat

vid denna tafla, der den fosterländska industrin sökt sig en sä täck fristad i
skötet af en fosterländsk natur. Redan år 1649 erhöll Handlanden P. Thor-
vöst i Åbo privilegier att anlägga masugn, stängjernshammare och manufak-
turverk i Fiskars ström. Ännu i början af 1700 (alet ägdes bruket af denna
familj, men sedan ombytte det ofta ägare. År 1752 vet man att det försåldes
af John Montgomery till Hrr C. &W. Totiie i Stockholm. 1755 köptes det
af J. Jenning och R. Finlay, och 1778 öfverlätos alla verken af Finlays kon-
kursmassa till J. & C. Hasselgren i Amsterdam. 1783_köptes samtliga an-
läggningar af B. M. Björkman, hvilken 1815 försålde dem ät sin son Ludvig,
som åter år 1822 försålde dem ät nuvarande ägaren, Bergsrådet John Julin.
Det är också först i denne utmärkte bergsmans hand, som Fiskars blifvit hvad
det nu är, ett mönster för egendomar, en prydnad för Finlands industri, en
härd för dess yppersta smiden och gjutgods, ägande blott det enda fel att

icke äga flera sina likar *).

För närvarande bestå Fiskars verk af: 1) en stängjernshammare med 2
härdar, närmast bestämda att utsraida tackjern frän Koskis masugn; 2) ett
koppargarverk och en kopparhammare för utsmide af kopparbleck och bottnar,
anlagd 1818; 3) verkstäder för finare jern-, stål- och messingsarbeten, an-
lagde först 1830 och sedan småningom utvidgade; 4) en mekanisk verkstad
med gjuteri, anlagd 1836 och producerande ångmachiner, blås-, kross- och
valsverk m. ni.; 5) en knipjerns- och 2 spikhamrar, bygde 1843 för både jern
och kopparsmide; samt 6) en kopparslagareverkstad för alla slags arbeten af
denna metall. Fiskars exporterar sina saxar, knifvar, ljusstakar ni. m. för det
mesta pä Est- och Liffland, äfven inom Finland, der det länge haft att käm-
pa med fördomar för det utländska och otillräckliga kommunikationer. Fiskars
sysselsätter en befolkning af 500 personer, förutom flera här anställde utlän-
ningar med deras familjer; vid dess underlydande grufvor och verk räknas
850 personer, förutom dem som mantalsskrifva sig sjelfva. Sedan 1826 finnes
här en bruksskola. — Under Fiskars lyda egendomar i Bjerno, Pojo, Tenala,
Kisko, Karislojo. Karis och Somero om sammanräknade 76 mantal samt dess-
utom följande, till en del betydliga grufvor och verk: 1) Or ijärvi koppar-

*) Sedan några år har Hrr Cowie & Eriksoiis mekaniska verkstad i Åbo begynt i
vissa brancher täfla med Fiskars.

grufvor i Kisko, upptäckte 1757, med 7 dagöppningaroch djupaste bottnen 300
fot; deras största tillverkning (år 1804) har uppgått till 791 skeppund, men
sedermera fortfarande aftagft frän 5 till 2 procent koppar af malmen, med fö-
ga hopp om förbättring, hvaraf deras nedläggande torde blifva en följd, derest
de icke af staten öfvertagas. Få grufvor äro angenämare att besöka, än dessa
med deras rymliga salar, uppburna af ofantliga pelare. Här anlades för några
är sedan en jernväg, för att lätta malmens transport till sofringsplalserna. 2)
Malmbergs, Haukia, Pahalaks, Chaiiotteberg och Kilkala jerngrufvor. 3) Kär-
kelä kopparbruk i Karislojo, anlagdt 1765. 4) Koskis jernbruk i Bjerno,
ptiviligieradt 1679. För malmtransportens lättande äro kostsama slussar an-
lagde af nuvarande ägaren. 5) Antskog, fordom jernbruk, intill dess ham-
rarna är 1779 flyttades till Fiskars, har bok- och vaskverk samt klädesfabrik,
i verksamhet sedan 1843. 6) Emiliedals .såg- och mjölqvam i Kisko. Bland
öfrige egendomar böra nämnas Hornarnes fordna Haapaniemi i Kisko och Boy-
arues fordna Gennäs i Pojo. Vid Sällviks gärd i Pojo finnes ännu en gammal
lind, under hvilken sägnen förmäler att Czar Peter en dag spisat middag i
stora ofredens tid.

35. Billnäs,

Från Karis kyrksjö nedflyter till hafvet en liten å. Brådskande, likasom
kunde den icke fort nog genomila sin korta bana, gör än vid Billnäs i Pojo
ett fall, som, för dess ypperliga tillfälle till flera vattenverk, utgör ställets
största och enda märkvärdighet. Ty Billnäs bruk, som lyder under Fagervik
och i tvä århundraden delat med deda ägare och öden, har för samma sitt
beroendes skull hvarken egen historia eller praktfulla bygnader. Bruket, pri-
viligieradt 1642, har en stängjernshammare med två härdar, en knip- och en
spikhammare, eu enbladig och en cirkelsåg, ett bläsverk med cylinder, en stål-
och en jernqvam, slipverk ra, m. Tackjern hämtas från Skogby. Billnäs,
egnadt åt nyttan och fliten, tröstar sig med fördelen af beqväma kommunika-
tioner öfver saknaden af en skön natur.

36. Fagervik.

En rik ersättning bjudes ögat vid anblicken af det stolta och sköna Fa-
gervik i Ingo, en af landets prydligaste egendomar och en som gör skäl för
namnet. Bruket anlades 1646 af Carl Billsteen, undergick stor förödelse i
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början af förra seklet, men nybyggdes äter med betydlig kostnad af Gross-
handlaren i Stockholm Michael Hising, som pä 1720 talet köpte af Billsteen-
ska slägten såväl detta, som Billnas och Skogby Det var hans i finska berg-
väsendets och jordbrukets historia så berömde son, Bergsrådet Johan Hisin-
ger, som, efter att ha tillträdt dessa egendomar pä 1750 talet, lät med den
honom egna drift ombygga och utvidga samtliga verken, som fortfarande till-
höra den numera friherrfiga familjen Hisinger. Är 1775 led bruket af en för-
härjande brand. Vid Fagervik finnas en masugn, en knip- och tvenne stäng-
jernshamrar, slipverk, qvarn och branneri. En bleck- och en plåthammare fur-
mos här frän 1730 till 1816, då de dukade under i den ohämmade konkurren-
sen med ryska och svenska fabrikater. Läget vid den täcka viken med Fa-
gerö i dess inlopp är intagande, parken skön och vidsträckt, orangeriet ett af
de äldsta i landet. De högresta trevänings stenhusen, hvilka sä lifligt erinra
om 1700 talets svenska aristokrati, omgifvas af lägre, men glada nutidsbonin-
gar. Fagervik har egen kyrka, uppförd 1656, raserad 1736 och nybygd 1738;
den har en liten orgel och en vacker hundraårig altartafla målad i Frankrike.
Predikanten aflönas af bruksägaren. Församlingen, som på 1780 talet uppgick
till 500 personer, har sedan något minskats, men utgör ännu omkring 400.

37. Ekenäs, Raseborg.
Den lilla täcka staden är aftageu från landssidan i nordost, och man ser

öfver dess låga fak en del af Pojo vikens fjärdar. Den mest framstående
punkten är stadens gamla stenkyrka af okänd älder, men, som man förmodar,
till större delen uppbyggd af riksrådet Gustaf Adolf Lejonhufvud. Ekenäs af-
tecknadt i sommarens grönska, qvarlemmar intrycket af trefnad utan anspråk,
och qvarnstenen, tecknad i förgrunden, synes erinra om dess landtliga flit.

I Snappertuna kapell icke längt frän Ekenäs höjer sig den berömda rui-
nen af Raseborg, hvaraf en teckning utdelats somprofplanch till detta verk.
Blott en kort tid spelade Raseborg rollen af fäste. Sannolikt daterar det sin
ålder frän en aflägsnare tid, än den, när Bo Jönsson Grip byggde eller om-
byggde det. Indraget af kronan efter hans död 1386, gick Raseborg en tid
ur hand i hand som förläning, innehades pä 1400 och 1500 talet än af Carl
Knutson Bonde, än af biskop Conrad Bitz, än af Töune Erikson Tott, än af
Erik Fleming, till dess slottet är 1569 förlänades som grefskap åt Sten Le-
jonhufvuds enka, den ryktbara "Grefve Ebba", och qvarstadnade i denna för

sitt tyranni mot bönderne kända familj intill reduktionen är 1080, hvarefter
det i en sednare tid blef öfversteboställe vid Nylands regemente. Det var här
den gamle vankelmodige Hemming Gadd blef halshuggen den 16 December
1520 jemte Nils Erikson Baner. Flera gånger eröfradt och härjadt, sednast
under danska fejderna i början af 1500 talet, blef slottet sedermera icke bi-
behållet som sådant. Vid den nu uppgrundade viken qvarstår ännu större delen
af dess gråa ringmur till betydlig höjd, omgifven af nutidens leende grönska.

38. Torp i Sammatti.
Sammatti är ett litet kapell under Karislojo. När man från dess prest-

gård reser till Haarijärvi boställe, kröker sig byvägen förbi den lilla trädkyr-
kan, gar öfver en ödslig tallmo och smalnar alltmera, ju längre man kommer.
Höjder bevuxna med vild barrskog, här och der den glimmande randen af
en enslig sjö, här och der ett enstaka skogstorp, äro de föremål, som möta
den resandes blickar. Vidpass 4 virst från kyrkan tager man af ät höger och
varseblifver då tvenne björkar, hvilka, högre än andra, med sina lummiga
kronor beskugga Paikari torp vid stranden af Valkjärvi sjö. Betrakta denna
ensliga insjönejd! Är deu icke mild och ljuf som den älskliga finska folksän-
gen, och likväl allvarlig som den, med ett lätt drag af vemod leende
skönhet? Det är vid stranden af en sädan klar sjö, under björkar likt dessa,
den finska dikten sjungit sina rörande sånger; född vid en sädan strand, be-
häller man ett intryck deraf för hela sitt lif och lär sig att, midt i det bro-
kiga hvimlet af en nyare tid, dock ständigtmed hjertats heligastekänslor sluta
sig till detta fattiga, gömda folk, som lefver här i sitt ädla armod. Detta
lilla Paikari torp, betrakta det än engäng, ty det är icke det minst märk-
värdiga i Finlands bygder. I denna låga koja föddes en man, hvars namn
helaFinland med kärlek nämner, den finska sängens räddare, den finska forn-
tidens återuppväckare, fosterlandsvännen, folkvännen Elias Lönnrot. För-
står du nu, o läsare, hvarföre torpet i Sammatti här fått en plats och huru det
var möjligt att en Lönnrot här kunde födas?

39. Utsigt från Paloniemi.
Lojo är rikt pä skogar, höjder och sköna vexlande utsigter. Mellan dess

många herrgårdar färdas eu resande behagligt i bät mellan de otaliga vackra
holmarna af Lojo sjö. Kyrkan, i göthisk stil, fängslar ögat med sina mänga
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brokiga bilder, kyrkogården med sina prydliga monumenter af jern och sten.
En half mil derifrän, på en med höga björkarbevuxen udde i sjön ligger Pa-
loniemi eller Fager näs, som för närvarande tillhör Majorskan Elfvlng.
Tecknaren, som icke funnit en tillfredsställande vy af gården med dess tal-
rika fruktträn, har föredragit att ätergifva en del af den rika utsigten öfver
sjön, der man ser några af de 12 holmar, som underlyda egendomen. Det är
eu af de täcka insjövyer, pä hvilka Finland är sä rikt, och Lojo har ej bordt
förgätas bland dessa.

40. Sjundby.

Sjundeå har, bland ett stort antal nyare egendomar, tvenne af de äldsta
och minnesrikaste, Sjundby och Svedja. Det förra är här aftecknadt
från motsatta sidan af den lilla än, som bildar en likasä liten bassin. Dess
äldste kände ägare var Lasse Skytte omkring är 1417. År 1539befinnes egen-
domen hafva öfvergått från Hindrik Rafvaldson till Nils Jesperson. År 1561
erhöll Erik XlV:s med Catharina Månsdotters brorsdottergifte sekreterare Hans
Erikson Sjundby i kraft af ett gäfvobref, som ännu förvaras på stället. År
1595 försälde hans söner egendomen åt Sigrid Wase, första gängen gift med
Hindrik Claesson Tott, hvarefter Sjundby i tre leder tillhörde Tottarne, till—
dess Claes Åkeson Tott är 1653 försålde det till sin fars syssling, drottning
Christina, som följande året donerade godset ät Gustaf Larsson Sparre. Der-
efter lillhörde Sjundby nägon (id Creutzarne och öfvergick frän dem till öf-
verste Löven, hvilken är 1698 försålde egendomen åt kamereraren Teuter-
ström, sedan adlad med namnet Adlercreutz. Efter hans död 1710 dispone-
rades Sjundby än af den ene, än den andre arfvingen, och tillföll 1722 Helena
Adlercreutz, gift med v. Krebs; hennes söner sålde det 1757 ät löjtnant Stäl-
hammar, som åter 1772 försålde det åt assessoren Adlercreutz, i hvars familj
det sedermera förblifvit. År 1723 nedbrann hela gården totalt, hvarefter den
nuvarande hufvudbygnaden med sina massiva murar uppfördes i 1700 talets
stil. Sjuudby har en stor park, men inskränkt utsigt. I närliggande berg
finnas tvenne djupa jättegrytor och en klyfta, som för sin vildhet erhållitnam-
net Teufelsthal.

Flemingames gamla Svedja, berömdt genom "Svedje Clas," gick är 1730
frän denna familj till Fältmarskalken Wrangel, från honom 1754 till Riksrådet
Reuterholm, frän denna slägt 1819 till Baron Stjerncrantz. hvarefter Svedja,

efter flera ombyten af ägare, 1838 köptes af Löjtnant von Zansen. Bygnadeu.
först uppförd 1545, har sedan utvidgats och förskönats, isynnerhet af Reuter-
holmarne.. Här, berättar folktron, finnes en stor skatt begrafven. På Svedja
bodde engäng en fru, som i mänga år förgäfves sökte denna skatt. Slutligen
fick hon höra, att i Sfockholm funnes en späqvinna, som af jordens beskaffen-
het kunde utgrunda om någon skatt låg gömd deri. Dä begaf sig frun till
Stockholm, medförande i skilda strutar jord från alla gärdens kallrar. Spä-
qvinnan bestämde ock ganska riktigt den jordart, der skatten fanns, och glad
reste frun tillbaka, men o ve, under vägen förblandades strutarne, och skatten
förblcf omöjlig att finna.

Sjundeå stenkyrka, uppförd är 1460, är märkvärdig för sina adliga vapea
och för sina Reuterholmska grafskrifter, ehuruväl alla de hädangångne af den-
na familj, som hvilat här, är 1815 förflyttades till Sverige.

41. Helsingfors.

Utsigten, tagen frän nordvest, utbreder för ögat de norra delarna af Finr
lands vackra hufvudstad. Längst ät venster ser man Nikolaikyrkan, nära der-
intill bibliothekets kupol, kliniska institutets facad, i bakgrunden observatoriuui
och längst till höger gamla kyrkans torn. Botaniska trädgårdens alléer, all-
männa promenadernas gröna parker och Kajsaniemi ytterst pä udden försköna
stränderna. Vattenpartierna tillhöra Thölöviken, förenad genom ett sund med
norra hamnen. Detta är Helsingfors' insjönejder, mera behagliga, än storar-
tade. Frän sydost presenterar staden sin stolta sida, sina praktfullaste fasa-
der, sin lifligaste hamn, sin hafsnatur. Här från nordvest har vyn'nägot landt-
llgt; man kan icke se nägot vackrare, än eu soluppgång här, när alla torn-
spetsar och flera tusende fönster glimma af guld.

42. Ulrikasborgs Brunnspark.
Här äter är nejden helt annan. I bakgrunden utbreder det vida, med klip-

por vid kusten beströdda hafvet siv glimmande spegel. Frän badhusförstaden
kröker sig vägen inåt den sköna parken med sin raka allé af lönn och lind,
som leder till badhuset längst till venster i fonden, medan den ljusa och lätta
brunnslokalen, en af de lyckligast utförda bygnader i Helsingfors, höjer öfver
träden sitt tak i taflans midt. Till venster om allén bör man tänka sig en rad
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af dels (äcka, dels praktfulla villor, dem taflan ej kunnat inrymma. Till höger
synes en ståtlig bergshöjd, alla främlingars beundran för hafvets anblick,
som här är herrlig, och för den hälft naturliga, hälft konstgjorda trappa, som
här genom en klyfta leder ned till parken och dess skymda dam. Höger om
den framskymtar hafvet med ett kommande ångfartyg. Sommaren igenom
hvimla gängar och parker af brokiga vandrare; här rör sig i siden och sam-
met en utländsk verld, som, stundom gäspande, stundom förtjusad, tycker sig
njuta laudtbygdens nöjen pä brunnsbalerna och landtbygdens oskuld vid tysk

table d'höte.

43, 44. Hoplaks och Munksnäs.

När man från Helsingfors reser Åbovagen ut genom Esbo tull och hunnit
förbi Thölö med dess bruk och villor, har man till venster en rad af egendo-
mar, hvilka, sköna redan genom sitt läge, ärligen alltmera förskönas af kon-
sten. Meilans, Munksnäs, Hoplaks, Alberga, Otnäs omgifva här den med
holmar beströdda Hoplaks viken, hvars östliga del gör en djup och smal in-
skärning i fasta landet. Hoplaks — ett namn, som återfinnes i tvenne byar
och ett litet träsk i samma nejd och hvilket sannolikt ursprungligen varit Ho-
pialahti, Silfverviken — tillfaller efter vissa är staden och disponeras nu af
kommerserådet J. Etholén, som der efterträdde handlanden Sederholm. Ka-
raktersbyggnaden, uppförd af den sistnämnde, höjer sig i en täck däld vid
stranden; trädgärden kultiverar en stor mängd blommor, som afsättas i Hel-
singfors. — Munksnäs med sitt lilla stenpalats är en skapelse af possessio-
naten Matheizen, hvilken försålde det ät general Ramsay, som med betydliga
kostnader förskönat stället. Planchen visar Munksnäs endast pä afständ och i
nog liten skala, sedt från landsvägen.

45, 46. Degerö, Thurholmen.

Den största af alla öar i Helsingfors skärgärd är Degerö i öster frän sta-
den. Ön skiljes frän fasta landet genom Strömsund; ett annat inlopp har,
för att afböja fieudtliga infall, dämts medelst försänkningar. Förutom de
foga bebygda, men för sin skönhet berömda sommarboningarna .lollas och
Tammeluud, höja sig här de vackra bygnaderna af Degerö gärd, Stansvik
och Thurholmen samt pä fasta landet gentöfver fjärden Hertonäs. Degerö
gärd, i sednare tider styckad, har derunder öfvergätt frän Hr Rosenbröijer

till bergmästaren Tengström och af honom försålts till general Rokassovskij,
som med stora depenser förskönat stället sedan planchen tecknades. Thur-
holmen, ett kaptensboställe med föga odlingsbar mark, men desto rikare
naturskönheter och isynnerhet en väl vårdad herrlig park, disponerades än af
en, än af en annan pä Sveaborg stationerad högre militär, intill dess stället
pä arrende öfvertogs af handlanden Weckman och slutligen af numera kom-
merserådet. Borgström, hvars värdande hand sä väl förstått att afslöja, full-
ända och höja ställets behag. Bäde Degerö och Thurholmen kunna räknas
bland de mest intagande punkter i Helsingfors omgifningar, men badas tycke
är olika, sä att då det jemna Degerö tjusar ögat med anblicken af en stilla
insjönejd, erbjuder Thurholmen med sina branta höjder och skogbevuxna klip-
por med utsigt öfver staden, fästningen och Finska viken alla de vexlande
behagen af en blomstrande hafsnejd.

47. Eriksnäs.

Mellan de lummiga träden framskymtar Eriksnäs i Sibbo, nu tillhörande
Nordensköldarne. För 250 är sedan ägdes dennagamla sätesgård af grefve Wit-
tenberg, hvars kända tlllgifvenhet för konung Sigismund fästat vid stället en
rörande tradition. Sommaren 1599, under brinnande fejd med Sigismund, land-
steg hertig Carl vid nylandska kusten och rastade med sina mön på Sibbo
prestgård. Nu skulle fiendens krafter splittras, hans anhängare förgöras, och
främst bland dem den stolte grefven på Eriksväs. Detta hörde dåvarande kyr -
koherden i Sibbo Mäster Anders, hans hjerta bevektes, han lyckades bedraga
hertigens vaksamhet och skickade med sin trogne tjenare en varnande biljett
till grefve Wittenberg. Hals öfver hufvud flydde grefven, och knappt var det
gjordt, innan hertigen i spetsen för sina ryttare galopperade fram mot Eriks-
näs. Gården besattes, men ägaren söktes förgäfves; endast den olyckligabil-
jetten fauns qvarglömd pä bordet. Då uppflammade hertigens vilda Wasa-
lynne; gärden antändes, väpnare sändes att hitsläpa Mäster Anders, proces-
sen blef kort, och den ärevördige mannens blod, utgjutet pä stupstocken, fuk-
tade de glödande ruinerna af det vackra Eriksnäs.

48. Borgå.

Staden är aftecknad frän vester, vid den punkt, der men frän Helsingfors
sidan passerar in i staden öfver bron. Den gamla domkyrkan, uppförd, som
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kyrkor bruka, i öster och vester, försmår att råtta sig efter en nyare tid och
visar endast sin korsprydda gafvel; f. d. gymnasiihuset deremotvisar facaden.
Hvad man här ser, utgör blott stadens nordliga del; dess större och bäst be-
bygda delar må betraktaren föreställa sig till höger, utmed stranden af än,
der äfven ångbåtar och mindre fartyg lägga till. Regleringen står för öfrigt
i begrepp att alldeles förändra stadens utseende, och har redan till stor del
gjort det. Den nya stadens reguliera rektangel sKall sannolikt från fågelper-
spektiv erbjuda någonting liknande enformigheten af en engelsk trädgård; men
horizontelt betraktad, afbrytes denna enformighet af höjderna, än och den om
regleringen obekymrade domkyrkan.

49. Dregsby.

Två virst från vägen till Helsingfors och 7 virst från Borgå liggerDregs-
by gärd, nu tillhörande sekreteraren Boye. Icke långt frän det ställe, der
vägen tar af till Dregsby, färdas man på allmänna vägen öfver en backe, kal-
lad Stålarmsbacken, hvarom en sägen vet att förmäla följande. Samma är
1599, dä hertigen brände Eriksnäs, ägdes Dregsby af en Stälarm, förmodli-
gen en slägtiuge till den tappre Arvid Stälarm, Sigismunds härförare. An-
tingen nu herren till Dregsby lifvades af lika nit för sin konung, eller hyste
enskildt hat till hertig Carl, alltnog, han har vid denna backe lagt sig i for-
sat med sitt folk, för att nedskjuta hertigen. Detta misslyckades likväl, och
Stälarm måste rädda sig med flykten. — Fyra virst frän Dregsby tar vägen
af åt Borgnäs, der inom Halkis bys område finnes en märkelig tradition. För
flera mansåldrar tillbaka, säger sagan, har en prins vid namn Julus varit
härdt förföljd af siv farbroder, Sveriges konung, och jemte några följeslagare
tagit sin tillflykt uti en koja i Halkis skog. Hvar dag, när man eldade ko-
jau, har Julus, förklädd till qviuna, kommit till byn att hämta mat. En dag
kommo konungens utskickade till Nikula hemman, medan prinsen var der.
Med eu rådighet, som påminner om Gustaf Wasa i Dalarna, har dä värdin-
nan med härda ord skickat prinsen att tvätta några mjölkbunkar och sålunda
afböjt alla misstankar. Efter en vinter tillbragt i ödemarkerna har prinsen
förnummit att faran var öfverstånden och derpä försvunnit; men en kulle nära
hans fordna bostad kallas änuu Juluksensaari och den väg, han upptrampat
till byn, Juluksen tieä. Man har gissat pä prins Gustaf, Erik XIV lauds-

flyktige son; andra förmoda, att det varit nyssnämnde Sfalarm, som af sagan
blifvit gjord till eu prins.

50. Pyttis Kyrka.

Det gamla templet är beläget på vestliga stranden af Pyttis ö, det blom-
strande Delta, som omflytes af Kymmene. Det stär icke här för sin egen
märkvärdighets skull, ty man vet derom endast att det härrör frän katholska
tiden och att det ur stort förfall blef upprest af herren till Pyttis, Anjala,
Elimä och Strömfors, den här ofta nämnde Lorentz Creutz år 1671. Det står
här som representant för mänga dess likar i bygderna, små och mörka till-
flyktsorter resta för andakten under en mörkare tid. Århundraden hafva, likt
sommarregnet, halkat utför detta branta tak, utan att qvarlemna ett spår, och
när bygdens ungdom stundom en sysslolös söndag betraktar de väldiga ste-
nar, som äro fogade in i kyrkans mur, går det tal mellan dem, att det icke
är menniskoverk: jättarne hafva byggt det fordomdags.

51. Mörskom Kyrka. Wichtis.

Här är nutidens landtliga verk, för hvilket inga jättar skyllas. Mörskom
har en egen härledning för sitt namn. En anteckning i kyrkoboken förmäler
nemligen, att en Skotte vid namn Teet skall hafva nedsatt sig i denna trakt
och att man lånat ur hans språk den ändelse om, hvilken här och i närlig-
gande del af Perno är gemensam för 13 byar samt flera hemman (Muttom,
Hardom etc). Namnet Teet är för öfrigt ännu ett bondenamn i Borgå.

När talet är om kyrkor, bör Wichtis ej förgätas, hvaröfver en teckning
utdelats som andra profplanch till detta verk. Man ser ruinen af dess gamla
kyrka, skönt belägen pä en udde i Kyrksjön och sannolikt ett af Nylands
äldsta tempel. En sägen berättar, att man, för att lata Guds dom bestämma
kyrkans blifvande plats, lössläppt tvenne vid oket sammanbundna oxar, hvilka
slutligen stadnat vid sjöstranden. Det var i denna gamla kyrka major Schmi-
defelt den 23 Nov. 1095 tidigt pä morgonen ingick, kullstjelpte alla bänkar,
tog majorskan Ekestubbes lik ur grafven och bar det långt ifrån kyrkan. Se-
dan denna trotsat mänga tiders skiften, bygdes år 1772 en ny. Den gamla
såldes år 1801 pä auktion för 6 riksdaler 12 skilling banko och klockstapeln
för 2 riksdaler. Dä förstördes allt pä det mest vandaliska sätt, bland annat
den graf, som förvarade den för sin styrka berömde ryttmästaren Nils Stål-
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hanes graf (f 1657). Sedan deuna tid flydde äfven de spöken, som dittills
hvarje julnatt dansat på kyrkovallen. Men de visste att hämna sig. Den 22
Juli 1818 nedbrann den nya kyrkan genom askeld. Med stora ansträngningar
bygdes en tredje, som försågs med en vacker orgel. Ocksä den förstördes af
askeld den 8 Avg. 1846, och Wichtis har nu sin fjerde kyrka.

52. Anjala.

Anjala allodialsäteri om 6V2 mantal i Anjala kapell, som deraf har sitt
namn, utgör hufvudbesländsdelen af den högst betydande donation, som Carl
IX skänkte afkomlingarne af Henrik Wrede, hvilken sä ädelmodigtoffradesitt
lif genom att lemna konungen sin häst i slaget vid Kcrkholm är 1605. Genom
giftermål och försäljning är nu det mesta skingradt, sä att den i alla tider
för siua ädla tänkesätt berömda Wredeslägten numera äger blott tre egendo-
mar, Wredeby och Rabbelugn i Anjala samt Werälä frälseby i Elimä. Efter
att i 230 är hafva tillhört denna slägt, försåldes Anjala är 1837 ät grefve
Creutz, som äter 1842 försålde det till finska kronan, hvarefter H. M. Kejsa-
ren den 14 April samma är utfärdade gäfvobref på denna egendom åt H. D.
Furst Menschikoff säsom fideikommiss. Nuvarande corps de logis är ett två-
vånings trädhus, uppfördt efter 1788 ars krig, då det gamla trevånings sten-
huset af Ryssarne sköts i brand. Läget är utmärkt vackert; till höger det
brusande vattenfallet med stranden bekransad af sekelgammal barrskog; till
venster en lugn vik, som smyger sig in mellan bördiga åkerfält, der fursten,
hvars vigtiga värf blott en kort tid af sommaren tillä ta honom vistas här, ge-
nom ett rationelt vexelbruk velat med godt exempel föregå landets jordägare.
— Anjala är för öfrigt ryktbart genom de der för några och tjugu är sedan
grasserande spökerier, hvilka den tiden utgjorde ett allmänt samtalsämne och
hvilka, enligt gammalt folks utsago, der skola hafva förmärkts äfven nägra
decennier förut, men isynnerhet genom det vida bekanta Anjala förbundet,
hvarom ofvan är uämndt.

53. Ratula.

Denna egendom såldes af öfverstlöjtnant Ehruroth ät grefve Alexander
Armfelt, hvilken nu äger densamma. Ratula ligger i Artsjö kapell, bekant
för sina stora lerfält, som gifva en förträfflig råg och der man trott sig be-
sanna det klimatologiska rön, att skogarnas uthuggning minskar den ärliga

qvantlteten af nederbörd. Ratulas värde är mera nyttans, än skönhetens; na-
turen är här en omtänksam husmoder, som mera tänker pä visthuset, än på
toiletten. Men konstens vårdande hand har deruti förekommit henne, och Ra-
tulas trädgårdar, dess vackra alléer, erbjuda det af slätternas anblick tröttade
ögat en angenäm hvila.

54. Högfors.

Det brusande fallet, der östra armen af Kymmene elf med ungdomens
häftighet störtar till hafvet, är aftecknadt i högsommaren, då dess vattenmas-
sor icke erbjuda den imponerande anblick, som tidigt pä våren. Öfver bron
ofvanom fallet gar stora strandvägen frän Fredrikshamn till Helsingfors. Deu
1 och 2 Juli g. st. 1742 var här å ömse sidor om strömmen en stark kanonad
mellan den anryckande ryska och den återtagande svenska armén. Frivillige
gingo från båda sidor ned till stranden och försökte sin lycka; dock skedde
hvarken vän eller fiende synnerlig skada, med undantag af byarna som brän-
des af båda, och den 3 Juli lät generalLevenhaupt bläsa till reträtt. Äfven
för 1788 ars krig var Högfors en liflig skådeplats.

55. Svensksund.

Namnet Svensksund intager i Sveriges och Rysslands sjökrigs historia ett
lysande rum genom de tvenne der lefvererade sjöslag, vid hvilka krigslyckan,
delande lika, skiftade ät hvardera makten en seger och ett nederlag. Den 24
Avg. n. st. 1789 blef svenska skärgårdsflottan under amiral Ehrensvärd här
attackerad af den ryska under prinsen af Nassau. 11 timmar varade striden.
En division af ryska flottan under amiral Kruse föll den svenska iryggen frän
Kutsalö sidan, men blef tillbakaslagen. Prinsen af Nassau hade bättre lycka;
han genombröt med ryska hufvudstyrkan försänkningarne i Majausaari sund,
inträngde i Svensksuud och tvang svenska flottan k 1.9 om aftonen att retirera
med betydlig förlust till Svartholm. Fem svenska fartyg togos af fienden,
flera skötos redlösa, ett sprang i luften, ett sjönk och 16 uppbrändes. Förlu-
sten i fäugne, döde och sårade var 45 officerare och 1300 man.

Följande året 1790 den 9 Juli kl. */_ 10 f. m. angrep prinsen af Nassau
för andra gången svenska skärgårdsflottan under konungens eget befäl vid
Svensksund och sökte med hela sin styrka forcera passagen frän Musta tillKot-
ka. Två gånger försöktes genombrytningen, tvä gånger slogs den med förlust
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tillbaka, och mörkret afbröt striden. Följande morgon fortsattes denna ined
alltmera deciderad framgång för Svenskarne, sedan en mängd af fiendens far-
tyg drcfvo i land och der måste gifva sig. Resultateme blefvo åtgörande:
53 ryska fartyg dels togos, dels sjönko, dels uppbrändes af Ryssarne sjelfva,
som förlorade omkring 4000 man i särade, fångne och döde. Båda flottorna
försattes genom sina förluster i overksamhet den följande delen af sommaren.
Öfver detta andra sjöslag slogs den s. k. Svensksundsmedaljen, och konung
Gustaf 111 är pä sin staty i Stockholm afbildad uli den uniform han bar pä
denna minnesvärda dag.

56. Kymmenegård.
Kymmenegård, en gammal kungsgärd i Kymmene socken, var ett bland

ile gods som Bo Jonsson donerade i ill Wadstena kloster, hvilket derom för-
de en vidlyftig process pä 1400 talet, blef sedermera förlänt ät Sten Sture
den yngres enka Christina Gyllenstjerna pä lifstid och har i nyare tider va-
rit ett Persiskt gods, med underlydande frälsehemman och godt laxfiske.
Hela egendomen köptes år 1790 af kronan för 30,000 rubel; pä sjelfva stom-
men anlades Kymmene fästning; hela fisket samt en betydlig del äker och
ängar donerades då åt Walamo kloster, och äbocrne besitta ännu hemmanen
mot kronoräntans erläggande. Gården har för öfrigt varit underkastad de
vexlande öden, för hvilka en gränseort är utsatt. Det är nämdt att den år
1742 brändes af svenska armén. Under 1788 ars krig var gärden ständigt en
tummelplatsför kriget; i denna nejd kamperade svenska hufvudstyrkan en stor
del af sommaren 1789 under strider med omvexlande lycka. Kymmenegårds
län är förut nämdt.

V. Karelen.
Karelens namn gar tillbaka ända in i finska folkets dunklaste forntid, då

det säges hafva haft Kymi (Kymmene), Neva, Ladoga, Onega, Kemi elf och
Hvita hafvet till sin begränsning. Finge man sluta af lokaluamn, vore inan

frestad antaga, att det fordna Karjalan välta (Karjavaldai) omfattat till och
med Waldai nejden, hvars namn tydligen härledes af det finska vajlta. Om
det verkligen sä förhåller sig, har dock lugermanlands uppkomst, i förening

med folkrörelserna och politiska förändringar, längesedan bortblandat detta syd-
ligare Karjala. Deremot kallas Karelens östra grannland, eller Arehangelska
och Olonetska guvernementerne, ännn Karjala och bebos af Karelare, hvil-
ka långt bättre än finska sidans stambröder bevarat nationens äldsta dyrbara
runor, så att Lönnrot från Uhtuva, Paanajärvi, Repola och Wuokkiniemi kun-
nat ihopsamla sitt odödliga Kalevaia.

Karelen utgör Finlands östraoch sydöstra del, hvarigenomFinnarne omkring
Ladoga och Finska viken inkommit till Finska halfön (Suomeuniemi). Tngen
del af Finland har varit underkastad sä mänga vexlingar som Karelen. Ifrån
att stå i ett visst beroende af den mäktiga republiken Novgorod, kom det,
visserligen genom Torkel Knutssons fälttåg 1293 under Sverige och af-
träddes formeligen af Ryssarne genom Nöteborgska freden 1323, men ota-
liga fredsfördrag och förlikningar, som följde derpå, visa alltför tydligt;, hu-
ru det fortfor att vara en ständig tummelplats mellan de begge mäktige graa-
narne. Denna ofred, i förening med de ethnografiska olikheterne, hvilka här
framträda skarpare än annorstädes i Finland, hafva helt och hållet bestämt
folkkarakteren och provinsens mångfaldiga lokala differenser. För att orien-
tera oss i denna labyrint, mäste vi derföre till eu början se huru det nuva-
rande småningom uppstått.

Genom traktaten i Nöteborg afträddes till Sverige de trekarelska gisla-
lagen (häraderne): Äyräpää, Jääskis och Savolaks, hvarvid Syster-
bäck blef sydliga gränsen och den nuvarande gränsen mellan Savolaks och
Karelen öfver Puruvesi, Orivesi och Juojärvi uppkom. Denna fred är hnf-
vudsakligen derföre af vigt, att den i flere huudrade är förblef grund-
valen för de freder, som slötos och äter brötos. Genom freden i Teusina
(7Täysinä) 1595 afsade sig storfursten Feodor Ivanovitsch sina anspråk på
Estland, emot det att kon. Sigismunds fullmäktige ätergäfvo Kexholms län.
Stolbova-freden 1617 gaf åt Gustaf II Adolf Ingermanland ochKexholm»
län, hvarigenom Sverige kom att herrska öfver Neva och alla länder omkring
Finska viken. Då uppkom äfven gränslinjen ifrån Jonkerikivi öfver Megri-
järvi till Ladoga, som ännu är gräns emellan Karelen och Arehangelska
guvernementet. De särskilda fördragen häremellan och härefter verkade icke
nägon ferrilorialrubbuing, — Genom freden i Nystad 1721 ätervaun Ryssland
Östersjöprovinserna och Ladogas omgifningar med Wiborg och en smal kust-
sträcka vesterut derifrän ända till Pyterlaks. En del af socknarue VVirolahlL,
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Såkjärvi, hela Wiborgs, halfva Jääskis, hela Hiitola, en liten del af Ruokolahti
samt hela Parikkala och Uukuniemi, alla i södra Karelen, kommo nu under
Ryssland, och vestra gränslinien mot svenska Finland kallades Taskul a
gränsen, efter Taskula by i Lappvesi, der den gick fram. Freden i Äbo lade
under Ryssland det öfriga sydvestra Karelen, jemte några socknar af östra
Nyland och stycken af flere savolakska socknar, med städerna Willmanstrand
och Nyslott, då Kymi blef vestlig gräns. Genom dessa begge fredsslut upp-
kom det sä kallade Gamla Finland. Kexholms län med det derundcr ly-
dande norra Karelen förblef under Ryssland ifrän Nöteborgs fred till Stolbova
freden 1617, och efter sin öfvergäng till Sverige sistnämnde år styrdes det
af ståthållare dels i Kexholm, dels i Narva, dels i Wiborg. Namnet Ruotsin
Karjala (SvenskaKarelen) uppstod den tiden; men det man i sednare tiderkal-
lade SvenskaKarelen utgör nuvarandeKuopio läns karelska del, somtill sin södra
gräns motnuvarande Wiborgs län är ungefärligen sådan den bestämdes genom
1721 ars fred. Ändaifrån svenska eröfringens förslå tider betraktades Wiborgs
slott säsom den medelpunkt, omkring hvilken svenskaväldet i Karelensmåningom
utvidgadesig. Derföre lyddeäfven Savolaks derunder, tillsTott 1475bygde Olofs-
borg (Nyslott,Savonlinna) och ett Nyslotts län uppkom; men äfven sedermera var
detta län flera gånger förenadt med Wiborg, sednast 1658, då det förblef der-
under ända till Nystadska freden. Genom denna fred fick Svenska Karelen
en onaturlig förvaltning, derigenom att landshöfdingen öfver Kymmenegårds
län, hvarunder det hörde, hade sitt säte långt borta, först i Fredrikshamn till
1727, sedan i Willmanstrand till 1743, och derefter i Lovisa, tills norra Savo-
laks och Karelen 1775 ändtligen fingo sin egen landshöfding i Kuopio. Vid
Gamla Finlands återförening med det öfriga Finland d. 23 December 1811för-
blef det nya länets omfång detsamma, med det undantag, att de genom 1743
ars fred styckade socknarna Mäntyharju, Puumala, Sulkava, Kerimäkl och
Sääminkä med Nyslott 1816 i sin helhet förenades med Heinola och
Kuopio län.

Sådan är Karelens intrasslade yttre historie. Det har ifrän Ingermanlands
gräns vid Systerbäck till Kajana läns gräns en utsträckning af nära 4° eller
60 geogr. mil. Om man ifrän arealen för Wiborgs län,779, geogr. qv. mil, af-
räknar dess savolakska, nylandska och tavastläudska (Walkiala) bestånds-
delar och i deras ställe tillägger arealen för Kuopio läns karelska del, hvil-

ken uppskattas till 260 a 300 geogr. qv. mil y får man helaKarelens Stimma,
Utgörande ungefärligen 910 a 950 geogr. qv* mil. Karelens vapen är tvennö
jernklädda krökta,armar lyftade i hugg emot hvarandra. Den ena håller en
sabel, den andra en pil i rödt fält. Skölden är krönt med hertiglig krona.

Karelska landet liknar i det hela så det öfriga Finland, utom södra Öster-
botten, att dess egenheter icke så lätt falla i ögonen. Om man ifrån Waldais
höglända skogstrakt öfver Ingermanlands slätter, hvaruppä blott några ensta-
ka backar höja sig, nedstigit till Neva-dalen, som, enligt hvad redan dessfin-
ska namn visar, för 150 år tillbaka vid sin mynning utgjorde ett kärr, vidta-
ger strax i norr derom ifrän Toksava och det öfriga norra Ingermanland den
natur, som öfver gränsen fortsattes uppåt Finland. Det är icke norra Tysk-
lands tråkiga sandslätt, icke Polens och medlersta Rysslands enformiga ler-
fält, icke södra Österbottens långsträckta breda och jemna floddalar, utan en
angenäm förening af höjder och dälder, som i ständig omvexling med hvar-
andra för hvarje steg tjusar ögat. Dessa höjder eller kullar äro i söder mer-
ändels isolerade, och mellan dem slingrar sig en a eller bäck i sorlande lopp,
utan betydligare fall, ifrån dal till dal; men mera mot norr förena sig
kullarna likasom i kedjor efter hvarandra, blifva högre och antaga oftakarak-
teren af höga sammanhängande äsar, hvilka sluta sig mer eller mindre till
hvarandra, och omfatta en flod, ett sund eller en holmrikfjärd, hvilken lifvas af
de stora kyrkbätarna, som om söndagen i kapprodd med hvarandra färdas till
kyrkan, hvilken oftast är belägen pä en utskjutande udde eller ett näs. Äsar-
na utbreda sig ofta och bilda vidsträckta kärr och mossar, säsom Eigyhtin
korp i pä Karelens nordöstra gräns, och Sukkula korpi i Libelits, som
är 3 mil läng och hälften så bred. Jordytans daning tillskrifves en forntida
öfversvämning, som i riktning ifrän norduordvest till sydsydost öfvergått lan-
det och derunder afsatt jord och grus samt i isflottor inbäddade, under fram-
vältuingen afnötta och rundslipade stenar. Denna sä kallade rullstens flod
skulle då, säger man, lagervis afsatt lera, mylla och sand, begrafvit en forn-
tida vegetation och sammanhopat sand, grus och klappersten till landtåsar.
Fysikern Parrot tänkte sig, under sin resa ifrån Petersburg till Imatra,
tillgången dervid under följande bild. "Ju längre norrut man kommer, desto
kolossalare blifva bergen och erbjuda lika mänga fantastiska tablåer, som de
grupper, om hvilka en romantiserande inbillning roar sig att dikta tusen-
de fabler om forn- och medeltiden. Finnes det nägot land, som till exempel
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kan gifva oss en lefvande bild af den tummelplats, der gudarne stridde med
jättarne, hvarest Olympens invånare och jordens söner slungade på hvarandra
ofantliga klippor, är det säkert Finland, som erbjuder en vida trognare (afla

af ödeläggelsen, än de grekiska poeterne hafva kunnat uppfinna. Vi, som nu för
tiden teckna jordens fornhistorie, hafva, med ledning af det vi nu iakttaga,
bildat oss en annan myth, långt bättre än deras. Neptunus herrskade for-
domdags ensam öfver den gamla Te Hus, som rundtomkring omgafs af den
omätliga oceanen. Vulkanus, afundsjuk öfver hans oinskränkta makt, dref
ifrån afgrunden upp så höga och mäktiga berg, att de hotade alt beherrska
oceanen. Vattnets beherrskare, uppretad öfver denna djerfhet, slog dä i sin
vrede i kras dessa Vulkan's skapelser, så att man ännu i dag kan i förstörel-
sen skåda hans raseri. Men eldens gud erkände sig icke sä lätt för öfver-
vunnen; han byggde i sitt rike under hafvet ofanteliga grottor, som i sina
svalg började uppsluka oceanen, under det deras hvalf började höja sig öfver
böljorna och bilda fast land. Då blef Neptunus skrämd och skyndade att bju-
da sin mäktige fiende fred, Vulkanus ätnöjde sig med sina djerfva ska-

pelser och öfverlemuade ät honom tvåtredjedelar af jordytan, men betingade
stolt det vilkor, att oceanens böljor skulle kröka sina ryggar under den dri-
stige seglarens fartyg ,och förvandlas till allmän farväg emellan kontinenterne.
Sedan detta krig blef slut, föddes menniskoslägtet vid slutet af dessa omstört-

ningar, sedan tusende slägter djur och vexter blifvit begrafne under spilrorna
af en hundrade gängor förstörd och änyo upplifvad verld."

Karelen har högst få slätter; deremot finner man i Parikkala, Uukuniemi
och Ruskiala backar likasom uppstaplade pä hvarandra, hvarföre de af allmo-
gen uttrycksfullt kallas: mäkien mäet (backarnas backar). Jordmanen
inom Wiborgs län är mest lermylla, till och med i kärrbottnen, men jordbru-
ket skötes här sämst i hela Finland. Sandhedar träffas förnämligast i Björkö
och Nykyrka. Hällearten är i Kivennapa och Hiilola gneis. Ifrän stranden af
Pyhäjärvi i Kides stryker åt nordost en ås, som i Tohmajärvi formerar ett
Schweitz. Bergarten är der granit, men öfvergår vid Watala till qvarts in. fl.
oundersökta bergarter*). Denna ås skjuter sedan ät norr till Libelitz och
skickar en nordostlig gren genom Ilomants till ryska gränsen. Norra Kare-
len har stort öfverflöd på bergstoppar, hvilka uppnå temmelig höjd och hvilkas

*) Professor.Arppe.

namn mest slutas pä — vaara. Bland sädana anmärkas Martovaara och
Tiinovaara, hvilka synas pä 2 a 3 mils afstånd, ehuru höga marker ligga
emellan, och Pyytinvaara, det högsta i hela denna traktaf Karelen, betäckt
med jord ända öfver spetsen, — alla tre belägna inom kapellet Kontiolahti.
Det 600 fot höga Piisavuori, öster om Syväri sjö, är tillika en gammal
gränssten. En omkring 200 fot hög bergskedja, bestående mest af qvarts,
framlöper pä en sträcka långs vestra stranden af Pielisjärvi. Pä dess östra
strand finnas Lonhivaara, Kontiovaara m. fl., som äro 150 a 200 fot höga och
bestå till det mesta af stenblandadt grus eller uppstaplade klippstycken, men
pä sidorna bevuxna med skog samt till en del odlade och bebodde. Några,
såsom Hiienvaara och Lautiovaara vid norra ändan af samma sjö, bestå nästan
af idel uppstaplade stenblock*).

Ingen af Finlands provinser hyser en större mångfald af mineralier, än
Karelen. Främsta rummet intager det redan i våra äldsta runor besjungna
jernet, hvilket förekommer här mest i form af sjö- och myrmalm. _ Sedan äld-
sta tider förstår öfre Karelens allmoge sig på att i smärre blästerverk bereda
tackjärn (harkko) och anses vid masugnsarbete berömligen träda i oldfadren
Ilmarinens fotspär. Knappt nägot finskt mineral har gifvit de lärde mera huf-
vudbry, än det för Finland egna Rapakivi (sjelffrätsten). På utländska kar-
tor far man derföre stundom läsa en bergsträcka i sydöstra Finland benämnd:
Rapakivi-Gebirge. Denna märkvärdiga hälleart förekommer mest i södra
delen af Wiborgs län, sedan vesterut åtKymi samt sporadiskt i Tavastlaud och
Åbo län, der den kallas än Mätäkivi, än Kauriin vaha. "Rapakivi," sä-
ger geologen Neumann, "är eu gerna förvittrande, af svart glim-
mer och grå qvarts bestående, genom runda köttröda fåltspatkorn porfyrartad
granit, hvars fåltspatkorn ofta omgifvas af oligoklas och albit likasom af en
skorpa." Förvittringen härrör deraf, att de kristaller som formeras af fältspat
i förening med obetydligt glimmer och ännu mindre qvarts, omgifvas af andra
kristaller, som ännu mera hafva egenskapen att spricka. De lärde hafva ännu
icke desto närmare lärt känna förvittringens orsak; men allmogen har derpä
följande förklaring. I fordna tider uppstod nemligen genom Kiikan tuli en
sä stor eldsvåda, att all skog emellan Finska viken och Ladoga brann upp
och sjelfva stenarna genom den starka hettan började smulas. Mot norr satte

') Ruin, Suomi, 1845. 202.
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Wuoksi en gräns för deu härjande eldens framfart. Anmärkningsvärdt är, att
rapakivi högst litet förekommer norrom Wuoksi, att våra gamla runor ofta
omtala ett sådant brand-är (tulivuosi, ponnetoin poutavuosi), och att Novgo-
rods krönikor deri instämma. Rikast på mineralier är norra Ladogatrakten.
Guld har man dock icke upptäckt, och de silfveranledningar man funnit i
Luumäki, Impilahti och Taipalsaari hafva ej lönat arbetsmödan, ehuru de
fordom voro så i rop, att Ivan Wasiljewitsch af Kon. Joh. 11l fordrade fin-
ska silfvergrnfvornas afträdande.

Klimatet är i Karelen jemfdrelsevisnågot kallare än vestligareorter i Fin-
land. Säsom egna fenomener anmärkas, att aret 1735 var tidigt, att man den
6 Maj säg första axen af rågen och att denna skars den 24 Juni. Ännu tidi-
gare var året 1750. Det började regna den 12 Mars, den 25 Mars var mar-
ken bar och sommarvärmen infann sig sä att marken efter ett starkt slagregn
med åska d. 30 Mars och 4 April, den 1 Maj var alldelesgrön. Äfven är 1745
hade man d. 30 Mars ungefär kl. 3 e. ni. plötsligen slagregn med äska *).

Vext- och djurverlden gifva lif åt landskapet. Björnen, Karhu, Ohto, Me-
sikammen (honingstassen), är äfven Karelens mäktigaste skogsdjur. De gästa-
bud (Karhun peijaiset, Kouvon päälliset), som förut firades dä en björn fäll-
des, äro numera ur bruk komna, ehuru minnet deraf ännu är temmeligenfriskt.
Björnjagt idkas ännu allmänt både med spjut och bössa, och intressant är
att se med hvilket allvar det sker. Man ser på skyttens anlete, att han icke
haft en fiende att leka med. En karelsk björnskytt har alltid i minnet en

bönformel till skogens gudomligheter, och blir han rifven af björnen, menar

han derom ungefärligen: skogens haltia har så beskärt. Det Jagt-Sällskap,
som bildat sig i Petersburg, gör ärligen om vintrarna en resa för björnjagt
till Sakkula och betalarden som ringar björnen med 5 a 10 R. S. Vargen gör
trots skallfogdarne stora skador. I Alakuunu by i S:t Andrese föranledde en
varg ett skämtsamt upptåg. Sent om en höstqväll hördes en varg tjuta, men
sä ömkeligt, att husbonden tog det för menniskoqvidan och gissade att går-
dens döfstumme gatt ut och famlande i mörkret fallit utföre den branta Vuok-
si-stranden. I den tron, att det var den döfstumme som plaskade, kastade

*) Kiviutfbb * kyrkobok.

han i vattnet en lina. Vargen bet deri och drogs drypande upp. Besten
skakade litet issörjan ifrän sig, slog med sin väta svans mannen emot ansig-
tet och sprang sin väg. Af tacksamhet lär han den följande sommaren skonat
gårdens boskap, men vintern derpä, när husbonden i ett större sällskap körde
lass (ill Petersburg, kom en varg, pä Mohla träsk emot dem, igenkände midt
ibland de andra sin fordnc hjelpare (suven auttaja) och knep bort just hans
häst. Mannen sade sig tydligen igenkänt, att det var just den varg, han
hjelpte upp frän Vuoksi. Renen, Peura, Poropetra, kommer om vintrarne ned
ända till Ladoga, åtföljd af Filfrasen, Osma, Ahma. Bäfvern, Majava,
som förr byggde sina konstiga bon i strömmarna, har redan blifvit utödd fot-
sitt dyrbara skins skull. Ekorren, Orava, betyder nu föga, men hade fordom
stort värde derföre alt ekorrskin eller öron utgjorde skiljemyntet. I runorna
kallas den också ömsom orava, ömsom raha ännu i denna stund. Fåren för-
tjena derföre att observeras, att deras olika färg bestämmer färgen pä vissa
orters klädedrägt. Man ser nemligen vissa socknars allmoge gä i svarta, an-
dra i hvita, andra äter i gråa kläder. Detta beror helt och hållet pä fär-
genaf den fårahjord deälska att hälla. Igelkottentyckes i detfordna lifvet haft
nägon betydelse; den kallas, ätminstone i Wiborgs län och Ingermanland:
Slili. Denna generations förfäder i Wiborgs län hafva berättat, huru de pä
en gäng plötsligt i skogarna fingo se ett för dem alldeles obekant djurslag i
stor myckenhet och förespådde deraf märkliga händelser (maamuutoksia).
Dessa voro icke annat än loar, och man fångade af detta dumma villbräd
mycket med nät och nästan utödde dem med ens. Sedan priset fallit, anstäl-
les ej mera jagt efter dem. Emot Lärkans (Kiuru) sång rader en viss för-
dom; en grälig person säges tala med dess tunga. För Grodan, i synnerhet
den sä kallade Rupi-Saramakko, har man den största afsky. Grodan har,
säger sagan, förut varit menniska och är det ännu i sitt dystra underjordiska
rike, men ofvan jord är den förvandlad till ett styggt kräk. Svalan, Pääs-
kynen, Pääskyläinen, täflar med Turja landets örn om äran att i verldens för-
sta tid hafva lagt och kläckt de märkvärdiga ägg, hvaraf allt skapades. Gös
fås i upplandets sjöar, större än i Wiborgs län och Ladoga. Särdeles an-
märkningsvärd är Strömingen i Wiborgs län vid Finska viken. Redan dess
namn har det egna, att den här kallas haili, dä den i vestra Finland heter
silakka; ordet silakka äter betyder i Wiborgs län all slags saltad sofvel-
vara. Hos Finnarne betyder fiskare och lättinge ordspråksvis detsamma. Hos
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den lata Wiborgska allmogen finner man detta besannadt, ty vid kusten är
det ett älsklingsyrke. Visserligen ser man t. ex. i Ino by fiskeriet bedrifvas
i sä stor skala, att en enda husbonde kan hafva ända till 12 stora strömings-
nötter, men flere idka det till födokrok för dagen sålunda, att de fiska en
handfull ströiniug och genast skynda dermed till Petersburg, så länge den är
någorlunda färsk, och fä goda priser, hvarmed de frossa ända till nästa resa.
Om vintern ser man sädana personer dagarna ut sida vid vak pä mete, för
att föra frusen ströming till Petersburg. Strömingspriset är dagens fråga, och
pastor i Björkö kan på skämt påstå, att han kan beräkna sin lön till 300,000
stycken strömingar. ÖfverKarelen hafva Toraekor och Prussackor under detta
sekel inträngt långt in i Finland. Men också de nätta Rapphönsen, plante-
rade i Wiborgs län af Kejsarinnan Katharina, hafva derifrän utbredt sig ve-
sterut, och sjelfva Näktergalen, Sylvia Philomela, Satakielinen, som i det
öfriga Finland icke förekommer, har ifrån kontinenten inkommit till Wiborgs
län och lofvar framdeles låta äfven det vestligare Finland fä njuta af dess
tjtigusjufaldt ljufva toner, hvarom Cygnams sjunger:

Lyss! ur det vakna lifvets dvala väckt,
Kring nattens fjällar silfverljudet strömmar.

Och högre ljus än dagens, som vardt släckt,
Kringströmmar sångarns dunkeltljufva drömmar.

I vestra Finland tänker man sig vanligen upplandet beklädt med dyster
och vild furuskog. Det är ett stort misstag. Karelen har väl pä sina stäl-
len grof stockskog, men det är löfskogarnas lätta drägt pä svedjemarkerna,
som i omvexling med barrträden utgör landskapets allmänna karakter. Den
i runorna besjungna eken trifves föga i hela Karelen. Kejsarinnan Katharina
lät 1788 på Wammelsuu bys mark i Nykyrka socken plantera en lärkträds
park, som ännu för kronans räkning sorgfälligt underhälles; efterhand har detta
vackra hastigt vexande trädslag utbredt sig i hela Wiborgs län. Af öfriga
ädla trädslag bidraga Lind, Lönn, Alm och Ask till södra Karelens fägring.
Äppel- och Kirsbärsträden hafva i Puhois sin nordligaste gräns. Salix cinerea
(Nahka-paju) och Salix glauca (Wirna-paju) hafva stor betydelseför Wiborgs
läns lata allmoge. Norra och södra Karelens flora måste naturligtvis förete
mången olikhet; sä äro t. ex. södra Karelens björkar högstammiga och lummi-
gare än norra Karelens, der de krympa ihop och alltmera antaga naturen af
buskar. Deremot blir Andromedan storbladigare och större, ju längre man

kommer mot norr. Detsamma är fallet med hjortronen och åkerbären, hvilka
mot norden blifva allt saftigare och större. Vid Wuotfaa säg i Kivennäpa
socken växer en varietet af blåbär, som hos oss lär vara egen t sitt slag; de
äro iiemligcn hvita och hafva högt pris pä Petersburgs marknad. Af ålder har
allmogen förstått sig pä att använda vexter för sina behofver. Qvinnfolkets sätt
att färga med Färg-Lummer, Färgkullor och Färggräs (Kelta, Kelta kukka
och Matara) är i synnerhet anmärkningsvärdt. I en mycket allmän runa upp-
mana tärnorna i syskonringen hvarandra med orden: ''Lät oss, syskon, gä ut
pä det blomstrande linlandet, lät oss gä till gulkullorna och (ill matara-grä-
set." I öfra Karelen är åkerns areal blott y101:del af hela arealen och bör-
digheten äfven sämst i förhällande till Savolaks och Tavastland, ehuru jordbru-
ket just pä de 15 sista åren har gjort de jemförelsevis största fram-
stegen. Ehuru nedslående detär, måste anmärkas, att i norra Karelen äfven
under vanligt goda år halm, ax och bark blandas i brödet, och sådant bröd
äter 48 procent af befolkningen i Ilomants, 40 proc. i Nurmis, i Pielis 35,
Eno kapell 32,Libelitz30, och äfven ide bästa år aflägges nödbrödet icke helt
och hållet. Dä missväxtåter inträffar, ätes nödbröd af 81 procent af befolkningeni
Ilomants, 80 i Pielis, 75 i Libelits o. s. v. Af sädana tider har äfven södra
Karelen minnet qvar. Men huru skralt allmogens jordbruk här ännu är, bevi-
sar det, att en hemmansåbo kan räkna endast 9 tunnors afkastning
af 3 tunnors utsäde, dä en herreman i samma socken, som idkar rationelt
jordbruk, kan anse 9:de eller 10:de kornet för missvext. Vanligast sås ännu
någon del af rågen i sved (metsään). Emot 3 t:r rågs utsäde svara 1y2 t:r
korn och 10 t:r hafra pä samma hemman. Bohvete, Tattari, kukkatouko,
sås på andra och tredje årets sved och gifver så ymnig äring, att man af
en half kappes utsäde får en tunna. Såsom anblicken af en fyraårigutsugen
karelsk svedjebacke, som icke pä par år förmår framalstra ett grönt gräs-
strä, är i högsta grad motbjudande, likaså skön är deremot backhympeln
i sin hvitröda bohveteklädnad, rapphönans älsklingställe. I Kuolimajärvi Ka-
pell odlade en bonde i några års tid Mais, men vårt klimat var för detta sä-
deslag alltför kallt. Sjelfva bohvetet är så ömtåligt för frosten, att det för-
anledt det bekanta ordspråket: Tattari taloksi saataa, Tattari talottomaksi,
d. a. Bohvetet gör en torpare sä rik att han kan köpa sig ett hemman, men
det kan ock sä slå felt, att hela hemmanet ruineras. Potaten har trängt
rofvorua undan. Frågar man, hvarföre rofvor ej odlas, kan man få det naiva
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svaret: "derföre, att hvars och ens stråt är genast genom roflandet". Spann-
målen tröskas i Karelenicke samma höst, utan uppsattes i stora skylar, som
kunna stå i flera år och hvarur man efterhand tager sä mycket man för till-
fallet behöfver. Liksom man i det öfriga Finland säljer spannmål tunntals,
blir det derföre här fråga om att sälja skyltats. Den skära, som här brukas,
synes vara ganska beqväm dermed att den icke flera gånger om dagen
behöfver brynas. Den är nemligen i bettet smähackad, sä att den liknar en
hvass säg. Hölador höra ej heller till Karelens sed, utan man förvarar höet
i så kallade pielekset, som utgöra antingen en rundel omkring en central-
sfake, eller ock äro de aflänga, och storleken af denna pieles beräknas ef-
ter de stakpar, som efter hvarje halfannan famn behöfvas för att omsluta den.
Ängen bergås icke med skrindar, utan helt enkelt sålunda, att man sätter
tvenne björkar, som kallas sapilat, parallelt med hvarandra på marken och
binder dem ihop med topparna, lassar pä sapilat några bördor hö och
läter hästen släpa det (ill något ställe (till och med lada), eller -sjelf släpar
detsamma. Eu sådan släpning heter S a att o. Rakskaftiga liar nyttjas all-
mänt, ehuru de pä allt sätt äro obeqväma. En karl ifrån vestra Finlandkan med
sin krokiga lie afmeja fyra gånger mera än Wiborgsbonden med sin pä sam-
ma tid. Emedan det för allmogen är af högsta vigt att veta om regn instun-
dar, finner man rätt ofta sä kallade "märken" i stor mängd observerade af
deras öppna natursinne. Sädana enkla märken äro t. ex., att flugorna flyga
surrande en mot ögonen ; att ett moln om morgonen uppstiger mot solen o. s. v.
De äro pä dem sä säkra, att deras iakttagelse sällan slår fel. En gäng ha-
de en "Allnakan tekiä" (topograf eller gradmä(are) kommit hötiden till en
bonde. Denne var högst angelägen om att af en så kunnig man fä bestämdt
besked derom, huruvida det den dagen skulle blifva regn eller ej. Gradmä-
taren ville behaga sin värd och lofvade vackert väder, då i detsamma vär-
dinnan inträdde butter och, utan att veta af deras samtal, sade att regn in-
stundade efter hennes märken. Värden blef brydd, gästen flat, och gummans
spådom slog in.

Karelen bebos af Ka rj ala is et, ett smidigt, rörligt och poetiskt folk.
Karelaren är icke sä groflemmad som Tavastläuningen, icke heller så uppfin-
ningsrik och driftig som Österbottningen. Karelens befolkning består, Ryssar
och Zigenare oiäknade, af en mängd olika finska folkstammar, dem man re-
dan af det yttrekan urskilja från hvarandra. Sädana folkblandningarkunna för-

klaras dels genom krig och oredor, som hade utvandringar och flyttningar
till följd, dels af sjelfva landets första kolouisering. Att utvandringar skett
till ryska sidan, visar äldre historien pä hvarje blad, och det kan bevisas,
att t. ex. Llbelits under sädana oroliga tider fått en stor del af sin nuvaran-
de befolkning genom Inflyttning ifrån Savolaks. Bäde i norra och södra Ka-
relen träffar man spär af fordna Lappars afkomlingar, hvilkas anletsdrag och
kortare vext icke ännu kunnat utplanas. Af den gamla krigshistoriens Hä-
mäläiset torde äfven många återstå. Under det den i finska sagan ryktbare
Mattis Bkälmslycken med desse en gäng berättades, yttrade berättaren på
ett öfverraskande sätt, att "Vefjalaiset just voro desse Hämäläiset", och af
Vetjalaiset eller Vatjalaiset(Voterne) bor, säsom kändt är, en obetydlig qvar-
lefva i nordvestra Ingermanland. Huru stor mängd af dem efterhand assimi-
lerats med södra Karelame, lärer förblifva en hemlighet, men vår celebreSjö-
gren har, bland annat genom jemföraude af namnet Vepsa, trott sig finna
deras spär i Jääskis och andra finska orter. Kanske kan man ännu hos den
i norra Savolaks talrikt utbredda slägten Vepsäläinen finna några egna
drag. ■ Byn Vepsa i Jääskis anses ännu för den äldsta i socknen. Frågar
man af Jääskisbon hvilken stam han tillhör, svarar han: Jääskel äinen,
och kringliggande sockneboer säga om Jääskis med Kirvu, Ruokolaks med
Rautjärvi, S:t Andrése (och till och medKaukola kapell), att detärJääsken
maa och Jääskis socken specielt Aika Jääsken ma a. Hela södra de-
len af Wiborgs län utgör en brokig blandning af Äyrämöiset och Sa-
vak ot, af hvilka de förre pätagligen utgöra den äldre folkstammen, ehuru
skilnaden försvinner med hvar dag, sä att den numera kan anses bestå blott
i den antikare klädedrägten, som Äyrämöiset troget bibehålla. I gamla ru-
nor hör man Ilmarinen kallas: Wanha seppä Äkräm öinen. Sava-
kot hafva utbredt sig söderut ifrån Wiborgs socken, der de helt och hållet
äro rådande. Emellan Wuoksi och Ingermanland bo för öfrigt i alla socknar
Äyrämöiset och Savakot i brokig blandning om hvarandra, medan ät
Ladoga sidan de förra uteslutande råda, och denna stamskilnad fortsattes
djupt in i Ingermanland. Dessutom anträffar man inom samma socken indi-
vider af ovanligt reslig vexf jemtemycket korta och dvergaktige (en verke-
lig dverg lefde för någon tid sedan i Pyhäjärvi). Denna skilnad synes vara
konstant inom vissa slägter. Slägten Kemppi är storvext och groflemmad,
slägten Mastonen (t. ex, vid Äyräpääjärvi i Mohla) är kort och oansen-



lig samt har gråa och icke blåa ögon. Karakteriserande för hela Karelen äro
familjenamnen, som i Österbotten och vestra Finland kommit nr bruk; de tor-
de i sin män tjena till upplysning om våra foriiförhällauden, blott man en gäng
kommer att fäsfa vigt dervid. Genuint finska namn förekomma ännu mer än
tusen, men dessutom finnas en stor mängd sådana, hvilka uppkommit af främ-
mande familjer, som blifvit bönder, och ofta pä ganska eget sätt blifvit assi-
milerade, såsom K v 11 as tm en af Gyllensten.

Bygnadssättet har betydlig olikhet i norra och södra Karelen. Det för-
ra har ännu temmeligen allmänt qvar sina slora familjestugor, der ända till
100 personer sammanbo. Stundom äro två stugor emot hvarandra pä hvar-
dera sidan om farstugan. Under golfvet kommer man till ett rum, somkallas
Kolpitsa. Äfven i fonden af farstugan är ofta ett rum, hvaraf man kan ur-
skilja tre våningar: Pyöninki (vinden), förvaringsrummet för väfstolen,
dit man uppklifver pä stege genom andra våningen; Etc h i nen, der man
förvarar kärl och matvaror. Till det tredje, Poklieta, inkommer man ge-
nom en dörr pä yttre sidan; här förvaras alla dryckesvaror. Niskapieti hem-
man i Rautjärvi kapell torde vara den sydligaste ort, der man ännu i sedna-
re tiderkunnat uppvisa en 9 famnar lång familjesiuga, der 00 persover bodde
tillsamman. Storskiften hafva gjort slut på deda gamla palriarkaliska lef-
uadssätt och skingrat familjerna. Glasfönster hörde icke till Karelarens lyx
i fordna tider. För en mansålder tillbaka sades i Wederlaks om en bonde,
som i förra seklet fått i sin stuga den första glasruta i stället för deu hit-
tills brukliga dragluckan, att han ständigt tittade ut och, då någon nalkades,
redan pä afstånd ropade till honom, att han icke mätte sticka in sin hand.
Ju längre man kommer ät Ingermaulaudsl gräns, desto mera hopkrympa
stugorna af brist på skog. Ryska byar, som här och der förekomma, igen-
kännas lätt genom sin raka bygafa, hvarvid husen i god ordning äro byggda
med gaflarna utåt, prydda med zirater. Karelska gårdarna äro oflast utan
synbar ordning belägna pä åsar och backar, och dessa benämnas efter släg-
teu som bor eller bott der, såsom Loposen mäki, Hartikan raäki. Ofta namnes
vid angifvandet af lägenheten endast slägten, såsom Rouhaiset, Mansikat,
Hurskaat, och ända till 40 heminan kunna bo på samma backe nära hvaran-
dra. Detta kallas ryhmä. Inom de stora donationerna träffar man de elän-
digaste kojor. Vid Suvanto Sjöstrand kan man tätt vid vägen göra ett
besök hos en verkelig troglodyt. Ett torp (mökki) är neinligen bygdt i baek-

brinken helt och hållet under jorden, sä att den resande kunde taga det för
en potatisgrop. Ett gärde är satt rundtomkring, pä det ingen af ovarsamhet
kunde trampa in taket. Dä man af den fattige inbyggaren frågar om han
icke fruktar att taket skall nedramla öfver honom, yttrar han med resig-
nation: "Jag behöfver dä ingen anuan graf, kanske blott ytterligare några
spadtag ifrån backen."

I Karelen får man nästan i hvarje socken se någon betydligare olikhet
i klädedrägten. En hvar har bäst tillfälle att se Karelarens höga vintermössa
af illerskin och färskinspels. Sommartiden nyttjas ett slags hatfar med män-
ga spännen. Stöflar med höga skaft brukas bäde sommar- och vintertid. Till
högtidsdrägteu hör en hvit eller blå fotsid kaftan, som ombindes med bälte.
Allt detta är, åtminstone i Wiborgs län, köpt i Petersburg, derföre är äfven
Karelarens drägt mest öfverallt lika. Qvinnodrägteu erbjuder deremot sä ka-
rakteristiska olikheter, alt ett vant öga blott deruppåkau urskilja ifrån hvilken
socken qvinnan är. Hårets ans och prydnad är föremålet för den största och
småaktigaste omsorg. Den gifta qvinnan skall alltid, både sön- och sökne-
dag, gä med beläckt hufvud. Denna betäckning kallas vanligast huiitu.
Ser man en qvinna med en hufva, som betäcker hela hufvudet, kan man vara
säker på att hon är hemma ifrån socknarne åt Nylands gräns eller Kexholm;
är deu liten och rund, är hon en Äyrämöis qvinna ifrån nägon socken emel-
lan Finska viken och Ladoga. I Sakkula är den minst, eller icke större än en
tvä kopeks slant, och blir, likasom hjerpen, år för år mindre, tills den väl
troligen utbytes emot någon smakfullare hufvudpryduad. I Pyhäjärvi är hun-
tu oval tvärsöfver hufvudet. I norra Karelen bäras dukar. Inom Wi-
borgs län allenast urskiljer man trenne till klädedrägfen fullkomligt olika
folkindividualiteter: Äyrämöiset, Savakot och 'Jääskeläiset. Utom den
omnämnda huntu, är bland annat en pä bröstet broderad skjorta (rekko-
paita), som hopfästes med eu stor silfverbrisk, egen för denna drägt. Bältet,
rundtomkring försedt med söljor (lappavyö), förljenar icke mindre uppmärksam-
het, än det gudinnan Venus fordom bar. Denna drägt är, jemte Jääskis dräg-
ten, sannolikt den uråldrigaste i Finland, och man beundrar qvinuans trohetför
den gamla seden. Jääskis drägten igenkänner man af den hvitahufvudduken,
som hänger långt ned pä ryggen. Nyaste modet hos Wiborgs läns allmo-
ge representeras af Savakot, hvilka gä smakfullast klädda och småningom
få öfvervigten öfver de andra. Men mycken bitterhet råder ännu på ömse
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sidor för det olika modets skall. Om ett giftermål skall afslutas emellan en
Äyräinöinen och en Savakko, år den klädedrägt ungmor för framtiden skall
bära föremål för lifliga diskussioner emellan kontrahentemes målsmän. Äyrä-
möisqvilinorna hafva den förtjensten att de alltid sjelfva sy och brodera sina
kläder, hvartill sannerligen fordras en konstfärdighet, värdig hvilken mam-
sell som helst. De förebrå med skäl Savakot för lyx, ty dessas tyger äro
ifrån bodarna köpta och kosta ända till 50 R. S. Karelska qvinnans förnämsta,
och man kan tillägga enda, rikedom består i kläder. Utom boningsstugan
(tupa) finnas i gårdarna flere enskilda rum (huoneet). Ett sådant dispone-
rar hvarje hjonelag, och här får man till sin förvåning se en qviunas garderob

bestå af 50 förkläden och andra plagg i proportion.
Äldre qvinnor ha i sin lefnad aldrig sett, än mindre nyttjat spinnrock, som

här eljest kallas vökki, utan nyttja värttänä. Denna består af ett i ena

ändan krokigt träd, hvarpä man sitter. På öfre ändan sättes totten. Vä t tä-
tt a svarar emot rullan. Att tvinna, det tillgår sålunda, att spinnerskauomvex-

lande med veustra handen dragerjul och med den högra emot knäet kringsvän-

ger värttänen, som hålles i perpendikulär ställning medelst eu liten sten

(keträ).
Nordligare Karelen är fattigt och i sin mat tarfligt. Sydligaste, delen

mot Ingermanland är här lika fattig, om möjligt fattigare, men lefver ett

frossande lif för dagen. Ordspråket: 'när brödet blir slut, äter man hvete-

bröd (kun leipä loppuu, syödään vehnäistä)" karakteriserar honom fullkomligt,
ty lättheten att i Petersburg få litet penningar för äfven det ringaste gör

att han blir häglös och förlorar all drift i sin ekonomi. Han är ingen supare,

utan en hjerteligen god slarf. Han vill gerna vara med i sällskaper, derhela

hans äregirighet bestar uti att kunna visa sig liberal ända till "sampaan kalja"

(champagne). Men under tiden tänker han icke derpä att hustru och barn

hemma svälta. Detta sker dock mera af lättsinne, än af bristande ömhet.

Egendomlig för denna del af Fiulaud är Kiisseli, eu rätt tillagad af haf-
remjöl, som kokas,: siias åter samt derefter syras och ätes som gröt
med mjölk. Förnämsta, rätterna äro dock lohko och kanhända talkkuna,
dessa begge få ätminstoae icke saknas vid bröllop. När ero-talkkuna
bjudes vid bröllopet, är det ett bevis pä att intet vidare bestäs, och gästerna
skiljas ät. Piroger äro mycket vanliga. Hos grekiske Ryssarne, t. ex. i Sal-
Hiis, får man göra bekantskap med en hel mängd olika "piiraßchi,'' säsom

sulschina, tschupukka, keitinpuras, tschipaniekka, pyöraitä, kuurniekka (an-
dra orters kalakukko), utom gröten (huttu) och den smakliga ugnsgröten
(kaaska). Paukkon, som alltid bäres vid bältet, till och med af qvinnor,
tjenar till bordsknif, gaffel nyttjas icke, ochhar Karelaren en tallrik (lautaneu)
för sig pä bordet, lägger han fiskbenen hellre bredvid sig pä bänken, än pä
tallriken. Karelaren är läcker sä ofta han kan,; och emedan hvar och en be-
höfver ätminstone bröd, visar det sig deruti, att han nästan dageligen skall
hafva färskt mjukt bröd. Då man i vestra Fiuland före den bräda arbetsti-
den med ens bakar sina hälkaksbröd, sä att de förslå för minst eu månads
tid, ser man den karelska värdinnan ständigt upptagen af brödbakning.

Handeln är Karelaren likasom medfödd. Var äldre historie omtalar
Karelame säsom djerfve äfventyrare till sjöss, hvilka foro öfver Östersjön pä
plundring, men om nägon handel dermed var förenad, veta de magra krö-
nikorna icke förmäla. Detta är dock troligt, ty i Hansaförbundets tid var
Björkö Karelens stapelplats. Sedan Petersburg börjat tillvexa, har Karelens
handel dragit sig dit. Men emedan handeln hufvudsakligen beror af beqvä-
ma kommunikationer, är det naturligt, att nordligaste och sydligaste Karelen
måste förete betydlig olikhet. I det förra händer väl att uägonr individ aldrigi
siv lefnadser Petersburg, då deremotWiborgsbon skryterderöfver, att han kän-
ner hvarje gränd i den stora staden. Med distanserna förändra* sig föremå-
len för spekulationerna. I de socknar, som äro belägna närmast gränsen, kan
man hos bönder finna iskällare, hvilka pä andra sidan gränsen icke gerna
få saknas till och med i de eländigaste hemman, emedan de behöfvas till att
förvara allt slags färskt, framför allt grädda, hvilken man om några dagar
skall transportera Linn a an, d. v. s. till Petersburg. När man ordspråksvis
pä skämt säger att till och med stenar nägonstädes duga till salu, har det-
ta sin fulla tillämpning i Petersburg. Nykyrko- och Björköboerne lasta nem-
ligen ofta, i brist pä bättre varor, sina skutor med idel småsten frän sjö-
stranden och göra dermed rätt goda affärer; eller ock sälja de aret om i
Petersburg och Cronstadt färsk ströminga 10 kop. S. för 100. Jemte det
enhvar gerna sjelf reser till Petersburg med det han har att föryttra, finnas
nästan i hvarje socken byhandlare, parisniekat eller raassulit, som fär-
das omkring för att uppköpa ägg, färskt smör,. fjäderfä, bärsorter, med un-
dantag af hallon, grisar, kalfvar och oxar, med ett ord allt som kan smaka
Petersburgs läckergomar bäst. En sädan parisuiekka ser mau sedan
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färdas till kejsaresiaden med sitt lass, och detta är I särskilda; lagerrätt kon-
stigt sammansatt sålunda, att bären, som äro ömtåligast för skakning, radas
öfversti breda och länga korgar, oftast flera pä hvarandra. Hvaroch en bonde

känner "lossolkan" vid Moskovska porten, Aer han har säker afsättning pä
kreatur, samt andra ställen, der han med största fördel kan afsätta annat.

Dä en parisniekka ät sin granne hemma kan betala 60 R. S. för ett par
oxar, 25 a 35 k. s. för ett par kycklingar, kan man lätt föreställa sig hvilka
höga priser i Petejsburg betalas, om handeln skall gifva honom någon vinst.

Smultronen fä hemma icke plockas fullmogna, utan blott halfmogna, ty eljest
skulle de vid transporten sammanknädas och förlora sitt pris, hvilket är högst-
betydligt, nemligen 7 Rub. S:r. och stundom dubbelt sä mycket för pudet.
Med hjortron och tranbär, hvilka äfven säljas efter vigt, ehuru de äro mycket
billigare, mäste samma försigtighet iakttagas. Blåbär och lingon betalas med
25 k. a 1. 30 fjärdingen. Gar man en septemberdag ut att promenera pä
ett af Petersburgs salutorg, får man se alla dessa bärsorter uppstaplade i stora
pyramider. För garfverierna behöfves bark af tvenne videarter, Wiborgska
allmogens nahka-paju och virua-paju. Barken tages af de finaste qvistar,
torkas och malas. Ehuru för pudet betalas endast 1. 20 å 1. 50 B:co, har
detta likväl utgjort en af de vigtigaste industrigenar för södra Wiborgs läns
befolkning, dä räglåren blir tom, hvilket vauligen händer i Mars, eller åtmin-
stone i April. Petersburgs torgpriser äro Karelarens, i synnerhet Wiborgs-
bons, vigtigaste fräga, men har hos den sednare tillika sä uppslukat alla äd-
lare intressen, att man hos dem börjar finua bedrägeri, småaktig egennytta
och håglöshet utpreglade säsom karaktersdrag, i bjert motsats mot den red-
barhet och det stolta mod, hvilka ännu utmärka norra Karelaren, 'som äter
barkbröd. Här besannas, att penningars lätta förvärfvande icke ensamt lyck-
saliggör, ty pä samma orter, der nämnde trafik mest bedrifves, råder tillika
det största elände, och en förmögenhet af 50,000 R. 8., som man ofta träffar
annorstädes i Finland, är här blott några främmande spekulanters lott, under
dett att alla de öfriges per medium uppskattas till 2,000 R. S. eller mindre.

Uti det öfriga Finland är Wiborgsbon känd nästan endast som frakt-
karl, och det gifves socknar, der knappt nägon medelålders man finnes, som
icke kan med ett visst skryt säga, att han pä sädan fraktfård besökt Hel-
singfors ock Åbo, ja till och med Uleåberg. Sällan eller aldrig hör man, att
han defunder skulle begått någon oredlighet. Deremot röja sjelfva dessa

resor tydligen hans brist pä spekulation. Tvenne bönder taga t. ex. i Peters-
burg hvar sitt lass, beslående af läder, prlnickor m. m. (ill Åbo. Pä denna
50 mil länga väg åtgå 35 dagar, och i frakt betalas fit hvardera 10 R. S.
eller 1 R. B:co pudet. En ekonom kan lätt afgöra, om någon vinst häraf
kan blifva, när männens föda, hästfuraget m. m. afdrages. Fastmera uppstår
en stor förlust, om icke fraktkarlarne lyckas fä en returfrakt, t. ex. af pcl-
terier till Wiborg, och ackordera sig i forlön 80 R. B. Allramesta fraktsläp-
ningen har hittillsidkats emellan Saima-slrand i Joutsenosocken och Wiborgs
stad. Lyckligtvis har Wiborgska allmogen redan börjat inse misskalkylen
vid fraktsUipningarna och slagit sig mera pä jordbruk, hvilket bäst bevisas
af de i afseende härä uppkomna betecknande uttrycken: Kängas ci lakohon
kasva. Eikä siementä hävitä, och Mitä ruoskalla puijaan, se maantielle kari-
see; af hvilka det förra uttrycker, att sjelfva den magra mon ger åtminstone
utsädet, det sednare ordagrannt: det man tröskar med pisken, spillos bort på
landsvägen. Dessa förändrade tänkesätt hafva sannolikt bidragit dertill, att
jordagods sä stigit i värde, att dä de för en mansålder tillbaka betalades
med några rubel b:co, nuvarande innehafvaren icke vill föryttra dem emot lika
många hundra i silfver, och oftast säljer ej bonden sitt hemman för hvilket
pris som helst. Äbofreden, som utsträckte Rysslands gräns till Kymi elf,
verkade oförmånligt pä handeln i norra Karelen, som förblefsvenskt. Upplands-
allmogen plägade på sina bätar hemta tjära till Willmanstrand, hvarifrän
den vidare transporterades till kuststäderne, men dä nämnde stad gick för-
lorad, upphörde Karelens tjärubränning, sä att mot slutet af seklet icke blott
i Karelen, utan äfven i Savolaks, alla tjärubrännerier i brist pä afsättning
voro nedlagde. — Karelarens åkdon äro obeqväma och groft arbetade, men
lätta för hästen. Här, der vägarna ännu äro jemförelsevis få, anträffas ännu
det enklaste och äldsta åkdonet, purilot, eller tvenne i äudarne krökta stän-
ger, pä nägra sälleu sammanbundna med vidjor, som i lutande ställning slä-
pas efter hästen lika lätt öfver skogssnår sommartid, som om vintertid pä
snön. På purilot transporteradeslik till kyrkan och lass till städerna.

Af de inemot 200 ännu ofullkomligt kända folkdanserna och lekarna sy-
nas omkring 20 vara för Karelen egna. Gåtor och ordstäfäro här flera och sinn-
rikare än annorstädes. Man har exempel pä att algehraiska problemer fram-
ställas säsom gåtor, och den som ej gissat har nödgats springa barfota 12
verst i smällkalla vintern. Mänga dagar och högtider hafva i Karelen en
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särskild festlig betydelse. En bland sådana är Palmsöndagen. Tidigt om
morgonen gå de unga med buketter af blommande vide, med skalade hvita
•■renar, från sluga till stuga att basa dem som ännu sofva, hvarvid de med
en ton, som under yttre allvar och högtidlighet andas det godmodigaste
skämt, recitera ett slags egna verser, hvilka börjas med: 'Virpon, varpon,
tuoreeksi, terveeksi." Olika välönskningar frambäras särskildt till husbonden,
värdinnan, dotter, son, dreng, piga, och lönen för besväret blir en priuicka,
en smörgås, en sup eller en kopp kaffe. Dagens namn,_Virpo-Sunlaki, härrör
af denna sed. Samma glada stämning röjer sig ständigt hos Karelaren; han
lefver ett poetiskt lif, och detta utgör hos honom det vigtigaste karaktersdra-
get. Deu bästa skildring af det karelska folklifvet i alfa dess olika skiftnin-
gar vore en fullständig exposé af runosängen. I södra Karelen eller Viborg-
ska delen jhar det öfverhaudtagande handelssmäsinnet utplanat sängens ädla
gäfva hos den yngre generationens män, men qvinnan har, i detta sä väl som
i annat, här bevarat det nationelt egna. Det är dessa skaldinnor, som hafva
största äran af de bäde episkt-mythiska och lyriska sånger, hvilka i sednare
tider samlats, och mången Anni och Kajsa kunde förtjena ett rum i minnets
tempel jemte berömde folkskalder. Märkvärdigt är, att i södra Karelens och
Ingermanlands folksäng skaldefadren icke förekommer under namnet Väinä-
möinen, utan Sokia poika (den blinde gossen), hvilket påminner om Horn-
erus och Ossian. Uniariiiens roll öfvertages af Kaj os en poika. En af de
bittraste förebråelser emot nutidens män; uttalas af qvinnorna i sånger, der
hustrun omtalar huru mannen lättjefull med sin granna pipa vandrarfrän gård
till gård och nödgar henne, för hela familjens underhäll, begifva sig tillbarn-
huset i Petersburg, för att emot ett litet årligt arfvode antaga barn till upp-
ammande. "Derföre," säger sången, "äro vi hustrur bleka och utmärglade;
hela miv slägt sörjer deröfver att jag måste tillgripa en sådan födkrok; med
mycket besvär och sorg samlar jag styfrarna blott för att mannen skall för-
störa dem pä krogarna."

Grof vidskepelse träffas ännu öfverallt i Karelen. Palmsöndagens buket-
ter uppfästas af värdinnorna i fähustaket till amuletter. Georgs dag (Jyrin-
päivä) efter gamla stylen utsläppes boskapen för första gängen under de vid-
skepligaste bruk, hvartill det säkallade julbrödets utdelande hör. Då herden
första qvällen hemkommer med hjorden, skall han vattenösas. En fru, som in-
flyttar till ett nytt ställe, far af eu välmenande granngumma vid porten en

bukett af 9 slags örler, med tillsägelse att kasta denna först in öfver trö-
skeln och sedan sjelf träda deröfver. I medicinen anväudas vanligen 9 slags
örter på en gäng, helst 3 af hvarje, skilda trollformler dessutom vid hvarje
sjukdomsfall, till och med vid badstugugäng. Man har yttrat den förmodan,

att Tavastlänningen ursprungligen varit fräddyrkare, Karelaren ormdyrkare.
Detta är falskt så vida, att Karelaren haft heliga Iräd och derjemte äfven
haft ormen, nemligen den svarta (Elätti-kärme, Palvelus-kärme) till husdjur.
Mänga träd ätnjöto helgd. Till deras rötter buros allehanda godbitar. Säsom
nyligen passerade händelser omtalas, att späda barn om tisdagar och fredagar
icke fingo modersmjölken, emedan denna dä måste offras ät trädet. -Förstlin-
gen af sin mjölk skulle barnaföderskan ditföra. En ung hustru gret deröfver,
att sådant skulle förestå henne. "Bry dig icke derom," sade en man äthenne:
"gif mig ett qvarter brännvin, sä skall jag fälla trädet." Under natten hade
han en dröm, deri han afråddes frän företaget. Men han fällde trädet, och
se, samma dag sjönk hans hingst i ett kärr, andra olyckor tillstötte, hela hans
slägt utdog för denna synd. I roten af samma träd var en förfärligt stor

groda. Tomtormen målades ännu för en tid sedan allmänt i hvarje karelsk
stuga; ännu är det icke ovanligt att se den pä golfvet förtroligt äta frän
samma mjölkkopp som barnet, och icke misstycka om barnet med sin sked
knackar den pä hufvudet och säger: "Du får icke äta sä mycket." Tomt-
ormen hölls i mycken vördnad af den generation som nu afgär. Förstlingen
(meh) af allt sattes för den, och husets lycka ansågs bero på den. Äfven
giftiga ormar ses stundom uppsticka sina hufvuden mellan de glesa golftil-
jorna och få sig en örfil af katten. Fördomar och skrock äro om dem allmänt
gängse. Den som dödar en orm får 9 synder förlåtne. Den största ormen,
modren till alla andra, är hvit. Om våren hälla ormarna ting tillsammansien
grop, hvarvid eu liten rund sten cirkulerar hos hela sällskapet ifrän mun till
mun. Denna sten kallas Kärmen-Käräjä-Kivi och anses af den, som öf-
verkommer en sädan, för en dyrbar amulett. Inga åkommor äro i Karelen
mera föremal för trollkarlarues bemödanden än ormbett. Hvarken mjölk, vat-

ten eller fett ifrän ormens rygg anses tillräckligt, om icke en katsaja eller
tietäjä tillkallas för att undersöka det ondas ursprung och derefter läsa
trollformler. För att bota en grå orms bett, har trollkarlen kokat spenvarm
mjölk, tagit grytan och gatt dermed i sjön, sä djupt att blott lugg och näsa
synts öfver vattenytan, samt hållit grytan med begge händerna öfver hufvu-
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det. Lådor fulla med penningar hittas stundom ännu, i synnerhet i källor,
hvilka fordom höllos i helgd. En fattig Jääskis-bonde gjorde ett sådant fynd,
men gömde det undan och skröt blott huru hans dödrar en gäng skulleblifva
rika genom hans dukater. Men en gäng fastnade honom en kötibit i halsen,
hvaraf han dog, utan att kunna yppa hemligheten. Ingen fann sedan hans
skatt, och familjen är ännu i misére. Sådana jordfynd äro i hela Karelen ett
lifligt samtalsämne, derföre att man tid efter annan ser ryska munkar här
göra besök för att upptaga skatter, öfver hvilkas förvanngsställen Solovctskoi
kloster tros hafva noggranna uppgifter. Man kan knappt tvifla derpä, att en
mängd sädana fynd af långväga främlingar verkeligen blifvit gjorda, hvilka
icke annorlunda kunna förklaras, än att några fordom (ill Ryssland flyttado
personer sed sig tvungne att uedgräfva i jorden sin förmögenhet och för sin
själs salighets skull lemnat klostren noggranna uppgifter om stället.

Med skäl anmärker Knorring, att den osäkerhet och det förtryck, som sä
djupt inpräglats i Karelarens ausigte', äfvensom hans håglöshet och brist pä
drift, härröra af de i nära sju århundraden med yttersta stränghet förda kri-
gen, för hvilka han mer än andra varit blottställd. Misstroendet och envis-
heten tillsknfver han *) likaledes ganska naturligt kronobetjeningens fordna
missbruk och donatariers obilliga fordringar. Saimis-bouden röjer ännu fordna
liders slafveri i sin vanliga helsning till en herreman: "Kallisen pää! Mie
tuljin siulle lyömäli otscha" (Dyrbara hufvud! Jag kom att för dig slå min
panna). De våldsamheter, till hvilka man ser Karelaren stundom låta förleda
sig, mäste, likasom hans vidskepelser, mest tillskiifvas hans grofva okunnig-
het. Af naturen har han vekt sinnelag, snabb fattuingsgäfva och mycken
vetlgirighet. Man har derföre att hoppas allt godt för framtiden af de nyli-
gen pä några ställen organiserade sockneskolor och länebibliothcker. Karela-
ren skyr inga uppoffringar för en sak, om hvars behöflighet han öfvertygat
sig;; man ser honom gerna uppoffra sista kopeken för egen bildning eller sö-
uemes skolgång. Eu i Parikkala inrättad skola lemnade redan första året
förvånande bevis på bondgossarnes framsteg. Desse, som året förut knappt
kände bokstäfverna, hade nu lärt sig räknekonsten, Euklides elementet", Fin-
lands historie och statistik, och de äldre dessutom algebra samt något af in-
tegral- och differential-kalkyl **).

*) Knorring, Gamla Finland, p. 39—41.
•*) Suometar 1849, 45.

Vid Gamla Finlands förening med det öfriga Finland blef södra Karelen
delaktigt af finsk lag, men man bör icke förundra 6ig deröfver, att Viborgs-
bon icke strax förmådde uppskatta denna ovärderliga förmån, utan hängaf sig
åt en gränslös process-lystnad, förledd af snikne jurister som ditströmmade.
Process-sjukan är nu i märkbart aflagande, sä att man t. ex. i Äyräpää härad
räknar blott 300 mål, emot förra tiders 8 a 900. Likväl ser man ännu dyra
protokoller lösas för de allraminsta smäsaker, såsom för en fordran af 5
strömmingar eller för en kam, hvars värde vittnet anser vara vida mindre än
en kopek, "så atf den blott kunde kastas pä sophögen."

Karelskan är Kalevalas språk, ehuru i dagligt tal icke så fulla melriska
former förekomma. Vid beröringen med Ryssar hafva sådana ord som solkovn,
en silfverrubel, polttina,halfrubel, riveniekka. tio kopek silfver, vunnit burskap;
eljest har ryskan icke inverkat pä finska ordens organism, utan pä några orter
blott förvandlat t och k till d och g. Största delen af de läuta orden äro
med en egen smidighet assimilerade, såsom: supukka, af fjubok, munstycke;
viipurniekka, vibornij, en slags byäldste; liuhki, slifka, rädda; Olehina.
Olchin; Kosselava, Kuscheleff. Detta gar för Karelaren lika lätt, som att af
vauxhall, orangeri, terpentin, gensd'armes bilda: vassali, ansalieri, tipin taari,
karmasonni. Folkets poetiska sinne har gifvit dess spräk en mängd naivs
ordvändningar samt uttryck för artigheter, som annorstädes äro sällsyntare.
När en värdinna skall säga åt sin gäst: får det lof att vara? heter det: su-
vaittenkos? Vid afskedet, som hon småleende söker fördröja med ordspråket:
"Saap' olla menematta, ci viipymättä", säger hon: ~Sanokaat muuia syöneen.
vaikk'ei kanoja olisi ollutkaan" (säg, att ni fått ägg, ehuru höns kanske ej
funnits en gäng), och hennes sista ord är: ..Jumalan kans", farväl. Wiborgs
län är språkförbistringens land. Ar 1782 gjordes tyskan till kurial-spräkel,
Äldre ståndspersoner minnas ännu, huru de mäste begagna smygvrår för att
fä tala svenska, hvilket farfar och farmor talade. I sednaste tider har tyskar
förlorat sitt monopolium, och man hör ofta i sällskaper finskan, till och med
svenskan, talas lika flytande som tyskan, ryskan och franskan.

Af Borgå stifts 10 prosterier höra 6 helt och hållet samt Fredrikshamnski
och Willmanstrandska prosterierne till en del till provinsen Karelen med in-
alles 34 socknar, men norra Karelens begge prosterier öro vid sednaste stiflfr
reglering förda till det nybildade stiftetKuopio. I administrativthänseende höf
Karelen till tvenne lagsagor och tvenne län samt 4 provincialläkare-distrikte:
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Söderfinne lagsagan innefattade Karelen, tills detta 1578 blef egen lagsaga.
Nu innefattar Wiborgska lagsagan största delen af södra, den Karelska der-
emot, jemte sin andel af Savolaks, norra Karelen; båda lyda under Wiborgs
hofrätt. Sex karelska härader samt delar af Kymmene och Jääskis höra till
Wiborgs och trenne till Kuopio län.

Särskildt afseende måste för hvarje socken i Karelen fästas vid donatio-
nerna, som voro af flere slag. Donalioiis-frälsen blefvo genom Kejs. förord-
ningen af deu 25 November 1826 förklarade vara af frälsenatur, med 10 års
fardag för nuvarande äboerne. Det kontrakt, som i anledning deraf upprätta-
des emellan donatarien och bönderne i Taubila, infördes sedermera pä mänga
egendomar. I Wiborgs län förblefvo auktoritelerna desamma som under sven-

ska väldet i ill är 1784 och svenska lagen följdes. Dödsstraffet förvandlades
1754 till kroppsstraff eller försändning till Sibirien. Guverneraentskansliet med
prov incialkauslier af är 1721 förbyttes 1784 till guvernörsembcte medenkrigs-
eller generalguvernör och en civilguvernör, hvarjemle flera förändringar i ju-
risdiktion och administration skedde. Ifrån 1796 till föreningen var Finländ-
ska guvernementet fördeladt i 6 landlkommissariater (mofsvarande hära-
der), de flesta auktoriteter af år 1784 upplöstes, men lagmans- och härads-
rätter infördes' ånyo. Länsmän och andra underordnade(jenstemän frän sven-

ska tiden fortforo alltid, jemte staroster, sotiiiker, golovcr. Ny skattläggning,
redan af Kejsarinnan Katharina 1765 anbefalld, pågår som bäst. Eller före-
ningen är lots- och bakverket den enda auktori(e(, som ännu lyder under Ami-
ralitetskollegium i Petersburg. Wiborgs* län har nu äfven en egen ägodel-
ningsrätt och 3 gränsefiskaler.

I. Kymmene härad, finska vikens kustland ifrån Nylands gräns, har afKa-
relen socknarnaVederlaks (Virolahti)och Säkjärvi. Den förstnämnde liarsitt
finska namn efter Ester, Virolaiset, som fordom ditflyttade. Bland egendomar
märkas: Miehikkälä donationer, inalles 53 hemman, af hvilka 23 är 1790
donerades ät Major Olsusieff, 30 fyra år derefter ät en Lumiau. men sedan löstes
af familjerne Bruun och Govenius. (Om Pytterlaks 'längre framj. Säkjärvi
blef egen församling omkring 1535. Teikarsaari eller Flegerö, en ö i yttre
Wiborgska viken midtemot Trängsund och Pulliniemi udde, är en egendomför
sig. Pitkäpaasi är bekant i sjökrigshistorien. Denna klippa af 200 tunne-
lands vidd, hvaraf blott 9 tunneland är äng och 7 kappeland åkerjord, bebos
af 150 menniskor.

11. Jääskis härad (hvarom mera längre fram) omfattar socknarnc Jääs-
kis med Kirvus k. och S:t Andrese. Dess öfriga delar räknas till Savolaks.
Det utgjorde förut en enhet för sig, som sedermera genom traktater blifvit
styckad.

111. Stranda härad är provinsens sydostligaste del, hvars strand i en
halfcirkel framskjuter emot Finska viken. Hit höra socknarna Nykyrka med
Kuolimajärvi kapell, Björkö (Koivisto) och Wiborgs landsförsamling med
Kakkis kapell. Nykyrka har af ålder hört till Äyräpää och omnämncs sä-
som skild socken 1527. Enligt sägen, skall den heliga Brigitfa här ägt Kauk-
järvi by och nägon del af moderkyrkan samt vid nämnde by haft ett bonings-
hus. Nära Talpola by vid stranden af Kaukjärvi skall hon låtit bygga en liten
trädkyrka, som effer henne kallades Piritiu kirkko, der ända till 1781 guds-
tjenst hölls tvenne gänger om året, Brigittedagen och nägon annan söndag.
Vördnaden har öfvergätt pä Kuolimajärvi kapelikyrka, men af det gamla ka-
pellets stock fanns en lada ännu in på sistförflutna decennium. Baron Bri-
vitsch och fröken Bellingshausen innehade ännu 1806 en del af Kuolimajärvi,
som pä viss lid blifvit af Kejsar Paul doneradt. I sednaste tider hafva Pe-
tersburgare valt företrädesvis Nykyrka till sin sommarbostad och köpt der ett
sä stort antal gods, att stränderna omkring det vackra Kaukjärvi likna en
rysk koloni. Här finnes Halila fabrik för tillverkning af berlinerblått (1833

Saschigin). Björkö ligger vesfligast i häradet. Öarna Björkö (Suursaari).
Biskopsö (Piisaari eller Kykisaari) Vasikkasaari, Tiurinsaari eller Tuorsaari
(Thorsö) bilda, jemte de mindre och obebodda öarna Petäjänsaari och Sucn-
saari, det historiskt märkvärdiga tre mil länga Björkö sund. Äldsta kyrkan
fanns pä ön Björkö; 1617 blef Björkö skild socken. Wiborgs socken är den
äldsta och förnämsta i Karelen. Flera donationsgods finnas här: Saarela
(Steiuheil, 1794); Ykspää, invid staden, doneradt 1726 ät Schuvaloff, sedan
tillhörigt Olchin och hans arfvingar. Juustilajoki (Thesleff), Kana nöja
(Fieandt), Kiiskilä, Tervajoki, Herttuala, Talis, Äikä m. fl. äro min-
dreegendomarafmer än 20,000Rub. S:rs värde. I kapellet liggaKirjola falg-
och stearinljusfabrik (Alfthan) och Rokkala spegelfabrik, anlagd af handl.
Lund och sedermera försäldt till kejserliga kabinettet. Här tillverkas spegel-
glasyaf alla dimensioner. Ett år 1835 bildadt kärrbruksbolag har i Wiborgs
sockeu odlat trenne kärr, Nikusen suo, Pekkasen suo och Kilpa suo, det sist-
nämnda af 300 tunuelands vidd. — Om Wiborgs stad se nedanföre
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IV. Äyräpää eller Äkräpää härad, socknarne Mohla (Pyhäristi) med

Heinjoki kapell, Kivinebb (Kivennapa), Walkjärvi och Rautus, utgjor-
de, med undanlag af Rautus, 1352 en enda socken. Ifrän Mohla, som ännu i
Karl XLs lid företrädesvis kallades Äyräpää, hafva de öfrige efterhand blif-
vit skilde. Rautus, sydligast emot Lembala och Verolle socknar i Ingerman-
land. är beprisad för sin sköna natur, som består af idel runda kullarbevuxna
med löfträn. Hela socknen donerades 1727 åt Gen.Adjut. Lopuchin. En De-
vler erhöll 1743 deraf största delen i trenne gods, Sumpula (32 7/12 mtl),
Leinikkälä (327,, mtl) och Wehmais (*!*/,«■ mtl). Det förstnämnda med
eu masugn för tackjern och gjutgods äges nu af Öfverstinnan Anna Fock, det
andra af Gen.Major Friedricszt, det tredje af Gen.Lieutenaut Focks arfvingar.
En fabrikör Eppinger .ifrän Petersburg har köpt den sä kallade Vepsatrakten
och blifvit ep fader för sina undcrhafvande. Nöteborgs fred skilde genom
Saajoki Rautus ifrån Walkjärvi, som tillföll Sverige. Walkjärvi består till
största delen af Weikkola eller Walkjärvi frälse med derunder lydande 38
byar af inalles 77SA% mtl och donerades 1710 ät Tschernischeff. Gen.Major
Friedricszt köpte det 1842 af Hotrådet Blandov för 91,000 Rub. S:r. Hela
Kivinebb socken gafs 1742 ät Hofmarskalken Schepeleff. Prestgården kallas
här linna (slottet) derföre, att den är byggd pä ett förstördt fäste, hvarest
efter affären 1656 kulor och vapen stundom hittas. Peter I gaf 1710 godsen
Pellilä (76 1%, mtl) och Kyyrölä (9 1/, mtl) i Mohla åt Tschernischeff, som
hit koloniserade de infödde Ryssar, hvilkas efterkommande bebo tre byar och
i Hyyrölä hafva sin kyika. Kuusa gods (27!/3 mtl), förut tillhörigt ätten Skoo
eller Hästesko till Numlaks, gafs 1726 ät Schuvaloff och köptes sedan afKom-
merserådet Olchin jemte de andra Schuvaloffska godsen Yxpää i Wiborg,
Kavantjärvi i S:t Adres och Kuusa (10% mtl) i Walkjärvi. Olchinska arf-
vingarue sålde 1837 sina flesta gods i smärre stycken: Heikurila (Lindberg),
Ristseppälä(Grotenfeldt), Kuusa (i Mohla, Masalin) m. fl., och sedan bonderne
i Uusikylä, Metsavirkki och Päiväkivi byar af Walkjärvi 1846 äfven fått till-
lösa sig sina hemman, lärer numera-blott Oravaniemi i nämnda socken qvar-
stu osäldt.

V. Kexholms södra härad invid Ladogas strand omfattar Sakkola med
Metsäpirti k., Pykäjärvi, Räisälä med Kaukola k., Kexholms landsför-
samling samt Hiitola med Illmes och Tjurola kapeller. Om staden Kex-
holm se nedanföre.— VI. Kexholms medledels härad: Kronoborg, Jachim-

vaara och Parikkala. — VII. Sordavala härad: Uguniemi, Ruskiala
med Leppälaks kapell och Sordavala landsförsamling. Här ligger staden
Sordavala vid en vik af Ladoga. Tiden för dess anläggning är okänd, men
sannolikt begynte handeln att kort efter Stolbova freden här söka en neder-
lagsplats. Redan 1629 hade Sordavala privilegium att segla på Sverige, och
som stapelplats för handeln öfver Ladoga pä Ryssland synes orten vid medlet
af 1600 talet, dä den hörde till Baners förläningar och, räknade magistrat samt
200 borgare, ej varit utan betydenhet. Efter dess sköfling af fienden 1705ned-
sjönk Sordavala för mer än hundrade är till en eländigköping, hvars välstånd
först efter är 1816, då orten erhöll uppstads privilegier, a uyo begynnt stiga.
Folkmängden utgör nu omkring 850 personer; här fiunes en ordningsman, en
radman med tvenne bisittare och 65 inskrifne köpmän, af hvilka endast 20 här
drifva handel, samtligen på Petersburg. Ladogas stora fjärdar lifvas af deras
galeaser, och stundom hitför ett ängfartyg lustfärdare frän södern, nyfikna att
betrakta den storartade klippnatur, som ger Ladogas norra strand ett sä pitto-
reskt behag. — VIII. Salin is härad: Impilaks socken med Kidelä ka-
pell, Suistamo, Salmis, en del af Suojärvi med Korpiselkä kapell.
Om sistnämnde fyra härader namnes mera längre fram (Se, Wuoksi 'och
Ladoga). Häraderne af Kuopio län äro:

IX. Pielisjärvi härad, Karelens nordligaste del, som innefattar sock-
narna Nurmis med Rautavaara bönehus, Pielis eller Pielisjärvi med
Juuka kapell. Pielis socken kallas pä finska vanligast Lieksa efter elfven af
samma namn, som ifrän Repola i ryska Karelen vid socknens kyrka infaller i
det stora Pielisjärvi, omkring hvilken sjö häradet ligger. Hela häradet hörde
till det grefskap, som Per Brahe erhöll 1650.

X. Ilomants härad är medlersta delen af öfre Karelen emot ryska
gränsen och bestar af socknarna 11omants[(Ujamants) med Eno kapell,
en del af Suojärvi, Tohmajärvi med Kihtelysvaara kapell samt
Pälkjärvi. Ilomants har i Herajoki ett kopparverk (Snettkoff). Socknens
grekiske Finnar hafva" tvenne bönehus (tjusovna) i Kovero och Melaselkä.
Koi t a a är bekant för sin goda muikrom. Denna sockens vatten utfalla mest
i Pielis elf, som äfven kallas Enojoki, Tohmajärvi vattnen genom Jänis-
järvi sjö till Ladoga. De förenade sjöarna Sar vinki och Jakoj är v i ut-
föllo om sommaren 1743 mycket hastigt derigenom, att bonden Nuutineu ge-
nomgräfde en jordvall. Dävarande prosten i Tohmajärvi tog mannen med sig
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till Stockholm, der liksens ständer icke allenast tilldelade honom alla tilland-
uingarna, utan äfven begåfvade honom med 3000 daler k:mt. Nämnde sjöar
äro nu de yppigaste ängar, och man åker beqvämt en hel mils sträcka långs
bottnen af Sarvinki, hvarest Enoboerne fordom utlade nät och krokar.

XI. Liebelits härad, med socknarna Kaavi, Lib elits (Liperi)
med Kont i o 1 ah t i kapell och Palvi ja r v i bönehus, Kid e s (Kiteeu pi-
täjä) med Brakyla kapell samt Kesälaks, är norra Karelens vestra del
emot Savolaks. I Taipale by af Libelits hafva grekiske Finnarne egen kyrka.
Norra fjärden af det stora Orivesi omfattas af samma Libelits, hvars bästa
del består af en mot söder ulskjutende halfö, som sluter med Tufjuniemi udde
niidtemot Brakyla. Här bor en af de rikaste finske magnater i Karelen, bon-
den Hirvonen.

Inom Kontiolahti kapellgebit ligger den nyanlagda staden Joensuu vid
det ställe, der Pielis elf ifrån Pielisjärvi utfaller i Pyhäselkä fjärd af Orivesi.
Redan för längre tid sedan furmos i Joensuu by en mängd publika verk, ett
kronomagazin, ett varf, ett kronobränneri, och i milifäriskt hänseende ansågs
orten för den fjenligaste till en place d'armes för Karelen. För underlättande
af de nordligaste Karelarenes handel på Joensuu hafva genom strömrensningar
elfvens mänga forsar blifvit gjorda farbara. Ännu är staden en blomma som
håller på att utveckla sina första blad, men utvecklingen skall säkert fä ra-
skare fart genom Sanna kanal. Flera tomter äro redan bebyggda och publika
verk hit förlagda. Öfre Karelens postkontor inrättades först i Tohmajärvi,
flyttades 1763 till Libelits, återflyttades 12 år derefter till Tohmajärvi och
ändteligen, äfven för andra gången, åter till Libelits.

Karelens minnen
äro till det mesta krigiska och blodiga; kulturens hågkomster jemförelsevis
sparsamare. Forntida gränsfejder voro förfärligt ödeläggande, och dock upp-
kommo de ofta af de obetydligaste anledningar. Krönikan berättar ganska
naivt, att en rysk furste gick ut att berga torrhö och, likasom på skämt, gjor-
de tillika ett sköflingstäg *). Bäde före och efter den reguliera krigstjenstens
iuföraude i Karelen under Pehr Brahes tid företog» partigängare mer eller min-
dre lyckliga ströftäg vid gränserna. Under 1656 ars krig utmärkte sig Paavo

*) Akiander, utdrag af ryska kröuikor, p. 151.

Lyytikäinen, en veteran från 30-åriga kriget. 1 det sä kallade Miet ti län
sota nedgjorde han i spetsen för bönder och drengar ett parti grekiske Ka-
relare, som ufgätt på plundring. Hufvudaffären utkämpades under Gustaf Ad.
Levvenhaupts befäl i Wiborgs län. Emedan det mesta reguliera krigsfolket
var med konungen i Polen, deltogo bland andra, 13Wiborgs gymnasister, dels
som officerare, dels som soldater, i tvenne kampaguer. Sådana fänrikar voro

en Simon Kähärä och Klemens Tiuremäkieusis. Under samma krigs-kampag-
ne d. 6—16 Juli fäklade de lyckligt vid Rautus kyrka och drefvo fieuden pä
flykten. Man visar ännu stället der fienden upprifvit en bro for att uudkom-
ma. Pontus de la Gardie och hans sov Jakob lefva ännu i folkets minne för
sina krigsbedrifter, den förre under namn af Jalo herra Jaakko Puntus,
den sednare under namn af Laiska Jaako. Ar 1590, dä vintern afskar för
Svenskarne kommunikationen med Est- och Liffland samt Ryssarne fingo öf-
verhaud, gjorde desse ett infall i Finland. Då församlade sig Jääskis och
Äyräpää boerne till 600 man, alla goda skidlöpare, anföllo i deu djupa snön
den öfveiiägsne fienden och tillfogade honom ett, som berättelsen uttrycker
sig, "otroligt nederlag." 1 Karl XIl:s krig inlades flere prof pä mod och rå-
dighet med små hjelpmedel. J. IL Fieandt, densamme som 1711 med 34

man förstörde Moola skansar och siuteligeu blef fången först vid Storkyro
och derpä i Kajana, hade bevistat inalles 20 fälttag. Dä allmän rådlöshet
inlrädde efter Wiborgs öfvergäng den 10 Juni 1710, spelade Major Luukko-
nen med sina finska frikompanier en stor role. Han var eu djerf och försla-
gen bonde, som, tillika ined sina kaptener Långström och Kivekäs, hade egna
kompanier af goda skyltar, väl beridne och väl bekante med 'de minsta stigar
öfver berg och skogar, sam( tillfogade fienden, i synnerhet efter infallet 1713,
stor skada. En gäng, då Luukkonen och Långström voro ute a(t kunskapa
ät Wiborgska sidan, hade de missödet att begge af Ryssarne uppsnappas och
föras till Petersburg. Processen med dem blef.kort, Luukkonen i sina boude-
kläder fick repet om halsen och skulle genast hängas. Men till sin lycka hade
hän i baimfickan sin majorsfullmakt, vid hvars uppvisande Tsaren ändrade be-
slut och försände dem begge såsom officerare till Moskwa, för alt der hällas
under sfräug bevakning. De förslagne kämparne förskaffade sig Tillfälle att
rymma och voro tre veckor efter tillfångatagandet åter hemma i spelseu för
sina män. När Tsaren kort derpä spisade middag på eu herregård emellan
Wiborg och Petersburg, öfverraskades han af Luukkonen och undgick med
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möda fångenskapen. Desse snapphanar fortsatte småkriget, tills hela Finland

af Ryssarne blef inkräktadt. Deras flesta äfveutyrliga bedrifter äro med dem
sjelfve döda och begrafna. Långström med sitt kompani ätföljde svenska ar-
mén till Vesterbotten och stupade mot Norrmännen 1718. Han skall hafva
blifvit'adlad med namnet Långsvärd, Kivekäs med namnet Käkis-udd. Af
Kivekäs qvarstär i sagans dunkla minne det kollektiva namnet Kivekkäät,
hvilka man tror hafva egt mer än mensklig förmåga. Sannolikt uppkom nam-
net deraf, att de i brist pä amunition begagnade stenar.

Ingen partigängareär mera ryktbar än Löfving, hvilken, likasom Fieandt,
tillhör både Karl XII:s och 1741 års krigshistorie. Han var outtröttlig samt i
högsta grad snabb och rådig både (ill lands och sjöss. Än hade han hemlig
audiens hos konungen i Skåne, än (rängde han sig förklädd middbland fieu-
derne i Åbo och utspionerade deras ställning, än var han äter bland utposter-
ne i Wiborgs län, gjorde byte och tog fångar. De( enda obetydliga byte, som
i det sednare kriget vanns, var Löfvings förljenst. Det ömkeliga fälttåget
skulle sannolikt tagit en helt apnan vändning, om den erfarne Löfvings rad
blifvit antaget. Den 22 November nämnde är, några dagar innan Kejsarinnan
Elisabeth uppsteg pä thronen, begärde Löfving af General en Chef 2000 man
frivillige och lofvade under höstmörkret utan förlust bestiga Wiborgs vallar
samt lefverera fästningen i generalens händer. Buddenbrock, som förmådde
allt hos Levvenhaupt och hvars broder var kommendant i Wiborg, afböjde,
"till svenska arméns stora missnöje," detta förslag. Sedan Ryssarne den 28
Febr. följande är uppsagt stilleståndet, rådde i Fredrikshamn den största ore-
da. Alla innevånare flyktade ur staden, och dock visste ingen om fienden var
i anmarsch eller ej. Under allt detta var Löfving allena vaksam, endast han
inkom med rapporter. Den 5 Mars gaf den ärlige krigaren öfverbefålhafvaren
en skarp förebråelse för hans håglöshet, men försvann med detsamma. Tre
veckor derefter fick man veta i högqvarteret, att Löfving saft i Tavastehus
fängslad till händer och fötter, under det Levvenhauptnesligt retirerade.— Ra-
skare betedde sig bönderne i öfre Karelen. De uppsade militär-korpser och
valde ibland sig de dugligaste till befäl. Sallineu var deras general, han
hade till adjutant en Simanainen, och kapten var Ilaapanainen.— Bland de
minnesvärdaste händelser under 1788 åra krig, som Finnarne kalla kolmevuo-
tinen sota, är

2. Sjöslaget i Wiborgska viken.
Den 30 April 1790 lyftade Svenska örlogsflottan, bestående af 23 linie-

skepp, 12 fregatter, 3 kuttrar och 10 mindre fartyg, i Karlskrona ankar under
Hertigens af Södermanland befäl. Den 13 Maj afseglade ytterfigare 2 linje-

skepp, en fregatt och 2 kutterbriggar. Flottan kom till Revals redd den 12
Maj och hade god utsigt att taga eller förstöra den här förlagda fiendtliga
eskadern, bestående af 11 linieskepp och 5 fregatter, men detta misslyckades
i anseende (ill vidriga vindar. Den 15 vann skärgårdsflottan under konungens
eget befäl en mindre seger vid Fredrikshamn. Härefter beslöt konuugen an-
falla Wiborg till lands och sjöss. Skärgårdsflottan lopp ut från Svensksund
och ankrade den 2 Juni i Björkö sund vid Biskopsö. Stora flottan kom den
31 Maj pä höjden af Pitkäpaasi och tycktes attackera Kronstadtska eskadern,
som den 1 Juni lopp ut från Kronstadt under amiral Kruses befäl. Efter en
liflig, men ej afgörande kanonad den 3, förföljde svenska flottan sin motstån-
dare hela dagen den 4. Dagen derpä kom Revalska flottan i sigte, i afsigt
att förena siff med den Kronstadtska, men följdes hela dagen af svenska
eskadern, tills en uppkommen mist gjorde slut pä manövrerna. Svenska flot-
tan önskade batalj, för att slå de båda fiendtliga flottorna hvar för sig. Den
Kronstadtska eskadern åter följde efter den svenska, för att få den emellan
tvenne eldar. Då ankom den 6 Juni konungens adjutant öfverste Sidney Smith
med ordres, att örlogsflottaii skulle segla till inloppet af Wiborgska viken, för
att beskydda skärgårdsflottans operationer derstädes. Örlogsflottan vände om
och tog sin ställning i den vik, som i söder begränsas af Wiborgs och Björkö
socknar, i norr af Vederlaks, Säkjärvi och Wiborgs socknar samt i östersträcker
sig till den inre Wiborgska vikens inlopp, Trångsund, i vester till Krosserorts
udde. Den räknade här 21 linieskepp samt 12 större och mindre fregatter och
stödde sin veustra flygel pä Biskopsö, hvarifrän den emellan grunden utsträckte
sig till andra sidan af viken norr om Krosserorts udde, der 4 skepp formerade
högra flygeln. Visserligen blokerades WiborgsKa viken härigenom och skär-
gärdsflottan betäcktes, men Revalska och Kronstadtska eskadrarna fingo sam-
ma dag obehiudradt förena sig. Ifrän detta ögonblicket hade ryska flottan
offensiven, den svenska defensiven. Den sednare var instängd, sä att endast
den 5 och 6 nägon förstärkning till skärgårdsflottan kunde anlända. Men den
7 lade den ryska sig framför den svenska sålunda, att 18 linieskepp, hvar-
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ibland 8 tredäckare, samt 6 fregatter voro emot svenska hufvudstyrkan, 5 linie-
skepp emot venstra och 4 emot högra flygeln, hvilka sedermera förstärktes
med 5 fregatter och alldeles tillstängde farleden för Svenskarne. Till offensiv
gjorde Svenskarne blott vaumäktiga försök. Skärgårdsflottan anföll den 14
och följande dagar, understödd af stera eskadern och landstigningstrupper,
Trängsund ifrån (re sidor på en gäng, för att forcera inloppet till Wiborgs
stad, men detta var vid hufvudpasset befåstedt med tvenne rader förskansnin-
gar, hade på begge flankerna, åt Uurausaari och Koivusaari, starka batterier
samt stängdes dessutom af pråmar och andra fartyg, så att planen misslycka-
des och svenska flottan måste deu 18 draga sig tillbaka, helst den hvarje
ögonblick hade att frukta allmän attack af stora ryska flottan, hvilken den 16

ytterligare förstärktes med 5 linieskepp. Genom en den 19 anländ förstärk-
ning af 46 galerer och kajkcr blef äfven ryska skärgårdsflottan öfverläg-
sen den svenska och delade sig i tvenne divisioner, hvaraf den ena gick till
Krosserort, den andra hotade Svenskarne ifrån södra inloppet till Björkö sund.

Krosserort och Salförsgrundet, som försvarades af 5 linieskepp, 5 fregatter
och ett batteri pä udden vid Krosserort. Ibland de främste voro hämeenmaa
Styrbjörn, förd af Stedingk, 4 linieskepp och Malmborgs kanonslupsdivision.
Hämeenmaa understöddes af turunmaa Norden och tvenne uudenmaa. Alla
öfriga passerade efterhand fiendens oafbrutna eld. Konungen sjelf lät ro sig
midt uti kulregnet. Linieskeppeu Finland, Hedvig Elisabeth Charlotta, Enig-
heten, Ömheten, Lovisa Ulrika samt fregatterne Uppland och Jaroslav stötte
pä grund. Enigheten och fregatten Zémire, som voro beordrade att betäcka
skärgårdsflottan, blefvo antända af tvenne Svenskames egna brännare och
flögo i luften, hvilket hade den dubbla följd, att ännu flera svenska fartyg,
som i det tränga farvattnet skulle undvika de brinnande fartygen och vraken,
höllo för långt undan, missledde af falska prickar och stötte på grund. Fien-
den sjelf tycktes länge villrådig, sä att han lät halfva svenska flottan passera,
innan han lyftade ankar för att understödja sin venstra flygel. Inom tre och
en half timme hade de flesta galererne passerat eldgapet och togo kosan åt
Vidskär, hvarpå de den 4 och 5 om morgonen förenade, sig med Cronstedts
eskader i Svensksund. Fyra af dem blefvo under flykten tagne vid Pitkäpaasi
af de fyra der stationerade större fieudtliga fartygen. Inalles förlorade skär-
gårdsflottan 7 galerer, 4 kanonslupar, 7 jollar samt åtskilliga transportfartyg,
39 man döde och 47 blesserade. Örlogsllotian tog kosan ät Högland, förföljd
af fienden under en släudigt tilltagande storm. Skeppet Sophia Magdalena,
hvars tackling var skadad, måste samma qväll efter ett tappert försvar gifva
sig, och samma öde hade Rättvisan utanför Mjölö. Med 14 linieskepp och 9
fregatter inlopp deu illa tilltygade svenska flottan till Sveaborgs redd. Fem
dagar derefter vann svenska skärgårdsflottan den stora segernvid Sveusksuud.

Bland de många berättelserna om Stedingk och befrielsen ifrån Wiborg-
ska viken är följande lika trovärdig som mången annan *). Sedan vinden vändt
sig till ostlig, skickades en brännare emot de i den tränga farleden liggande
ryska skeppen. Ryssarne lemnadc denna fri passage. Efter brännaren följde
Stcdingks fartyg Styrbjörn och sköt glödgade kulor till höger och venster pä
de llendtliga skeppen. Men bäst det var, stötte Styrbjörn pä, och allmän be-
störtning uppstod om bord. "Gossar, sade befälhafvaren, vi äro förlorade".
"Ä nej," svaras ur hopen, "kommendera bara: alla man i förn! det är aktern

Den 27 ankom rapport, att öfverstelöjtnant Cronstedt lag med deu väntade
förstärkningen af Stralsunds och Norrbottens skärgårdsflotta vid Svensksuud,
men hans försök deu 1 Juli att förena sig med den öfriga flottan aflopp med
en liten förlust vid Pitkäpaasi. Under de fyra veckor Svenskarne voro in-
stängde, började alla fälla modet i samma män som fiendens hopp stegrades.
De tappraste män yttrade högt, att "den som fört dem in, ocksä mätte föra
dem ut igen." Gustaf 111 insäg sjelf sitt misstag och valde slufeligen för be-
frielsen den enda utväg som fanns och som öfverensstämde med hans ridder-
liga sinne, nemligen att slå sig igenom, om ock med förlust. När vinden den
2 Juli sprang öfver till ostlig, uppgjordes dertill följande plan. Öfverstelöjtnant
Törnings, kapteuerne Tolls, Jönssons och Bruminers kanonslupsdivisioner samt

kapten Härds mörsarebarkasscr skulle i dagiiingeu följande morgon gä igenom
Tiuriusaari sund och pä en gäng ifrän tvenne sidor anfalla de 5 ryska linie-
skepp, som lågo nära landet midtemot venstra flygeln, och genom denna di-
version förvilla fienden, hvilket äfven lärer haft den beräknade verkan. Kron-
stadtska skärgårdsflottan, bestående af 16 å 18 större och 50 mindre fartyg
under Prinsens af Nassau befäl, gjorde redan samma dag ifrän södra sidan af
Bjöikö sund attack på den svenska, men afslogs med den framgång, att en
af dess tremastare råkade i brand och flög i luften. Den 3 Juli kl. % 8 f. ni.

gick svenska flottan till segels, för att forcera fiendens venstra flygel emellan *) Meddelad af Stud. Edv. Avellan.
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som sitter på." Det kommenderades så; Styrbjörn blef flott, och hela sven-
ska flottan följde i dess spår. Hvem hvar det som i det afgörande ögonblic-
ket gaf det goda rådet? Mannen hetfe Henrik Fågel, född i Ahlais by af
Ulfsby socken. När konungen en vecka derefter höll mönstring, framropade
adjutanten matrosen Fägel. Denne framträdde och belönades med en medalj
och en penningesumma. Fägel lefver ej mera, men ännu lefvande personer
minnas huru han, hvarje gång han omtalade händelsen, alltid tillade: "När vi
sutto pä och fiendens kanoner dundrade kring våra öron, dä var jagicke rädd;
men dä jag kallades ur ledet att träda inför konungen, dä betogs jagaf fruk-
tan och darrade sä, att jag hade svart att skyldra. Skulle nägon hafva be-
skyllt mig för nägot brott emot fosterland och konung? var den tanke som
kom blodet att stelna i mina ädror.

3. Bojaren.

En Bojar (Päjari) rådde öfver hela Karelen och plägade allmogen pä allt
uppfänkeligt sätt. Han lät ro sig uppför forsar och fjärdar och seglade med
förlig vind samma väg tillbaka, blott för att ytterligare möda folket med ny
rodd och förlusta sig åt deras anletes svett. Äkta sängens första natt hade
han tillvallat sig. Sädana våldsamheter ästadkommo en allmän resning emot
bojaren. När han fick kunskap derom, satte han sig pä sin guldsadlade häst
och flydde undan. Men vid Syrjäsalmi sund i Kides nära Kesälaks sockens
gräns upphann» han af bönderne, hvilka samlat sig sä talrikt, att när en hvar
tog en sten och kastade på honom, blef han sittande pä hästen, med ens be-
grafven under stenhögen. Den som passerar stället, halfannan verst från all-
männa karelska vägen utät Kesälaksvägen, måste kasta en sten på högen, sä
fram t han vill undgä hufvudvärk, och emedan ingen lärer försummat att med
sin skärf bidraga till högens ökande, kan man icke undra deröfver att denna
vuxit till en kon af 30 a 40 alnars bas. Enligt en annan uppgift är samma
tradition fästad vid Pajarinsnari holme i Pyhäjärvi vid farleden emellan Puhois
och Ristilahti. Bland denne bojars öfvermodiga handlingar namnes, att han
brukade rida in i kyrkan pä sin hvita häst. När han förföljdes af allmogen,
simmade han på hästryggen öfver till nämnde holme och stenades der till döds
pä sätt uämndt är. — I öfre Karelen tillskrifver nian väldsgerningarna en
Aflecht, som skulle haft socknarne Nurmis, Pielis, Ilomants, Tohmajärvi m. m.

nnder sig och bott vid Pielis kyrka, der någon koja eller grushög ännu nyli-
gen kallades Ahlekin huone eller maja.

4. Paul Juusten.

Ehuru ryska krönikan berättar, att deras prester redan 1227 döpt Kare-
lare, är det likväl osäkert om någon, åtminstone i Wiborgska trakten döpt
och kristnat, förrän biskop Peder i Vesteräs dit anlände i sällskap med Torkel
Kuutsson 1293. Magnus Smek umgicks 1361 med planen att gifva Wiborg en
särskild biskop, men den gick under hela katholska (idehvarfvet icke i verk-
ställighet. Reformationstiden har deremot att uppvisa en läng rad af biskopar,
hvilka i Wiborg styrde Finlands andra, eller östra stift. Ifrån 1617 lydde de
eröfrade provinsernaKexholms län och Ingermanland någon tid under biskopen
i Wiborg, tills sistnämnde provins fick en egen superintendent. David Lund
blef 1705 Wiborgs sista biskop, Paul Juusten 1554 den förste. Juusten här-
stammade frön godset Juusfila i Wiborgs socken, hvarefter familjen tog sitt
namn, och var född i Wiborgs stad; prestvigdes i Åbo 1540 och var derpä i
tvenne är skollärare i Wiborg. Biskop Skytte fann hos mannen mindre vanliga
anlag och sände honom 1543 till Wittenberg, der han i tre år afhörde Luther,
Melanchton m. fl. samt 1547 under hemresanandra lärde män i Rostock ochKö-
nigsberg. Hemkommen som philosophie magister och höglärd theolog, fick han
af konung Gustaf I strax till underhåll prsebenda clericorum i Åbo och blef
året derpå rector schol* derstädes. Dä en särskild biskopsstol uppsattes i Wi-
borg 1554, kallades Juusten att intaga densamma, förenande dermed 1563 äf-
ven Åbo biskopsdöme. Samma är fick Wiborg likväl i Canutus atei-
sm egen biskop, men Juusten förblef biskop i Åbo. År 1569 sändes Juusten,
jemte andra, af Kon. Johan 111 pä en legation till Storfursten Ivan Vasilje-
vitsch, der han i (re års tid hölls fängslig och förlorade sin helsa. Lösgifven
1572, älerkom han svag till Åbo, der han dog den 22 Augusti 1576 och be-
grofs i domkyrkan. Under sitt fängelse i Moskva sammanskref han en "Ana-
lys öfver årets predikotexter," dedicerad till pastorer, komminislrar och öfrige
prester i Finland. Denna förvarades före branden i Universitetets bibliothek.
Porthan utgaf 1775 hans berättelse om beskickningen till Ryssland, hvilken
icke läses ulan nöje. En finsk kateches af Juusten trycktes 1774 och hans
finska handbok året derpä. Men berömdast är han såsom författare till Krö-
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nikan öfver finska biskoparne, hvilken utgafs ochkommenterades af Nct-
(elbladt (1728) och Scarin, men sednaste åren 1780—1799 af Porthan disputa-
tionsvis i en ny granskad upplaga med anmärkningar och en särskild doku-
mentsamling, i hvilket nya skick den utgör grundvalen för allt det som iFin-
lands äldre historie är skrifvei. Juustens förhandlingar vid prestmötet i Åbo
1573 berömmas af Porthan. Kort efter ryska beskickningen blef han af sin
konung adlad och derjemte begåfvad med några gods. Ätten utdog snart på
svärdssidan, men hans dottersson, borgmästaren Croel i Wiborg, tilläts 1653
upptaga hans vapen under namn af Rosencroel.

5. Adam Wilke,

Adam Wilke tillhör på eu gång bonde- och borgareslandet och framvi-
sar i sin karakter en skön förening af det förras flärdlösa redlighet och hug-
fullhet samt det sednares drift och insikter. Som barn gick han i Lensu by
af Lappvesi socken med hemgårdens vall, men sattes för sitt goda hufvud 1811
vid 12 års ålder i Willmanstrands, och tvenne år derefter i Wiborgs skola,
den han likväl för medellöshet snart lemnade och ingick pä huset Hackmans
handelskontor. Vid handeln förflöt hans öfriga lifstid tyst säsom den lugna
bäcken i dalen. Hans skolrektor hade, efter den tidens sed, ansett hans ärfda
namn Kiiski, pä svenska girs, säsom mindre passande och gifvit honom ett
nytt, taget efter socknetrakten (Vilkjärven kulma), der hembyn låg. Det nya
namnet bar han, men utan den fåfänga, som plägar åtfölja sådana namnförän-
dringar. Sina ärfda anlag för runopoesi odlade han äfven som handlande och
författade ibland annat en runa full af värma, när ångfartyget Ilmarinen för-
sta gången plöjde vägen. Wilke var en bland de 14 stiftarene af Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura i Wiborg. Vid siv död den 28 Mars 1847 gjorde han eu
testamentarisk disposition, hvarigenom han ät nämnde säflskap öfverlemnade
hela sin förmögenhet, öfver 11,000 Rubel Silfver, hvaraf intresset skulle
användas till en folkskola i Wiborgs, Lappvesi eller någon annan tillgräusan-

de socken, der ibland andra kunskapsgrenar äfven jordbruk skulle läras pä
finska språket. Anspråkslöst yttrar han deri tillika, att som han ansäg sina
tillgångar för smä, skulle hvarje Finne gifva ytterligare bidrag till företaget,
för att befordra modersmålet och fäderneslandets väl. Fastän han sjelf önska-
de blifva glömd, "emedan den intet är som sår eller den som vattnar, utan

den som vexten gifver," uppreste hans vänner ät honom en vacker grafvärd.
Men den tidsenliga inrättning han framkallat skall ännu bättre bevara hans
minne.

Lokala detaljer.

57. Granitbrottet i Pytterlaks.

Ifrån finska viken inskjuter mot norr i Vederlaks socken en liten vik,
kallad Vironlahti, Estemes vik, omgifven af granitberg. Här fann Peter I det
lämpligast att bryta sten till kanalerna, bryggorna m. m. uti sitt
nya Petersburg, och bergen taga ännu icke slut, ehuru man i halftannat se-
kel fortfarit att beskatta dem. Stenen brytes på åtskilliga ställen i socknen,
men mest på ömse sidor om Vironmäki backe vid nämnde vik. Denna granit
är grofkornig och består förelrädesvis af mörk, köttröd fältspat, en mindre
mängd gra qvarz samt ännu mindre brun glimmer, som i enskilda väl utbil-
dade taflor blott här och der är insprängd. De ofantliga block, som här
utkilas och sprängas, transporteras mest pä fartyg till Petersburg. En temli-
gen hög öfvervattens klippa ostsydost om holmen Lilla Fiskaren tillkom 1847
derigeiiom att ett sådant fartyg förliste; vraket ligger litet vestligare vid
Stora Fiskaren. Den stora mängd 55 fot höga pelare man ser pä Isaaks kyr-
kans trenne sidor i tre dubbelrader, äro troligen alla från Pytterlaks och haf-
va rähuggne kostat 20,000 Rub. B. A. Men störst, praktfullast och rykt-
barast bland alla här utkilade stenblock är Kejsar Alexanders obelisk pä
platsen utanför vinterpalatset. Sjelfva obelisken häller 52 alnar i längd och 3%
i diameter, foten närmare 11 alnar i qvadrat; 8 mindre stenar hafva 8 a 9 alnar
i längd, 2 a 3 alnar i bredd. Till en del fördenskull byggdes en ny brygga,
som kostade 50,000 Rub., och 275 menniskor, mest Ryssar, arbetade i 18 må-
nader aren 1830 och 1831 blott pä sjelfva obelisken. Huggningskostnadenupp-
gick till inalles361,000 Rub., frakteu till Petersburg till 175,000 Rub. och sam-
teliga kostnaderna till 585,000 Rub. B. A. Ett praktverk i folio utgafs med
plancher öfver monumentet samt alla de mekaniska apparater som mäste an-
vändas för dess uppresande. — På vestra sidan om samma vik ligger Pytter-
laks gästgifveri, som genom kronobyggnaderna har utseende af en kasern.
Den 27 Maj 1790 föreföll här en affär. En division af den åt Wiborg afseg-
lande svenska flottan med 200 man under kapten Brummers befäl landstegvid
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Pytterlaks, sprängde eller förnaglade 19 36-pundige kanoner, uppbrände ett
kasern och ett par magaziner, hvilka försvarades af 150 man, samt afseglade
strax derefter.

58, 59. Puhois, Suorlaks.

I mer än ett hälft sekel har man föreslagit anläggningen af en stad i
Öfre Karelen. Puhois i Kides socken var ett af de föreslagna ställena, på
grund af sitt fördelaktiga läge pä näset emellan Orivesi och Pyhäjärvi, der
den sednare genom en 100 fammar lång fors med ungefär 12 fots fall utgjuter
sig i den förra. Pä Puhois hölls förul en af hela upplandets allmoge och män-
ga ryska handlande besökt marknad, gynnad af ortens vidsträckta och ypper-
liga sjökommunikationer. Men det är egenteligen det förmänliga läget för
transitohandeln mellan upplandet och Ladoga, som gifvit Puhois betydenhet.
Bätar, lastade med viktualier, dragas öfver Puhoislandet öfver till Pyhäjärvis
strand och fortsätta längs denna smala sjö sin väg ända till Ännikänniemi i
Uukuniemi socken, hvarifrän 3 mils landtransport vidtager antingen ät öster
till Sordavala eller ät söder till Jachimvaarä. Vid Puhois lastas större lodjor
till brädden med trädvaror och bogseras % mil till Näsö, ett täckt ställe vid
Pyhäjärvi, hvarifrän större fartyg transportera varan till Ristilahti i Uukuuiemi.
Denna väg är och förblir för Karelaren den ginaste, men Savolaksarne få nå-
got kortare väg om en kanalled öppnas mellan Orivesi och Puruvesi. Genom
strömrensning i Puhois fors åren 1829—1839 fälldes Pyhäjärvis vattenyta, i
afsigt att derigeuom vinna kärrodlingar. Denna sjös % mil vestligare utlopp,
Hiiskoski, torkade med detsamma, sä att dess strömfåra för en qvarns skull
mäste fördjupas. Planchen är tecknad ifrän taket af karaktersbyggnaden och
lemnar åt nordvest en vacker utsigt öfver holmarne i Kokonselkä, den syd-
ostligaste fjärden af Orivesi. Trädgården bestar af lindar, lönnar, hassel,
äppel- och körsbärsträd; en lärkträdspark är anlagd pä Koivikko hemman nära
deriutill. I forsen finnes en qvarn samt en såg af stor betydenhet. För be-
qvämare brädtransport byggdes här 1840 ifrån Orivesis strand till den af
Strömrensningskorpsen byggda kanalen en 100 famnar lång jernväg, den för-
sta i Finland. Äfven uti Finlands ängfarlygsrörelse förtjenar Puhois ihägkom-
mas, emedan landets första ångfartyg, den Hrr Hackman & Komp. samt

Arppe tillhörige Ilmarinen om 30 hästars kraft, sommaren 1833 här gick af
stapeln. Det upptimrades af en Österbottning, dess machineri var beställdt i

Petersburg. Sedan machiuerietblifvit uppställdt af Engelsmannen Reed, fann
man snart inhemska machinister dertill, den ene en smed, Nousinen, den
andre en skräddare vid namn Rouvinen, som lemnade sax och pryl, för att
hastigt inöfvas till sitt nya yrke. Ilmarinen gjorde turer emellan Joensuu och
Willmanstrand samt slutade 1844 sin elfvaåriga verksamhet äfvenledes i Pu-
hois. De farkoster, som ännu för 30 är sedan brukades i Karelens farvatten,
voro små och eländiga, men pä Puhois varf byggdes 1829 tvenne de första
större lodjor.

Vid det ställe, der Kides kyrkoväg skiljer sig ifrån norra vägen åt Bra-
kyla, ligger Suorlaks, som äfven kallas Suurlahen kartano och Sophie-
lund. Afständet från Puhois är blott en mil och öfver samma fjärd har man
här samma leende utsigter. Godset har i flere generationer ägts af familjen
Arppe, hvars förfäder ägt Tuorela rusthäll i Piikkis. Israel Arppe tjenade så-
som fänrik under Karl XII, fick för sina i norska fälttåget erhållna blessyrer
afsked med löjtnants fullmakt 1724 och dog på Suorlaks.

60. Wiborg.

Wiborg, Finlands tredje stad och tillålderKarelens första, liggervid finska
vikens nordostligaste hörn, Wiborgska viken. Denna vik räknas vanligen
frän Trångsuud (Uuransalmi), ett smalt inlopp mellan Uuransaari och Ravan-
saari, hvarifrän viken förbi åtskilliga holmar, en med ett batteri, sträcker sig
12 verst mot norr till trenne sund, af hvilka de vestligare vid Hietala och
Kivisilta omfatta holmen Sorvalinsaari, stadens begrafningsplats, den östliga-
ste deremot omfattar Wiborgs gamla fästning med sjelfva staden på högra
sidan. Mellan detta sund och den nämnda Kivisilta leden ligger en 3 verst
lång och bred holme: Monrepos. Utsigten är på planchen tagen frän norra
sidan, som mellan staden och Revonhäntä udde sköljes af Salakkalahti vik,
hvilket vatten under namn af Suomenvedenpohja fortsattes 7 verst till Lavola,
hvarest en 25 verst lång, men ofarbar, naturligkanalled ifrän Vuoksi vid Lem-
passas i S:t Andre» förenar sig med finska viken och den andra, Saima ka-
nals 57 verst länga linie, från de öfre sjöarna leder ut till Juustila.

Wiborg har således ett förmånligt läge; afständet ifrän Petersburg är 14
mil, ifrän Helsingfors 28. Under sin tillvaro af fem och ett hälft århundrade
har denna stad varit underkastad flera skiften och räknar flera minnen än nä-
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gon annan i Finland, kanske med undanlag af Åbo; men emot ingen ler fram-
tiden mera hoppfull än för Wiborg. Saima kanal har sin yttersta mynning vid
den punkt, der man ser bron vidröra staden. Hit skall frän och med 1854 all
export från Savolaks och Karelen flöda och göra epok i den lyckliga stadens
historia. Handeln ärfde Wiborg af det närbelägna Björkö och erhöll 1403 af
Erik XIII stadsrätt. Nya privilegier utfärdades flere gånger af följande re-
genter. Efter Novgorods och Pleskovs fall skulle Wiborg säkert dragit han-
deln till sig, derest icke okloka handelsätgärder nedtryckt densamma, för-
nämligast derigenom, att regeringen öfverlät (järnhandeln, stadens förnämsta
export, ät ett handelskompani samt framför andra släder gynnade Sandhamn
(Helsingfors). Först den 11 Oktober 1816 återfick Wiborg sin stapelstadsrätt.
Under Karl Xl:s eljest lyckliga regering räknade staden blott 150 familjer, af
hvilka knappt 30 kunde betala sina utskylder. År 1812 var folkmängden 2893
personer och har nu stigit till 4966 mantalsskrifne och 432 a pass vistande
personer, utom 2000 man mildär. Till följe af 1788 års krigsolyckor hade
Wiborg 1794 blott ett enda fartyg, men 1850 räknade det 19 fartyg om in-
alles 2,153 läster. På varfvet byggdes 1846 en ångbåt, Saima, om 9 läster
för kommunikationen pä kustlinien emellan Petersburg och Helsingfors. Wi-
borgs handel har länge varit af passiv natur, i det att utläudningeii ända till
sednare tider mest afhämtat med sina fartyg Wiborgs export. En navigations-
skola fanns redan under svenska tiden, men indrogs 1826 och dess fond, 1343

Rub., anslogs till underhåll af stadens brandanstalter. Sjömanshuset var ifrån
dess början gemensamt med Fredrikshamn; sedan 1840 finnes ett sådant en-
samt för Wiborg. År 1847 furmos 155 inskrifne handlande, af hvilka 82 i sta-

den bosatte, och dessutom 29 s. k. finske borgare. Öppna handelsbodarnas an-
tal var 52, hvaraf 49 innehades af Ryssar. Wiborg har solida handelshus och
omsätter årligen omkring 300,000 Rub. S:r, oberäknadt vexelhandeln. Årliga
penningerörelsen uppskattas till omkring 1,500,000 Rub. Privata förmögenhe-
ten är i allmänhet stor, men lifvet dyrt, hvilket mest härrör af Petersburgs
närhet. Derföre äro ock handtverkerierna dyra. Staden hade 1847, 79 mä-
stare med 172 arbetare. Wiborg har tvenne tobaks- och cigarrfabriker samt
ett tvål- och säpsjuderi. Staden är guvernörsresidens.,Af allmänna verk och
inrättningar härstädes datera sig flera från sednaste decennium, såsom hofrät-
ten, hvilken gifvit staden ökad betydenhet; sparbanken inrättad 1845, söndags-

skolan 1843, allmänna promenaden med lärkträds-planteringar samt bazareH,
en större stenbyggnad, 1847 m. fl.

Tidigt uppstodo i Wiborg kloster, kring hvilka, i skydd af fästningen,
staden uppvexte. Domiuikanerklostret, som anses vara anlagdt 1318, är nu-
förtiden inredt till boningshus. Nuvarande finska kyrkan, uppbyggd 1481,
skall ursprungligen varit en af de rika Franciskanernes klosterbyggnader. Gu-
staf Wasa lät nedrifva de flesta klosterbyggnader och använda dem till fäst-
ningsmurarnas förbättring. Klostren gåfvo sannolikt upphof ät stadens första
skola 1409. Gymnasium invigdes 1641; samma är furmos en trivialskola och
en mindre skola. Under Karl XII:s krig upphäfdes alla läroanstalter, ochförst
1745 finner man här en kathedralskola. Skolsystemet förändrades 1788 så-
lunda, att normalskolor i länet inrättades med en "Hauptschule" i Wiborg.
Dessa kallades kretsskolor och åsyftade mera folkundervisningen, än högre lär-
dom, för hvars vinnande Dorpat besöktes. Samtidigt furmos tvenne fruntim-
mersskolor. — Under Ryssames anfall 1322 och 1359 var staden öppen och
försvarslös. Erik Axelsson Tott började 1477 dess befästning, som af Gu-
staf I, Peter I och Kejsarinnan Anna efterhand utvidgades. År 1710 fanns
blott en förstad Siikauiemi — holmstranden, vester om bron — hvilken i
vidd utgjorde nägot mer än en tredjedel af sjelfva staden och hade egen pa-
stor. En del deraf är nu integrerande del af stadsfästningen, sedan nämnda
Kejsarinna 1738 låtit omgifva den med murar, och kallas Couronne
eller i dagligt tal Korsaari. Bortom denna har den s. k. Wiborgska för-
staden eller Neitsyniemi uppstått, bekantast genom de välsmakliga Wi-
borgska kringlorna. Denna förstads sydligaste udde kallas Tervaniemi, syn-
barligen stadens äldsta tjäruupplagsplats, hvars mark är stenhård af samman-
klibbad tjära. På motsatta sidan af staden är den s. k. Petersburgska
förstaden. Den inom stadslinien Wiborg fillydande jorden utgör 572 tunne-
land, hvartill 1844 tillkom Maaskola heminan. Den egentliga staden har ett

på en gäng antikt, lifligt och militäriskt utseende, är omgifven af en ringmur,
med 7 bastioner, en större och en mindre demilune och 8 portar, är 910 fam-
nar läng, 655 famnar bred och 2200 i omkrets. Den är väl befåstad, men
träng och kan vidgas blott utät förstäderna. De flesta hus äro af sten. Be-
tydligare eldsvådor hafva 8 gånger härjat Wiborg, nemligen 1457, 1575, dä
skolan och slottstrakten afbrunno, 1682, 1690, 1738, då hela staden ända till
vallen nedbrann. 1793, dä elden med sydvestlig sform löskorn några dagar
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före midsommar och sköflade allt, sä att blott finska och ryska kyrkorna,
Weckrolhska huset, H. LadoTs hus samt ett kronohus skonades, samt sednast
1817 och 1834. Wiborgs fördelaktiga läge har hvarje gäng låtit det likt en
phttiiix äter uppstå ur gruset. Under krigen såg man svenska väldet i Ka-
relen bero pä denna gränsfästuing, ty om ock landet vidt och bredt sköflades,
gingo de underlägsne Svenskarne utan förlust ur striden, sä länge Wiborg
tappert afslog anfallet; deremot när denna fästning 1710 öfvergick, var det
slut med svenska väldet öfver denna provins. Ingenstädes i Finland finner
man på en sä inskränkt terräng en sä brokig blandning af religioner, språk
och klädedrägter, som i Wiborg. År 1812 räknade man här 362 Tyskar, 412
Svenskar, 1273 Finnar, 846 personer af grekiska och katholska trosbekännel-
sen. År 1841 furmos 2801 af lutherska,.; 1202 af grekiska, 21 af katholska
irosbekännelsen, och Finnar utgjorde största antalet af befolkningen. Allt detta
oaktadt råder i få finska städer en större allmänanda än här. Wiborgs väl-
görenhet är allmänt bekant. Öfverste von Stampher testamenterade 1805
Nygårds hemman samt 15,500 Rub. B. till en fatfighusinrättning, hvartill 1818
af enskildelades ett sammanskott af 60,000 Rub. B. Sedan 1829 en del af då-
varande fattig- och arbetshusfonden, 132,000 Rub. 8., blifvit i nåder tillagd,
öppnades 1831 på Nygård, 18 v. från staden, en uppfostringsanstalt för fattiga
och värnlösa barn och samtidigt dermed arbets- och korrektions-inrättningen
pä Pantsarlaks, hvilka begge sta under gemensam direktion. Handl. C. A.
Lado testamenterade 1766 100,000 daler k:mt, äfven egentligen till fattighus-
inrättning, ehuru räntorna af kapitalet (13,000 Rub. S:r) utdelas åt stadens
fattige, företrädesvis af handels- och borgareståndet. Konsul J. S. Ignatius
donerade 1826 till de fattige 25,625 Rub. S:r, hvaraf räntan tillfaller pauures
honteux. Wilke är redan i det föregående nämnd. Finska fruntimmers ädla
omsorg att räcka lidandet en hjelpsam hand vaknade tidigast i Wiborg, der
Kollegiirådinnan Sofi Oern 1835 för detta ändamål gaf en summa penningar,
som af stadens fruntimmer förstärktes och ständigt förökas genom lotterier,
maskeradbaler, m. m.

61. Wiborgs Slott,

anlagdt 1293 af Riksmarsken Torkel Knutsson, var den fasta punkt, kring hvil-
ken svenska väldet och kristna läran i Karelen småningom utbredde sig. Upp-
fördt pä en liten holme och omflutet af en arm af Suomenvedenpohja, ligger

det inom den nuvarande befastade staden, och uppgången dit sker frän midten
af bron. Dess äldsta kände kommendant var Efflerus. Åren 1320 och 1327
omnämnes säsom Advocatus Viburgensis riddaren Per Jönsson Bäåt till Flis-
hult. Innan staden hann uppkomma, hade befälhafvaren på slottet bäde i mi-
liläriskt och administrativt hänseende "högsta befallningen" öfver svenska väl-
dets svaga början, men sednare skildes de ät eller omvexlade med hvarandra.
Krister Nilssoh Wase var från 1438 till sin död 1442 höfvidsman öfver staden,
slottet och länet tillika. Långt aflägsne ifrån Sverige, utöfvade desse befäl-
hafvare, i synnerhet vissa tider, en obegränsad myndighet. Den pä sin tid
ovanligt lärde Riddaren Karl Ulfsson Sparre till Tofta, som 1369'vid 79 ars
ålder blef "höfvidsman innan Wiborg," hade makt att utdela adelskap. Lika-,
som länet, staden och slottet pä en gäng styrdes af en eller flere pä en gång,
sä voro de äfven gifne i förläuing delvis eller alla tillsammans. De ryktba-
raste förläningsiimehafvarene i Wiborg voro: Bo Jönsson Grip, som i sednare
hälften af 14 seklet rådde om hela Finland; Karl Knutson Bonde, hvilken i
Wiborg förde en kunglig ståt och, när han 1448 afseglade till Stockholm för
att emottaga konungaväldigheten, åtföljdes af 800 riddare. Gustaf I förlänade
1525 AViborg samt Nyslotts och Borgå län ät sin svåger hertig Johan afHoija.
Hertigen belönade konungen för hans frikostighet dermed, att han ingick för-
bund med rikets fiender, Liibeckarne. Erik Fleming och Nils Grabbe skicka-
des att af honom borttaga förläningen, och den förre intog slottet 1534. Ko-
nungen blef derefter så misstrogen, att han stundom pä ett enda är tio gän-
gor ombytte slottets befälhafvare. Slottet har flera gånger brunnit eller ska-
dats under belägringar. Fiendens anfall 1322 och 1359 motstods lyckligt; se-
dermera delade slottet sina faror med den befastade staden. Ryktbarast är
Wiborgska smällen den 30 November 1495. Ivan Wasiljevitsch belägrade
Wiborg med 60,000 man. Allt för svag var besättningen, hvarför befälhafva-
ren, Knut Posse, sökte sin räddning uti en mina, hvarmed han sprängde ett
torn öfver de anfallandes hufvuden. Detta lyckades så väl, att en mängd af
fienderne omkommo vid smällen, de öfrige lemnade all tross och flydde hals
öfver hufvud, förföljde af Svenskarne flera mil till byn Rautus, der de sägas
ha lidit ett sä stort nederlag, att knappt nägon enda blef öfrig för att hem-
föra sorgebudet. Denna händelse har blifvit ett kärt ämne för folksagan och
vidskepelsen. I en gammal handskrift säges, att ryska armén varit 150,000
man stark, hvarifrän en nolla torde afprntas. Posse ansågs blott genom svart-
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konst och trolldom kunnat tillställa smällen. Han säges uti en stor koppar-
kittel hafva kokat paddor, ormar, qvicksilfver, lut och kalk, samt låtit alla
dessa ingredienser sjuda en half dag, hvarpä han befallt alla innevånare gä
i jordklyfter och källare eller inkrypa i bolsler. Derpä har han lätit en gam-

mal mau fyra af, hvilket skett med den verkan, att fienderne svimmat och
låtit Svenskarne i par timmars tid obehindradt afskära deras halsar; men

af Posses eget folk skulle, utom den nämnde gamle mannen, blott 300
nyfikne, som icke efterkommit befallningen, tillsalt lifvet. Kitteln förvarades
eller inmurades i Wiborgs slolt. Andra berätta, att inom slottet funnits ett
hvalf, hvari en oxes balande hördes sä fasansfullt, aft man deraf döfvades
och föll sanslös till marken. Possen fyllde, likasom fordom Ulysses, sina
mäns öron med vax, förde en oxe i hvalfvet och döfvade dermed fienderne så

att de läto "slagta sig som boskap". Dock snart återkom fienden pä nytt

för att belägra Wiborg. Dä har Possen, som stod i förbund med djef-
vulen, uppstigit i slottstornet och utskakat i luften en fjäderpåser och af
hvarje fjäder har han erhållit en fullrustad krigare till fästets försvar. Till
det osäkra i uppgifterna hör äfven, att man icke med visshet vet om deu be-
kanta smällen försiggått i slottet eller inom stadens vallar. Belägrlugarne
gällde likväl alltid båda gemensamt, och genom en underjordisk gäng skola
de med hvarandra vara förenade.

Den 30 April 1834 om aftonen nedslog åskan i det åldriga slottet och
antände detsamma. Ehuru det dervid led betydlig skada, höjer det likväl,
efter undergängen reparation, ännu stolt sitt torn. Men sin ursprungliga be-
stämmelse har slottet öfverlefvat: det tjenar nu till länehäfcte.

62. Monrepos.

Berömdast af alla Wiborgs omgifningar och ensamt I Finland är Mon-
repos. Norrom staden och kringfluten af samma fjärd, som sköljer dess
stränder, ligger en ö, der ännu för hundrade är sedan 4 bondhemman om in-
alles % mantal skötte mellan klippor och dälder sin tarfliga gröda. Trakten
kallas ännu" Wanha Wiipuri", möjligen emedan stadens första handel här sökt
en nederlagsplats. Krigsguvernören Stupeschin var den förste, som på 1770-
--talet begynte att rödja denna vidsträckta mark; hans verk fortsattes af kej-
sarinnan Marias broder, prinsen af Wiirtemberg Fredrik Wilhelm Carl, dä

generalguvernör, sedermera skild ur rysk tjenst 1787, kurfurste 1803, konung
1805 och död 1816. Ar 1811 donerades dessa gods ät Baron Ludvig Hen-
rik Nicolay, som här i sitt herrliga Monrepos sökte den landtliga hvilan
och förslod att med smakfull hand och älskande hjerta afslöja naturens skön-
het. Sjelf skald, har han besjungit sitt Monrepos uti ett'tyskt poem, som
bär vittne om en känslofull själ. Hans son, Paul Nicolay, f. d. rysk mi-
nister i Köpenhamn och godsets nuvarande ägare, har af detta poem ombe-
sörjt en ny upplaga och prydt den med tolf af Monrepos' vackraste vyer.
Tvenne af dessa återfinnas här uppä planchen, nemligen karaktersbygnaden
och Leukadiska klippan. Denna sednare, som förut bar ett Amors (empel,
prydes sedan 1827 af eu marmorstod, upprest till minne af tvenne hertigar af
Broglio, Baron Nicolays svågrar, hvilka båda unge stupat på ärans fält, deu
ena 1805 vid Austerlita, den andra 1813 vid Kulm. Den på planchen syn-
liga flottbryggan vid stranden för öfver ett smalt sund till en täck holme, pä
hvars midt reser sig Ludvigsburg, helgadt åt minnet af Baron Nicolay den
äldre, hvars stoft här hvilar. Monrepos är rikt pä omvexling; hvarje vink
af nalurcn är skickligt förstådd, iotet drag af dess skönhet gårhär förloradt;
hvarje kulle har sitt tempel eller sin ruin, hvarje däld sin eremitkoja eller
sin gömda berså, hvarje förtjusande utsigt sin inbjudandehviloplats. Än stad-
nar vandraren vid Latermierés minuesvärd, än vid Marienthurm, hvars inte-
riör ännu är sädan kejsarinnan Maria lät utsira den, än vid Sylmias källa,
der eu hvilande Narcissus af marmor bjuder en dryck af den klaraste kristall.
Och följer han den smala gängen vid stranden, der väldiga massor af granit
hota att nedstörta öfver klippornas port, dä stadnar han öfverraskad vid en
trång platå mellan stranden och den lodräta bergväggen. Här hade Baron
Nicolay den äldre haft för afsigt att uppresa en bild af den helige Nicolai.
Men sonens pietet fann med vacker delikatess ett annat föremål, värdt att
pryda denna plats, och han, en född utlänning, var den förste i Finland
som reste Wäinämöinens staty, ett verk af danske bildhuggaren Borup.
Sä ledes den tjusade vandrarn ntan vägvisare frän vy till vy, frän skönhet
tiH skönhet, och öfverallt ser han taflan framträda i en ny dager. Monrepos
har ett stort och välförtjent rykte; man bör endast icke söka här ett Italien.
Monrepos är Finland i ädlaste stil, Finland i dess armod, om man här söker
söderns färgprakt, Finland i dess rikedom, om man har ett hjerta för den
allvarliga, men ljufvaskönheten af sjö och berg och dal, omgifua af nordens
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mörkare grönska. Det är Monrepos' ära, att icke vara ett undanlag, utan
en trogen tafla af sitt lands natur; det är anläggarnes ära, att Finland, som
äger så mänga nejder af ursprungligt lika skönhet, icke äger nägon, der
konstens värdande hand så varsamt och likväl sä skickligt förstått att höja
och i dess rätta dager ställa naturens behag. Baron Nicolay har visat hvad
man kan göra af en finsk natur; den förbindelse, hvari landsmän derföre stå
(ill honom, ökas än mer genom den liberalitet, med hvilken han öppnar Mon-
repos' porfar för alla, mot en lindrig afgift, hvars hela belopp tillfaller Wi-
borgs faltiga.

63. Rajajoki.

Mellan gränsesocknarna Lembala och Walkiasaari af Ingermanland samt
Kivinebb och Nykyrka i sydligaste Finland flyter en fi uti finska viken midt-
emot ön Retusaari, hvarpäKronsfadt är byggdt. Den har sin märkvärdighetblott
deraf, att den frän 1323 till 1017 var södra gränsen emellan de delar af Ka-
relen, som Sverige och Ryssland tillegnade sig i Nöteborgs fred, samt ännu
betecknar kejsaredömets och ryska lagens gräns emot storfurstendömet och
1734 års lag. Denna å kallas af Ryssarue Sestra, hvaraf det svenska Sy-
sterbäck är en efterbildning, men Finnarne hafva gifvit den det karakteristi-
ska namnet Rajajoki, gränsa. Ömsesidiga plundringar, tvister och klago-
mål förekommo bär ständigt, men isynnerhet var en landsträcka af södra Ki-
vinebb ett trätofrö och kallades derföre längt in i nyare tiden ri i tama a.
Utsigten är tagen ifrän det ställe, der allmänna landsvägen leder öfver den
forsande än utför Finlands sista och uppför Ingermanlands första backe på
andra sidan bron. Nära intill är Walkiasaari prestgärd samt tullhuset; till
Petersburg är härifrän 4 mil. Vid mynningen af Rajajoki anlade Zar Peteri
ett gevärsfaktori, under hvilket han lade skogarna i hela Kivinebb och 9 byar
af Nykyrka. För ungefär 20 år tillbaka inlöstes af kronan under Systerbäck
för 360,000 Rub. B:co Ass. Kyyrölä i Mohla, bestående af tre byar, bebodda
af grekisk ryska bönder. Skogarna hafva särskild militärisk bevakning, för
att hindra åverkan; vargarna hafva börjat trifvas i den fridlysta skogen och
pä de sednaste aren uppätit en mängd barn i Kivinebb. Systerbäcks gevärs-
faktori liknar en stad och har mest rysk befolkning; dess lutherska invånare
betjenas af pastor i Walkiasaari emot ett visst arfvode.

64, 65. Wuoksen med Imatra och Kiviniemi.

Ungefär 3 mil öster om Saima kanals mynning och 8 verst frän Ruoko-
laks kyrka utfaller Saimen (Saima, äfven Enovcsi, morbrors sjö) genom
Vuoksen. Slrömmens början vid Harakka by utmärker sig ondast genom en.
vacker utsigt öfver Kytönen, Vatavalkama m. fl. holmar af Saima, mellan
hvilka vattnet bereder sig att nedkomma. Med god kikare ser man öfver den
268 fot breda och 7 famnar djupa floden och öfver Niskaniemi ett godt stycke

af Saimen. Ifrän Kalliosaari är dess fart bestämd, laxen slär ett par famnar
högt, men anden simmar ännu i allsköns ro i eu bugt af stranden, hvaröfver
täcka björkar luta sina kronor. Emellan Niskasaari och Niskakivi framrycker
den väldiga vattenmassan majestätisk, under åskådarens fötter, uti länga pa-
rallela band, som strax derpä under floden? svängning antaga länga vågfor-
mer, hvilkas bugtande ryggar under tilltagande fart blifva kortare och börja
tnmultuariskt sqvalpa om hvarandra. Lemnar man Kärmcenmäki, för att följa
den vackra stranden utföre till Muurahaismäki, ser man emellan de täta löf-
träden, huru strömfåran blifvit två till tre gånger bredare, de mot strömmen
återkastade strandvågorna (kosteet) större, bruset starkare, tyngre och ström-
mens yta fläckvis skummig. Kort härefter smalnar floden äter, och vattnet
störtar utför en klippbädd, dess gröna färg tyckes gulna och förvandlas med
detsamma öfver hela flodbredden till snöhvilt skum, som likt röken uppstiger
och glimmar emot solstrålarna, under ett dån som liknar en ständig äska.
Detta är Tainion koski, hvilken man äfven kallat Lilla Imatia. Efter
olika vattenstånd, som varierar ända till 4 fot, presenterar sig forsen olika.
Största bredden är 520 fot, medelbredden 375. Brusande och vidgad flyter
floden förbi Neitsyniemi (Zilliacus), tills den, nägot lugnad, efter en verst
hinner Siitola by, der den första färja finnes. Nedanför byn finnas bott tvenne
obetydliga strömställen (korvaf), Ritikka och Pusaan korva, gemensamt be-
nämnda Linnakoski, men strax derefter hör man det mäktiga dånet af
Im a tra.

Vandrarn nalkas pä en omväg öfver äng och löfskog till Imatras östra
strand. Snart står han vid branten, som bildas af en lodrät, 24 ä27 fot
hög vägg af granit. Ett skrank hindrar åskådaren att nedstörta frän den
ständigt slippriga branlen i djupet. Frän rotundan, byggd pä den utskjutande
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hällen midtöfver fallet, har mau förträfflig utsigt öfver hela fallet uppåt och
nedåt. Strömfåran, som nägot ofvanföre är 610 a 1140 fot bred, samman-
pressas mellan granilhällarna till en bredd af blott 139 fot och nedstörtar
under en sträcka af 1080 å 2950 fots längd som en lavin ulför en klippbädd
af 50 till -63 fots höjd. Dånet höres på ett afständ af 6 verst, vattnet har
på hvarenda punkt förlorat sin färg, det flyter icke, det forsar icke, det ilar
förbi med tankens hastighet. Moln af silfverhvitt dam sväfva öfver den sön-
derslitna floden och förgyllas af solen med alla regnbågens färger. De ifrån
djupet nppkastade vattenpelarne hinna icke häfva sig upp sä högt de önska,
förrän en ny vattenlavin våldsamt sönderbryter dem och brådstörlar dem i
följande svalg. Skakningen uti berget är sä kännbar, att man hvarje ögon-
blick fruktar att nedstörta i afgrunden. Timmer flottas ifrån Ruokolaks ut-

för Imatra, men händer det att stocken med ändan slungas mot bergväggen,
klyfves den i små spjelar. Laxens bekanta styrka pästäs ingenting betyda i
Imatra; nalkas han fallet uppifrän, måste han öfverlemna sig ät hvirflarnas
godtycke, och uppföre fallet lärer han icke komma. Högre upp pä samma
strand är ett lusthus, pä hvars väggar man läser mången resandes namn med
mer eller mindre sinnrika verser. Näst sjelfva fallet beundrar man jättegry-
torna i bergen, hvilka föranledt den allmänna förmodan, atl strömfåran förut
gatt pä andra sidan om berget, innan vattnet bröt sin nuvarande bana. En
af dessa urholkningar var svarfvad tvärsigenom spetsen af ett upprättsfäende
stenblock. Ett barn ville krypa derigenom, men fastnade så härdt, att ste-
nen mäste afhuggas, sä att nu blott halfva cylindern återstår. För att se
vattenfallet frän högra stranden, läter man färja sig öfver vid Siitola och
kommer då till det komfortabla värdshuset, som synes högst uppä planchen
till venster framför fallet. En otalig mängd trappsteg leda utför (ill stranden,
hvars berg'pä deuna sida längsluttande förlora sig i vattenhvirflarna. Nederst
stär ett litet lusthus vid det ställe, der floden vidgar sig och de hvita vågor-
na likt svanor svärma i bassmens lugnare vatten. Frän stranden bortom den-
na bassin är utsigten tagen. Imatra bör ses frän bada stränderna, men frän
detta lusthus presenterar det sig måhända bäst. Här ser man det kokande
svallet vid den motstäende strandens branta klippväggar; här ser man fallets
öfversta mynning glimma i solgäugen, lik en port af silfver och eld, genom
hvilken flodguden rastlöst framjagar en oäudelig rad af perlor.

linatra är Finlands största vattenfall. Ett finskt ordspråk säger: Det
finnes tre dystra skogar, tre höga berg och tre väldiga vattenfall (Hälläpyörä
i Häme, Kaatrakoski i Karjala), men det finnes icke något som öfverdäffar
Vuoksis vattenfall Imatra. Finske skalder hafva besjungit det både i runo-
säng och modern ver-. Flera bestrida Imatra äran att vara ett vattenfall
och kalla det en fors, rapii/e. Det är sannt, att Pletschbachs fall utför
Lauterbrunnerdalen, det högsta i Schvveitz, är 925 pariserfot högt, Schaff-
hausens berömda fall 310 fot bredt; men det är icke fallhöjden eller bredden,
utan den ofanteliga vattenmassan, somutgör Imafras storhet. Vid Kuninkaan
risli i Sakkola nära Noisuiemi har Vuoksi efter medelhastighetenberäknats
nedföra 18,Sm23y2 kubikfot vatten i sekunden och således 67,764,600 kubikfot i
timmen. Niagara är mängfaldt större; dess hufvudfall är 1800 fot bredt,
142 fot högl. Det häfdvunna namnet Imatra nyttjas icke ännu alldeles all-
mänt. Man hör äfven sägas Imarton koski, Imantran koski och Imantehen
koski. hvilket sistnämnda kunde öfversättas med: det förtjusande. Med
Vuokscn koski menas alltid Imatra. Emedan Vuoksi här är smalast och ber-
gen, i synnerhet pä venstra stranden höga, finnes under hela flodloppet intet
beqvämare ställe för brobyggnad än här. Det starkaste rop höres icke öfver
Imatra, men ett bref kan, veckladt omkring en sten, kastas deröfver. Små
barn uppsamla här s. k. Imatrastenar (ketrikiviä), dera de i rifror bjuda till
salu ät resande. Dessa stenar förekomma annorstädes blott vid norra Ladoga-
stranden, vid Pavlovsk söder om Petersburg samt i norra Amerika. De äro
till sin hufvudmassa lerskiffer af vackra rundade former, stundom i skepnad
af en ra, stundom likna de fåglar, som blott tyckas behöfva lif för att flyga.
Parrot har underkastat dem en lärd undersökning, hvars resultat är, att de
troligast vore petrificerade blötdjur, hvilken äsigt icke vunnit bifall. Man an-
ser dem hellre vara svarfvade af vattenhvirflarna.

Gör sig den resande mödan att än vidare följa Vuoksens lopp, belönas
han derföre rikligen. Nejderna är pittoreska och det ena vattenfallet följer
tätt pä den andra. Med goda ögon kan man ifrän pavillonen vid Imatra se
den brauta backe, nedanför hvilken Vuoksi gör dubbelfalletKyyrö-Vallin-
koski. Vattnet strömmar på ena sidan om en rund halfö öfver en bred ste-
nig bädd och stupar pä dess andra sida i motsatt led utför en brant berg-
häll. Det förra är Kyyrö, det sednare Vallinkoski, som af nägra föredrages
framför sjelfva Imatra. Bland de närmast följande är Rouhealan kos k i
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betydligast. Stränderna äro ymnigt bevuxna med vilda äppel-, hasselträd och
askar. En nyligen vid hög ålder atlideu boude Öra begaf sig med lifsfara,
för alt lösgöra en stockflotta, till en midt i strömfallet belägen holme, Husu»
saari, och såg der åtskilliga tre famnar länga och breda rum till hälften un-

der jorden, hvilkas stenväggar ännu bibehållit sig. Öra kallades "vaghalsen",
och ingen har efter honom vågat ditöfver ånyo. Ifrån Saimens strand hittils
på en sträcka af omkring 0 verst uppgifves Vuoksens fallhöjd (ill 115 fo(.

Vuokseu är mycket nyckfull, vissa vintrar tillfryser deu 14 veckor, mcii kan
äfven vid inträffande töväder plötsligt gä upp. Den issörja floden medhämlar
sammanfryser vid stark köld ögonblickligen. När en gäng en resande öfver-
flottades, infrös färjan midlpä strömmen, men innan kort blef isen så stark,
att haii under natten pä bräder kunde hjelpas till lands, häst och ekipage föl-
jande dag. — När vid fredsslutet 1721 182 hemman af Jääskis tillföllo Ryss-
land och blefvo egen socken, benämndes denna efter apostelenAndreas, tvil-
lingsbrodren till Petrus, efter hvilken Jääskis af ålder kallades Pelri kyrka.
Afständet mellan kyrkorna är 18 verst. Fem verst nedanom Jääskis kyrka
börjar Vuoksen vid Kär'enniemi bergklack inom S:t Audrese utbreda sig till
en sjö, som innefattar en ansenlig arkipelag, men är i alla fall sä slrid, alt

den ärligen bortrycker stora stycken af stränderna. Mellan Tallikkala och
Saila är eu holme, Linuasaari, der, enligt traditionen, Kexholms fäste först
skulle byggas. Redan hade byggmästare infunnit sig och arbetet var påbe-
gynt, men hvad om dagen uppfördes, refs på okändt sätt ned om natten, sä
att arbetet icke fortskred. Slutligen tillråddes byggmästaren i drömmen att
fara strömmen utföre, tills han hörde göken galapä ett förtorkadt träd. Bygg-
mästaren lydde, men avancerade blott småningom fram till målet, ty vid Ki-
viniemi, Tiuri m. fl. ställen under flodens lopp är samma tradition fästad. På
södra stranden är donationsgodsetKa van tholm (Kavantjärvi). Nedanföre
slingrar sig vägen till Kuukauppi färja, der en läng bro leder öfver den sma-
lare och grundare flodarmen till Naarmansaari, hvarifräu man öfver den 125
famnar länga och 12 famnar djupa andra armen öfverflottas. På östra sidan
inskjuter i landet Savilahti vik med tvenne grottor i sitt grannskap, hvilka
äro sä märkvärdiga, att resan, 9 verst, lönar mödan. Man uppstiger på
norra sidan af en hög backe. Genom en öppning af en alns bredd och 2 al-
nars höjd inkommer man i en 4y2 aln hög, 4 alnar bred och 6 alnar lång
grotta af den mest regelbundna malhcinatiska form, Den är öfverallt propor-

lioncriigt afrundad och dess massiva granitväggar tillika så jcmnslipade, alt

man vore frestad anse den för ett meiiulskoverk. Några famnar derifrän är
en dylik mindre grotta. För öfrigt finnas i samma berg vidsträckta labyrinther
en tillflykt under fordna krig. Den som en söndag besöker Sokka's borg, får
se ett spöke i hvit jacka ligga pä marken med utbredda händer. Fyra verst
derifrän ligger på Kaukola bys mark en annan grotta Koljonlinna, som ock
kallas Koilinna eller Kolinanlinna, ryktbar i fordna krigshistorien derföre att
fienden med kokande vatten dödade de bönder, som derinne försvarade sig.
Då allt var förloradt, flög rån (Hitlopeikko) till Sokanlinna och sade: "var
pä din vakt, Koljonlinna brändes redan!" En 25 verst läng och ganska bred
fjärd sträcker sig frän Kuukauppi till Paakkola 80 alnar breda sund i Mohla;
en annan 8 verst läng vik, Kaltaanvesi skjuter ät söder in i Heinjoki. I
dess botten ligger Wamppala (Söderhjelm) med en vacker trädgård. Nära
intill är Kirkkosaari, en liten holme med grushögar efter Heinjoki gamla
kyrka. Fordom, säger man, fanns blott en enda bät att dit öfverföra kyrko-
folket; i den rodde det täcka könet, och karlame simmade. Invid Paakkola
djupa sund skjuter mot norr den vid mynningen mycket smala, men 8 verst
länga Sindolu viken. Vuoksen forsar ännu 4 verst framåt genom Vuosalmi,
tills den vid Pölläkkälä breder sig ut till en 15 verst lång, 4 v. bred och pä
sina ställen 40 famnar djup fjärd, Rev honsclka, som vid Heinjoki landets
yttersta ända genom det smala Monniemi sundet upptager det 2 mil länga
Äy räpääj a r vi, hvilket äter genom Kuusaa a upptager de öfriga vatiudra-

gen frän Mohla moderkyrka. Omkring denna sjö ligga godsen Mälkölä, Hei-
kurila och Kuusaa; nejden synes äfven ha varit stamlandet för Äyrämöiset
och Äyräpää härad. Efter Pasuri breda sund kommer äter en 16 v. läng
fjärd, omgifven i söder af en sandhed med 5 byar, tillhörige Olchinska arf-
vingarne, i norr af S:t Andrea; landets längt utskjutande udde, Noisniemi,
en märkvärdig gränspunkt för flere socknar; mot öster i Sakkola är Kivinie-
mi. Vuoksen har hittils tillryggalagtomkr. 9 mil och skulle i rak sträckning
hafva till Ladoga blott 25 verst, men genom det knä den här formerar blir
den återstående vägen dubbelt längre. Pä planchen ser man norra vägen
frän Kexholm slingra sig längs kammen af en ås ned till ett smalt näs, pä
hvars andra sida Kiviniemi gäslgifvcri är beläget. Marken bestar af idel
sand, bevuxen endast med straudhafra, som af ortens allmoge tros hafva vu-
xit upp af slagna fienders blod och derföre heter blodgräs. Vägen är belagd
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med stenar, deraf ställets namn. Ifrän äsen ser man till höger flodfjärden och
Noisniemi, till venster Suvanto sjös längsmala dal, i norr begränsad af
höga backar, i söder af Kiviniemi, och längre fram Peläjäjärvi med hoflägret
af samma namn, hvarunder hela Sakkola socken lyder, med undantag af sex
kronobyar bortom vyn till venster. Denna donation tillhör nu Friedriczst. Su-
vanto, omgifven af Sakkola, är i silt slag den märkvärdigaste sjö i Finland.
Suvanto var fordom ett lugnvatten af Vuoksen, som genom Kiviniemi flöt der-
uti och derpä i öster genom Taipale fors ut i Ladoga. Ufan tvifvel ha in-
loppet vid Kiviniemi och utloppet vid Taipale vexelvis igengrott, hvarigenom
sjön tidtals kommit att hafva sitt utlopp än omedelbart i Ladoga, än medel-
bart genom Vuoksen. Ännu för 33 är tillbaka var sjöns utlopp vid Kiviniemi.
Suvanto, pä sina siällen blott 2 verst bred, men djup, sträckte sig 3 mil och
8 verst till en 500 alnar läng och 20 alnar bred sandvall, som vid Taipale by
afstängde sjön ifrän det 37 fot 4 tum lägre Ladoga. Socknemännen hade
länge varit betänkte pä att genomgräfva denna dam, för att genom sjöns fäll-
niug förbättra sina sänka ängar. Redan 1741 voro soldater kommenderade
till Taipale att gräfva, men kriget afbröt arbetet. Om vären 1818 stod vatt-
net sä högt, att Taipale byamän endast behöfde några spadtag, för att få en
liten strömfåra öfver äsen i rörelse. Men vattnet började småningom skära
sig i sanden en bredare och djupare fåra, än byamännen beräknat, sä att de,
af fruktan för sin nedanför belägna by, sökte dämma flödet. För sent. Det
var qvällen före Georgsdagen. Bonden Antti Jävaloinen i Kosela by hade
med sin son begifvit sig ut att bland de simmande isbitarna utlägga 150
ryssjor. Sedan tidigt påföljande morgon boskapen, efter gammal sed, med
mycket larm blifvit utsläppt på första betet, gingo far och son att vittja
bragderna. Förgäfves ansträngde båda sin syn, de kunde till sin förundran
icke upptäcka ett enda flöte; de kunde icke heller ana, att den en half mil
nedanföre uppkomna strömmen var orsaken dertill. "Ro till stranden!" sade
slutligen fadren ät sonen. Men stranden hade emellertid förvandlats till en
gyttjig backsluttning. Saken blef klar, ryktet om faran i Taipale utbredde
sig med blixtens fart öfver hela socknen. Det tillströmmande folket stod på
stränderna med hopknäppta händer och tårfyllda ögon, för att åskåda detta
storartade skådespel, hvars inflytande på hela deras socken stunden icke
tillät öfverväga. På Suvantos lugna spegel förvandlades det första lillaström-
draget till en allt väldsamare störtflod, som slutligen i sin vilda framfart

lösbröt stora jordstycken med derpå vexande furuträd och störtade dem i
Ladoga. En bonde trodde icke faran blifva sä stor, utan hade uppklifvit att
reparera sitt tak, men hann med möda bort derifrån, dä ett nytt vaftengap
öppnade sig och i sitt svalg bortryckte stugan. Blott tuppen hördes ännu
långt ute i Ladoga gala pä spillrorna. Den s. k. Taipale fästning, en re-
dutt, blef oskadd qvar nära branten. Elt ryskt bönehus frän den tid, dä
här funuos 60 gårdar med grekiske Finnar, fördes äfven ut på Ladoga. Då-
net hördes 3 mils väg till Schliisselburg, der man i tre dygn oupphörligt
ringde med kyrkklockorna. Pä en enda dag hade Suvanto hunnit uttömmas.
Der man dagen förut åkte pä landsvägen långs åsen, rodde man andra da-
gens afton öfver en bred a, omgifven af ofantliga branter. Suvantos vatten
strömmade sä våldsamt, att ända ifrån Vaitikanniemi. all gyttja och mull
medföljde och den grofva boltensanden der qvarstår ödslig och ofruktbar. Stora
hopar af fiskar samt fiskbragder sladnade i gyttjan. I en aflägsnare by.
Riiska, hade en enfaldig bonde" tidigt på morgonen gått till stranden alt
gärda. Han ville hafva arbetet färdigt till frukostdags, men huru envist han
än arbetade, återstod alltid ett litet stycke ogärdadt, stranden vek ständigt
undan och hans frukost med den. Kiviniemi ström försvann helt och hållet. Tai-
pale ström, som 1819 var blott ett par verst lång och omkring 15 fot bred, har
pä den gamla sjöbottnen nu en längd af 8 verst med omkr. 75 fots bredd,
och Suvanto föll sedan 1820 på 13 är 1 fot 10 tum. Tillandningenberäknas
till inalles öfver 10,000 tunnland. De nyvunna ängsträckorna äro oöfverskåd-
liga och den halfannan aln mäktiga dyn utan besvär egyptiskt fruktbar.
Der vattnet förut stod två famnar högt, äro nu stugor byggda. Märkvärdigt
är, att man pä sjöbottnen, utom vapen och andra saker, funnit trädstubbar,
hvilket tyckes bevisa, att Suvanto någon tid förut varit torr och skogbevu-
xen. Kiviniemis genomgräfvande är nu ortens lifsfråga. Vuoksen, som
1818 var 6 fot 8 tum lägre, var 1833 18 fot 4 tum högre än Suvantos vat-
tenyta. Om man genom det endast 375 alnar breda Kiviniemi ville fälla
floden 6 fot, skulle öfverbyggarne i 6 socknar hafva en fördel, som för
året uppskattats till 272,350 Rub. B:co. Suvanto skulle i början stiga 8 fot,
men derpä falla 4 a 5 fot under nuv. yta, sedan floden skurit sig en djupare
fara vid Taipale.— Alexander Newski klosters skada för fiskerierna vid Kex-
holm och Pärnä (16,000 Rub. B:co Ass.) och Konevitz klosters vid Räisälä
forsar (1000 Rub. B:co) har kronan godtgjort genom dessas inlösande.
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Ifrån Saajoki gick gamla riksgränsen åt nordvest tillHirvisaari, der ännu
fyra socknars råer sammanstöta vid Päiväkivi. Kort förut har floden vid Nois-
niemi vändt sig åt nordvest, omgifven af branta stränder, och utbreder sig
emellan S:t Andreae och Sakkola till en 14 verst lång fjärd, hvars största
vattenmassa vid Tiuri nedslungas i tvenne armar mot Kohtasaari holme. Pä
Tiurinsaari holme synas lemningar af fästningsverk. Förbi en grupp af små
täcka holmar tager ~A af den strida vattenmassan sin kosa ät nordvest till
kyrkan och prestgärden, mellan hvilka den sjölika bifloden Helisevä har sin
mynning. Räisälä gärd (Löfs(röm) ligger på venstra stranden vid kyrkan,
den lilla vackra llusuiisaari med sitt lusthus och sin laxpata midtemot i flo-
den. Till höger är Pudoria (Schvindt) och i fonden begränsa" utsiglen af
det välbyggda Ivaska (Starck). En mil är den skummande raka
Unnonkoski, som tyckes stå i sammanhang med sagan om Unto (Unlamo,
Untamoinen), Kalevas broder. På andra sidan om den milslänga ön Härski-
änsaari nedstörtar flodens öfriga tredjedel utför det vilda och steniga Ah-
venkoski, för att vid öus norra udde äter förevas till en stor sjö, som äf-
ven heter blott Vuoksi och genom sin rika arkipelag gör båtfarten till Kex-
holm till en af de angenämaste i Finland. Till höger är Pyhäjärvi, i Peter
I:s tid förlänadt åt Prins Dolgoruki, 1741 åt Soltikoff. Hela socknen består
af tre gods: Toubila (Touvila) af 38 mtl, Konnitsa af 20 2/, mil, hvilka begge
nu ägas af Baron Friedricszt (kusin till den förutnämnde). Det tredje är
Kejserl. Kabinetsgodset vid Ladogas slrand, af 10 byar med tills. 16 mtl,
och inuehafves på arrende af Baron Friedricszt. Till venster öfver fjärden är

66. Kaukola,

elt kapell, som tillhört Räisälä, men nyss är förenadt med Kexholms lands-
församling. Planchen är aftecknad frän gästgifvargården, hvaraf ett hörn
synes till venster. Längst till höger är prestgärden, eller, som den i AViborgs
län vanligen kallas, pastoratet. Fräu Ilmes kapell nedforsar Miinajoki förbi
kyrkan genom Miinankoski i Vuoksen. Bron invid kyrkan kallas Muukinsilta,
brokistorna Muukin kotat, efter fordna jättar, som skola uppbyggt dem. Kau-
kolabon förråder mycket slägttycke med Jääskisbon, men skiljes till detyttre
lätt pä klädernas svarta färg. Kapellets slörsta gods äro Järveupää och Suot-
niemi (Löfström), det sednare med en större porcellins- och fayence-fabrik.

67. Kexholm

Sexton verst nedanom Unnonkoski delar sig Vuoksen i Ivenne utlopps-
armar, af hvilka den sydligare gar till Kex ho Im. Planchen är tecknad frän
vestra sidan eller Kalliosaari holme, nedanför hvilken Vuoksens böljor för
sista gängen kasta sig utför en höjd af 181/, fot. Öfverst i forsen ligga de
begge holmarna med Kexholms fästning, som är sä gammal, att man icke
vet, hvilken af de tre stridande nationerna först anlagt den, innan Thorkel
Kuntsson 1293 intog densamma. Dess svenska namn är en rädbräkning af
det finska Käkisalmi (Göksund). Det har ofta pröfval krigets skiften. Sven-
skames första svaga besättning, som icke kunde motstå den öfverlägsne fi-
enden , föredrog döden framför en skymflig öfvergäng, gjorde ett utfall och
stupade till sisla man är 1295. Fästet förblef i Ryssames händer intill är
1580, dä Pontus de la Gardie intog det; 1597 återlemnades det ät Ryssarne,
men eröfrades än eu gång af Svenskarne 1611 och förblef svenskt till 1710,
dä Peter I intog det, hvarefter det fatt vara i ro. Till venster är hufvud-
fäsfningen, med kaserner, rysk kyrka m. fl. kronohus; den mindre ön till hö-
ger kan anses som fästets innersta del och kallas äfven af Finnarne pesä-
linua. I dess lilla tom förvarades den ryktbare kosackhöfdingen Pugatschoff
med hela sin familj, af hvilken en ålderstigen dotter lefde långt in pä detta
sekel, dock pä fri fot, och här satt i flera tiotal år en fånge, som stundom
fick träda i umgänge med sladsboerne , men aldrig sade sitt namn, hvarföre
han kallades den namnlöse, nimetöin. Dä han framträdde, säges det,
var han hvit som ufven. — Staden Kexholm är anlagd vid forsens början pä
venstra stranden, lika längt (14 mil) frän Wiborg, Willmansfrand och Pe-
tersburg. Den uppstod småningom vid fästningen. Kexholms ägovidd är om-
kring 2,000 t:land, stadsplanen 135. Staden, som 1816 förklarades för upp-
stad, har en lägre elementarskola, en proviucialläkare m. m. Folkmängden
har varierat: 1812 875 personer, 1820 blott 520, 1842 åter 1059. Sistnämnde
är hade staden 14 handlande och 13 hökare, 12 öppna salubodar; 10 inskrifne
handlande bodde i Ryssland. Inga fabriker finnas; fartyg fä. Sommartid ger
fisket den mesta liflighet. Ett stycke nedanföre, bortom Tenkalahti viken,
är Kallio eller Siikalaituri, ett af Finlands förnämsta sikfiskeu. Lax fås
äfven, men laxvarpen äro egeiiteligeu y2 verst nedanföre. Stundom fäs stör.
Elf år hade man till d. 12 Sept. fångat 12,000 laxar och 120,000 sikar. Detla
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fiskeläge, äfvensom Pärnä, tillhör Alex. Nevvski kloster i Petersburg. Bön-
derne fiska längre ned; men ofta segla de ut till Munasaari i Ladoga.
Hela kedjan af Karelens vattensystem till Ladogas strand utgör 50 a 60 mil,
hvaraf öfversta loppet ligger 276, Saimens yta 257 fot öfver hafvets yta. Vuok-
sen har en längd af omkring 14 mil, hvarunder 8 större fall eller forsar fö-
rekomma. Fem färjor leda deröfver, den sista vid Kcxholm.

68. Pärnä bro.
Ungefår 3y, verst frän Suotniemi strömmar Vuoksens nordligare utlopps-

ann förbi en mängd större och mindre holmar norrut till Saba, Leppäkoski
och Kiurunkoski forsar, hvarefter den delar sig hufvudsakligen i tvenne ar-
mar, hvilka genom Pärnäkoski, ett par verst nedanför Pärnä bro och 4 verst
ifrän Kexholm, försvinna i Ladoga. Fisket är här af mindre betydenhet, men
oförlikneligt skön är utsigten frän Pärnä broar ät de mänga stnä holmarna,
som kasta sin skugga öfver de oroligt ilande, kristallklara böljorna. Endast
Kexholmsboerne hafva oftare lyckan att besöka detta ställe, i hvilket näkter-
galen förälskat sig. Ett litet stycke frän bron, som leder öfver den sydli-
gare mindre armen, är en temmeligen väl bibehållen redutt. Hela Kexholms
landsförsamling har bestått af tre frälsen eller ladugårdar : Vuohensalo, Jo-
ensuu och Saha. Det sistnämnda kallades äfven Pärnä och omfattade denna
flodarms gebit.

Ladoga.

Ifrän Vuoksen, Finlands mäktigaste flod, komma vi tili Ladoga, Euro-
pas största sjö, som i sydvest, söder ocb öster omgifves af lugcrmanland och
Olonezska guvernementet, för öfrigt af Karelen pä en kuststräcka af 32 ä33
mil och i ryska krönikan ofta kallas haf. Ladoga är af oval form, utan betyd-
liga öar, stiger och faller ömsom uti en period, som än uppgifves till 4, än
till 7 är och upptager 70 större och mindre vattudrag, af hvilka, utom Vuok-
sen, Vol ek o w (Volkkova) och Svir (Syväri) äro de förnämsta. Längden
uppgifves till 17 och en half mil, bredden till 10 och en half, arealen till 292 qv.
mil. Sjögren förmodar Ladogas namn hafva uppkommit genom omkastning af
ordet aaljokas och såledesegentligen betyda det vägiga. Ehuru äfven kring-
boende Finnar nu säga Laatukka, har denna förmodan så vida giltighet, att
Ladoga i sjelfva verket är mycket stormig och hafver fruktansvärda vågor, i

synnerhet vid sydlig vind. Eu ladogavåg kallas käre' eller maininki. Sjön
tillfryser i slutet af Januari, mon gar äter upp redan i början af Februari; äf-
ven under denna tid göra strömdragen ofta räkor i isen. En egen skjälarl,
kallad norppa (Phoca annulata?) finnes i Ladoga. Af största vigt är dessfiske.
De omgifvande finska häradernas hela lif och rörelse äro nuförtiden concen-
trerade omkring Ladoga, likasom fordom denna sjö, enligt runornas dunkla
vittnesbörd, pä sina vägor bar våra förfäder öfver till Suomilandet. Kastar
man en blick pä den närmast liggande finska kusten, sä finnes denna lands-
ända hafva mer än andra varit ett föremål för donationerna. Här samt ien
del af Äyräpää hafva dessa äfven blifvit handhafua med vidsträcktare ägan-
derätt än annorstädes. Det fanns en tid, då hela Kexholms län var förpak-
tadt ät Jakob de la Gardie. Ladogas vestligaste vik omgilves af sockname
Hiitola och Kronoborg. Pä Hiitolas strand mötes ögat först af

69. Pukinniemi,
ett 22 verst från Kexholm beläget gods, som är 1793, dä Amiral Sievvers er-
höll detsamma, bestod af 126 hemman om inemot 50 mtl. Grefve G. M.
Armfelt köpte det, jemte större delen af As ila (93 hemman om 37 mtl),
som 1711 var doneradt ät Gen.Löjtnant Henning, för något öfver 300,000 Rub.
B:co, och inom denna familj har det slädnät ända till 1849, när det försåldes
i smärre lotter. Dä nemligen ingen anmälde sig att köpa hela godset för
70,000 Rub. S:r, voro Armfeltska arfvingarne nog liberala, att efter en till
60,000 Rub. nedsatt köpeskilling lata de underlydande bönderne sjelfve tillösa
sig hemmanen. Stommen med några små byar köptes sedan af Grefve Ku-
scheleff-Besborodko för omkring 10,000 Rub. S:r. Dess läge synes på plan-
chen, som är tecknad från landsvägen. Karaktersbyggnaden har en glad ut-
sigt öfver en vik, omgifven af klippor och höjder, hvilkas gråa grauitmassor

likasom höja sig öfver hvarandra och karakterisera Ladogas nordvestra och
norra omgifningar. Det öfriga af Hiitola moderkyrka utgjordes af Asila god-
set, hvaraf Sievvers äfven ägde mera än en tredjedel, men som numera är
deladt (Tiurala Laurola m. 11.) Till Pukinniemi hörde äfven II mes, som
köptes 1849 af Hofrädet Tavast för 14,000 Rub. S:r. Hela Hiitola är eu oaf-
bruten följd af kitteldalar, pä hvilkas sluttningar vägarna ined möda slingra

sig fram. Bergen tros varabefolkade med jättar, som kallas Hiiet och hafva
gifvit socknen sitt namn. Asila betydliga a framforgar ifrän den ena dalbott-
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nen till den andra och bär stora stockilottor ved till Ladogas strand. — Vid
norra bottnen af samma vik ligger

70. Kronoborg (Ruunulinna)

med mänga fornminnen. Planchen upptager till vcnster socknekyrkan, dit
granut utstyrda qvinnor rida om söndagarna. Mellan lerfålten flyter Kurki-
joki a, hvarefter socknen pä finska benämnes. Det längst (ill höger belägna
höga berget är Linnamäki, på hvilket fordom stod ett slott med vallar. I
medlet af 17 seklet var Nils Olofsson Prinfz här kommendant, men endast
några stensättningar hafva intill sednare (ider af slottet funnits qvar. Det
kallades Krön o borg. Äfven i Reikkola by ett stycke derifrån, och pä den
höga holmen Lapinlinna, finnas lemningar efter befastade platser, vittnen om
längesedan förgätna strider. Ryska krönikan tyckes hit förlägga krigstaget
1396. De kanonkulor, de i flera rader begrafna lik, de benhopar, epäletter
m. m., som intill sednaste år i ymnighet hittats i denna nejd, tillhöra sanno-
likt en nyare tid. Linnanmäkis fordom blodade topp har icke längesedan
blifvit prydd med en vacker paviljong, omgifven af planterade alléer. Utsig-
ten är skön. Kannansaari, en bland vikens holmar, skall fordom haft ettklo-
ster och en rysk kyrka. Kerimäki och Sääminkä bönder hemta sina landt-
mannaprodukter öfver Parikkala till Kronoborgs hamn, för att derifrån trans-
porteras till Petersburg. Vigtig är isynnerhet smörhandeln. Pä en gång lago
på lastageplatsen vid åmynningen 7810 pud, och en bonde förde ensam smör
till ett värde af 20,000 Rub. S:r. Kronoborg var det förnämsta bland de ar-
rendegods, som från äldsta tider furmos i Karelen och pä vissa år för kro-
nans räkning utarrenderades. Såsom taffelgods gafs denna socken, jemtePa-
rikkala och Jachimvaara, 1728 åt prinsessan Elisabeth. Tvenne är derefter
erhöll Grefve Scawrowsky samma socknar, eller hela det nuvarande häradet,
hvilket sedermera inlöstes af kronan. Grefve Woronzoff erhöll 1797 samma
ofantliga donation, miste den någon tid derefter, men återfick den af Kejsar
Alexandermed tillydande5047 själar. Hans grefvinna, miss Pembrooke, uppbar
efter hans död godsets räntor utan att bo i Finland, och af henne köpte gref-
ve Kuscheleff Besborodko egendomen för 446,000 Rub. S:r. Dess förvaltning
är nu delad mellan tvenne hofläger, Kronoborg och Tervus, samt tre farmer,
Landbönderne utgöra årligen, utom 9,000 Rub.Sr i penningar, omkring4o,ooo

dagsverken. Tervus utgör socknens östligaste del med herrliga utsigter ntät
Ladoga.

Ju längre mot norr man följer kusten, desto brantare löpa bergarmarna
ut i Ladoga och omgifva smala, djupa vikar, ej olika Noriges fjordar. Sådan
är äfven

71. Utsigtenfrån Jachimvaara prestgård.

Ett stycke utanför viken är en liten holme, kallad Lapinliuha deraf, att
fordom en viss Kivilistulainen här skall hafva förföljt tvenne Lappar, hvilka
under flykten kastade sig i Ladoga. Hamnen är vigtig'såsom nederlagsplats
för handeln på Petersburg. Ungefår halfva socknen har underlydt Alex. Newski
kloster, tills de 1849, jemte Walamo klosters fiskelägen och jord i Kymmene
med full äganderätt öfverlemnades till finska statsverket emot ett årligt ar-
rende af 5,515 Rub. S:r. Socknen, af allmogen kallad Jachima, har nyligen
byggt sig en ny och pryalig kyr a. En sjukdom, kallad kulppukaula, be-
stående i en utvext på halsen, har här sin medelpunkt. Den är blott lång-
samt dödande och tillskrifves det svafvelhaltiga vattnet. — Litet högre upp
från Ladogastranden är Parikkala socken (af bondenamnet Parikka), äfven
kallad Joukkio och Koitsanlahti, efter en kungsladugård. Tillika med grann-
socknen Uukuniemi tillhörde Parikkala för 200 år sedan Arvid Wittenbergs
grefskap Nyborg. — Sordavala och Salmis härader betraktades ännu i Chri-
stinas tid såsom mindre betydande gränsländer, hvarföre de för ett ringa pris
byttes och bortslumpades. Familjerna Cronstjerna, Baner och Wrangel hade
här besittningar. Ifrån de första ryska tiderna var Uukuniemi anslaget till
sjökadettkorpsen i Petersburg, men återgick 1792 till kronan. Åren 1730—64
hade Alex. Newski kloster Impilaks, Suistamo och Sordavala. Dessa ställdes
1764 under Ekon. Kollegium i Petersburg samt förvandlades till krono 1797.
Leppälahti kapell, Salmis, Suojärvi m. fl. landsträckor köptes, efter att som
donationer hafva genomgått flera händer, jemte bräder, inventarier m. m. 1826
af Handl. Gromoff för 4,200,700 Rub. B:oo Ass. Hela egendomens areal
utgör en million tunneland eller omkring 50 qv. mil, större än månget hertig-
döme. Prikasschiken (inspektorn) har 12,000 Rub. i lön, utom andra förmå-
ner. Olouetska posten går genom godset, och likväl har detta eget postkon-
tor, hvarifrän ofta 50 rekommenderade bref på engäng expedieras. De största
sägv»rk finnas i Salmis donationen, neml. Tulemajoki, Uksujoki, Leskelä,
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Koirinoja. På dess är 1838 skadlagda bruk, Suojärvi eller S:t Annie, be-
arbetas ortens rika tillgäng pä Sjö- och myrmalm. Produktionen är 6,000 skep-
pund tackjern, obetydligt sfångjern. llamants har i Herajoki ett kopparverk.
Vigtigare är Pitkäranla koppar- och tennverk vid Ladogas strand i Impilahti.
Smältningen påbörjades 1813, men nedlades 1818. År 1817 bildade sig Pilkä-
ran(a kompaniet, som för 110,000 Rub. S:r inköpte detta, jemte det 5 verst
derifrän belägna Koirinoja eller Milrofanij. — Fältspat och qvarz blef sedan
1815 öfverallt en vigtig exportartikel till porcellinsfabrikerna i Ryssland. Bland
stenbrotten vid Ladoga är intet märkvärdigare, än marmorbrottet i

72. Ruskiala.

Ruskiala marmor är än askgrå med gula och grönaktiga ådror; au grön-
aktig med hvi(a och svarta ådror, au hvit, grå och svartspräcklig, än brun
gräspräcklig samt förekommer i en sträcka af '/* mil. Äfven anuotstädes i
trakten finnes marmor. Första stenbryluiugen i Ruskiala begynte 1768. Ver-
ket tillhör kronan och slår under kommissionen för Isaakskyrkau. Arbetet ut-
föres mest af Finnar, stundom till ed antal af 500, legde for en viss tid af
sommaren. Genom krouans bygguader för tjenstemän och arbetsfolk har en
liten köping uppstått. Sedan marmorblocken blifvit huggue i sina kubiska
former, föras de till marmorsågen, ett litet stycke söder om Helylä a, hvil-
ken synes på planenen. Denna säg har 28 ramar, som säga blod 5 avarters
längd i veckan, emedan säguingen sker medelst sand och icke genom vanliga
sågtänder. Man finner denna marmor begagnad i kasanska och Isaaks kyr-
korna, marmorpalatset, kolonnerna i Gatschiua och andra stora bygguader i
och vid Petersburg. Kyrkan är, jemte den i Jacbimvaara, den nyaste och
vackraste vid Ladoga. Vid kyrkobyn föreföll en kort, men hel affär deu 17
Maj 1789. Helylä a flyter ut i Ladogas nordligaste fjärd, Hiienselkä. Vid
nya bron, som leder derölver, är ett mycket högl berg, Paasativuori, med en
springkälla midt pä toppen. Ungefär 18 verst frän Sordavala ligger Pötsö-
vaara, det högsta berg vid norra Ladoga, hvarifrån man ser 6 kyrkor samt
Walamo. Allmänna landsvägen ät Oloiiets har flerc sköna vyer.

73. Walamo.

När Ladoga någon gång hvilar i lugn, är utsigten öfver dess oändliga
yta utmärkt skön, och vid hägring synes från stranden det ensliga Walamo.

Öfverfarlen är kortast frän Sordavala. Först passerar man pä Leppäjärvi fjärd
under 15 verst de täckasle holmar, Kukkasensaari, Lihkatschu, Jänissaarioch
längst till höger Markalsinsaari. Vid åttonde versten far man alldeles nära
förbi Haukkariuhias branla stränder, i hvars berg en storjernringsitter, hvar-
ifrån i fordna krigstider en lina varit spänd öfver till Reikkala holme, Intet
land synes till höger eller vensler, men ät försläfven böljar en mörkare prick
antaga gestellen af en ö, oCh de glänsaiide kupolerna erinra att man nalkas
Walamo kloster. Man inlöper dil genom en djup vik, som är 2 verst läng,
men så smal, att fartyget löper (ätt invid de höga skogbevuxnastränderna.
De( i qvadrat byggda vackra klostret är beläget på en hög backe och inne-
sluter en annan dylik mindre byggnad, der den förnämsta af klostrets fem
kyrkor är belägen. Denna kyrkas rikedora pä alla slags dyrbarheter är be-
kani. Munkames antal är 100 a 150, hvilka, under den (id de äro lediga
från bönstenderua, 'sysselsätta sig med trädgårdsskötsel och några slöjder.
En mängd bönder frön fasta landet äro dessutom antagna till arbetsfolk pä
klostrets betydliga åkrar och ängar. Ed s(örre antal hästar, men icke andra
kreatur, underhållas. Renar, som om Vintrarna komma dit öfver, fä lefva i
fred, emedan pä ön är förbjudet ad skjuta. Klostret omgifves pä södra si-
dan af en äldre fyrkantig trädgård, pä den vestra af en för 12 är sedan an-
lagd ännu vackrare. Hela ön är 8 verst lång och något smalare samt inne-
håller 6915 t:land bergbunden jord. Under svenska tiden furmos här 7 be-
suttna hemman. Enligt muiikarnes egen uppgift, anlades klostret redan är
992 af Sergi och Germun, ehuru det sedan under krigstider flera gånger öde-
lades. Nuvarande klosterbygguaden päbegyntes 1783. Walamo har först inom
sednaste halfva sekel vunnit betydenhet och glans, (y ännu 1786 var det ett
kloster af tredje klassen, och 1794 hade det, jemte en abbot, blott tre munkar.
Men år 1797 doneradekejsar Paul åt detsamma laxfisket i Kymmene elf ra. m.,
som numera af finska statsverket ersattes i reda penningar, och kejsar Ale-

xander gaf det 1811 en ny utvidgad stat, som ytterligare ökades 181:), hvar-
efter Walamo är 1821 förklarades för kloster af första klassen. Deu sik, som
fångas vidWalamo, anses för fetast och smakligast. En bland sina vigtigaste
inkomstkällor har klostret genom gåfvor af den stora mängd bohumoltser eller
vallfärdande Ryssar, hvilka året om anlända, men talrikast till Petri-Pauli-
festen den 11 Juli. Desse åtnjuta pä klostret eu dags gästfrihet.
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Emellan Walamo och Konevils. den andra, 5 verst trän Pyhäjärvis
kust belägnaklosterön, skall Ladoga vara inemot tvåhundra famnar djup; der-
emot äro södra och östra stränderna så grunda och uppfyllda med saudrellar,
som af vågorna flyttas än hit, än dit, att sjöfallen der är ytterst o'säker och
kanaler 'långs hela södra kustlandet blifvit en nödvändighet. Den olaliga
mäugd fartyg, som öfver Ladoga fora varor till Petersburg, följa vestra ku-
sten. Äfven denna har blod en enda god hamn, vid Konevils; för öfrigt har
man på några ställen med mycken kostnad af s(en utbyggt små hamnar (ka-
vanja). Karakteristisk för Ladoga är stören både till fångst och transport.
När en sådan kännes vara i notvarpet, anses ingen mensklig makt kunna fä
honom i land, om han icke sjelf behagar. Emellertid följer han vanligen be-
skedligt upp pä grundel, der en erfaren fiskare, försedd med borr och rep,
vadar ut och skubbar honom sakta om trynet. Deraf ljusas stören sä, att
han låter fästa linan vid' sid broskiga (ryne. Störar fångas af ända till 10
puds vigt och derutöfver. Fem eller sex sädana följa, simmande vid sina li-
nor, i släptåg efter en Iremastad lodja (soima) (ill Petersburg; vore de flera,
skulle de domineraskutan. — Ar 1811 anskaffade ett bolag Ladogas första ång-
fartyg, hvilket redan 1817 gjorde hafveri och slutade sin rörelse. Följande år
byggdes elt annat och 1851 ett (redje, kalladt Peter den store. En eller två
gånger i veckan göra dessa fartyg turer mellan Sordavala, Walamo, Kone-
vils (7 mil) och Schliisselburg (9 mil), eller ock hela linien fram till Peters-
burg (26 mil). Förbi det historiskt märkvärdiga Nöteborg (nu Schliisselburg)
passera grundgäende Ladogafarare-genom den slolla kejsaresfadeu ut till Ne-
vans mynning ocb, om de sä behaga, vidare ut förbi Kfonstadt (Retusaari)
lill Finska vikens vida kringspridda öar, Seitskär (Seilakari), Lavansaari, Pie-
nisaari, Högland, för sina höga berg af Finnarne kalladt Korkiasaari och
ryktbart för sjöslaget 1738, samt slora och lilla Tyttersaari, utom tallösaklip-
por och grund, som lägga forsat för seglaren. Befolkningen pä dessa utöar
är, likasom deras anor, de fordne Karelarue, djerfve sjömän och bevarar myc-
ket af sina gamla traditioner. Fyra bönehus hafva här redan länge funnits,
hvilka ända till 1830 utgjorde ett slags eget pastorat under kapellanen i
lijörkö, som derföre kallades pastor insularum.

VI. Savolaks
Savolaks (Savo, Savonmaa), elt af Finlands inre landskapet utan

hafskust, beräknas hålla 28 mil i längd, 15 äl6 i bredd och 270 qvadrätmil
i areal. -Till formen liknar Savolaks ed päron vändt med sljelken ä( norr.
Dess gränser beröra i öster och söder Karelen, i norr Österbotten, i vester
Tavastland, i sydvest ett hörn af Nyland, samt hafva både i äldre och nyare
tider vari! myckel omtvistade. I början uppkommo dessa (vistcr mellan invä-
narne »jelfve, särdeles mot Tavastland. i följd af karelska stammens framträn-
gande in pä Tavaslernes fordna område längre mot vester. Tre mäikvärdiga
rägångshandlingar frän åren 1115, 1116 och 1152 vitlna ad Savolaks gränser
mot Tavaslland dä först, efter bidra inbördes klagomal, utstakades. Efter
1713 års fred, som bor(klöf elt stycke af Savolaks, föreföllo här flera tvister
om liksgränsen. Provinsen har under tidernas lopp fördelats pä olika län; ef-
ter nu gällande indelning hör sydligaste delen till Wiborgs, den södra till
Sanct Miehels samt den öfriga och norra delen till Kuopio län. Uppkom-
sten af namnet Savolaks har förklarats olika; allmännast härledes det af S:t.
Miehels socken, hvilken i äldre tider hetal Savilahli och. anses vara den
kärna, kring hvilken odlingen först begynl utbreda sig. Andra tro sig äter-;
finna dess ursprung i ordet sa vo I o( s c h ie, hvilket förekommer i ryska krö-
nikor begagnadt om nejder och folk belägna på andra sidan om en vattende-
lande höjd (vol ok). Provinsen bär i sid vapen en gyllene båge i svart fält
med uppspänd pil. Skölden befäckes af en grellig krona.

I hela det vattenrika Finland är Savolaks del vattenrikaste. Sä mänga
herrliga stora sjöar, så mänga ypperliga kommuuikationsledcr äga fä länder
pä hela jorden att inom samma omfång uppvisa. Här begynner vid Maansel-
käs södra sluttning den sammanhängande kedjan af de förut omnämnda On-
kivesi, Maaninkavesi, Kallavesi med Juurusvesi, Suvasvesi, Juojärvi, vidare
söderut genom Warkaus fors och kanal Äimisvesi, Haapavesi, Haukavesi,
Pihlasvesi med de karelska v atinen och slutligen deu besjungna Sairaen, för-
utom otaliga mindre vattudrag, stängda mellan de höga åsarna och spejande
efter den första närmaste däld, för att söka genom de täckaste suud sina
väntande syskonsjöar. De flesta af dessa sjöar omsluta olaliga uddar och
öar af den rikaste omvexliug. Talrika branta åsar, stundom öfvergående i
länga, men låga bergsträckor, frambringa eu sådan rikedom af de skönaste
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ulsigter, att tecknarens val här är svårare än någonsin annars. Mellan höj-
derna och sjöarna utbreda sig vidsträckta mossar och kärr, hvilkas ödslighet
fordom vanryklade hela provinsen med all dess skönhet; Gustaf 111 brukade
ofta tala om "/ra (le.srris de Savnlax"'. Norra delen af Savolaks kunde för dess
ständigt vcxlande berg och dalar kallas en dotter af Maanselkä, som under
Försöket alt framtränga längre ät söder här spridt sina utposter. Södra delen
är jemförelsevis jemnare, hvarföre ock sjöarna här fä utrymme att vidga sig
öfver större ytor. Tre åsar särskilja de större vattnen i Savolaks. Den nord-
ligaste går från norra länegränsen genom Pielavesi, Kuopio socken och Suo-
nenjoki nedäl S:t Michel, skiljer Saimas vattensystem från Pajanas och kal-
las Ve en jakaja, vattendelaren. En annan ås stryker från Maanselkä nedåt
Idensalmi; en tredje går öster om Onkivesi ned till Toivola pass norrom Kuo-
pio och vänder sig derifrån österut åt Libelits i Karelen. De båda sist-
nämnda genomskäras pä liera ställen af sjöarna. Jordmånen i Savolaks
är oftast slenbunden, tält under den bördiga svartmyllan vidtager pä de fle-
sta orter grof sand, blandad med samma gaslera, som varit ett sä fruktans-
värdt hinder för byggnaden af Saima kanal. Mineralriket synes fattigare än
man skulle förmoda, dock har man, jemte några de vanligaste malmer, funnit
bergkristall, sandslen, lälgsten ni. m. Badeker och äng ha, till följe af
jordmånen, alltintill sednaste lider varit otillräckliga, men deremot svedje-
bruket, som här af ålder vari! ytterst allmänt, så gifvande, alt Savolaks ej
sällan haft spanmäl alt alläta till de närmast liggande landskapen. Savolak-
saren har lefvat af sin skog, sveden har gifvit honom bröd och sägslocken

penningar. Länga tider förgå, innan den utmärglade jorden af en afbränd
sved äter beklädes med grönska ; det är derföre en resandes ovana öga drö-
jervid de mänga kala och ödsliga kullarna invid alla vägar i Savolaks. Hvarfö-
re, säger han, står här naturen sä vanlottad? Man svarar: för tio eller ljugu
är sedan var här en sved. Äfven sednare tiders sägverk ha kommit skogen att

glesna. Poläterua kommo sent till Savolaks; linet har först i en nyare lid
begynt allmännare odlas, men kan ej i godhet mäta sig med det (avastländ-

ska. Vilda och tama djur äro här desamma som annorstädes i Finland, dock
alt den vilda renen stundom visar sig i norra Savolaks, elgen uågongång och
björnen ofla. Hästen är här af utmärkt godhet, härdig, snabb och vacker,
när racen hålles ren; men kännare klaga, ad införseln af ryska ston begyn-
ner att försämra den inhemska racen. Sjöarna äro stundom mycket fiskrika;

laxen gar längt upp i Saimen. gösen är allmän, dock allmännast af alla mnj
kan. hvilken sallad är bondens vanligaste sofvel.

Savolaksaru är i grunden icke annat än en tillökt, om icke just alllid
förbättrad upplaga af slamfolket Karelaren, hvarföre det mesta som blifvit
sagdt om den sednare äfven har sin tillämpning pä den förre. Likväl finnas
olikheter, uppkomna genom århundradens inflytanden. Karelaren, klufven af
riksgränsen i tvenue religioner och tvenne läger, har sökt sin räddning i det
sega fasthållandet af forntida lynne, dä deremot Savolaksaren visat sig mera
eftergifven för en nyare verldsäsigl. Savolaksaren är rikare och mera obe-
roende; mellan de båda ytterligheterna af ödmjukhet utan sjelfförtroende och
herreaktighet ulan hejd lutar Savolaksaren mer åt den sednare, likasom Ka-
relaren mer ät den förra. I Kuopio, Idensalmi, Ranlasalmi m."fl. förmögnare
soknar rader en bondearistokrati, hvilken, ehuru icke sällan dryg, vanligen ej
saknar en viss värdighet och fördelaktigt skiljer sig från Nylands eller Åbo-
nejdernas halfhcrrar. Savolaksaren, mera än West tinnen och Karelaren af-
stängd från främmande inflytanden , har goda anlag att inom sig utbilda en
uationel finsk kultur. Den gamla runosängen häller pä att utdö i hans land,
men barder af nyare stil och sånger af nyare innehåll har han flera än andra.
Hans dialekt, den s. k. savolaksiskan, är af alla oslfinska den mest utbredda,
sträcker sig frän Willmanstrand till Kajaua läns gräns, frän Kivijärvi och.
Jämsä ända till Pielisjärvi och Sordavala samt efterslräfvar under Gottlunds
in. fl:s händer rangen af sjelfständigt skriftspråk. Likt Karelaren nyttjar han
egna slägfnamn. Rökpörlen äro ännu i bruk hos detta svedjefolk, gårdarna
vanligen enstaka och nusen spridda; en egenhet är att hästarne mångenstä-
des vintertid fodras i boningsslugan. -Renligheten är blott hos de förmögna1
en dygd. Karelarens egendomliga forntida klädedrägt är längesedan aflagd
i Savolaks; stundom, såsom i Mäntyharju, ser man ännu äldre personer be-
hålla qvarlefvor deraf, såsom qviunornas linnehufva (lakki, nälty) och länga
ljusa ylletröja (hame) samt karlames grylmössa (patalakki) med röda lister;
men ungdomen följer tidens mode, utan att aflägga det gamla begäret för
lysande färger. För öfrigt råder i de förmögnare soknarna, och mest i nej-
den af Kuopio, en annorstädes i finska bondens boning oerhörd lyx; ickeblott
silfver i skåpen , siden i drägterna och kaffe eller rhum bland välfägnaden,
utan ganska ofta äfven vin och cigarrer vid högtidliga tillfällen — en och
annan till Kuopio inrest Oroesus reqvirerar stundomchampagne — samt guld-
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nipper, dyrbara pelsverk och isynnerhet rikt prydda schasar och seldon. Ty

Savolaksaren är stor hästvän, det är hans svaghet att ila förbi sina soknebor
i en grann släde med en häst i redet af 2 till 300 rubel silfvers värde och

derutöfver. De formliga kapplöpningar man de sednare åren begynt anställa
vid Kuopio äro derföre mycket, i allmogens smak och skola sannolikt med ti-
den blifva ett nationalnöje.

Seder och bruk hafva, jemte klädedrägten, för det mesta jemnats till lik-

het med det öfriga landets. Bröllopen äro vidlyftiga och firas under mycken
välfägnad; begrafningar enkla, barndop utan kalas. Danslekar äro mycket i
bruk; Mag. Reinholm hår af dem samlat ett otroligt antal. Gåtorna hafva
bibehållit sitt anseende. Savolaksaren är i allmänhet en förståndigare man,
än den barnsligt naive, för hjertats intryck känsligare och derföre merapoeti-
ske Karelaren. Deda röjer sig äfven i lek och säng, hvilka i Savolaks äro
sinnrikare? men ock mera kallt förståndiga. Af samma orsak är Savolaksaren
mindre vidskeplig, än sin halfbror i öster; han ler ät månget skrockfulltbruk,
som hans gubbar och qvinnor af vana bibehålla; hans begrundande och klyf-
tiga lynne har ofta sökt sig ett fält pä religionens område. Sedan mer än
två menniskoäldrar har Savolaks varit den finska pietismens härd och utgångs-
punkt, ehuru den aldrig der vunnit denutbredning, som i det energiska Öster-
boden. Den bibelkunnige, andligt kraftige Savolaksaren Paavo Ruotsalai-
nens namn är vida bekant. För öfrigt sakna de orimliga historier, som va-

rit i omlopp om Savolaks', likasom Österbodens, pietister meiändels all grund.
Med afräkuiug af enskilda afsteg, som af de applystareogillas, äro dessapie-

tister ett fridsamt folk, hvars seder och laglydnad blott okunnigheten eller
illviljan söka att göra misstänkta.

Savolaksarens slörre kiyftighet visar sig i den större spekulalionsanda,

med hvilken han drifver handel och (rafik. Karelaren är lika rörlig, men hans
trafik går, machinmessigt och ständigt i samma apar. Savolaksaren deremot
förstår att lämpa sig efter konjunkturerna; slrömmen af hans trafik har sedan
tjugu är tillbaka tagit en riktning rakt motsatt dess förra. Äun.u vid nämnde
ad säg man de österbottniska kustslädernas gator och torg uppfyllda af Sa-
vobönders lass, hvilka i långa rader ofta pä mer än trettio mils väg ditförde

smör, talg och andra produkter af åker och ladugård. Af hela denna vid-
sträckta tillförsel synes numera kuappt ett spär, en betingadfora pä Uleåborgs
saluplatser eller en spekulant, som'mindre kommit i afsigt att sälja, än i af-

sigt alt uppköpa renkött och lax. Savolaks hela export har vändt sig ål sö-
der; likt ett ständigt mäktigare sugande strömdrag, ha Petersburg och Wi-
borg dragit provinsen till sig och sålunda förberedl den stora omsvängning af
nejdens hela trafik, som blir den första och oundvikliga följden af Saima ka-
nal. När derföre den österbottniske köpmannen klagar ad kanalen i en nära
framtid beröfvar honom hälften af hans tillförsel, förgäter han, att denna
märkliga omkastning af handelns slröm tagit sin början en half mansålder
innan kanalen beslöts, och visserligen påskyndas, men icke förorsakas af denna.
Nu först har Savolaksaren begynt uppskatta värdet af sina stera sjöar som
kommunikationsmedel i och de lider äro förbi, dä man medelst godtyckliga
reglementen sökte lena handeln i naturvidrigabanor. Genomad förvandla dess
stora sjöar till halsvikar och dess stränder till hafskuster, kommer kanalen
alt vända ut och in pä hela Savolaks. Upplandslrafiken, som härtills concen-
trerat sig kring Kuopio och der, under vidsträckt tillopp från både finska och
ryska orter, frambragt den största marknad Finland äger, kommer hädanefter
att öfver Wiborg utflöda till verldsmarknaden och derigenom antaga en mera
storartad och (otalt förändrad karakter.

Savolaks utgjorde ursprungligen eu del afKarelen. Bland deredan nämnda
förklaringarna af dess namn berätlar en sägen följande *). I fordna tider
hände sig att en skara Karelare drog vesterut öfver ofantliga skogar och öde-
marker ad söka sig nya boningsplatser. Uttröttade af otroliga mödor, nalka-
des de den vackra strand, der nu S:t Michel är beläget, och sågo der röken,
ifrån ett pörte uppstiga mot den klara morgouhimmelen. Dä utropade de i
sin glädje: savu! savu! (rök! rök!) och beslöto att här bygga och bo. Ud-
den, der pörtet lag, benämnde de till minne häraf Pirtliniemi och viken
derinvid Savulahti. Här byggdes den första kyrka, sannolikt till erkeeu-
geln Michaels ära, och sokueu deromkring, som i början kallades Savolaks,,antog i eu sednare tid sin skyddspatrons namn. Härifrån säger berättelsen,
hafva efterhand kringliggande nejder blifvit bebyggda genom utflyttningar,
hvarföre ock denna trakt fordom varit kallad Stor-Savolaks (Suut-Savo-
lahti), dä deremot de kring Kuopio liggande sokuar af ålder kallals Lill-
Savolaks (Vähä-Savolahti). Under sitt framträngande mot vester stötte
Savolaksarne på Tavasterne; desse veko, ej utan blodig tvist, så att då denna

*) Jmfr härom Kertoelma Simr-Savosta eli Mikkelistä, A. G. Koranderilta.
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träta drogs inför Karl Knutson Bonde i Wiborg 1416, Tavasterne jemmerligcn
klagade ad Savolaks allmoge dem gjort 'dräpelig skada med mord, mauslagi
brand, rof och mångfaldiga väldsgcriiingar," medan Savolaksarne a sin sida
klagade alt Tavasterne "mördat, slagit deras vänner ihjäl och huggit dem se-

dan i slycken. sä alt hundarna ålo dem rent upp." Emellertid behöllo Savo-
laksarne en del af sina vestra grannars fordna område. Vida mer förhärjande
voro de fejder, för hvilka Savolaks var ulsalt i sin egenskap af grävsort mot

Ryssland. Århundrade efter århundrade, slägte efter slägte, under nästan
alla krig med grannstaten'härjadesdessa olyckliganejder delvis eller totalt, så
att blott skogar och ödemarker gäfvo det flyktande folket en ömklig fris(ad.

Äfven i klubbekriget var Savolaks invecklad!. Dock, folkels sega kraft upp-
reste sig hvarje gäng äler efter förödelsen, och det ärfdefränjdessa bislra tider
en tapperhet, som gjort Savolaks brigaden, Savolaks jägare, vidaberömda
uti de finska krigens annaler.

Savolaks lyder under det nyss inradade Kuopio stift samt omfatiar 25 pa-
»lorater och 10 kapeller, fördelade pä 4 prosterier (Willmauslrands, Södra Sa-

volaks samt Norra Savolaks ofre och nedre). I öfrigt lyder provinsen under Wi-
borgs hofrätt samt underkarelska och, sydligas!, wiborgska lagsagorna. Dess
område är fördeladt pä 5 provincialläkaredislrikter. Till Wiborgs län höra föl-
jande soknar af Savolaks:

I. La p p ves i härad med Lv u m äki, Lap pve s i, K 1cmi s, Taipa I-
s a ar i och S a v i t a i p a I e jemte S u o m e u n i e m i kapell. Denna nejd ulgör
dammen emot Saimas södra fjärdar, som här, oaktad! markens starka slutt-
ning, ej förmå genombryta saudvalleu, men sannolikt sippra fram genomunder-
jordiska ådror. Hela nejden är starkt vatlcudränkf, och jordmånen lös, der
granit ej möter. Marken sluttar starkt ät söder. I Lappvesi utflödar Saima
kanal, livarom mera längre fram. Dessa nejder äro uppfyllda af minnen från
1788 års krig, för hvilket Savolaks var den förnämsta tummelplatsen. 1743
års fred hade utsträckt ryska gränsen till Christina socken, dä Suomenuiemi
tillföll Ryssland. Detta kapell omsluter en ansenlig sjö, Kuo Ii raajärvi,
som, förstärkt af vatten frän Mäntyharju, utfaller genom Kärnäkoski och
Par takoski strömmar i vestra Saimatvesi (äfven Savilahti, en vik af
Saimen). Här hade Ryssarne är 1790 starkabatterier. Den 14 April anryckte
Svenskarne öfver frusna sjöar frän Christina; Gustaf 111 var sjelf tillstädes;
hufvudstyrkan anfördes af baron G. M. Armfelt. Partakoski blef taget genom

öfverrumpling, Kärnäkoski med slorni; fiendens kanoner och niaga»iner föllo i
Svcnskarnes händer. 1). tO April sökfe fienden att återtaga dessa vigtiga
punklcr, men slogs tillbaka. Mindre lycklig var expeditionen mot Savilaipalc,
hvarom mera. Davidsstad i Luumäki, bekant för nejdens höga backar, be-
stämdes 1793 till gränsfästning, men har endast haft en obetydlig garnison. För
5 eller (i år sedan såldes denna s. k. siad pii auktion ät en handlande i Fre-
drikshamn. Klemis kyrka är belägen vid en vik af det örika Xi vijärvi, Tai-
palsayii kyrka pä en betydlig ö af Stora Saimas vestra fjärd.

Vid södra kusten af samma fjärd ligger det lilla, men täcka Willman-
strand (Lappeenranta, Lappstrand). Både det svenska och finska namnet,
jemte socknen Lappvesi, erinra om vilda mäns, Lappars, vistande här i eu af-
lägsen forntid. Om stadens första uppkomst känner man endast, att Wiborg
är 1517 erhållit rättighet till frimarknader i Lappstrand; torhävda uppstod
deraf en köping, hvilken år 165« synes hafva haft egen styrelse, men år 1683
äter nedsattes till blott en lastageplals för Wiborg. Efter denna stads afträ-
dande till Ryssland lades Willmanstraud i judicielt och administrativt hänse-
ende under Fredrikshamn intill 1784, dä här tillsattes egen magistrat och
borgmästare. Någon tid residerade här landshöfdingen öfver Nyslotts och
Kymmenegärds län. Äudtligen den 4 Okt. 1816 erhöll Willmanstrand uppstads-
rätt. Stadens läge är intagande vackert med utsigt öfver Saimas öar och
fjärdar. Pä en udde i dessa är den lilla och tränga gamla staden, omsluten
af fästningens vallar. Här förvaras inom spinnhusets läs och bom qvinnliga
brottslingar och lösdrifverskor frän hela Finland till ett antal af omkring 200,
nära hälften barnamörderskor; några sitta i ensliga celler; ett särskildt rum
innesluter Zigenerskor, af hvilka somliga medföra späda barn. Zigenarne
kalla denna afdem fruktade stad "Stranuaki-pfu." Fästningen är numera iudra-
gen, och verken underhällas ej af kronan; högt gräs vexer pä defordom blod-
stänkta vallarna. Åt stadssidan höja sig vallarna af ett utanverk enskildt för
sig och med den skönaste utsigt. Staden, hvars vidd utgör endast 80 tunn-
land, förutom tre är 1819 tillköpta hemman, har omkring 800 här bosatte in-
vanare, men räknar som borgare nära 600 1 Ryssland vistande personer, band-
lande med deras familjer, hvilkas utskylder bilda stadens förnämsta inkomst-
källa. Staden har en lägre elementarskola. Pensionerade familjer frän andra
orter hafva här sökt en billig boningsort. De sednare åren ha flera vackra
hus blifvtt uppförda. Willmanstrand har en smakfull danssalong, en liten säll-
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skapsthcater, en helsobruuu in. fl. inrättningar för nöje och uytla. till större

delen tillkoinnc genom dess nuvarande läkares drift och omtanke. Den 30

Nov. 1818 gafs här med utmärkt framgång det forsla finska sällskapsspekta-
kel i Finland: Silmänkääidäjä (Ögonvändarcn).

11. Jääskis härad har af Savolaks soknarna Joutscno och Ruokolnks
med Rjauljärvi kapell, liggande i en halfcirkel kring stora Saimas sydöstra

fjärdar. Kustvägen frän Willmanstrand hilät går öfver stora, ofta ödsliga
moar; till höger bortom kullarna framskymtar det belydliga Immalajärvi, till
venster Saima. Wuoksens utlopp är i Joutseuo, en half mil norr om Siilola
färja. För att rätt anslås af denna brusande flod, lik menskliga lifvet "en
strid frän början", måste nian utgå frän Saimas lugn. Skyddade mot nor-
danvinden af stora till Ruokolaks hörande öar, äro dessa fjärdar så fridfulla,
sä djupblåa, som visste de aldrig af lifvets strider. Ruokolaks kyrka ligger
täckt vid stranden.

111. Af Heinola härad hör till Savolaks endast en del af Män ty-
nar ju socken, fordom klufven af riksgräusen, som gick längs Kallavesi-
sjö, som utflyter i det vid kyrkan belägna Pyhävesi, derifrän genom Py-
häkoski ut i Lahnaf csi och Juolavesi, för ad sedan genom det stora
Wuohijärvi, jemte öfriga Päjäuevatteu, inströmma i Kymmene elf. 1
Mäntyharju höllos från 1743 till 1808 kyrkoböner för både svensk och rysk

öfverhet. Folket i denna nejd var en tid känd! som slagsbullar under namn
af Puukkojunkkarit (knifjunkarne), men af denna stridslystnad synes numera
föga eller intet spär.

IV. S:f Miehels härad omfattar Ka ngas ni emi, Christina och
S:t Miehels socknar samt det nyss (1851) som egen socken särskilda Hir-
v ens alin i. Nejden är rik på stora sjöar (om Puulavesi m. fl. längre fram).
Till Saimasystemet höra Syysjärvi och Remojärvi, vidare i Christina
Yövesi, en arm om Saima, som sträcker sin länga vik till soknekyrkan,
samt de dermed sammanhängande Louhuvesi och Lietvesi. Med Lietvesi
sammanhänger Lehmävesi, som genom Koskenselkä är förenad med
Puumala sund och vattnen från öfre och medlersta Savolaks. Alla dessa sjöar
äro ytterst rika pä uddar och öar. 1 Louhuvesi är en holme, Linuasaari, med
spär af en forntida befästning och af eu stenbro till fasta landet. Brahe-
linna i Christina socken var fordom en kungsladugård, sedan öfverstebo-
»lälle för Savolaks infanteri. Här byggde Pehr Brahe är 1610 nära kyrkan

ett slott af sten - soknen är uppkallad efter hans fru, Christina CatharinaSten-
bock, och bådas porlrätier förvaras i kyrkan. Icke långt frän slottet var un-

der 1788 års krig en hamn för de svenska kanonsluparna på Saima. I den
fordna Stor-Savolaks, numera S:( Miehels socken märkes Sairial a gamla
kungsgård (sedermera dubbelt rusthäll) och Liukkola Majorsboställe. Om
Porosalmi längre fram. Här ligger släden

S:t Michel vid en djup vik af Saima. De dit ledande sunden Ve ä-

tämäsalmi, Vuoltensalmi och Siikasalnri blefvo åren 1831—30 vid-
gade till 5 fots djup och 20 fots bredd i botmen, för ad gynna landlhandeln.
Under svenska liden fuunos här postkontor och gränsetullkammare; anläggan-
det af en stad kom redan då i fråga, men synes ha blifvit för skogbrist upp-
skjutet. S:t Miehels fundationsbref utfärdades den 7 Mars 1838, dä staden
med uppstadsprivilegier samt handels- och näringsfrihet anlades pä Olkkala och
Magnusala af kronan inlösta hemman. Stadsplanen utgör 07, ägorna 1619
tunnland. Sedan guvernörsresidenset är 1843 blifvit frän Heinota hitflyttadt,

har folkmängden (1841 blott 181 personer) varit i raskt stigande och torde nu

utgöra omkring 400. Kyrko- och faitigvärd är gemensam med soknen. S:t
Miehels marknader hafva af ålder varit bland de mest besökta i landet. Om-
sättningen af hästar, lin, spanmål, smör och öfver Willmanstrand kommande
ryska varor är dervid betydlig. Tre landningsbryggor äro anlagde för sjö-
trafiken. I nejden närmast släden äro stengärdesgärdar af ovanlig längd
uppförda, mest uppä förre guvernören Baron Boijes föranstaltande. Annars
har allmogen den osed att upplägga stenarna midlpä åkem.

V. Jokkas härad, öster om det förenämirda, omfattar soknarna Piek-

sämäki med Haukivuori kapell, Jorois, Jokkas och Puuin a1a.
Samma vatteurikedom äfven här. Det sforaKyyvesi i Pieksämäki och
Haukivuori sfär genomKyykoski i förbindelse med Päjäne systemet. Det ymniga
tillflödet frän norden genomströmmar i lallösa fjärdar Jorois (I. ängel mä-
selkä, Sysmäjärvi m. fl.) och Jokkas (Juvanjärvi vid kyrkan,
Rautajärvi, Suurenrannanselkä) utbreder sig, derpä i Puumala uti
det ansenliga Luonterivesi m. fl. samt bildar vid Puumala sunden

; föreningspunkt med Haap a vesi och vattnen frän Nyslott. Söder om Puu-
| mala vidga sig Lilla Saimas fjärdar. I dessa nedra farvatten har Saimas
; skärgård flera stora och bebodda öar: Hu ris sal o 1| mil läng, Lintusalo
; 1 mil, Koukansalo lf mil, Wil jak ans a1• H mil och Ku Ikemas-
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aalo 1> mil läug. Puumala sund var under 88 års krig elt pass, pä hvilket
båda de stridande parterna salte stor vigt, för sjöförbindelserna mellan de
öfra och nedra sjöarna. En svensk fördelning under major Gahn försvarade i
Maj och Juni 1789 denna post mot flera fiendtiiga anfall. Sedan han kort
derpä nödgats draga sig tillbaka, behöll fienden Puumala till krigets slut och
befåstade sig der.

VI. Räntan almi härad, öster om den föregående, omfattar soknarna
Sulkava, Saminge, Kerimäki samt Ran tasalm i med Heinävesi ka-
pell. Här, i medelpunkten af Savolaks sjösystem, är hela nejden en skärgärd.

Seglande uppåt frän Puumala genom Haapavesi, inkommer man i Sulkava pä
det stora öbeslrödda Pihlajavesi, lemnar till höger Puruvesi bakom Pun-
gaharjus åsar i Kerimäki (hvarom mera) och passerar genom Haapasalmi
sund vid Nyslott in i Rantasalmi-sjöarna Haukivesi, Jout senovesi, Äi-
misvesi och ed anuat Haapavesi, hvilka genom det breda Orivvirta slå
i direkt förbindelse med stora Orihvesi åt ösler. Oräkneliga vattendrag
sammanlöpa här frän alla häll: frän öster Wehkajärvi, Sulk avajärvi,
Enojärvi, det stora Sorsavesi, med tillflöden af Wu okolan jarvi och
Pyyvesi, samt Kermav esi mod sina dottersjöar; frän vester hitslrömma
Jokkas och Joroisvaden, frän norr Leppävirla sjöar. Porlhans bestridda upp-
gift, att dessa neiders vatten i folkels mun bära det gemensamanamnet Eno-
vesi (icke Saima) bekräftar sig. Stora, af dem kringflutna landsträckor bilda
i denna vidsträckta skärgärd öar. Eh sådan stor öar Soisalo, den största

i Finlands insjöar; dess södra del upptages af Heinävesi kapell med kyrkan.
En annan nära 2 mil läng ö är Rantas al o i Rantosafmi med ett öfverste-
löjiiiantsboställe. Äfven Kerimäki socken är medelst kanalen vid Raikus mel-
lan Orihvesi och Purovesi kringfluten. Andra öar är AHvensalo, Tora-
salo, Kärisalo ni. fl. På en udde vid stranden af Linnasalmi sund i Sul-
kava är elt högt berg, Linnavuori, med spär af befästningsverk. Vid Park-
kumäki i Ranlasalrai, 26 verst från Nysloti, stod den 21 Juli 1789 en het
affär. Öfverste S(edingk angrep här fienden under general Schultz, förvillade
honom genom låtsade anfall ock intog, efter (apper( motstånd, hans positioner,
läger och artilleri vid Parkkumäki by, jemte 19 officerare och625 man fångne,
hvarigenom fiendens offensiva planer i Savolaks för nämnde år tillintetgjor-
des. — Vid Haapauiemi i Rautasalmi inrättades år 1781 en kadedskola,
hvarifrån ett stort antal skicklige och tappre officerare utgingo. Kadetfernes

antal var 10. alla inskrifne i Savolaks infanteri; elt stuteri var ock här inräl-
tadt. Ar 1818 förstördes bygnaderna af vädcld, hvarefter inrättningen flytta-
des till Fredrikshamn. Om Nyslott längre fram.

VII. Rautalampi härad af Kuopio län ingår till hälften i Savolaks med
Suonenjoki kapell och Leppävirta socken. Seglande uppåt frän Äimis-
vesi och Haapavesi, nalkas man i Leppävirta det stora Unnuk ka vesi, *)
som här nedslrömmar genom Warkaus (Hurus)fors, vid hvars sida man gräft
Taipale kanal (se längre fram], kommer derpä genom Leppävirta ström samt
Kouuus och Na apus forsar till Koirus vesi och Sotka v e s i, under det
att man lemnar till höger lemnar de nedra fjärdarna, af Suvasvesi till
venster O sin ajärv i och Suonenjokis smala, men långsträckta vattudrag:
Kutiuj a r v i, Paasij a r v i, Suontiens e I k a , Sorsa ve s i, m. fl.
Mellan de tvenne sistnämnda framslryker åsen Veen jakaja, här blott 500 al-
nar bred, samt afleder den förra sjön ät Päijäne, den sednare ät Saimasidan.
Leppäsalo är en ö i Unnukkajärvi gentemot den på en udde belägna Lep-
pävirta kyrka.

VIII. Kuopio härad omfattarKuopio socken (fordomTavinsalmi) med
Karttula, Maaninka ock Tuusniemi kapeller samt Piela vesi
socken. Nejden är uppfylld af höjder och åsar. Här äro Pujo backe vid
Kuopio, Laivovuori pä Laiv osaari i Kallavesi, U h u m ak i och V a n n a-
vuori i samma socken samt Pihlajamäki i Pielavesi. Den 38 v. länga
Kallavesi ulgör centralsjön i norra Savolaks och stär österut i förbindelse
med Juurusvesi och de frän Vuotijärvi tillSuvasvesi nedflytaude vattnen;
upptager fräu norr Ruokovesi och Maaninkavesi, medan i vester
Pielavesi samt de pä gränsen mot Tavastland flytande sjöarna Niilak-
kavesi och lisvesi med en stor mängd mindre vattudrag utbreda sigpa-
rallelt med de förra och i samma hufvudriklning från nordnordvest till syd-
sydost. Kallavesi delas genom ett pass mellan Toivola ochKelloniemi i tvenne
storafjärdar och har tvenne utlopp, detena tillSolkavesi, detandra till Unnukka-
vesi. Porthan omtalar i dessa trakter flera gamla stensättningar och spär af
forntida fästen. Metelin kallio vid Ruokovesis östra och Metelin kängas vid
dess vestra strand befolkas af traditionen med jättar. Ar 1539 voroi Savolaks
endast tre socknar: Savolaks (S:t Michel), Jokkas och Sämiuge. Tavinsalmi

*) Härom säger ett ordspråk "Hundra öar i Sor*avcsi , alla namnlösa; tusen
udddar i Unnukka, alla hafva de namn."
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socken omtalas förs! 1551, ocb namnet ' CopioMörekommer icke förr än 1571.
Bland flera härledningar af namnet är den sannolikast, som antager Kuopio
vara en förfinskning af svenska ordet kaupung, köping, emedan köpenskap
af älder idkats i denna nejd. Är 1050 erhöll Pehr Brahe Kajaua. lidensalmi
och Kuopio soknar till friherreskap. Redan han hade för afsigt a(i anlägga
en siad vid Kuopio kyrka. Efler den nya läneiudelningen af 1775 föreslogs
att låta landshöfdingen öfver Savolaks län residera i Nilsiä. Tuneld, som in-
skickade till Gustaf 111 Brahes hundra är förut uppgjorda plankarla, lärer så-
lunda i sin män hafva medverkat till Gustaf Ill:s beslut år 1776 att anlägga
Kuopio stad pä dess nuvarande plats. *)

Staden anlades nämnde är a Koljola hemmans mark pä ci halfö i Kalla-
vesi, hvarifrän går en uppremmad segelled till Warkaus och derifrånen orem-
mad bätled lill Nyslott och Willmanstraud, inalles 26 mil, oberäknadtkommu-
nikationen med de öfre sjöarna. Fundationsbrefvet är utfiirdadt den 4 Mars
1782. Med är 1803 tillkomne ägor disponerar staden inalles 23 tunnland åker,
41 t:land äng och 2255 tdand utmark, deri inberäkuade 27 kringliggande hol-
mar. Stadsplauen upptager 160 t:land. Privilegierna förunna Kuopio handels-
och näringsfrihet utav band af reglementen och skrän; dock hafva i en sed-
nare tid handtverksembeten blifvit med vederbörligt tillstånd inrät ladeochskrå-

ordningen tillämpad. Redan 1790 hade staden 40 bebyggda tomter och 619
invånare; folknummern stiger nu till omkring 2,300 personer och tomternas an-

tal till 150, hvaraf några få obebyggda. Bland allmänna byggnader märkas
en stor, åren 1805—15 uppförd stenkyrka, ett nytt gymuasiihus, invigdt 1850,
skolhus af sten m. m. Hyrorna äro i allmänhet höga, sä att man sett betalas
för en gärd ända till 400 rubel sifver. Staden har en landshöfding och sedan
den 2 Avg. 1851 jemväl biskop med domkapitel, gymnasium, invigdt 1844, en
högreelementar-, en söndags- och en fruntimmersskola, den sistnämndastiftad
genom enskilda bidrag. Finska banken har här ett vexelkontor. Sedan 1816
har Kuopio, som förut lydde i vissa mål under landshöfdingen, i andra under
ortens häradsrätt, egen rädstufvurätt. Staden har med soknen gemensamkyrna

och pastor. I Kuopio finnas 13 öppna salubodar, bokhandel och tryckeri. Här
utgafs tidningen Saima (1844—46); ett finskt och ett svenskt blad utgifvas
här ännu. Handel och rörelse äro vissa tider af året Ulliga, särdeles vid den

*; W. G. Lagus i Finl. Allm. Tidning 1850 N:o 87.

stora vintermarknaden, da utbytet mellan finska och ryska varor här en längre
tid varit det största i Fiuland ; dock klagas numera öfver dess aflagande.

IX. lidens al ni i härad, som utgör nordligaste delen af Savolaks, bestar
af lidensalmi socken medK Turu vesi kapell och Lapinlaks bönehussarat
Nilsiä socken. Nejden, en granne till Maanselkä, är full af höga berg, mest
skngbevuxna, såsom det 250 fot höga limäki uti lidensalmi samt To h ka mak i
(400 f.) Ruokosenmäki (300 f.) och Kinahinmäki (250 f.) alla i Nilsiä;
det sistnämnda har en djup och märkvärdig håla. Deremot bestar det 600 fot
höga Piisavuori, äfven i Nilsiä, af på hvarandra stapplade klippstycken,
af hvilka några innehålla bergkristall; här finnes en mindre håla med tvenne
ingångar. Saimavaltnens vestra hufvudkälla upprinner ur den lilla sjön Ra ha-
jar v i i Idensalmi, strömmar derpä nedåt genom Roti mo, Martt isenjårvi,
Salahmi fors, Vierämä ochljärvi till Porovesi, som frän öster
upptager genom Palois slröm en rad af små sjöar: So nga järvi, Heinä-
järvi, Xi I pi järvi, samt frän nordvest en dylik rad: Nä lända, Osmanki,
Kiuruvesi, Hautajärvi, Sulk o vajärvi, IIaa r a järvi, Rytkyjärvi,
Niemisjärvi och det långa H a ap ajärvi, hvarefter de förenade vattnen flyta
genom Nerkko smala ström och Nerkkojärvi till Onkivesi. Nordligast i
Nilsiä begynner med Laakajärvi ett eget vattudrag, som fortgår genom
Kiltoajärvi, Sä lä vä, Äläntä m. fl. suiä fjärdar till det 27 verst länga och
mycket djupa Sy vari, som upplager Nurmis sjö och genom Lastunkoski
utfaller i Vu o t j a r v i; detta åter, som genom Pisankoski upptager Säinäis
m. fl. sjöar, afledes genom Jukkas eller Slrömsdahls fors (se nedanför) till
Ak onvesi och derefter genom flera sund och fjärdar lill Juurusvesi. Är
1812 fälldes Syväri sjö genom ullappuingar flera fot. Den 10 Okt. 1843 in-
träffade der en märkvärdig händelse. Bonden Paavo Ruofsalaineu, en slag-
ting till den förenämnde af samma namn, vid hvars strand detta tilldrog sig,
var med tvenne andra karlar pä notfiske i Syväri. En af de tre begaf sig
till sin vid skogsbrynet uppdragna båt, dä han plötsligt fann sig förföljd af en
ofantlig slörtväg frän sjön, som öfversköljde honom, hvarvid han förlorade med-
vetandet. När ban återkom till sansning, befann han sig våt, betäckt af
sand och dy förflyttad inåt skogen långt från det ställe der han uppnåddes
af vågen. De andra karlame med båt och not stodo ej af finna; pä det ställe
der de landat var öppen sjö. Folk ifrän närmaste byar hastade dit och funno
till sin förundran att en del af den nyss tillandade stranden samt en stor
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sträcka af det äldre landet inrasat och att här bildat sig en alldeles ny, med
Syväri förenad iusjö af en versts längd med tvärbranta stränder samt 10 a 12
famnars djup. — lidensalmi, som år 1623 utbröts frän Kuopio, är ett af landets
största pastoratet- och har många krigsminnen frän 1808, hvarom mera ne-

danföre.

Savolaks minnen.
I. Krigsminnen.

Äldre liders fejder ha gäng efter gäng ödelagt Savolaks, men man saknar

om dem detaljerade underrättelser. I slutet af HOOtalet bröt den till nylt lif

vakuade ryska makten öfver sina bräddar; år 1195 förhärjades Savolaks med

eld och svärd, men efter Ryssames olycka vid Wiborg reste sig bönderue i

den aftägande fiendens rygg och tillfogade honom stora förluster. Den när-

mast derpä följande stora förödelsen var 1550, då Savolaks grufligt härjades;

derefter åren 1572 och 1576, att förtiga otaliga mindre ströftäg. På 1600-ta-

let fick östra Finland mera ro. Året 1656 var åter skräckfullt för Savolaks;

derpä följde en tids lugn till Wiborgs eröfring 1710, hvarefter stora ofredens
fasor utbredde sig öfver Savolaks.

1711 års krig slog i dessa nejder det blodiga och olyckligane d erlaget

vid Will inanst rand. Buddenbrock stod i Augusti 1741 med 5000 man i

lagar vid Qvarnby % mil ös,er om Frediikshamn; Wrangel 4 mil derifrän vid

Marltila med 3000 man. Willmanstrands knappl tolf är gamla befästning var

mycket vårdslösad, glacinen halffärdig, vallarna uppförda af lös sand, som vid

ulhällaude regn sägs ramla pä liera famnars sträcka. Rykten kommo om

Ryssames annalkande; Buddenbrock inspekterade fästningen, lugnade stadens

invånare med den försäkran att de tryggt kunde afkläda sig till blotta linnet

och reste sä äter till Qvarnby, sedan han gifvic Wrangel ordres ad vid för-

sta kunskap om fiendens anfall framrycka till fästningens försvar. Nästen
samtidigt, den 22 Avg. g. st. strax efter middagen, anryckte Lascy och Keith

frän Wiborg med 9,900 man, Wrangel frän Marltila med sina 3000; fäsdiiu-

geus garnison under Willebrand utgjorde knappt 400. Wrangel uppställde sin

Jilla här tvärsöfver det näs, som förenar fästningens udde med fasta landet,

lät från vallarna nedtaga 6 kanoner och planterade dem under Åbergs kom-
mando pä Qvarubackeu; fienden uppförde elt batteri pä motliggande höjder.

Hela eftermiddagen och följande förmiddag väntades förgäfves attack; Lascy

ansåg den finska styrkan större än den var. Först den 23 Avg. kl. 2e. m.
gaf han, upplyst om sitt misstag, ordres till anfall. Kanonaden begyute a
ömse sidor. Åberg stod högre och gjorde i fiendens leder lucka pä lucka,

Keith. skickade fyra regementer att storma Qvarnbackeu. Förgäfves; terrän-
£>e| var brant, Åbergs kanoner bortsopade hela rotar, Keiths grenadierer ru-
sade i full flykt ufför backen, och hotade att sprida oordning i fiendens leder.

~. , " , , , ¥ ... , .«*'■♦•• u iAtt förekomma detta, gaf keith ordres at Manstein att kasta sina massor pa
Wrangels venstra flygel. Här studo de finska trupperna och Skåningarne; vid
fiendens tredje salva vände de sistnämnde och Savolaksarne fienden ryggen;
deras exempel följdes kort derpå af Tavastlänninganie,hvilka den försupnekap-
ten Barckenbom i fyllan kommenderade höger om. En bred lucka var derige-
nom öppnad i svenska linieu; fienden rusade in deri och störtade öfverända
hela venstraflygeln; blott Westerbottningarne slogo sig tappert igenom. Emel-
lertid hade den segrande högra flygeln, tvärtemot ordrea, nedrusat frän höj-
den, för alt förfölja den flyende fienden, kullkastade tvä af hans liijier och
Utg några kanouer, dem man likväl ej hann förnagla, innan fienden vände om,
kringrände Sörmlänningar och Dalkarlar pä en muHäker, nedgjorde största
delen och dref de öfriga pä flykten. Slaget var nu ohjelpligt förloradt, och
fästningen föll i Kamma förvirring. Samtidigt med Svenskar och Finnar klätt-
rade äfven Ryssarne öfver vallarna; här gjordes ett blodigt och härdnackadt
motslånd, ännu pä gatonia och i barackerne rasade striden med vild förbitt-
ring. En hvit fana uppsattes, men general Yxkull och öfverste Lohmann, som
pä svenska språket manade till kapitulation, blefvo af missförstånd skjutne,
Fiendens förbittring kände nu ingen gräns. Högar af lik betäckte gatorna-
Tagen med storm, blef staden plundrad och följande dagen lagd i aska. För-
luslerna å ömse sidor voro stora; å svenska sidan 900 döde och särade samt,

1300 fångar, hvaribland general Wrangel sjelf (sårad), jemte öfverstarne Wil-
lebrand, Gripenhjeim och Wasaborg; dessutom 12 kanoner, 16 fanor och stan-
darter samt krigskassan om 6000 riksdaler. Ryssarne ledo i början stor man-
spillan, hvarföre deras förlust sannolikt kau antagas till 2000 man i döde och
särade. Redan följande dag drog sig fienden tillbaka från det rykande Will-
maustrands ruiner. Buddenbrock, som d. 22 Avg. kl. spå morgonen erhöll
rapport om fiendens anryckande, försummade ett helt dygn, innan han med
tungt bagage satte sig i rörelse, och vände, vid underrättelsen omnederlaget,
tillbaka pä halfva vägen, ett beteende, som, jemte den icke tillfyllestbevisade
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anklagelsen för förräderi, sedermera kostade honom|hufv«(let. Olyckan var
icke dermed godigjord; den moraliska verkan af slaget vid Willmanstrand
förlamade sedan hela krigets gäng. ,

1788 års krig utkämpades mest i dessa trakter af Finland. Af dess inånga
erinringar ma här nämnas aflärerne vid Porosalmi och Savitaipale.

Sedan svenska posteringen i Kyro pass blifvit fördrifveu d. 11 Juni 1789,
framryckte Ryssarne samma dag (ill Christina kyrka. Savolaks regemente
under öfverstlöjtnant Amiiloff ryckte mot fienden (ill Porosalmi sand J mil
frän S:t Michel. Hela styrkan steg, efter ankomne förstärkningar, till blott
500 man med 2 kanoner. Österbotteus regemente ryckte an, men hann ej till
stället. Man gjorde förhuggningar och beslöt att försvara passet titt det yt-
iersta. Deu 12 Juni kl. Bom aftonen angrep fienden finska förposlerne vid
Sokkola by, dref dem efter tre timmars tappert motstånd tillbaka, besatte
strax derpä med två batterier höjderna vid Porosalmi och öppnade i den ljusa
sommarnatten en häftig eld mot Finnarne pä norra sidan om sundet. Öfver
den till hälften rifna bron sökte d. 13;de kl. 6 på morgonen en bataljon ryska
grenadierer att storma traversen och taga Finnarne i ryggen. Anfallet af-
slogs med kanoner och bajonett, fienden förlorade mycket folk, men trängde
det oaktadt häftigt framåt. Nära 10 timmar fortfor denna hetsiga strid; re-
dan voro de utmattade och underlägsne Savolaksarne betänkte på återtåg, dä
kl. 4 e. m. Björneborgare och Östeibotlniiigar hunno till stället med ett sex-
puudigt batteri. Striden fick nu en annan vändning och fortfor till kl. 7 pä
aftonen, då fienden, som bortwkjutit hela sin ammunition, drog sig tillbaka till
Christina med en förlust, som (öfverdrifvet) uppgifves till 900 man. Pä finska
sidan delsstupade, dels sårades omkring 200 man. För öfrigt är denna för ett
sä tappert försvar ryktbara affär äfven derförc märkvärdig, att 1808 års hjel-
tar, Adlercreutz och von Döbeln, härskuro sina första lysande lagrar pä strids-
fältet. — Dock återkom fienden med nya förstärkningar redan den 18 Juni om
aftonen och attackerade med häftighet Finuarnes högra flank vid Vatila och
Tukkila. Dagen derpä vid middagstiden nödgades den lilla finska styrkan,
efter det tappraste motstånd, draga sig tillbaka till Jokkas.

Kuolima sjö i Suomenniemi har tveune utlopp tillSaimatvesi,Kärnäkoski
och Partakonki, det förra 8, det sednare 10 verst frän Savitaipale kyrka.
Pä båda dessa punkter hade Ryssarne uppfört skarpa batterier. Deras inta-
gande d. 15 April 1700 är nämnd t. Fiendens öfverraskuiug var vid den första at-

lacken si» sior, all öfverMelöjluant PetttfiUi lernnadc spelbordet med kort och
markeruppa; 2 magasiner, 100 trossvagnar,fållkassan saml en mäugd vapen och
munderingar föllo i Sveuskarnes händer. Armfelt utbredde sina trupperåt Sa-
vitaipale och intog d. 27 April Valtola pass. Här attackerade fienden d. 30:de
kl. 2 pä morgonen med omkr. 6000 man och intog Armfilts positioner, mci»

dlefs äter med förlust tillbaka efter mer än ti timmars häftig strid. Olyckli-
£are u| fi>" det anfall,; nom Armfelt den 4 Juni gjorde pä fiendens positioner,
Savitaipale kyrka är belägen pä ett näs ined Savilahfi vik i öster och Kuoli-
ma pj° « vester; nejden har höga backar. Armfelt låt. d. 3:djc om aftonen eu
division kringgå Kuolima, en annan pä 14 flottor öfverfara njön och en tredje
närma sig kyrkan på vägen frän Kärnäkoski. Den förstnämnda stötte tre
velst frän kyrkan p;i förhuggningar, vid hvilka fienden uppställt en rad af
sittbbar med ryska kivrar upp», medan en af dess trapper låg uti bak*ä<ll i
skogsnärel. Svenskarne sköto pä slubbarne, ehuru bönderne uppmanade demati
s'S(a "(l'lt krutröken syntes", och drogo sig 0111 en stånd tillbaka. Emellertid
anföllo Svenskarne följande dagen vid middagstid de väl bestyckade ryska
batterierna, men lillbakaslogos med stor förlast, som uppgifves till 331 man
döt|e ocn särade, deribland 6 officerare döde. Armfelt sjelf erhöll en kula i
uxelo. En tradition förmäler iiiinu hurulcdes Dalkarlarnc pä Kuhaniemi udde
nedskötos till sista man. Fienden tog äfven de öfver Kuolima förde kanoner.
Hetaste träffningen stod vid Kivikkoharju, en hög ås, som i halfcirkelform
omsluter en träng och djup da i, genom hvilUen den nämnda vägen går frän
Kärnäkoski, och det var här som fiendens batterier från höjderna anställde
fruktansvärda härjningar bland de anfallande.

1808 "ls k r'£i ">»> började vid Nylands östra gräns och sedan slog sina
största slag i Österbotten, utgrenade sfg under mången het affär till stränderna
af Savoltiks sjöar. Redan den 11 Mars tillbauaslog Cron.ttedt med sina Sa-
volaksare på Leppävirla isar en öfverlägsen fiendllig korps änder Bulatoff.
Finnarne drogo sig derpä tillbaka öfver Kuopio och afslogo d. 15 Mars den
förföljande fienden pä isarne vid Toivola, der Duucker med eftertruppen, under
4 timmars avfall af kosacker och skidlöpare, vann (apperhetens rykte och Sa-
volaks jägare sin första lager i detta krig. Kort derpä bildades en ny för-
delning under Sandels. Denne sökte efter affären vid Pulkkila att hämma fi-
endens framsteg i Savolaks. Den 6 Maj togo bönderne 2ÖO lass provlaut och
50 i lideusalmi. Xatttti mot d. 12 Maj gjorde den tappre Malm med
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180 Savolaks jägare och el I antal bönder ett djerft anfall pä Kuopio och in-
tog staden efter 1 timmars härdnackadt motstånd pä gatorna och i den s. k.
kronogärden; 300 fångar och stora förråder föllo i segrames händer. Fienden
drog sig tillbaka, och Sandels befastade Warkaus. D. 12 och 13 Juni an-
grep fienden Grotenfelt och hans Savolaksare vid Jorois och tvang dem att
retirera. Sandels öfvergaf med sin ringa styrka Kuopio och drog sig till Toi-
vola; den kringrände Fahlander räddade sig med knapp nöd vid Kivisalmi.
Medan Barclay de Tolly med större delen af sina trupper i Kuopio drog till
Österbotten, gjorde Sandels natten mot d. 20 Juni en landstigning i nejden af
Kuopio; samtidigt tog och förstörde Duneker en stor transport vid Paukarlaks.
B. de Tolly återvände skyndsamt och hann i rattan tid fram, för att natten mot d.
1 Juli afslä ett nytt och djerft anfall af Sandels pä Kuopio. Fienden anskaf-

fade nu en flottilj af kanonslupar och pråmar pä Kallavesi samt gjorde flera
försök att drifva Sandels frän Toivola, men alllid förgäfves. Pä Kallavesi
uppkom nu elt sjökrig i smått, förenadt med landstigningar, öfverrumplingar
och alla de medel list och tapperhet a båda sidor uppfunno. Wajasalo ö var
en tummelplats för bäde ströftäg och punschkalas. Tre och en half månad
försvarade Sandels Toivola mot eu öfverlägsen fiende. Ändtligen kringräud
pä Ire sidor och fruktande, efter Fieaudts nederlag vid Karstula, att blifva to-
talt afskuren, drog nan sig d. 30 Sept. tillbaka, först till Alapitkä, derefter
till Palois befäslade pass, slutligen, i följd af vapenhvilan mellan Klingspor
och Kamenskij, lill Wirta bro vid vatludragct från Ijärvi norr om liden-
salmi kyrka. Här lät Sandels uppkasta styckevärv, och kort derpå stod här
det märkvärdigaste slag, som i nyare lider kämpats på Savolaks jord.

Tulschkoff med sina 8000 man i Savojärvi hade befallning att, kosta hvad
det ville, undantränga Sandels, för att derefterpå norra vägen afskära svenska
hufvudstyrkan i Österbotten återtaget kring Bottniska viken. Den 19 Oktober
uppsades stilleständet, och den 27:de kl. 1 middagstiden anryckte fienden sä
hastigt, att bron icke hann fullständigt upprifvas. Förgäfves blixtrade Savo-
laks jägares välriktade studsare frän Kauppila gärd; förgäfves Finnames
slyckeskott. Ryssarne framträngde ined beundransvärd djerfhet och dödsför-
akt öfver bron och rusade, vid pass 1000 man starka, mot de svenska för-
skausningarna. Redan hade de inträngt i löpgrafvarna, pä bröstvärnet och i
sjelfva skottgluggarna, dä Fahlander, Malm och Duneker med Savolaksjägar-
nc, återstoden afWasa regementet samt karelska dragoner och en del af Ka-

jana bataljon, inalles 600 man, erhöllo befallning att med bajonetten lillbaka-
kasta de anfallande. Terrängen gynnade detta djerfva anfall; Finnarne rusade
ned från höjden, ett blodigt handgemäng uppstod, och fienden trängdes tillbaka
öfver bron. Förfärligt härjade finska artilleriets och handgevärens eld i fien-
dens tätt sammanpackade leder. Ända till mörkningen fortfor elden a ömse
sidor om strömmen. "Dänet ur mer än 30 eldgap — säger härom ett ögon-
vittne, — blixtarnaoch hvinaudetur . niolusendehandgevär,skyhöga lågor ur de
brinnande hemmanen, allt deda åstadkorn vid den inträffande mörkningen e(t

skådespel och ingaf känslor, hvilka, ehuru oförgätliga, icke kunna beskrifvas."
Skotlvexlingen fortfor till kl. 7 på aftonen, dä blodbadet ändtligen upphörde.
Eu 36 timmars vapenhvila aftalades, och båda härarne kunde nu räkna sina
förluster. Terrängen, strömmen och den mordiska trängseln pä bron gjorde
dessa förluster mycket olika; pä ryska sidan stupade den unge och tappre
furst Dolgorukij; döde eller sårade voro 2 öfverstar, 30 andre officerare och
vidpass 1000 man. Sandels här hade 8 officerare ocb 285 man dels döde, dels
illa särade.

Slage( vid Wirta bro blef, likt mången annan ärofull bragd under detta
krig, utan afgöraude resultat. Sandels fann sig for svag ad uppehålla cii till
antalet fyrfaldigt starkare fiende. Efter att för syns skull hafva arbetat pä
skansames iständsätiande, drog han sig natten mot d. 29:de, 2 mils ytterst
besvärlig väg, under snöslask tillbaka (ill Wierimä by och derifråii till Sala-
mi. Här uppgjorde Sandels en djerf plan. Medan han sjelf ville förvillafien-
den medelst elt låtsadt anfall pä dess fronl, afsäudes Duneker med 1000 man
att på 5 mils omväg taga fiendens generalstab vid lideusalmi kyrka, derefter
kasta sig i hans rygg vid Wirta bro och sålunda bringa honom mellan tvenne
eldar. Denna plan röjdes, sannolikt genom några fängne karelska jägare, och
deu tappre Duneker stötte oförmodadt på en öfverlägsen fiendtlig styrka.
Malm med sina Savolaks jägarekastade sig med det oförvägnaste mod mot tvenne
bataljoner; eu af dessa sträckte gevär, men den andra satte sig till tappert
motstånd, förstärkningar ankoramo, den fångua bataljonen fick rådrum att åter
upptaga sina gevär, och Duneker måste, med förlust af 5 officerare och 50
man fängne samt 5 officerare och 250 man dels döde, dels särade, draga sig
tillbaka på skogsvägar öfver de nyss tillfrusna kärren. Kännbarast i denna
heta affär, som kostade finska hären mer än segern vid Wirta, var förlusten
af den käcke major Malm, som, illa sårad och i det längsta försvarad af sina
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Savolaksare, tillfångatogs. Delta skedde den 9 Nov. Den I3:de inträffade
Duneker äter i Wierimä, och den 14:de erhöll Sandels ordres att med sin för-
delning aftäga (ill finska hufvudslyrkan vid Uleäborg. Frukterna af sju må-
naders segrar och ärofulla försvar i Savolaks voro härmed tillspillogifna, och
kort derefter tvangs finska armén att utrymma sin fädernejord. Men striderna
i Savolaks, oförgätliga redan för deras egen skull, hafva blifvit det ännu mer
genom tvenne herrliga dikter af Runeberg: "Sandels" och "Löjtnant Zidén."
Dessa ballader äro för väl kända, för att här behöfva mera än nämnas. Det
är omöjligt ad med större trohet, mera glödande värma och högre poetisk
skönhet måla dessa slrider fulla af försakelser, faror och den mest glänsande
tapperhet. Det finska kriget af 1808 skall genom dem intaga en plats bland
alla tiders och folkslags ädlaste hjeltedikter. Återsteden af de tappre Savo-
laksarne följde sedermera hufvudstyrkan under det sorgliga (äget norrom
Bodniska viken, deltog pä svenska sidan i 1809 års strider, blödde med
Duneker vid Hörnefors och återvände slutligen, en ringa och bruten qvar-
lefva, efter freden till fäderneslandet.

Anmärkning. Savolaks uppställde under sednasle svenska (iden 1) Sa-
volaks regemente om 8 kompanier och 1037 man; 2) Tväkompanier dragoner,
en återstod af det fordna karelska dragonregementet, samt 3) sex kompanier
värfvade jägare till fot om inalles 798 man.

2. Saima Kanal.

Om Götha kanal är "Sveriges blåa baud", sä är Saima kanal ännu mycket
mera Finlands, redan derföre att den står sä stor och ensam i sid slag,—stor
i förhållande till landels krafter, ensam i förhällande till dess allmänna före-
tag. I tusende är har Finland med korslagda armar belraktal sin rikedom
på sjö och strand, älskat den och besjungit den, men icke förmätt drömma
om dess framtida belydelse eller lyfta sin hand att"följa naturens vink. Och
har någon gäng en aning uppstått om sjöarnas betydelse som kulturens farle-
der, och har någon gäng en arm blifvit lyftad för att utföra den, dä harkraf-
ten varit för svag, viljan för splittrad, och förelagets storhet har icke fram-
stått nog klar, för att med jernkraft undanrödja hindren. Ty för att nä detta
stora mål, för ad genom ett trollslag förvandla flera hundrade mil af Finlands
insjöstrander till hafskust, måste mau göra det otroliga och besegra det omöj-
liga. Jorden, bergen och vattnet måste blifva menniskan underdåniga, berg

måste genomsprängas, floder aflcdas, sjöar höjas, fällas eller uttorkas, ofant-
liga kärr genoingräfvas, skogar ulhuggas och den härda graniten mejslas till
sekler trotsande murar. Allt deda är gjordt eller i begrepp att göras, och
lönen för sä stora anslrängningar är icke blod hela vidsträckta uejders blom-
strande välstånd och en oberäknelig export tillgodogjord; den är i främsta
rummet medvetandet af Finlands kraft och vägen till hafvet, civilisationens
vagga.

Nejden mellan Saima och Finska viken sluttar starkt ät den sednare.
Längs Saimas södra kust stryker en sandås, som tvingar dess vattenattbryta
sitt enda utlopp i Wuoksen, men söder om denna ås är jordmånen lös, jemn,
blott stundom genombruten af enstaka berghällar och ytterst vatteiidränkt.
Vid sidan af deu forsande Wuoksen sprida sig här en otalig mängd små, men
långsträckta sjöar och mellan dem au här, än der ett kärr eller en liten bråd-
skande a. Det fordras i sanning mycken djerfhet; och klok beräkning, för
att leda eu kanal genom denna underminerade mark, under deu ständiga fa-
ran att öfversvämmas af Saimas flöden, hvilka slå 255 fot öfver hafsylau.
Och likväl har detta förelag varit päbörjadt för mer än 200 är sedan. Natu-
rens tydliga vink, som hänvisar pä deu lätt söderom åsen upprinnande Sos-
kuanjoki, hvilken i rak sydlig riktning upplager flera förbundna vadudrag
och slutligen under namn af Juustilajoki utfaller i Juusti lajärvi sjö,
som genom Suomenvvedenpohja står i förbindelse med Wiborgska viken, synes
tidigt hafva lälit ana möjligheten af en farled mellan Saima och Wiborg.
Omkring 7 verst öster om Willinanslraud upptäckas ännu spår af tvenne
forntida gräfningar, båda kallade Ponluksen kaivando, den vestra W an ha
k., den östra Uusi kaivando. Den förstnämnda af knappt 200 alnars längd
är nu till större deleu uppslukad af nutidens Saima kanal; den sednare af nära
1000 alnars längd samt belydligt djup och bredd förvånar ännu i dagbetrak-
taren. Traditioneu tillskrifver dessa gräfningar deu ryktbare Pontus de la
Gardie och tillägger att arbetarne af matbrist blifvit tvungne att uppgifva
arbetet. D:r Grönblad utreder i Suomi för år 1815, att traditionen häri tar

fel och att dessa gräfningar sautiolikt böra tillskrifvas Carl IX, hvilken hin-
drats ifrån dess fulländning både af oroliga tider och brisl pä medel, men (ör-

hända mest af farhåga att icke mer kunna hejda Saima, om dess dam genoni-

brötes. Visst är att den storartade planen derefter hvilat ända till medlet af
detta sekel, dä slutligen, efter mödosama förberedande undersökningar, ledda
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med outtröttlig drift af dåvarande chefen för väg- och Tailenkommunikationcrua
i Finland, General-Majoren Baron Carl von Rosenkampf f — hvars dagar
förkortades af dessa austräugningar — samt efler afgifvet betänkande af en

dertill utsedd komité, och sedan Kejs. Senaten blifvit t ämnet hörd, — 11. M,

Kejsar Nikolai I medelst nådigt reskript af den 21 Sept. 1844sladfästade det
gjorda förslaget. Hela kostnaden beräknades till 3 millioner rubel silfver,
att utgä med 200,000 rubel äTligeu i 15 ars tid, hvilken summa borde till ena

hälften bestridas med af Finska Banken jilgifvaude obligationer a 50 rubel

och 3V5 procents ränta samt till andra hälften med statsmedel: 150,000 rub. i
10 års tid, 100,000 rub. i andra 10 och 50,000 rub. i ytterligare 10 års tid,
allt ärligen; och skulle öfverskotlet häraf användas (ill nämnde obligatiouers

amortering. Till säkerhet för dessa nedsättas 350,000 rub. af finska statsme-

del uti Kommersebauken.
Den beräkning man, med mycken varsamhet och' pä grund af faktiska

förhållanden, uppgjort öfver kanalens blifvande ärliga inkomster upptager föl-
jande hufvudarliklar: bräder och plankor 100,000 tolftcr; mäsler och spiror

2000 stycken; bjelkar och stockar 15,000 d:o; ved 30,000 kubikfamn; 5a1t25,000
tuunor; spanmäl 20,000 d:o; smör 40,000 pud; jern 20,000 d:o; tjära 1,000 tun-

nor; pottaska 5,000 pud;rödmylla 500 tunnor; tobak 20,000 pud; glas 500 kistor;
kolonial-, manufaktur- och dryckesvaror 100,000 pud; beu 10,000 d:o; sill2ooo
t:r; dessutom smidekol, tegel, hö, halm m. m. Kanalafgifterna för dessa ar-

tiklar beräknas utgöra silfver .rubel 78,125. Dä härifrän afdrages kanalens
nnderhäll och tjenstemännens aflöning med 14,011 rub., återstår en påräknad
behållning af rub. 64,414 eller omkring 27» procent af hela kostnaden för ka-

nalens byggnad. Den sanoolika statsekouomiska vinsteu af detta slora

företag utfaller betydligt högre. Endast pä transporten af bräder mellan Saima
och Finska viken, sjövägen i stället för landvägeu, inbesparas ärligen 125,000

samt pä transporten af salt, spanmäl, smör, jern, tobak, sill, kolonialvaror
ni. m. 45,240, summa 170,250 ökedagsverken ärligeu,hvilkahällanefterkomma
jordbruket till godo och, värderade a 50 kop., göra s:r rub. 85,100. För varor,
som nu ej löna sig att transportera landvägen (såsom mastträd, stockar, bjel-
kar, ved ra. m.) beräknas medelst sjötransporten en vinst för det inre landet
af rub. 106,500, hvarlill kommer jordegendomensstigande värde långs hela
kaualliuieu. Genom sjötransporten. undvikes brädemas nu under laudvägeu
skeende försämring, hvilken, beräknad till 15 procent af värdet, gör rub.

37,500. Vidare besparad ränta, derigenom att minst hälften af bräderna hä-
danefter kan utskeppas samma år de tillverkats, rub. 7,500. Slutligen bespa-
ring af emballage och magasinage för salt rub. 5,000. Summa s;r rub. 241,020,
eller B'/20 procent, och om man dertill lägger den beräknade direkta inkom-
sten 64,414, inalles Io'/5 procent af kanalens hela kosluad. Att denna sist-
nämnda snarare kominer att understiga, än att öfvcrsliga de dertill anslagna
3 millionerna, tror man sig numera, efter 5 ars arbete, med visshet kunna
förutse.

Rakaste, och följaktligen kortaste, linien mellan Saima och halvet hade
bordt begynna vid Uusi kaivanto. Men då pä denna punkt lätt bakom sandå-
sen möterett bottenlöst kärr och man, med erinran om Suvanto och Kaivanto,
befarat, att Saimas påträngande vallen kunnat skära sig en väg genom den
lösa sanden, dränka hela nejden och förstöra arbetet, beslöts att med några
versts krok begynna linien vid Lauritsala 6 verst i öster om Willmanstrand,
der man tillika hade den tryggande visshet, att kunna grunda de första slus-
sarna pä berg. Härifrån fortlöper kanalen i sydostlig och sydlig rikluing ge-
nom Soskuanjokis dalgäng, som afskäres på icke mindre än 10 ställen, 22
verst till ceutralsjön Nujamajärvi, hvilken afdelar öfra och nedra linien
fortgår sedau 25 verst i sydlig riktning genom de sina sjöarna Lietjärvi, Rät-
tijärvi ocb Särkijärvi m. fl., genomstryker derpä Juustiiajärvi och Suomenvve-
denpohja samt har sin yttre mynning vid Wiborgs stad, tvärsigenom bron,
som förenar med hvarandra stadens hufvuddelar. Under denna sin sträckuiug
af 47 verst har kanalen 28 murade slussar af finhuggeu granit, en del redan
(1851) fulländade och af det skönaste arbete, 5 breddaflopp, en aquedukt, der
Soskuanjoki ledes under kanalens botten, 2 breddiulopp, 4 floddammar och 10
broar. Fällningen vid hvarje sluss blir i medeltal 9 fot eller litet deröfver,
och passagen genom eu sädau upplager vidpass en qvart timma, törhäuda nå-
got mindre, der två eller tre slussar följa i rad. Kanalens bredd varierar fräu
31 fot i vattenytan, der den går rak, ända till 90 fot, der den gör bugter;
dess botten häller i samma proportion frän 25 till 48 fot, och djupet är beräk-
nadt för 9 fot gående fartyg. Arbetet har härtills fortgått pä 5 stationer,
hvardera under ledning af sin arbetscjief, hvilken äter stär under deu vid Lau-
ritsala stationerade högste chefen pä stället. Nivellörer, bokhållare, kanal-
skrifvare, byggmästare och qvartersmän ha, livar i sin mån, tillsyn öfver ar-
betet. Högsta ledningen af det tekniska handhafves af öfverste Eriks on.
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Ekonomiska afdeiningen står under inseende af en komifé, hvars ordförande
är guvernören i Wiborg och som förser kanalen och arbetarne med deras be-
höfver,. de sistnämnda efter fastställd taxa. Materialförvaltare och material-
skrifvare höra (ill denna afdelning. Ceiitralmagasiiiet är vidLatirilsala; dess-
utom finnes vid hvarje station skilda förråder"samt-ei) s. k. kapakka, der
provianten försäljes.

Samtlige arbefarnes alltal varierar efter årstiderna och uppgår sommartid
till omkring 3000. Desse äro antingen ställde pä frid arbete eller slädslade
för året såsom kanaldrängar och indelade i s. k. schakter, vanligeii om 16 man,
hVårdera med sin sjclfvalde förman. En del arbeten verkställas medelst dags-
verken, men gräfniug, sprängning och stenhuggniug vanligen pä beting. De
ogifte arbetarne bo dels i de få bondstugorna, dels i en vid hvarje station
uppförd kasern af träd; de gifte deremot ined sina familjer meiändels i kojor
uppförda af torf och invändigt brädfodrade. Alla trakter af Finland äro här
representerade. Kanalen har sin prest, sin läkare med iasared och vintertid
sin skola. Vid Lauritsala finnes en arbetsfördelning af 200 korrektionister med
deras bevakning under särskild chet. Smärre fördelningar af kosacker finnas
vid några stationer för disciplinens upprätthållande; dock hafva de högst säl-
lan behöft anlitas, och ordningen har ulan tvång varit den bästa man kunnat
önska.

Bland kanalens märkvärdigheter (jemför härom Lauritsala) böra nämnas
de vid alla anlagda jemvii garna för steutransport, stundom af
flera verts längd, och icke sällan byggda pä pålar i djupa kärr. Det till mur-
niug begagnade och här tillverkade ceinentet är af ny uppfinning och be-
römdt för sin egenskap att i vatten hårdna till mer un granitens fasthet. Ka-
nalens sidor äro reveterade dels med torf, dels med sten; dragvägar inrättas
för hästar, bestämda att framdraga fartygen. Vid sidaii'af kanalen anlagges

en körväg med gästgifverier, hvilka härtiils saknats, till stort mehn för (rafi-

ken af resande. Bland pittoreska utsigter ma nämnas Suikkis, derkanalen lö-
per i sluttningen af en brant höjd med skog ofvauför och nedanför dess bädd
den i dalen slingrande Soskuanjoki.

3. Kultani kukkuu och Folkskalderna
Pä Savolaks och Karelens insjöstränder trifs både den äldre och nyare

finska sången ännu i dag. Ruuometern har bibehållit sig allmänt, under det

ad innehållet moderniserats, ofta till den grad, ad det gamla ättaslafviga
versmätfet icke mera kan antagas som igenkäiiningstecken. Vid sidan af denna
urgamla veisfonn uppkommer, som blommor af en ny (id, en mängd (ill både
form, innehåll och melodi moderna folkvisor, hvilka i företalet till Kanteletar
särskiljas som nybildningar och derföre grupperas skildt för sig. Emellertid
äro dessa de öfver lande! mest kända och till melodin mest värderade. Mest
bekanta utom folkels kretsar äro den melodiösa "Mina seisoon korkialla vuo-
rella", den s(orar(ade, plastisk! sköna balladen "Mistas talet", hvars ämnenä-
stan ordagrannt återfinnes i Sverige och Skottland, samt den oförlikneligt
ljufva "Neijon valdus" (Flickans klagan), hvilken Runeberg fä mästerligt öf-
versatt. En Ticklén, ovisst hvilken, uppgifves som dess författare. Dock den
allmännast kända inom och utom landet är "Kultani kukkuu", äfven kallad
"Minun kultani." Man har exempel uppä ad qvinnor af folket, som likgiltigt
hört de mest omtyckta utländska melodier, vid ljudet af "Kultani kukkuu" ut-

brista i strida tårar. Lönnrot räknar denna folkvisa till nyare bildningar,
och det (orde få antagas som visst, att Franzén deraf hämtat anledning till
den berömda "Gamla knekten." Enligt en folksägen, bevarar visan minnet af
ett sorgligt äfventyr, liknande det som den grekiska dikten förtäljer om Hero
och Leander. Tvä älskande hade stämt möte på en af Saimas tusen öar.
Under mötet uppstod en storm, som lösryckte bådas båtar, och någon tid der-
efter fann man dem döda i hvarandias armar. De af Lönnrot i Kanteletar
upptagna sju verserna nämna intet derom. Flickan pä stranden hör fjerran
öfver fjärden sin älsklings sång och klagar ad han ej äger en säker båt, ej
örnens vingar, ej andens konst att simma. Storm och vågor gå höga, men,

klagar hon, jullama pä stranden äro små och min älsklings fingrar svaga.
Derför varnar hon honom att icke gifva sig ut i den vilda vågens brus, ty

förgås han derl, skall sorgen för evigt fästa sitt bo i hennes hjerta.

Bland nyare folkskalder i Savolaks är Paavo Korhonen i Rautalampien
af de mest bekanta. Hans sängaregäfva var outtömligen rik, hans poesi i hög
grad målande och sinnrik. Lönnrot utgaf 1848 ett urval af hans skaldestycken,
hvilka förtjena en allmännare uppmärksamhet. 1840 i November begaf sig den
gamle mannen ensam pä en båtfärd att söka råd för sjuklighet och fanns en

tid derefter död i sin båt. Bengt Lyytinen, äfven från Rautalampi, för

några är sedan fullmäktig vid en bankorevision; Pietari Makkonen frän
Kerimäki och 011 i Kymäläinen, en fattig mjölnare i Heinävesi, äro jemte
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Karelaren An 11 iPubakk a från Konliolahti, kända skalder. Kymäläinen
anses bland dem äga den högsta och genuinaste diktare gäfvan. Jemte Puhakka
och den numera (1851) aflidne Makkonen, blef han, under ett besök i Helsing-
fors, porträtterad 1815. — Bland de sednaste årens folksångare i Savolaks
(ords Sopamen och Tas kin en, båda i Rantasaimi, vara de produktivaste.

Lokala Detaljer.

74. Lauritsala.
Den lilla läcka viken, som synes pä planchen och med sitt genomskinliga

vatten badar den jemnslutlande sandåsen, har härtills varit en upplagsplats,
hvarest de;frän öfra sjöarna kommande jakter lossat sina plankor och bräder,
bestämda att härifrån transporteras landvägen (il! Wiborg. Saima är här ulan-
före ganska djup, och redden skyddas af stora holmar mot nordanvinden. Ka-
nalens mynning vidtager elt stycke till venster oiii planchen. Det var här,
som ända till den 7 December 1851 en smal dam af vidpass 10 fots bredd
hejdade Saimas påträngande vatten, och man ryste vid (anken uppä den syn-
daflod, som hade öfversvämmat nejden och bortspolat millioners kostnader, om
denna smala dam blifvit i förtid genombruten. Nämnde dag bröts dammen,
när allt var färdigt att vid den nära belägna si k. bestämmande slussen mota
störtfloden, talrika åskådare uppstämde i den friska vinterluften "Wärt laud,''
och lydigt brusade vattenmassorna fram mot slussen, hejdades, insläpptes små-
ningom och fortsatte sedan lama sin väg alt- fylla den redan färdiga öfra ka-
nalfinien.

Wid Lauritsala har man härtills beundrat kanalens stadigaste verk och
fiffigaste rörelse. Här reser den praktfulla bestämmande slussen af skönaste
finhuggen granit en evärdelig dam mot Saimas vågor. Här slingrar sig kana-
lens fara, trotsande vatteuaiidarnes list, i en läng och djup sträcka genom
sjelfva klippans sköte. Här framgår vägen från Willmanstraud ät Joutseno
öfver en märkvärdig provisionel bro, tillbyggd uppifrån uedäl, intill dess deu
nya vägen med dess rullbro hinner fulländas. Här är hela kanalarbetets me-
delpunkt och dess största nederlag af alla förråder. Här residera kanalche-
feu, kanalläkaren och kaualpresten; här äro korrektionisterne förlagde i sär-
skild kasern. Här finnes ett enkom uppfördt värdshus, Hotel Saima, for re-

sandes och tjenstemäns beqvämlighet. Här beskådar man forntidens verk i
Pontuksen kaivaiito. Sditligen är det här, som rörelsen ien nära framtid

skall centraliseras, med förbigående af det 6 ver*t åt sidan liggande Will-
manstrand, och sjelfmant bilda en af östra Finlands betydligaste nederlagsor-
ler. Den som icke sett Lauritsala sedan fem eller sex är, känner icke mera
igen det, och den som ser det en mansålder härefter, skall knappt kunna an»
dess nuvarande utseende.

75—77. Savilaipale, Porosalmi, Parkkumäki.
Belägna i skilda soknar, dela dessa punkter gemensama minnen af seg-

rar och nederlag. Savifaipale kyrka synes pä planenen; den öbeströdda
fjärden nedanför kullen är Savilahti vik af Saima. Pä andra sidan af näse!
till venster om plancheu är Kuolimö sjö, hvilken Armfelt kringgick vid an-
fallet, och helast var striden vid Kivikkoharju, en fortsättning ät venster af
den ås, som synes pä andra sidan om sjön. Den närbelägna prestgården är
ej synlig. Här, sä berättas på orten, hände sig under slaget att en af Arm-
fel ts flotter, vid anryckandet mot kyrksfraoden, råkade afskjute enkula tvärsi-
genom prestgården, just i detsamma som kyrkoherden på söndagsmorgonen
hade flaskan i ena och bägaren i avdra handen, för att slå i en sup ät kapel-
lanen. Flaska och bägare föllo till goifve(, och herrarne sökte försigtigtvis
en tillflykt i källaren. Nejden är för öfrigt uppfylld af ansenliga backar,
bland hvilka Mytliänkallio pä Kuolimos vestra strand lärer vara den högsta.
Folkets klädedrägt har flera egenheter. Qvinnorua dela sitt här i tvenne flä-
tor, omvirade med röda baud och hopfästade kring hufvudet med en bred
niessingsiial. Gifta qvinnor bära ofvaupä flälorna ett stycke (lakki) kantad!
med hemgjorda rynkade spetsar och framskjutande i ett slags spröte. Denna
hufvudbonad anses för en sä vigtig sak, attblott vissa gummor äro inkomna
i konsten att "göra hufvud" (tehdä päätä) och lefva af detta yrke. Till Ivxen
hör äfven att en mängd halsdukar bäras öfver hvarandra, sålunda att den ena
synes litet framom den avdra.

Porosalmi (rättare Porrasalmi), ett af de mänga militärisktvigtigasjö-
pass, på hvilka östra Finland är sä rikt, är beläget endast tre qvart mil från
S:t Michel. På plancheu synes sundet med den smala bron, pä hvars norra
sida Savolaksarne sä manligt försvarade sig mot en mångdubbel styrka. Öf-
ver den dä halfrifna bron stormade fiendens grenadierer och slogos tillbaka :
vid andra anfallet kom fienden öfver och de uttröttade Savolaksarne sågo sig
om efter reträtt, dä major Jägerhorn pä finska tillropade dem: "Gåu icke fi-
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•enden flyr, lät oss jaga och plundra honom!" hvilket hade till följd att Fin- Z
narne vände om och än engäng kastade fienden tillbaka frän alla hans redan ;
vunna fördelar. Utgången af denna 17 timmars s(rid är nämnd; och beradas, ;
att Finnarne, när de borlskjutit sina kulor, ryckte knapparne ur uniformenoch !
skjölo med dem. Bland desärade namnes Sprenglporten. Under slagetsutto S:t 'Miehels hustrur och flickor under stor ängslan pä kloekberget att bida den
väntade förstärkningen, som ock slutligen kom. För öfrigt finnes om affären
vid Porosalmi en ganska liflig skildring i Savolakskarelska afdelningens "Lu-
kemisia" 1816 sid. 73 ff.

Parkkumäki by, ryktbar för segern deu 21 Juli 1789, hörde fordom till
Saminge, numera till.Rantasaimi. Denna nejd var 1789 icke sä skoglös, som
planchen nu utvisar. Här slod general SchuKz med 1200 man i läger fram-
för byn medan 800 af hans folk besatt Puikko bro. Stedingk med 1100 Fin-
nar : Österbottningar, Björneborgare, och 100 Savolaks jägare,kringgick hans
ställning och afleddc hans uppmärksamhet ät andra häll. Anfall och motstånd

skedde med lika mannamod. Ehrenroth forcerade byn, Stedingk sjelf med
Österbottningarue tog fiendens batteri, Gahn med artilleriet förföljde Toll och
tvang honom, innesluten mellan tvenne höjder, att gifva sig. 200 kosacker
samlade sig pä landsvägen, sprängde ett parti dragoner, som kastade sig ide-
ras väg, och räddade sig, med någon förlust, i skogen. Utgången af striden
är ofvanföre nämnd (sid. 195). Följderna blefvo dock af föga vigt, emedan
finska styrkan var för svag att väga sig långt inpå fiendens område.

78. Mehtälampi.

Södra fjärdarna af det. tre mil länga, med holmar beströdda Puulavcsi om-
slutas af det pä naturskönheter rika Hirvensalmi, förut kapell under S:t Michel,
men sedan 1851 skild socken för sig. I afsigt att fälla Puulavesi, gräfdes
åren 1832—1845 pä kronans bekostnad en kanal fräu nämnde sjö till det täcka
Mehtälampi, som med sina koketta holmar, sina höjder och hinder vid strän-
derna synes pä planchen. Arbetet medtog 43,126 dagsverken och 2,713 rub.
i penningar. Kanalen kallas af allmogenKissankoski, är en verst läng och
kan ej befaras med bät, i anseende till flera betydliga fall, hvilkas dån höres
ända till Hirvensalmi kyrka. Dennas läge prisas som utmärkt skönt. Sock-
nen består af en halfö, som i nordost sammanhänger med fasta landet; öfver-

farlen åt vesler sker medelst tvenne färjoT öfver en holme, och af sundet mel-
lan denna nch kyrkudden har socknen silt namn.

79. Pungaharju.

När man från Parikkala reser norrut lill Kerimäki, Saminge och Nyslott
har man fyra färjställen att öfverfara. Till höger utbreder sig det herrliga
stora Puruvesi, (ill venster en sammanhängande rad af mindre fjärdar, höran-
de (ill det än vidsträcktare Pihlajavesi. De talrika, ofta betydliga öarna i
denna skärgärd af det klaraste, mest genomskinliga vatten hafva en genom-
gående lika formation, en böjelse att i höga, branta och smala åsar sträcka
sig frän nordvest till sydost, likasom drifna i höjden af likformigt verkande
naturkrafter. Eu sådan kringfluten ås är äfven Pungaharju. Af planchen,
som endast utvisar avenyen pä norra sidan, får man nästan intet begrepp om
denna den skönaste och mest storartade af alla Finlands skärgårdsvyer, detta
nordiska paradis af höjd, skog och sjö. Knappt har man pä motsatta stranden
stigit ur färjan, innan man ser vägen slingra sig mellan träden uppåt åsen,
hvilken den sedan följer långs hela sträckan af ön, som är en half mil lång.
Nästan öfverallt är åsen sä smal, att vägen upptager hela bredden af dess
lindrigt vägformiga kam, och sä braut, att man skulle hisna för djupet, derest
icke eu täck park af vcxlande barr- och löfträn a ömse sidor bildadenaturliga
ledstänger. Fräu denna höjd, öfver dessa gungande toppar af björk och tall,
vidga sig nära och fjerran de herrligaste utsigter öfver fjärdar, sund och hol-
mar ät alla häll i deu mest skiftande omvexliug. Man kunde likna Puuga-
harju vid en ofantlig vattenfågel med utspända vingar, omgifveu af simmande
ungar, som söka skydd vid dess sidor. Lika långsträckta, smala, höga, ehuru
små vid den stolta åsens sida, gä nästan alla öar i dess granskap parallela
med den, kröka sig stundom i nyckfulla bugler, instänga det klara vattnet i
sund och vikar samt bilda härigenom en aldrig tröttande tafla af deu rikaste
mångfald. Hvilken lycklig tanke att leda vägen öfver denna lustgård! Ännu
för tio är sedan var äsen i bondehand, och svedemas eldbränder härjade tid
efter annan dess sluttningar. År 1844 utbröts Pungaharju (ill kronopark med
vitesförbud för all åverkan, och tvenne vackra boställen, ett vid södra och
ett vid norra ändan af ön, uppfördes för vakterna. Det sistnämnda tjenar
tillika till herberge för de mänga resande, som ströfva härigenom sommar*»
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ut och icke tröttna att beuudra nejdens obeskrifliga skönhet. Smä paviljon-
ger, uppförda i närheten, skänka ögat en angenäm hvilopunkt. Sä vidsträckta
vyer måste i olika dagrar antaga en olika geslalt. Det är ovisst när Punga-
harju är skönast: när soleu upprinner öfver Puravesi, glimmande öfver blankn
fjärdar och ljusgröna löf, eller när manen skimrar öfver Pihlajavesi och qvar-
lemnar i djup skugga åsens motsatla brant. Sä mycket är visst, alt, vare s*ig
i dagens klarhet eller nattens månljus, hela det sköna Finland icke äger en
nejd mera skön, mera värd att älskas och beundras, än Pungaharju.

80, 81. Nyslott och dessfäste Savonlinna.
Ar 1475, under Sten Sture den äldres tid, anlades till Savolaks' skydd

Tid Kyrönsalmi sund mellan Haukivesi i norr och Pihlajavesi i söder fäslet
Olofsborg, hvilket i eu sednare tid blifvit kalladt Nyslott och af finska
allmogen benämnes Savonlinua, Savolaks borg. Den tappre riddare,
som, ej utan allmogens stora tunga, reste detta fäste, var Erik Axelson Tott,
densamme som upprest Wiborgs murar, en herre så dristig och egenmäktig,
att han är 1179 pä eget bevåg drog med sina män öfver gränsen, görande
der ett förhärjaude ströfläg af 20 till 30 mil, hvarunder han dräpte folk och
fänad, män och qvinnor, gamla och unga till mänga tusende. 1 början bygg-
des slottet af träd, men tvä är derefter af sten, och var derunder en sä ofred-
lig tid, alt hvarje gäng arbelarne utskickades att hämta sand, stenar och
kalk, måste riddaren lill deras betäckning medsända en eskort af knektar i
full rustning. Det nya slottet var frän sin början hufvudort i ett särskildt län
intill är 1534, hvarefier det ömsom förenades med Wiborgs och Kymmene-
gårds, ömsom med Kexhohns län. Genast frän början utstod slottet bistra

År 1495, när ryska hären öfversväinmade Savolaks, slog det fienden
tillbaka, men förmådde icke skydda kringliggande nejd. Fallet i Danskames
våld under Unionens sista (id, återtogs det af Flemingarue 1523. År 1547
utnämndes till stäthällare derstädes Gustaf Fineke, hvars brefvexling med
konung Gustaf utgör eu af den tidens vigtigaste historiska källor. Orubbad
af fiendehaud, qvarstod borgen efler ryska infallen 1556 och 1056, men blott
för att är 1714 på sjelfva midsommardagen duka under för slora ofredens
störtvåg. Nyslott gaf sig denna gäng genom dagtingan, återgafs i freden,
intogs ånyo 1742, afträddes följande aret till Ryssland, blokerades förgäfves
af Svcnukarne under Hastfehr i Juli och Augusti 1788 samt har sedermera

haft en obetydlig rysk garnison intill är 1849, dä militären bortflyIlade. Träd-
byggnaden, som reser sig Öfver främsta bastionen, var i en nyare tid kom-
mendantens boning. Bebodf endast af en borgerlig familj, qvarslär det gamla
fästet, murket, dock temligen oskadl af tiden vid sundets ström, och den ny-
fikne vandraren, som äger mod att uppklättra i de halfgrusade labyrintherne
af dess spökande inre, belönas rik ligen för sin möda genom de täckaste ut-
sigter, likt taflor synliga genom skottgluggarna.

Staden Nyslott är på planchen aflecknad frän norr, der vägen ät
Kuopio går öfver den läcka bron. Det är en liten och föga regelbunden stad,
belägen pä en skild holme, Malmen benämnd, invidslottet, som synes 1fonden
till venster. Emedan Nyslott först desednare arenbörjatreglerasoch nybyggas,
kunde man anse det för en nutidens anläggning. Del delar dock sannolikt
både ålder och öden med slottet, vid hvars skyddande murar borgaren tidigt
reste sin boning. Först är 1723 finnes Nyslott upptaget i längden öfver Sve-
riges städer; är 1816 den 4 Oktober erhöll det uppstadsrätt. Stadens fordom
betydliga ägor hafva blifvit genom förpaklning ät enskilde skingrade under
förra århundraden; numera äger staden blott sin holme, sitt fiskvatten och ett
af borgerskapet inköpt hemman. Stadsplanen upptager 50 tunnland och 105
tomter bebyggda med trädhus. Invänames antal uppskattas till 650, hvilka
bevista gudsijensfen i den 4 verst derifrän belägna Saminge kyrka, till hvars
församling de höra. Ännu för fä är sedan behöfdes en högre elementarskola,
postkontor, apothek och provincialläkarc, jemte handeln och den lifliga insjö-
trafiken, för att erinra om tillvaron af en siad, hvilken män under ortens
landtliga enkelhet annars kunnat förbise. Men under scdnastc tid har äfven
Nyslott begynnt att antaga elt mera stadslikt utseende inom och utomhus;
man bör hoppas att det skett till dess fromma.

82. Warkaus.

Under färden norrut genom det sjörika Leppävirta, der strönirenaningeu

länge med framgång arbetat uppä att tämja elementerna, igenkänner man
Warkaus af den länga bron, som intager raid fen af planchen. Icke långt här-
ifrän i norr nedstörta Kallavesis vattenmassor genom Kormus fors i Unnuk-
kavesi, men kringgås af sjöfarten genom den 1238 fot länga Kormus kanal
vid forsens sida. Unnukka, lika brådskande, kastar sig genom Warkaus fors
med väldigt dån in i Äimisvesi, men öfverlistas och förödmjukas, äfven den,
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genom Taipale kanal af 2855 fots längd och 13 fots sänkning samt tvenne
»lossar om 120 föls längd och 21 fots bredd mellan portarna. Båda kanalerna
beräknas för 7 fots djup; för deras skull rensades segelleden vid Kosulanvirta
och Virtasalmi, hvilket allt skedde åren 1835—12 samt medtog 180,927 dags-
verken och nära 60,000 rubel. Ar 1813 fördjupades för samma ändamål Ala-
virta s(röm, och Leppävirfa bro ombyggdes. Deda var lärspänen, förrän man
vågade storverket Saima kanal. När man kommer frän den, synas Taipale
och Kormus som leksaker. Deras gagn är dock obestridligt: det är genom
dem det blir möjligt att färdas i båt frän de nordligaste sjöar i Savolaks alll-
ned till Willmanstrand och Lauritsala. Taipale kanal blef 1810 upplåten till
allmänt begagnande, Kormus kanal fiirst året derpä. Inemot 300 farlyg pas-
sera ärligen härigenom. — Warkaus bruksanläggningar, grundade pä sjömalm

i närheten, samt dess sågverk, ed al de största i landet, en hel liten siad
for sig. tillhörande handelshuset Wahl i Wiborg, skymmas pä planchen af
trädgrupperna i bakgrunden. Eu angenäm balfärd för derifrän (ill den 1 verst

ät höger belägna kanalen, hvars läge, likasom brukets,lär el! af de läckasic.

83. Strömsdal.

1 Nilsiä socken, 5 mil frän Kuopio, vid Jukkas fors, som nfleder Vuot-

järvis vatten uedät Akonvesi och de nedre sjöarna, anlades är 1716 Ströms-
dals jernbruk, pä finska Jukkais benämnd! efter forsen: staniordel anses vara
.luva, hvilket i finskan betecknar eu träng dal med en fors i dess botten och
som i liera böjningar förekommer bland orlsnamnen. Bruket, grundad! pä sjö-
och myrmalm samt försedf med masugn och gjulverk, är elt af de betydliga-
ste i landet, har tillhört Wredeslägtcn, sedermera Tigersledternc och slutli-
gen i början af 1851 blifvit försåld! (ill en hofrädiima i Petersburg för 120.00.)

rubel silfver. Sågverk och jordegendom medfölja. Belägen högt uppä kullen
till venster, hedblickar karaktcrsbyggiiaden stolt öfver flilens mödor och Ullan
ner uti dalen.

84—87. Kuopio med dess omgifningar: farleden,
Pirunpesu, Tuovilanlaks.

Näs( Nyslott och Kexholin. ha väl få städer i Finland sä mänga och sä
höga backar i sm omgifning. som Kuopio. Deraf vet planchen intet, nied un-

danlag af några halfskymda kullar i bakgrunden. Den som vill njuta, en fri
öfverblick öfver denna uppblomstrande nejd, han uppslige en sommarafton pä
balkongen kring kyrkans lorn, förmatt, lutad mot balustraden, betrakta den
vidslräckla laflan. Under hans föder utbreder sig staden pä sin slätt frän
fölen af Pujo backe till Kallavesis slrand, på hvars utskjutande uddar framli-
den ämnar anlägga parker och promenader. Regelbundna, snrtriäta, utstaka-
de, men ännu till en del obebyggda med grönskande torna tomter 5 ), skära
hvarandra gatorna i afmätta rutor med löga enväniiigs hus, som blod kring
numera domkyrkan i stadens medelpunkt resa sig högre och slätligare. Län-
gre bort synas quaicrna vid Pulikaniemi, omgifna af bålar och lodjor.. Ar det
lördagsafton, hvimla pä den blanka fjärden af Kallavesi hundrade kyrkbälar,
snabbt framilande mot samma mål, och längre borta tecknar sig mot den blå-
nande horisontell den mörka strimman af ångfartygets rök. Strödd öfver fjär-
darna,synes en arkipelag af hundrade holmar och klippor, likt utposter mot de
stora vattenspeglarna, der öga( ej finner land. Al söder höjer sig det täcka
Sa vi sia ar i, ett finskt Isola bella i smr.lt, och gentilereinot pä fasla landet
Harjula, stadens närmaste gianne. Al norr slingrar sig landsvägen endast

1 verst framåt, hvarefter den afbrytes af Kelloiiiomi eller Toivola i 1808

års krigshistoria berömda pass. en pä läcka perspekllver rik passage.
Körbi sä mången vacker punkt vid Kallavesis slränder skyndar betrakta-

ren ed ögonblick till Maaniiiga SB ) 1K mil frän Kuopio. Redan i kyrko-
byn blir nejden intagande. Taviniemi, Halola, Karhusuari m. fl.Jf punkter för-
fjena nämnas; men vill man njuta pä engäng det storartade och behagfulla af
en landskapsvy. sä må man en lugn och klar sommarafton färdas i båt framåt
Tuovilanlaks. Man inkommer i en vik, läng, djup, omgifven af slräuder, der
den lodräta klippan omvexlar med grönskande ängar. Ögat tvekar i valet af
anblick; till höger reser sig eu strand af skrofliga klippor — det är Pirun-
pesä (djefvulens boj; sä kallas månget dystert tillhåll för sägnerna om he-
deudomens jättar och den kristna tidens onda förlappade väsenden. Pirunpesä
är en groda, bildad under de mot stranden i djerf oordning uppstaplade sten-

blocken. Ofvanför dem blir marken jemn, herrliga åkrar vagga der sina skör-

*) Sedan piancben tecknades, är en stor del af dessa toina tomter bebyggd.
*-') Maaniiiga, bärtills kapell under Kuopio, kommer vid nuvarande pastors död alt

särskiljas som ejeu .socken.
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dar, anblicken af idoga gSrdar förjagar Minnet af gthmdeas dysterhet. Tuo-
vilanlaks vik är en god mit läng; dess innersta strand är i hög grad impone-
rande. Trakten höjer sig starkt ocb bildar mellan åsarna djupa och smala
dalar, i hvilka bäckeu sorlar mellan lunder af hägg. Ett stycke fräu gården
deruppe på den förslå höjden finnes en liten-insjö, hvilken afbördar sitt Vat-
ten utför en fors. Sommarlid, dä insjöns vatten är lagt, ser man här blott.en
klyfta af mosslupna stenar, lill hälften skymda af lummiga granar *ch björkar.
Flodtiden deremot höres redan pä afständ forsens däfvn bros. Man nalkas
bron, den tyckes svigia under vandrarens fot; öfver hällarna nedrusar forsens
vatten, skummet stiger högt mot brou och droppar likt dagg frän granarnas
barr. Några varsama steg nedät bradjupet, och vandraren stär vid den prakt»
fulla forsens.bädd i eu remna, som tyckes sprängd i jordens innandöme. .Väg
pä väg brusar här fram, och den lilla qvanieu uppe i forsnacken tyckes skälf-
va i sina grundvalar, likasom anande sitt öde att lid efter amisii bortspolas
af vårfloden. — I afsigt att öppna en segelled norrut,, fullbordade» fik uägia
är sedan Ruokovii la kanal icke läugt härifrån; en annan kaval med »lass-
byggnad är i det närmaste färdig vid V i and o, der vid deu stora farsen af
samma uamu ett nytt pappersbruk är t full verksamhet. Segelleden: går här-
ifrån genom Tomperi, Nerkk-o ni. fl. vattendrag norrut lill Idensalmi, och den
dag skall komma, när propellångfarlyget ined nya verldens specerier ilar frän
hafvet genom Saima kanal samt sjöarna uppföre, för att slutligen ankra i eu
borigömd vik vid foten af den landtrygg, som skiljer Saimas fjärdar frän Uleä
vattensystem.

VII. Tavastland.

Tavastland ar Finlands mellersta del omkring Päjäne sjö. Dess längd
ifrån Nylands gräns till Pyhäjärvi i Österbotten är 45 mil. Provinsen är sma-
lare mot norr, men sydligaste delen mellan Egentliga Finland och Satakuuda
i vester samt södra Savolaks i öster är bredast, eller ungefär 30 mil. Ta-
vastlands vapen är elt gyllene lodjur med tre sljemor ofvan, tre rosor uudcr
i rödt fält, och skölden beläekes af grefskapskrona. I motsats mot Österbot-
ten och Nyland, hvilka af Tavastbou kallas låglandet (ala-maa), är Tavast-

land nägot högre betaget samt genomslrukct af skogbevuxna, sällan kala
laudläsar, mellan hvilka sjöar och strömmar slingra sig. Ehuru detta är all-
männa karakteren, förete likväl norra och södra delarna deraf stor olikhet
sinsemellan. I deu förra äro hemmanen glest strödda pä åsarna mellan sjö-
arua ocli kärren, vid hvilkas stränder man ofla i slutet af Augusti, vadande
i vattnet, bergar ängarne. I.audliiiauneii sätter här slörsla hoppet pä sveden,
och de steniga backsluttningarna prydas, likasom i Savolaks, af det gredelina
bohvelet. A( den södra, nägol jemnare delen har en äldre kullur redan gifvit
större och sammanhängande åkerfält; man räknar här 460 menniskor pä qva-
dralinilen. I hela Tavastland, ulom i dess sydvestra del, äro kyrkorna bygg-
da vid sjöslränder, helst pä någon utskjutande udde, och socknarna deromkring,
eller ock kring; flera med hvarandra förbundna sjöar. Man ser tydligt alt af-
seende alltid blifvit fäsladt vid konimunikaliou sjölcdes till kyrkan. Detta har
sin grund deruti. alt landets kolonisering här, säsom annorstädes, gick längs
sjöarna, den tid inga vägar lurmos genom urskogarna. Tavastläuuingen älskar
ännu sina sjöar och ror hellre Ivii mil (ill kyrkan, än han äker eller gar en
mil. 1 Viitasaari ligger kyrkan, pä en holme, dit det höst och vår är svart
att komma; men en niolion är 1770 om dess förläggande till stranden af fasta
laudet väckte motställd. Kapprodden, Tavastlands nationalnöje hvarje som-
marsöndag, kan deruti hafva haft sin goda del. Hvart byalag bygger sig
gemensam kyrkbät, som efter byns storlek kan vara sä s(or, a(t den inrym-

mer 150 eller flera personer och ros med 26 par ärar. Den är ulan köl, läng
och rankig, och segel nyttjas aldrig. Sjöarna äro af älder kända för sin
dom pä fisk. Den största af våra insjöfiskar, Malfiskeu (Silurus glanis, Sä-
kä-kala) har nian hittills fuunil blott i Tavastland. Meu af befolkningen är
muikau allramest värderad, och niuikrommeu har lill och med L Helsingfors
börjat räknas bland läckerheter.

Emcdaii Tavastlands utseende helt och hället bestämmes af dess (alrika

sjöar, som med shia vackra holmar, uddar, vikar och forsar försona moarnas
och mossornas enformiga ödslighet, är det nödigt att fästa vid dem en särskild
uppmärksamhet. De förena sig, spridda insjöar oräknade, i tvenne bassiner,

af hvilka den öslra har Päjäne till medelpunkt. Nerdligasle Tavastlands
största sjö, Keitele (C mil läng), genom Mattila ström delad i öfre och
nedre Keitele, får genom Kymmene forsar vatten ifrån Kivijärvi och Kelima-
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järvi vid Österbottens gräns och nedslrömmar genom Mämminkoski och Ääne-
koski i sjön Kuhnama, hvilken genom Naarankoski frän vester upplager
Saari junis mänga sjöar. Kuhnama, oingifvet pä veslra sidan af det höga ber-
get Tärtävuori, slörtar genom Kapeckoski i Vatia sjö och denna genom
Kuusankoeki i Saravesi, hvarest, midtemot Laukkas vackra kyrka och
prestgärdsudde, Rautalampi vattnen lillslöta frän Leivonvesi, Urajärvi och Kyn-
sivesi genomTarvalafors (se vidare ulidcr: Rautalampi). Kuhankoski slora
fors för Vattnen till Leppävesi och Haapakoski, derifrän lill Päjänes
nordligaste del Jyväsjärvi nära Jyväskylä stad. Härifrån till Auianpelto
räknas Päjänes hela längd till 18 mil. Den oragifves af 8 församlingar, dess
öppnaste fjärd heter Tähikselkä och följande strömmar med deras valtenked-
jor inflöda dcruli: 1) Jämsä ström ifrån Jämsä och dess kapell Kuivasmäki,
2) Harmas ten joki i Kuhmois och 3) Ara koski i Padasjoki, den förra
ur Luminene, den sednare ur Vcsijako, hvilka sjöar bägge ligga på sjelfva
landtäseu och dela sitt vaden både ät Päjäne och ät vesttavaslländska vat-
tensystemet; 4) Tainio mäktiga slröm i Sysmä med mänga slora sjöars vat-
ten långt ifrån Savolaks. Sydligast inströmmar frän söder Vääksynkoski
i Asikkala förbi Auianpelto ur Vesijärvi i Hollola. Kymmene ström för
ensam hela denna vattenmassa genom Högfors och Abborfors till finska viken.
Den börjas vid Kalkkis i Asikkala och rinner med djup "fåra, omgifven af (j(t
romantiskt landskap, genom Konnevesi förbi Heinola (ill littis (härom längre
fram).

Deu avdra bassmen har sin utgångspunkt i Pääjärvi nära Lampis kyrka
och rinner under namn af Vana anvesi förbi Tavastehus till Sääksmäen
(eller Vanaan-)selkä i Sääksmäki, hvarifrån Rautunselkä fortgår ät ve-
ster, upplagande från norr ur Mallasvesi de hvitskummande dubbelforsarna
Apiakoski och Valkiakoski. Till Mallasvesi såsom medelpunkt samlas tre
vatteuleder: 1) II a u b o sjöarne ifrån öster genom Kyllö, 2) Pälkäncvesi
frän norr genom Kostia och pä veslra sidau 3) en bred förbindelse med
Roine, i hvilkeu den IV, mil länga Läugelmävesis södra fjärd Villikka,
jemte Vesijärvi (begge inom Satakunda), inströmma genom Kaivanto. Ifrån
Rautunselkä komma de förenade vattnen till Kon hons elkä i Akkas och
strömma genom Niemis, Herrala och Kuokkala forsarna i Satakunda till Fy-
ll äj ärv i (i Birkkala) och Nokia, Kumo elfs början. I denna trakt var vid
Rikala är 1788 en kaiialled mellan Tavastehus och Tammerfors påbörjad.

hvars utförande nära derintill vid Hulaus i Lempala rar rar tid förbehållet.
Det är otroligt hvad Tavastland vunnit i kommunikationer och odlingsbarmark
genom Slrömrensningskorpsens verksamhet sedan 1818. Derigenom att Läm-
gelinävesi åren 1820—31 fälldes 6V, fot, vunnos 4500 tunneland, mest ängs-
mark. Genom strömrensninger i Valkiakoski och Apiakoski 1819—1827, i Ko-
stia 1826—1827, i Kyllö 1821—1826, Vihavuolle och Virlasalmi i Hauho och
Lampis 1832—1387 vanns blott i denna enda trakt mycket land, som förut
var sjöbotten eller kärr och gungfly. För att under missvextåren 1832—1833
förskaffa fattigt folk arbetsförtjensf, användes i Saarijårvi 0896 Rub. S:r till
att sänka Mahlu, Löytänä, Kaihlojärvi, Kyyjärvi och Kimiuki sjöar, hvarige-
nom 1400 t:laud fruktbar jord vanns och frostalstrande mossor torkades. Sedai»
Konnehkoski i Rautalampi 1830, 1831 samt forsame i Laukkas 1837—1842blif-
vit upprensade, har Tavastlands hela norrahärad bätkommunikation till Jyväs-
kylä, och ifrån denna siad hafva 6 fot djupgående fartyg kunnat afgä trW
Auianpelto, sedan Äijälä sundet mellan Jyväsjärvi och slora Päjäne 1839—1841
fördjupades. Af allra slörsla vigt var likväl sjelfva Päjänes fällning 4 fot,
hvilket, efterflera förberedande arbeten, verkställdesmellan åren 1826—1837*).
Förut hade man pä dess ödeläggelser sådana exempel, som att Täki hemman
i Kuhmois 1780 genom sjöns öfversvämniug förlorade icke allenast all sin åker
och äng, utan äfven sjelfva äbyggnadenia, dervid åboen nödgades långt upp
i skogen rödja sig ett nybygge.

Tavastland har pä sina ställen börjat blifva skoglöst. Der storskiftet för-
siggått**), har det synbarligen verkat skyddande för barrskogen, ty allmogen
har b.örjat idka mera ralionelt jordbruk och minskat svederne, hvarigenom dit-
tills härjande skogseldar uppkommo. Följer man longitudsgraden för landska-
pet, är den jemuförelse icke utan intresse, att i Nyland värsädet är */3 mot
rågsådden, under det i Tavastland kom och råg odlas lika mycket, dä deremot
i norra Österbotten kornet bliT det öfvervägaude och slutligen enda sädessla-
get. Egendomligast för Tavastland är Ullkulturen, i synnerhet i Längelmäki.
Tuulois, Lampis, Padasjoki och Asikkala, hvilka hafva deu dertill tjenligaste
jordmån, svettjord (hikihiefa). En god del af Hushållningssällskapets pris-
belöningar för finare liunespäuad har äfven tillfallit Tavastland, framförallt

*) AU. Generalmajor v. Rosenkampffs benägna uppgifter.
"*) l Laukkas häradet har dci skett först i de sednaste decennierna.
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Pälkäne socken. Deremot äro Tavasilandskorna i finare linneväfnad ännu
långt efter Pemar och mänga andra orter, i mediet af förra seklet inrättade
Krigsrådet O. E. Boije och Kapten A. Boije på sin egendom l.ahdenlaka i
Tyrväntö den första skola för provinsens invånare uti linplantering och limie-
spånad. De underhöllo i början 20 elever, hvilka efter slutad lärokurs sprid-
des ut i landsbygden, utdelade bland allmogen spinnrockar och hasplar samt

sysselsatte sålunda utom skolan 300 spinuerskor. Ar 1704 hade de i sin skola
24 väfstolar i gång. Hushållningssällskapet har för linodlingen nyligen till
Musliala institut införskrifvit en familj frän Ångermanland samt utspridt ma-
gerska spinnrockar. Humla odlades för 300 är sedan i Tavastland sä mycket,
att Savolaks dermed förseddes. Bland handtverkare finnas här ojemförligl liera
garfvare än i andra provinser. Fabnkerne äro högst fä. Bland dessa må näm-
nas ett oljeslageri uti Arakoski fors i Padasjoki, ett annat dylikt pä Pork-
kala gärd samt en snusfabrik pä Bobaeka. Oaktadl rikedomen pä sjömalm,
finnas i hela provinsen blott (re jernbruk samt ett af Bruksinspektör Jusléu pä
hemmanet Pekkanen i Petäjävesi nyligen anlagdt blästcrverk med tvenne hark-
hyttor *). Tvenne andra blästcrverk, det ena i Padasjoki, del andra i Län-
gelmäki, skola dock vara påtänkte. Direklör J. R. Depont anlade 1748 utan

publikt understöd på Sillaupää bys ägor i tfomero ett glasbruk Avik, som i
fiere decennier var det enda i Finland. Bruket sysselsatte 100 arbelate, och
de förslå glasbläsare voro, heter det, tvenne katholiker. Sedan i nyaste tid
tvenne eldsvådor efter hvarandra lagt delta bruk i aska, är det nu uedlagdt,
men Tavastland har likväl för det närvarande det bästa finska glasbruk på
Notsjö. (Om Jokkis längre fram).

Tavastlänuingen (Hämäläinen) har starkt markerade anletsdrag, grof och
muskulös kroppsbyggnad med breda axlar samtyfvigl, i nacken jemnt afklippt
här. Bland alla Finnar är han den härdigaste, arbetsamasle och larfligaste.
Klädd i mekko (sackpalelol), är han sommartiden pä utarbete från forsla
(lagningen till sent pä aftonen med föga annan kost, än den hallfärdiga taik-
kunarätten, som han i en sä \allad kontli (uäfverrensel) bär med sig pä ryg-
gen. Är maltiden inne, får han, med lillhjelp af sitt oumbärliga vademecum,
puukkou, af närmaste björk en näfverrifva, bvari han tillblandar talkkuuamjö-
let med mjölken. Om vintern ujuler han sä mycket mer af hvilau och frossar

<) Stud. K. J. Regnell.

i synnerhet jultiden. I jemförelse med Savolaksaren är han begäfvad med
mindre poetisk fallenhet, » jemförelse med Österbottningcn är han mindre
konstfärdig och företagsam. I stället anträffar man hos den allvarsame, ibär-
dige Tavastlänningen större förmögenhet än hos dessa. Hans (lumpenhet, som
stundom antager karakteren af nardnackadt sfyfsmne, härrör till det mesta af
förra historiska förhållanden; egendomsinnehafvares förtryck och fördna em-
bejsmäns orättrådighet hafva gjort pa honom ett outplånligt intryck. Skol-
anstalter hafva icke heller ännu i provinsen skingrat okunnigheten och mildrat
sinnelaget. Tavastlänningcns språk är rent och klangfullt. En utmärkt -skrift-
ställare, D:r Jacob Juden, representerar denna dialekt.

Tavastlands kölouisaionshislorie tyckes förtjena en större uppmärksamhet,
än hittills deråt blifvit egnad. Den lid Birger Jarl med sina "halade och pan-
zarkjädde riddare" anlände lill Tavesternes liamn och derefteranlade Tavaste*
hus slolt, bodde Lappar öfveralll i Tavastland jemte Finnarne. Vid reforma-
tionstiden finner man spär af Lappar i sydligaste delen (Somero). Under Gu-
staf Wasas tid hade norra delen af provinsen värde blott i egenskap af fiske-
vatten och skogarna för ekonskinnens skull samt de usle nomadiserandeLap-
parne, af hvilka förpaktare *) indrefvo skal t. Tidigare än Laukkas, Saarijärvi
och Wiiiasaari har Rautalampi varit bebodt. Detla liar skett genom flyttnin-
gar ifrån södra Tavastland. Detta ser man bland aniiat deraf, alt en slägt
derstädes ännu heter Rilvanen efler hembyn. Ritvaiien i Sääksmäki. Smånin-
gom hafva äfven från Savolaks kolonister (illkomniil. Nämnda (re andra soknar
betjenades i början med prest från Rautalampi, eller ock reste, enligt en an-
nan sägen, prosten i Sysma någon gäng sommartiden dit och höll under elt

slags pell gudsljenst vid Rislilahti vik vid södra ändan af sjön Kuhnama i
Laukkas. 1 förra hälften af 1400-talet voro konungens fogdar i Tavastehus,
Waldemar Djekn och Olof Tavast, ifrigt sysselsatte med att utsända koloni-
ster frän södra delen af provinsen (ill den norra. Detsamma berättas om en,
Harald och Ärengisle Andersson seklet förut. Derigenom vanns äfven mäle(,
ty norra Tavastland synes blifvit tidigare bebodt än vissa delar af södra Kors-
holms län i Österbotten. De sä kallade äremarker (erämaat), som i Gustaf
I:s tid furmos mellan Korsholuis län och Hollola häradet och till hvilka Ståt-
hållaren pä Nyslott Gustaf Fiucke skickade 140 Savolaksbönder alt bosälta

*) Lapparne kallade sådana konunga olmai d. a. konungens män.
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sig, hörde sannolikt till nuvarande södra Österbollen, så mycket mer som
Mustasaari, Kyro, Vörii och Pedersöre deraf synas blifvit kallade "Norrcboltn
i Saulax." Dessa kolonisationer föranledde emedlcrlid också här blodiga upp-
träden, innan nya förhållanden sammanjemkades, och detta-härrörde, säger
Fineke, af Tavastlänningarnes afundsjuka, ehuru desse hade marker nog
att ödla.

Åtskilliga jordfynd bevisa tavastländska kolonisationens höga ålder. I val-
tid har man i Rautalampi vid gräfning i en inullbacke pä 6 qvartersdjup stött

pä ändarna af en katschas spjelar och vid fortsalt gräfniug genom jordlagret
funnit kalschan slå pä'fast lerlager och likna nutidens kalschor (liskgärden).
I Hauho och Pälkäne har man gjort fynd af silfver armriugar och pä det sed-
nare stället derjemte hittat 11',i lod kufiska mynt. Pä Rautunkärki udde mellan
sjöarna Rautunselkä och Kouhousc-lkä stötte arbetare för icke längesedan pä
en källare med ölkärl. Ölet hade varit starkt och berusande, troligen tillhö-
rigt någon rik herreman fräu sednare århundraden. — Huru outredd än Ta-
vastlands äldsta forntid är, lyckes man med säkerhel kunna påstå, att denna
provins ursprungligen sträckte sig långt vestligare än nuvarande Tavastehus
län. Detta bevisas redan deraf, att eu socken vester om Tammerfors heter
Tavastkyro (''Hämeenkyrö"). När och af hvilken anledning namnet Satakunda
uppkom, känner man icke. Nägon gäng synes delta namn varit öfverflyltadt
på det landskap, som man nu egenteligen förstår med Tavastland. Sjelfva
Tavastehus län kallades stundom blott Hollola eller Hauho häradet.

Tavastehus län bestod är 1539 af följande härader och socknar: 1) Öfre
häradet: Hauho, Tuulois, Lampis, Asikkala, Hollola, Tennilä, Padasjoki, Sys-

mä och Jämsä; 2) Sääksmäki härad: Sääksmäki, Portlås, Kalvola, Saa-

ris och Kulsiäla; 3) Hattula härad: Hattula, Janakkala, Loppis, llcnko,
Mäskälä och Lebijärvi. Åren 1616—1631 lydde Tavastehus län under Abo
höfdingedöme. Sistnämnde är erhöll det egen landshöfding, under hvilken
äfven Nyland lades. Pehr Brahe åtskiljde dessa 1610, men åda är derefter
förenades de äter under gemensam landshöfding med säte i Helsingfors, och
sä förblef det, tills de vid nyaste läueregleringen (1832) fingo hvardera egen
landshöfding. Kymmenegärds län försvann, men i dess ställe tillades S:t
Miehels län det mesta af den tavastländska del, som deruuder lydt. Vid re-
gleringen är 1775 lades Laukkas härad-under Wasa län, men Satakunda hä-
radet under Tavastehus län, sä att Näsijärvi nu är iäuegräns. Tavastlands

fordna indelning i soknar och kyrkogäll är förvillande derföre, alt socken dä
icke alllid betydde detsamma som nu. Den förra benämningen hade afse-
ende på landets civila indelning, den sednare på den eklesiastika. Soknarna
Tennilä, Nyby, Mäskälä, Saaris, Port tas hafva således föga funnits annorstä-
des än t uppbördsböckerna. Den äldsta indelningen i tre härader (1539): öfre,
Sääksmäki och Hattula häradet, utgick frän Tavastehus-fraktenj sä att hvarje
af dem, i mån af odlingens framsteg, sedermera omfattade långsmala land-
sträckor åt norra Tavastland samt äfven nägot af Nylands gräiiscsoknar. I
eklesiastikt hänseende lydde Tavastland först under biskopen i Åbo, derefler
lades östra Tavastland under Wiborgs stift och sedermera under Borgå. Den-
na del utgör 15 pastoraler; Rautalampi socken aF nyligen1fränskild och lagd
under Kuopio stift. Under erkestiffet hör vestra delen med 13 pastorater. I
judicielt hänseende lyder Tavastland under 3 hofrälter, nemiigen 5 domsagor
nästan helt och hållet under Åbo hofrätt samt Nylands och Tavastehus lag-
saga; norra Tavastland under Wasa hofrätt och Österbotlens östra domsaga;
un ler Wiborgs hofrätt helt och hållet blott Heinola domsaga samt soknarn*
Walkiala och Rautalampi af Lappvesi och Rautalampi domsagor.

Tavastland är nu fördeladt pä 5 län, sä att kärnan deraf, fyra härader,
nästan helt och häftet hör lill Tavastehus län; af norra delen Laukkas härad
helt och hållet till Wasa län och nordostligaste soknen Rautalampi med Han-
kasalrai kapell under Kuopio län; Heinola häradet, landet öster om Päjäne,
helt och hållet lill S:t Michels län; af Lappvesi härad Walkiala socken till
Wiborgs och af Perno härad liltis socken, jemle en del af Orimallila, till
Nylands län.

I. Lappvesi härad. Walkiala skall hafva blifvit först bebygdt af
bönder frän Hollola, hvilka här nedsatte sig, en i Selänpää vid Wuojärvi, en
annan, smeden Matts Orava, i Oravala, en tredje i Rantala. År 1515 var
Walkiala en socken i förening med littis, Nastola och eu del af Mäntyharju,
löOö med Mäntyharju allenast, 1630 kapell under littis, skild socken är 1040.
dä höfdingen öfver Karelen, Erik Gyllenstjerna, erhöll frälserätt till Walkiala
by (nu Walkiala gård). Vid kyrkan stod ett fältslag den 29 April 1790.

11. Heinola härad utgör nordvestra delen af det fordna Kymmenegärd*
län öster om Päijäne, med fruktbara stora åkerfält, likväl sä genomskuret af
sjöar, att vattnen nära nog intaga halfva arealen. Sydligast är Mäntyharju
sockens tavastländska del samt Heinola, nyligen ifrån Hollola skildt säso»
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egen socken. Här märkas Paaso- (Essen) och Taipale (Hisinger och Wal-

leen). Kyrkan ligger pä näset af den halfö, som den börjande Kymmene

(Kymi), eller här Jyränkö ström, bildar med sjöarna Ruotsalainen pä öfra
och Konnehvesi pä nedra sidan. Sys ni a socken med kapellet I. uha nk o
ligger vid Päjäne. Koskipää säteri ruslhåll (Tandefel!) upplager störste

delen af Gustaf Adolfs sockens (Hartola) moderkyrko område. Dess ka-
peller, .1 out s a och Lei v o mäki, sluta landskapet mot Savolaks (se Nor_

denlund, Mieskomäki). Vid Jyränkö ström ligger den täcka stedeD
Heinola, grundlagd 1779 pä Tommola rusthälls ägor. Släden med sina

116 (omter pä 80 (unnelauds stadsplan hade är 1843 955 innevånare, A köp-

män, 2 handlande borgare och 5 öppna salubodar. Af inalles 38 handtverkare
utgjorde färgarene slörsla anlalet.• Landshöfdingen öfver Kymmenegärds län
hade här sid säte sedan köpingens grundläggning. Men sedan S:t Michel
blifvit residensstad, har Heinola uu. sin nya högre elementarskola och bokhan-
del samt sina tvenne frimarknader att tacka för sin liflighet. Handlanden
Toropoff donerade 1851 en summa af 5000 rub. till en skola för fatliga barn
härslädes. '

111. Öfre Hollola härad omgifver Päjänes södra strand. Det stora

pastoratet Hollola omkring Wesijärvi är i dessa är deladl i trenne. Det är
eft ibland Tavastlands äldsta pastorater, ly ifrän Korpilaks, Orimallila och
litlis gick man här i kyrka, och ortsnamiien Kuolemantie och Ruumiinvalkama
beteckna de ställen, der lik öfver obanade marker eller sjöledes hemtades till
jordfästning. Kappadocie back«n, med en perpendikulär höjd af 100 alnar och
en platå ofvanpä toppen, lemnar en vidsträckt ulsigt öfver Wesijärri sjö.
Det smala land, som skiljer denna ifrän Päjäne, genomgräfdes i förra seklet
af prostarne Berner och Krook, och åren 1821-1831 fälldes sjön ytterligare
8 fot. Den läckra Paimelabraxen måste nu vika för de mera nyttiga (inand-

ningarna, men i Wääksyforsen blef i stället godt ålfiske. Nära härintill är
Anjanpelto by, ed ibland de fä ställen, der landtmarknader numera äro
tillåtna. Dess boskapsmarknad den 14 September är isynnerhet talrikt besökt.
Man har uppgifvit ruslhållen i Hollola (ill 49, hvaraf 6 berustade sälericr, af
hvilka märkas Pyhäniemi (Ammondt), Lailiala (Wilckman), Mukkola (Hau-

sen); i Kärkölä kapell: Woistis (Sederholm); i Nas to la kapell: Ersta
(Olsoni), Koikkala (Ullner), Seeste (Ehrenroth). Tennilä fordna socken om-
fattade Kärkölä tillika med Koskis kapell af Lampis. I Koskis ligger

säteriet Kurjala. I detta härads norra del blef potatcsodlingen genom Kapel-
lanen A. Lamells bemödande tidigare än annorstädes i Tavastiand allmän.
Uti Ii (t is ligger ett större gods Perheniemi (Strähle), i dess kapell Jaal a
ligga Kirainola (Holmberg) och BergviK (Sticht). Inom Asikkala märkes
Salo majorsboslälle samt Kalkkis (Fonléu), invid utloppet af Kalkkis fors' ur
Päjäne. Veslra stranden af Päjäne omgifves af Padasjoki socken och dess
kapell Ku hrao i s. En strid och klar fors, Arakoski, brådstörtat- vattnet ifrån
den märkvärdiga sjöu Wesijako i Päjäne. Vid dess mynning är Saksala
(G. M. von Fieandts aifviugar).

Vid Nyystölä eller Wcrho herregods nedgjorde finska bönderne under klub-
bekriget en afdelniug af Sigismunds trupper under Silfverbögelsbefäl. De stu-
kade begrofvos pä en holme i Päjäne, som deraf kallats Nuijasaari. Alh»
(Forssell) ligger vid Lummenes slrand. Kapellet Kuhmois, nordligast mot
Jämsä, är bekant för sina ofantligt höga backar: (Linnamäki, Majurinmäkj,
Kotamäki m. fl.), i hvilka den resande plägar promenera vid sitt åkdon. Här
är vid sjöstranden Päijälä gärd,v fordom tillhörig familjen Aderkas.; Mieho-
niemi (Gronqvist) är en mindre egendom, men med förtjusande läge. Kauko-
niemi (Wegelius) vid Kuhmois kyrka är ock bland ortens vackraste egendomar.

IV. Nedre Hollola härad. Wånä (Wanaanpi(äjä), fordom äfven
kalladt Waanöö, är Tavastlands äldsta församling invid Tavastehus. Dess
östra del kallades förul Mäskälä; veslra delen. Renko kapell, var tidtal*
skild församling. Vid reformationen avsägs Wånä för lika godt pastorat som
Karis. Janakkala hade egen pastor 1483, och dess kapell Hausjärvi
inrättades 1611. År 1639 var Loppis socken annex under Janakkala, ehuru
dess stiftelse äfven går tillbaka till katholska tiden. Tio byar deraf hafva
blifvit underlagda Janakkala, 7 af södra deleu under Wichtis socken af Ny-
land. Ifrän trakten af Ryttylä (Granfelf) i Janakkala är en jernväg projek-
terad att ledas till Helsingfors. Pä Terväkoski rusthälls ägor är ett pappers-
bruk, som under dess nuvarande ägare (Nordensvan) blifvit mycket förbätt-
radt. Landfasen, som genomstryker Hausjärvi och Loppis, ger ifrän movägen
mellan Helsingfors och Tavastehus elt intryck af dyster ödslighet, bakomhvil-
keu man knappt anar det nya och ståtliga Erkkylä (Munck). Loppis har utse-
ende af ofruktbarhet och vildhet tillika. Midt uppä den här 1831, 1832 öfver
kärr byggda Topenovägen mellan Tammela och Loppis kyrka frodades nyligen
vildrosen och timjan. Men Loppis är för Helsingfors af största vigt för sin
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goda skog, och pä sjömalmen i Salo vidsträckta rusthälls (Sohlman) 70 sjöar
ha en masugn med tvä hyttor samt en släiigjernshammare nyligen blifvit
grundade. Mycken märkvärdighet har Kyläjärvi eller Näs egendom (Arm-
felt). Den håller 7 mil i omkrets, hör till tvenne län och 5 församlingar, nem-
\igen: Watsia och Kena till Loppis, Heikkilä och Mardila till Janakkala, den
s. k. Herajoki (rakten (ill Hausjärvi, stommen, med de antika karaktersbygg-
naderna och romantiska belägenheterna i Kytäjärvis dal (ill Niirmijärvi, och
smärre delar ligga i Wichtis. Loppis ulgör Tavastlands södra platå, 350 fot
öfver hafvet. Den öfriga norra delen af häradet hör till Borgå stift och be-
står af Hauho paslorat af första klassen, med kapellenia Tuulois och
Luopiois — den] fullständigaste skärgärd inuti landet — samt Lampis
socken. Alla dessa hafva, ufom Luopiois, stenkyrkor frän ll:de seklet. Pal-
•ankoski. Nerokoski och Poiraskoski bilda pä denna sida genom åtskilliga
sjöar öfver Wesijako kommunikation med Päjäne. Dä man vid blast häller örat
mot jorden mellan Särkimäjärvi och Uisko mycket djupa och en half mil frän
hvarandra belägna sjöar, hör man under sandbackarna soiiel af den fors, som
underjordiskt förenar dessa. Luopiois är nordligast i socknen mot Läugelmäki
omkring Kukkia sjä. Här är cd stert gods, Kantola (Palmfelt). Genom en
häftig ström, AVihavuolle, falla denna frakts vaden i Iso Roine, hvilkeu äter
under en mycket läng bro vid Alveduia -nära moderkyrkan förenar sig med
Hauhonselkä. Omkring dessa ligga godsen Hofgärd (Furohjelm; nu Ingslröm),
Sape (Schildt), Hahkiala (Charpentier), Hyvikkälä, Lauttia, Leirismäki, Bo-
baeka (Bosin). Det mycket gamla kapellet Tuulois, omkring det djupa, pä
sagor och fornminnen rika Pyhäjärvi och andra sjöar mot gränsen af Lampis,
har godsen Sairiala (Tudeer, nyligen försäldt) och Jutlila, öfverstelöjtnants-
boställe vid Tavastehus regemente. Lampis (Lammin pi(äjä) är en någol jem-
nare skoglös livort omkring Pääjärvi sjö. Här märkes Porkkala allodial (Bu(-
--luiiin), Runni (Leopold) och Mommila Hietois (Essen). Kommande från
Helsingfors till 6 verst nära Tavastehus, stadnar den resande för att njuta af
ut.sigteu ifrån IIall elm aI a åsen. För höjdens skull märker inan knappt nå-
gra vid åsens fot strödda bondbyar, ännu mindre det på en mil till höger af-
lägsna höga lkaloisteu vuori, en genom skog undanskymd fortsättning af sam-
ma as. Nedanföre i den djupa dalen kommer frän öster mellan holmar den
-ijölika Wanaanvesi, pä hvars avdra sida man till höger ser Wänä sockens
kyrka (4 verst frän staden) samt lägenheter af det halfva socknen omfattande

Harviala (Brusiiu), i fonden Kantela och Kappolav vuori, och längs! till ven-
ster öfverskädar man hela släden.

Tavastehus, (planche 88) residenset för guvernören öfver Tavasiehus
län, till ålder Finlands andra fäste och intill seduaste tider Tavastlands enda
siad, är beläget 12 mil från Helsingfors och nära 17 frän Åbo. Staden är af-
tecknad frän nordvestra sidan, d. a. frän straudsidan af parken, och presente-
rar främst ryska ceutralapotheksbyggiiadcrna och slottet, det smalnande, lugut
framilande Wanaanvesi samt länelazareltet och länemagasiuet pä andra sidan
om nya bron till venster. Då Pehr Brahe, till följe af regeringens förordnan-
de 1638, försåg staden med privilegier 1050, byggdes Tavasiehus pä ett in-
skränkt och olämpligt ställe lusen alnar söder om fästningen. En tid bortåt
hade orten, såsom landshöfding Creutz berättar, sin ringa bergniug mest af
krögande. Gustaf 111 anbcfallte den 11 Juni 1776 dess flyttning 2000 alnar
frän slottet (ill den nuvarande vackra och förmänliga platsen pä Saaris bo-
ställes ägor. Ar 1708 var den nya regleringen fulländad. En eldsvåda den
14 Sept. 1831 härjade tvåtredjedelar af staden, som likväl åter pä en ytterli-
gare utvidgad plan rest sig vackrare än förut.. Guvernörens residens, det på
aklier byggda societetshuset och militärkaseruerna äro de prydligaste bygg-
nader i staden. Kyrkan är en rotunda med altaret midtufi och bänkarna am-
fithealraliskt placerade rundlomkring. Tavasiehus har 70 handtverkare, 10 hand-
lande, 4 hökare. Utom länestyrelsen, finnes här magistrat, högre och lägre
elementarskola, postkontor, tvenne apothek, lazareK, kurhus, korreklionsinrätt-
ning. Tvenne betydande marknader öka rörelsen; sällskapsspeklakler hafva
blifvil gifna för fyrahundra åskådare. Likväl uppgår befolkningen i Tavasie-
hus ännu icke lill 3000; icke heller har nägoit tidning här blifvit utgifven,
ehuru tryckeri redan länge fuuuits. — Pä Parola eller Lill Luolais malm,
Va mil frän staden, hade Tavastehus regemente och den nu upplösta finska
militären sin exercisplan.

V. Öfre Sääksmäki härad är ett föga sammauhäugaude område.
Nordligast vid Päjäne är Jämsä, hvarest märkes Wilikkala, förut ägdt af
Tauber, och pä vestra sidan härom Kuoreli ves i kapell mot Keuru, ined
kommunikation till Ruovesi och Näsijärvi genom Melanen och Wilppula for-
sar. Söder derom är moderkyrkoförsamliiigen Läugelmäki, så fullt af
sjövikar, alt alla byar, med undantag af tvenne, hafva obebiudrad balfart till
kyrkan. Den förruämuda sjön Lummenes vestra utloppsann kommer genom
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Wehkajärvi, Pilkävesi och Winkiä sjöar samt Pääskyläukoski fors till Län-
gelmävesi sjö, som i sig sjelf är liten, men skjuter en arm, Säkkiä, långt i
nordost till Länkipobja, och mot söder ännu vida längre förbiiidcs genom Pii-
tasalmi med Koljousclkä och vidare genom Koppålansalmi, utanför Etäpyhä,
med Rislinselkä. Utanför Saaris (Sillman) och Haapaniemi (Lange) i Saha-
laks kallas sjön Haapa.*elkä. -Härifrän bröt sig vattnet 1604 genom Ihari en
nv led till Pälkänevesi, hvarigenom gamla slrömen Sarea blef torr; nu har
Ihari i sin tur uttorkat, sedan Kaivanto i Kangasala 1831 hämnadessin granne
Sarsa. Längelmäki skildes 1640 frän Orihvesi, Sabalaks 1581 frän Pälkäne,
som är ännu äldre socken och sedan 1540 räknats till Sääksmäki härad. Ut-
sigten från Pälkäne nya kyrkas torn är utmärkt vacker och vidsträckt: i norr
ända till Luopiois öfver den holmbeströdda Pälkänevesi, i söder ända (illWal-

kiakoski öfver den öppna Mallasvesi och dess förening med Roine till höger
och Hauho vattnen ur llmolanselkä och Pinlele genom Kyllö och Ilarhala lill
vensler. Den gamla förfallna och pä auktion spolierade,kyrkan är nära intill
på ena sidan, pä den andra är Pälkänevesis korta, djupa och slrida ullopp
Kostia, vid hvars stränder ännu kanonkulor hillas efter slaget den 13 Sept.
1713. Finska arméen under Carl Armfelt försvarade öfvergängen härslädes,
tills Ryssarne pä flottbroar öfver Mallasvesi" kringgingo deras position. Om
Hattula och Tyr vän tö se Stjernsund.

VI. Nedre Sääksmäki härad ligger omkring Wanaanvesis fortsätt-
ning ät vester. Nuvarande socknen Sääksmäki är till större deleu belä-
gen på dess norra sida mot Pälkäne och Hauho. En skön natur och mänga
fornminnen fästa här uppmärksamheten. (Se Judikkala m. m.). Häradets öf-
riga del ligger mest söder om vattendragen. När man förbi det välbyggda
Nikkilä (Arckenholtz) i Wänä kommit en kort väg frän Tavasiehus, är det
för sin skiffer bekanla Kalvola den första bland dessa socknar. Bildad af
Hattula och Sääksmäki, var den till 1660 eu del af socknen Kulsiala, hvart ill
äfven nuvarande kapellet Tyrvänlö hörde. I Kalvola ligga: Niemis (Granfelt),
Kutila (Nordensvan), Kuttis jemte litlala (Barck), Kuurila (Granfelt), Ahla-
järvi (förut Segercrantz; nu Hcimburger). Sydvestra delen af den fordom
stora socknen Sääksmäki fränskildes derifrån med namnet Saaris 1483. Den-
na delades åter 1600 i Akkas, beläget omkring Konhonselkä och Jalanti sjö,
som deruti infaller, samt Urdiala (Urjala, äfven Airanne), söder om Akkas
omkring Rutajärvi. I Akkas märkes: Konho och Wiiala (Granfelt) och i ka-

pelTet Kylmäkoski: Haudols och Haavisto (Mellin)samtruinerna af det gamla
Aksborg *). I Urdiala: Notsjö (Törngren]) samt Honkola och Malku, det förra
Furuhjelmars, det sednare Tamelandrars hemgods. Häradefs och landskapets
sydligaste del hette fordom Portas och omfattade nuvarande socknen Tam-
mela med kapellerne Jokkis, Berttula och Humppila samt Somero.
Tammela är ett slädland omkring Pyhäjärvi, ur hvilken den sedermera »åkal-
lade Loimijoki a har sid upphof. Socknen har rikedom pä mineralier. Här
äro: Saaris (Lepsen) vid Kivijärvi, Wiksberg (von Post, Welterhoff; nu La-
vonius). Se Jokkis och Mustiala längre fram.

VII. Laukkas härad är det östra tavastländska vallensystemets nord-
ligaste område, vid hvars mångfaldiga ulgreningar alla lägenheter ligga.
Sydligas! är Laukkas socken och dess kapell .Ty väskyla i söder vid
Jyväsjärvi. Kuivasmäki eller Peläjävesi kapell af Jämsä socken ligger i
jcmnbredd med Jyväskylä mot vester och derifrån skildt genom ett utskott af
(avaslmon. Pitäjävesi har i sina mänga små med hvarandra förenade träsk,
hvilka uppkomma pä landtryggen och utgöra Jämsä forsens öfre lopp, rike-
dom pä sjömalm, hvarpå tvenne biäslerverk äro grundade, men det äldre, Pen-
gerjoki, är nedlagdt och nedbrunnet. Kars tul a kapell (se längre fram) är
i norr härifrån och i nordvest från moderkyrkan Saarijärvi. Dess andra
kapell är Uurais eller Kuukkajärvi mot gränsen af Laukkas. Wiitasaari
är delta landskaps nordligaste socken och dess kapeller, Kivijärvi och
Pihtipudas, gränsa (ill Österbotten. Alla dessa äro glest bebodda, men
rika på naturskönheter, bland hvilka exempelvis mäikes Kulhanlinna i Saari-
järvi ofvauom Mahlu sjö, ett af de vildsköuaste ställen i Finland.

Jyväskylä stad ligger pä stranden af Jyväsjärvi sjö och har genom
Äijälä fördjupade sund obehmdrad segelfart öfver Päjäne till Anianpelto 162
Vä verst. Likaså ligger orten i medelpunkten af alla de vattendrag, som från
landskapets norra del här sammanträffa och genom strömrensningar blifvit far-
bara. Läget är således mycket förmånligt' och lockade till marknadshandel
redan förr än platsen, (ill följe af manifestet den 22 Mars 1837, under loppet
af följande året grundlades. Stadens ägor utgöra 1000 tunneland, stadsplanen
98. Jyväskylä har postkontor, provincialläkare, apothek och sparbank. Dess
kapellan besörjer själavärden. Laukkas sockens häradsrätt är domstolen i brott-

') Se Literaturbladet 1851 N:o 9 sid. 281.
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»al och egentelfga rällegångsärender, utom poUlie- och ekonomlemäl, hvilka
en ordningsman jemte 4 bisittare afdömer. Det ärligen tilltagande antalet af
handtverkare, handlande, fartyg och kommunalinrälteingarberälligar till det
hopp, alt denna Tavastlands avdra stad skall veta uppskatta sitt läge, det
mest centrala i Finland.

VIII. Om Rautalampi socken och Hankasalmi kapell, nordveslligastc de-
len af R a ut a I a m p i härad, s« längre fram.

Tavastlands Minnen.

1. Sagorna om Hämäläiset.
Hos många nationer finnas sagor, som afmåla vissa orters inbyggare så-

som ytterst enfaldiga. Slorryssen kallar i sådan mening Malorossianen en rik-
tig "hahol", på samma sä(t som Hämäläinen är hos de öfrige Finnarne elt spc-
hamn. Hvilka desse Hämäläisel varit och livar de egentligen bott,* torde va-
ra svart att afgöra; här blott några sagor lill prof. En Hämäläinen åkte en gäng
på glansk is i blåsten. Han hade hos andra menniskor sitt skjul, tog derföre
en nål, släck den i isen och sof i god (ro rätt godt dervid. När han fort-
satte resan, glömde han nålen och sökle den nästa år pä samma ställe. —
Dä Hämeboerne voro pä höslolter en vacker sommardag, märkte en af dem
en gädda vid östranden. Bäst han mättade ät den ett hugg med lian, högg
han hufvudet af sig sjelf (ty han hade lian orätt vänd). Hans närmaste kam-
fat antastades af en tiedje, som anländt (ill stället, såsom hans baueman.
"Nej ingalunda var jag orsaken dertill," sade den anklagade; "när han skulle
slå gäddan, gjorde han så här," och dermed högg han hufvudet af sig. Den
Iredje, fjerde och slutcligeu hela sällskapet öfverlygade sig pä samma sätt
om de föregåendes dödssätt och blefvo till sista man hufvudlöse. - När Hä-
mäläiset byggde sig Fluga, gjorde de intet fönster i väggen. Men emedan
de dock funnit lifvet beqvämare vid dagsljus, kommo de efler mycket betän-
kande pä det rådet alt hemla in ljuset med säck. Säcken utspärrades såle-
des emot solskenet, hvarefter den föisigligt inbars bunden om mynningen. Stu-
gan blef till deras förvåning icke ljusare. Händelsen förde till dem en klo-
kare man (vanligen Matli), som emot nägon belöning visade dem konsten att
hugga häl i väggen, hvarigenom ljuset sjolfmant och ulan deras besvär skulle

inkomma. De funno rödel utmark! godt och utiiöggo hela väggen, sä nit slo-

gan ramlade. — Trlt sin skörd behöfde de nödväiidigl sju personer. Eu tog
i ;:.<linen, och nedböjde den, den andra höll elt träd derundcr, den Iredje af-
h'igg halmen, den fjerdc bar den (ill kärfvcn, den femte band kärrven, en
bar kärfvarne tillsammans, och den sjunde slackade. Eller ock tillgick det
sä, alt de ryckte upp hnlmsträn och buro dem i lian. Engäng kom Matti til)

stället, skördade af medlidande med de! arma folket en sior sträcka samt

lade sin skära ofvanpä en skyl. Hämeboernes förundran om morgonen var
icke liten, och kroknacken, som satt ofvanpä skylen, ansågs enhälligt som or-
sak till den skedda illgerifuigen. Han skulle derföre dränkas, men nu upp-
stod en svårare fråga, nemligen huru man skulle komma åt honom; han vore,
sä trodde man, en förvandlad trollkarl. I ändan pä en läng stör bands ett
snöre, och i dess ända gjordes en dubbel ögla för ad uppfånga den onde,
hvilket ock lyckades. Hela sällskapethade nu fägnaden ad se huru han måste
följa med till sjöstranden, oaktedl han spjernade emot och gjorde krumbug-
ter i hvarje dike. Skäran ficks ändleligcn i ena ändan af båten och roddes
ut pä djupet. En stor sten fastades vid starka rep, för att draga deras fiende
ned till sjöbottnen. Men skäran skäggnde i båtkanten och kullsljelple båten
ined samtelige Hämäläiset.

En gäng brände Hämeboerne sved vid insjöstranden; på andra stranden
betade deras boskap. Vargen kom och dödade en ko, som derföre skulle
ätas. Till en början afhöggs ett lår, för alt stekas. Dertill bchöfdes eld,
men emedan eld redan brann pä motstående stranden, vore det, mente de,
nog alt uppställa steken der den var emot eldskenet. Nu ansågs steken färdig,
och måltiden begynlc. Likväl tyckte någon alt steken icke smakade rätt bra
och alt fisk vore en rätt som han hörl berömmas; man borde således försöka
de bragder man nyligen köpt. En del lade ut noten pä mon och tegynte
draga, meu fingo intet. Andra hängde under liden grytan i ett träd. Dess skugga
i solskenet togo de för en (juf och började kasla stenar, sä att grytan gick
sönder. Något skulle emellertid ätas, och allmänna smaken uttalade sig för
gröt. En log mjölsäcken till vaken *) och dilhälldc mjöl, för att tillblanda
råtlen. När mjölet (ycktes böra förslå, beslöt kocken gä ned, för att smaka,
hurudan gröt det månde finnas pä bollven. Och der blef han. Nu, sado den

•) Läsaren behagade Kär icke fästa sig vid anakronismen.
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ene efler den audre, äter kamraten der nere ensam upp gröten, ufau att unna
it mig min del, och sä hoppade alla efler hvaraudrai vaken. — Hämeboerne foro
eu gäng pä bjömjagt om vintern. Efter intagenfrukost bröt sällskapet upp. Eu
skulle först krypa i idet, alt hemla nalle fram, men vid hans fötler fastades
rep, för att draga honom tillbaka, om del, blefvc nöd a färde, hvilket han
borde tillkännagifva genom sparkning med foten. Knappt hade Pekka in-
stuckit si(t hufvud i idet, förrän björnen tog hela hufvudet bort, hvarvid man-
nen litet sprattlade pä foten och dog. "Se så," sade kamraterue, "nu är tid
att draga honom bort." Detta skedde, men Pekka hade intet hufvud. "Ja
verkeligen, iutet hufvud!" sade kamraterna, och somliga giugo så långt, att
de tviflade om Pekka ens vid ditkomsten haft någol. "Nä," sade en, "visst
minns jag ju tydligt, huru hufvudet pä honom rördes och skägget skakade, dä
han åt är(er lill frukoslen."

Sädana sagor äro allmänna i hela landet. Nästan ord för ord dylika be-
rättas om Bemböleboerne i Helsiuge. Bembölekräklan, hvarmed gröten i trä-
sket omrördes, är bekant. Likasom Hämeboerne, funno de saltet för dyrt och
beslöto derföre att sä det i egen åker. Då saltet skulie uedharfvas, mente

de, att hästens hofvar kunde förderfva det ädla utsädet: derföre togo de, fyra
inan starke, hästen och buro honom omkring med harfven *).

2. Ritvalan Helka.

Om Finnarues religiösa kult känner man nästan allsintet, ehuru man omöj-
ligen kan antaga, alt de, likasä litet som alla andra folk, skulle saknat sina
festliga tillfällen. Ehuru mycket härom är alldeles förlorad!, skall eu närmare
uppmärksamhet säkert ännu uppdaga åtminstone några strödda spär. Hr
Gottlund **) tillkommer förljenslen af en beskrifniug om Ritvalan Helka fe-
steiij den enda hittills kända i landet. Den har fräu äldsla lider tillbaka blif-
vit med stor högtidlighet firad i Sääksmäki, en af Tavastlandsäldsta socknar.
Gottlund förmodar, att denna fest är ett fosier af katholska lideu, hvilket åt-
skilliga ställen i de fyra dervid förekommande ruuosängerna anlyda; meu
märkvärdigt är det, alt spär lill den fordna björnfesten, hvilken var äkta hed-
uisk, äfven intill sednasle lider förekommit pa samma ställen. Om Hclka-

") Stud. Linsen.
") Otava, 2 delen.

festen fått sitt uamu efter någon qvtnna Helka (Helga) eller af helg, ur
oafgjordl, men eu i Tavastland nog utbredd nationaldans kallas också ännu
Helka och synes stå i sammanhang med nämnda fest. Ifrän nio eller tio
kringliggande socknar samlades talrik menighet lill dennas firande. Högtiden
begynte kl. 6 e. m. om skärthorsdagen och fortfor hvarje helgdag lill Petri
dag. Ehuru intresset numera svalnat, befarar folktron ännu, alt missvext nkall
inträffa i socknen, i synnerhet i Ritvala by, om fcslens firande uraktlätes.
Helka är en blomsterfest blott för ärbara flickor, som hand i hand med hvar-
audra, fyra a sex i rad, högtidsklädda tåga frän det ställe der Ritvala by
korsar allmänna landsvägen, upp lill Helkavuori, der före deras ankomst eld
är upptänd. Under färden afsjungas i viss bestämd ordning samt i runans
enkla tongångar fyra sånger, af hvilka en måste sjungas först. Tärnorna mana
deti hvaraudra inbördes, att gä ut pä linsädd, att samla färggräs samt att
icke blygas för sin svaga och barnsliga röst, ulan låta enhvar sin gök gala,
dä de nu, en skön skara af brudar, gä (ill sina rena gudar. De (re följande
sångerna sjungas furvis en för hvarje qväll och bevara minnet af lika mänga
tärnor: Magdalena, Inkeri och Anuikka. Magdalenas säng har starkt tycke
af den botfärdiga Magdalena. o>n Inkeri berättas, att hon i sin spädaste
barndom,blef förlofvad med en lagman. Dä denne skulle anträda en mång-
årig resa, bad han henne vänta trogen i lio är; men finge hon höra, att han
vore död, ägde hon gifta sig med en bäitre man, icke sämre och icke bättre
än han, för öfrigt efter eget tycke.. Eu liten riddare Erik kom under tiden
med elt falskt bref om lagmannens död. Med våld påtrugades henne Eriks
fästegäfvor, med vald fördes hon i brudsalcu, men till vigseln kunde hon icke
tvingas, utan gick på sin bröllopsdag i loflet och säg grälande utåt sjön. Pä
läugt häll igenkände hon pä bätprydiiaderna, ärarnas raska tag och de nya
seglen, till hälften af silke, som hon sjelf hade sytt, sin återkommande älsk-
ling. — Annikkas sång »ir bristfälligast bevarad lill vår tid. Efter flickornas
tag följa pä något afständ, men äfven i god ordning, ungkarlarne och den
öfriga folkskaran till elden pä Helkavuori. Sedau sängen här blifvit afslulad,
är den öfriga qvälleu eguad ät geniensama lekar och danser.

3. Norra Tavastlands vargjagt.
Jagten och konsten att löpa på skidor äro hvardera för finska upplandet

eM behof och elt nöje tillika. Då Finnarne icke, såsom Lapparnc, tämja renar
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alt fika öfver drifvorua, skulle de glest befolkade nejderna icke kuunat bebos,
derest icke skidorna gjorde kommunikationen möjlig. I fordna dagar, då sve-

den gaf mindre näring och ängarna voro orödjadc, voro skidorna dessutom
nödvändiga för jagt efter villebråd lill födan, samt efler björuar och vargar,

hvilka tillfogade kolonislens boskap skada och hotade hans eget lif. I södra

delen af Finland har odlingen längesedan förskaffat inbyggarne mångfaldiga

medel till bergning, närmat dem lill hvaraudra och med delsamma undan-
trängt skadedjuren; derföre se vi skidorna der aflagda, eller plumpt gjorda
och begagnade blott för nöjes skull — ett nöje, hvilket, såsom passande för
värt land, visserligen borde blifva mera allmänt. För upplandsbon äro deremot
skidorna ännu ett oundgängligt behof; derföre ser man honom mycket nog-

räknad att få dem smidiga och vackra. Näst konsten alt gä på sina tvä föl-

ter, är konsten att löpa pä skidor den första och angelägnaste i upplandet;
slödda mot väggen, stå de ständigt färdiga i förstugas, antingen det gäller
en färd lill kyrkan, eller ett skogsarbete, eller en jagt.

Till björnjagt behöfvas väl skidorna vintertid; men striden om nalles pels
är oftast utkämpad vid idet, så att vidare förföljande sällan förekommer. Der-
emot erbjuder jaglen pä vargar i Laukkas härad af norra Tavastland en
egendomlig anblick. Elgjaglen var visserligen mera lockande och lönande,
men sedan är 1833 om vintern i Multia kapell af Keuru socken 28 elgar ned-
gjordes i trakten af Vehu mot gränsen af Soini och de återstående 10 af sam-

ma hjord fingo sin bane vid Hinkka, förekomma i landet blott spridda indivi-
der af detta vackra djur. Numera gäller det vanligen de talrikt förekom-
mande vargarna. När vargen eller ett färskt vargspär yppas, väutar man icke
pä skallfogden, hvilken i denna landsort är tcmligen öfvernödig, ulan ger sig
genast af att pä skidor förfölja skadedjuret. Luslen för äfveulyr lockar hvar-
enda stridbar man pä färden, hvarigenom vargjagten blifvit ett nalionalnöje
för orten. Emedan detla jagtsält gar ut pä att uttrötta djuret och alt deref-
ter med spjutet eller yxan gifva det dödshugget, älgar vid djup och lös snö

härtill föga tid, emedan vargen är ur stånd att länge fly; men vid litet snö
eller skara händer ofta att han måste förföljas icke blott till soknens ytter-

sta gräns, utan äfven till andra eller tredje grannsoknen. Man ser honom dä
förföljas af en lång tågordning af skidlöpare; de bäste löparne hinna främst
och bortkasta under farten alla onödiga persedlar, för att blifva sä mycket
vigare. De efterföljande sämre skidlöparue, som ofta följt spåret för öfnings

och för den goda sakens skull, upplaga dessa och kallas deraf riipimiehet.
När vargen hunnit lill någon gärd eller by och den närmaste förföljaren (rod-

nat, är friskt manskap, likasom enligt förut uppgjord öfverenskommelse, fär-
digt att på ögonblicket forlsälta jagten, och så fortgår del, liils djuret stad-
nar och i dödsångesten sätler sig (ill motvärn. Dess tröttnande är en följd af
svetten, som dryper ned ät fötterna lill den mängd, att etl tjockare lager af
is hindrar rörelsen. Nägon gäng händer, att förföljaren sjelf i sin ifver dör i
blodstörlning. — Om både varg, björn och elg berättas bland folket; en stor

mängd äfven(yr. Sä säger man, a(( när elgen ser sig ulan räddning upphun-
nen, kastar hav sig pä sina knän, vänder hufvudet emot sin förföljare och ser
pä honom med en blick, som kommit mången den råaste jägare att dröja med
hugget.

4. Mustiala Landtbruksinstitut.

Inrättandet af en agronomisk skola för bildande afkunnige praktiske landt-
brukare var af slor betydelse för Finland, som, bättre odladt, kunde inrymma
en mängfaldt större befolkning. Mangel finskt bröst vidgades af glädje vid
underrättelsen om inrättandet af det första finska landtbruksinslitut genom
Kejs. förordningen af den 24 Avg. 1836. Sjelfva exemplet af elt rationelt
jordbruk efter bästa methoder skulle bäst förmå att besegra sekelgamla för-
domar; derföre bestämdes genom en annan nådig förordning af den 30 Nov.
1837 lill lokal för institutet Musliala f. d. ladugård, sedermera 'öfverslelöjt-
nanls-boslälle vid f. d. Nylands dragonregemente, beläget 1 verst från Tam-
mela sockens kyrka i södra Tavastland. Med undanlag af några kärrodlingar,
för hrilka de scdnaste arrendalorerne, Kapten Lepsen och Tit. Rådet Knuth,
åtnjuta frihetsår, den förres räKsinnehafvarc till är 1865, den sednares till
1873, upplåts det frän midfastan 1810 lill Finska Hushållningssällskapets dis-
position, under hvars inseende institutet är ställdt. Musliala ligger i en af
landels mest odlade och folkrika Irakier, der böljande åkerfält och slora ängs-
slätter redan inkräktat betydligt af kärrens och moarnas område. Alla hus
äro ännu af träd, men snart skall en stolt tvåvånings hufvudbyggnad af sten
och trädplanteringar4råu gårdstomten ät stränderna af de begge omgifvande
träsken fägna betraktarens öga. Egendomens areal ulgör 12,000 tunnland,
hvaraf 8,000 skog och 80 betesmark, samt uppskattas till 4 mantal. Till 1840
utgjorde ufskylderna 188 tunnor spanmäl och omkring 800 Rub. S:r. I gam-
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mal åker såddes ena året 20 tunnor höst- och 6 t:r vårsäde, andra året 25 t:r

höst- och 7 t:r vårsäde; i nyåkcr 12 t:r höstutsäde, kärrodlingarna oräknade.
Afkastningen var i medeltal B:de kornet. Ängarne lemnade föda för 15 hä-
star, 10 par oxar, 60 kor, 20 sSagtkreatur och 120 far. Nu *) är förhållandet i
flera hänseenden annorlunda. Det gamla, ännu i landet allmänt brukliga tvä-
och treskiftesbruket är utbytt emot det nyare vexelbruket. En del af åkem,
experimentalfältel,utgörande 30t:land, är fördelad i 11, en annan del af om-
kring 35 t:lands vidd i 9 skiften. Afkastningen var 1851: för hvete 12y,,
råg 10:de, korn och hafra BV2, ärter B:de kornet, inalles 590 t:r spanmäl och
750 t:r rotfrukter. Bland anmärkningsvärda förbättringar förljena de sä kal-
lade täckta stendiken att omnämnas. Mången, som bevistat ärsexamen, har
säkert öfvertygat sig om nyttan af dessa underjordiska diken, som, med än-
damålsenlig konstruktion, vara i 60 a 70 är, bespara oräkneliga dagsverken
och öka äkervidden. Vid institutet begagnas uteslutande skottska och sven-
ska åkerredskap, alla af högst ändamålsenlig konstruktion. Till trakthugg-
ning har ungefär hälften af skogen under loppet af 1850 och 1851 blifvit af-
delt. Några nya torp hafva tillkommit, sä att deras antal nu är 39. Bland
nya inrättningar förljenar, bland annat, nämnas en nybyggd mjölqvarn, som
drifves med s. k. reaktionsturbin samt en säg med samma invention. På Mu-
stiala underhällas nu 30 mjölkande kor, 4 tjurar, 10 qvigor, 8 kalfvar, 20 drag-
oxar och 9 arbetshästar samt ett större antal af utländska racer. För år 1851
omnämnes, att tvenne kor från November till Juni mjölkat 1,393% kannor
mjölk, hvaraf 14 lisp. smör bereddes. Vid ärsexamen hafva racekreatur blif-
vit bortauktionerade. Utgiftsstaten för institutet är 15,960 Rub. B. Ass., hvar-
med aflönas en direktör, en elementaiiärare, en bokhållare, en gårdsinspektor,
en hofslagare, en smed, tvenne stallknektar, eu verkmästare, en schäfer, en
deja, samt kosthållningen för 48 elever och reparationer, resekostnader m. fl.
extra utgifter bestridas. Institutets förste direktör var Intendenten Seb. Gri-
penberg. För närvarande (1852) finnas 1 deje- och 41 fogde-elever, de fleste
från Nylands, Åbo och Tavastehus län. Äfven private herreelever hafva fun-
nits vid institutet. Uti dess slöjdeverkslad förfärdigas af eleveme alla slags
redskaper efter bästa utländska konstruktion, till afsalu och stor nytta för hela
landet. Ehuru ringa Mustialas verksamhet ännu ma hafva hunnit göra sig

*) Åtskilliga upplysningar äro benäget meddelade af Herr K. W. Regnell.

kännbar för vårt vidsträckta land, önskar hvarje fosterlandsvän detsamma den
bästa framgång; och då Sverige har tvenne landtbruksiusliluter, Ultuna vid
Upsala, Degeberg i södra delen af landet, och dessutom åtskilliga privata,bör
man tillika önska, att äfven hos oss flera dylika nyttiga inrältningar mätte
nppstä pä skilda landsorter.

5. Blåfieldska Slägten.
Mänga adeliga ätter, Mellin, Uggla, Sljerncrantz, Ramsay in. fl. tillhöra

södra Tavastland. Furuhjelmarne, som ursprungligen helle Nauclér, togo sig
namn efter godset Honkola *). De flesta adeliga gods hafva, under tidernas
lopp, flerfaldiga gånger ombytt ägare, till och med kommit i utlänningars
händer **). Fä hafva längre tid oafbrutet förblifvit hos en ätt, än Judikkala
hos Bläfieldarne. Slamfadren för denna ätt var slottsfogden i Abo Bengt

Jönsson, af infödd finsk slägt och af Sten Sture d. a. adlad 1476. Genom
majoren och kommendanten pä Wiborgs slott Ivar Gustafsson Bläfield intro-
ducerades familjen 1630 på Sveriges riddarhus. Judikkala allodialsäteri i Sääks-
mäki kom kort derpä (1612) genom giftermål frän ryitmäslaren Jöran Huf-
vudskiöld till Bläfieldarne, i hvilkas ägo det förblifvit. Flera krigare af denna
familj stupade under svenska fanorna i Polen. Under Karl XIl:s krig dog en
Bläfield, hvilken eflerlemnade en omyndig son, Hindrik. Under dennes min-
derårighet köptes Judikkala af en von Birckhollz, äfven af gammal tavast-
ländsk, men uumera utdöd familj. Myndig blefven, infann sig den unge Blä-
field (omkring 1725) hos Birckholtz för att börda sitt fädernearf. Den rike
Birckholtz svarade först kort och godt, att han icke ämnade utan process gå
in derpä. Dock huru han betänkte sig, yttrade han: Vill ni gifla er med min
dotter, skall jag gifva er alla mina gods; hvaremot den unge löjtnanten icke
hade'något att invända. Det var vinter. Eva Katharina, gärdens enda, tolf-
åriga dotter, som ute pä backen skranu iskälke, inkallades och presenterades
för sin fästman. Den rödblommiga flickan tackade, neg och begaf sig äter ut
till kälken. Vid tretton ars ålder blef Eva Birckhollz gift med Hindrik Blä-
field; vid fjorton ars ålder födde hon det första af sina 14 barn, af hvilka alla

*.) Honka betyder furu
•") Porkkala aom redan före medlet af 15 seklet tillhörde familjen Tavaat, äges uv

af ButturliD.
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euhvar ärfde en egendom. Dessa voro, utom allodialet: Lotiia, Partala och
måhända Tcrdis i Sääksmäki, Märve och Ihalempi i Hattula, Kära i Haus-
järvi och, som det förmodas, Nokia i Birkkala, m. fl. Af Kaptenen Anders
Bläfield, som dog är 1303 och hvars fru tillhörde den ryktbare Löfvings fa-
milj, bördade sednast Häradshöfdingen Karl Johan iiläfield Judikkala. De
flesta af de öfiiga godsen hafva efterhand kommit i'andra händer. Deremot
hafva Blåfieldarne tidtals ägt Viiala och Konho i Akkas samt Munksnäs,
Bockboda m. fl. gods i Helsiuge och Sibba.

Lokala detaljer.
Planche 88. Tavastehus. Se sid. 212.

89. Kronoborgs slott.

Svenskames förslå fasta punkt i hjertat af Finland var det af Birger Jarl
1250 anlagda Tavasteborg ellerKronoborg (sedan Tavastehus, Tauestahuus). \

På slottsportens yttre och inre sida samt pä sjelfva muren furmos förut åtskil-
liga adeliga familjers vapen afbildade. Men utanföre på sjösidan fanns äfven
en staty, som är karakteristisk för Tavasternes omvändelse och kristendomens
första predikan pä orten, nemligen frälsaren, stående på en upphöjning lik-
nande Totlska vapnet, med knutpiska i venstra och en läng qvast i högra han-
den *). Hämeenlinna —sä kallas af Finnarne ännu bäde slott och stad
— betvingade först de närmaste iubyggarne och omfattade under sloltslänet
allt större del af provinsen. År 1308 tillföll detta genom fördraget i Örebro
hertigarne Erik och Waldemar, pantsattes 1336 af Konung Albrecht ät riks-
drotset Bo Jönsson Grip, förlänades 1141 af Kon. Christofer ät Karl Knutsson
Bonde, ät Erik Axelsson Tott 1470 och lofvades af Kon. Kristian II med all
konungslig ränta och rättighet åt Sten Sture den yngres enka Kristina Gyl-
lenstjerna. Pä slottet bodde eu lång tid länets höfdingar. Bartholdus uppgif-
ves bland dem såsom den förste 1297, således elfva är före Finlands första

•*) En kopia finnes i Otava I Osa. Tab. XVII (ig. 1. Enligt en annan uppgift (se
Dahlbergs Succia antiqua et hodierna) var det Birger Jarl som, klädd i hai-
nesk, stod med knutpiska i den ena handen, kalken i den andra och brasa vid
fötterna.

kända indelning i slottslän. Efter honom följa liere af den tidens utmärktaste
män: Matts Kettilmundsson Lsema 1325, den nämnde Bo Jonsson 1371, Wal-
demar Djekn 1420, Olof Tavast 1444, hvilken i detta erabete dog 1455 och
begrofs i Åbo domkyrka, m. fl. Vid läneresidensets flyttning till Helsingfors
tillsattes på Tavastehus slott kommendanter eller slottshoppmän. En arrenda-
tor, Kasper Reiher, var den förste. Några förmoda, att vallarna och graf-
varna äro tillkomna efter Birger Jarls tid. Hertig Johan lät 1559 förbättra
slottet, hvarvid en på sin oumbärlighet trotsande byggmästare, Henrik von
Köln, användes. Den 5 Juni 1659 afbrann det med allt hvad derinne var inpå
sjelfva källarhvalfven, sedan det mot Ryssarries befarade anfall nyligen blifvit
repareradt; genom en ny gärd af kringliggande allmoge uppbyggdes det äter.
Sedan tjenade stoltet till tyghus och arméns depod Pä norra sidan inom den
pä senare tider utvidgade ringmuren är nu korrektionshus, och sjelfva den
namnkunniga borgen är länehäkte. Lasten och brottet ha af nuvarande gu-
vernör blifvit tvungne att betala smaken en tribut genom den s. k. böfvels-
backens och den förut fula slottsomgifningens förvandlande till en sköu pro-
menadplats för staden. Ett fängelse är vittne till mänga kontraster. Der i
våra dagar en tiofaldig mördare, Johan Adamsson, förvaras, der inspär-
rades kapten Löfving, för det han 1742 vågade tillvitageneral Levvenhauptdess
okunnighet. I viukelu af en smal gäng, som leder till ett af slottstornen, vi-
sas ett trängt rum i muren, hvaruti, enligt traditionen, Birger Jarls syster
blef insatt för sin tillgifvenhet för Finnames hedniska gudalära, vunnen ge-
nom bekantskap med någon af infödingarne, samt dött af sorg. En romans
("Tavastehus slott") besjunger med diktens frihet den sköna priussessans
äfventyr.

90. Iittis prestgård.

Presten är pä landsbygden kulturens förnämsta sakförare och bondens stöd,
prestgården socknens högqvarter. Bland bondgårdar utmärka sig prestgårdarna
genom mera smak och prydlighet, och hvad Tavastland särskild t beträffar, kan
man säga, att de, med få undantag, tillika äro väl belägna vid nägon sjö-

dier flodstrand. Detta gäller äfven om littis prestgärd, hvars läge ingalunda
är bland de sämre. Floden (Kymi) *) genombryter på gränsen mellan littis

') Det generela namnet, hvaraf man tillskapat läne-, härads- och socknenamoet
Kymmene, har blifvit ett specielt namn för denna flod.
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och Heinola medelst den väldiga Koskenniska fors höglandets barriere, hvar-
efter den något lugnare strömmar genom Kauramaankoski förbi Sitikkala by
— den celebre Sjögrens anspråkslösa hem — och utbreder en nägo( bredare
vattenyta, Leinin selkä, som skjuter en liten vik under prestgärdens höga
strand, medan den pä andra sidan om den pä planchen synliga tallbacken
fortsattes undernamn af Pelinginselkä. Den stora sjön Pyhäjärvi, som härefter
följer, är medelpunktenför ortens vatten. Hit strömma frånPieksämäki, Kangas-
niemi och Mäntyharju Wuojärvi, Suolijärvi m. fl. sjöar, genom Haara-, Siika-,
Pytinkö, Verralan- eller Jaalau-koski och föranleda kapellet Jaalas benämning
vesikansa (vattenfolket,vattentrakten), i motsats till moderkyrkolandet, maa-
kansa (landfasta området). Floden flyter sedan mycket bred -mellan Pilkamaa
(Ammondt) och Oravala (i Walkiala; Sfenij) utför Kyöpärilä, nedanför hvil-
ken Kivijärvi m. fl. betydliga sjöar från Luumäki och Walkiala från öster in-
strömma, förrän den hunnit Keltis. Strömmeu är här icke allenast sokne-
och lånegräns mot Walkiala, utan var äfven 1743—1809 riksgräns, hvarunder
svensk gränspostering och (ullkammare fanns på Keltis. Denna punkt är tilli-
ka folkgräns, ty Walkialabon skiljer sig genom klädedrägt, seder och språk
frän littisbon; den förre kallar på sin sida Kyöpärilä fors Wölkka. Kapprod-
den om söndagarne sker här sålunda, att, då man frän andra stranden af Py-

häjärvi börjar (aningen, blott hälften af bätfolket med full styrka ror till landt-
uddeu vid det vackra Mariebäck, der friska krafter (rada i stället, för att öf-
ver Peliuginselkä ro fram till kyrkan. Udden samt nämnde egendom hafva
deraf fått namnet Muutteniemi, d. a. landtudden, der man ombyter rodd.

91. Sommarnäs.

Orimattila skildes 1636 från Hollola och omfattade fordom under namn af
Nyby äfven Nastola och Artsjö kapeller samt lillis. Borgå å, som genomskär
soknen, var förut vestlig gräns för Kymmenegärds län. Vid denna å ligger
Sömmarnas (Sominaisten kartano, Sljernvall) med sin vackra karaktersbygg-
uad raidt emot Tönnö (Tonnér). Sydligast mot M*äntsälä och Mörskom ligga
de tvenne; förenade godsen Ruhka och Terriniemi (förut Toll, nu Aminoff),
redan i förra seklet bekanta för sina- schäferier. Orimattila har flera vackra
vyer, ehuru sjöaroa mindre än i det öfriga Tavastland gifva landskapet färg.
Ehuru soknen i sednaste åren lidit af missvexter, räknas den likväl bland
sädesrikare orter och har förmögen befolkning. Jordmånen är här. likasom i

littis, säkallad vataja maa, egnad mest för hafverodling. I KäkelE by före-
föll den 24 Febr. 1808 en mindre affär.

92. Hakoisten Linna.

Haga säteri i det sköna Janakkala, beläget 2Vä mil frän Tavastehus,
har förut tillhört familjerne Uggla och Lejonhufvud samt sedan genom gifter-
mål tillfallit familjen Boije. Den höga, branta och öfversl plada berghympelu
invid sätesgården kallas ännu af ortens invånare Hakoislen linna och egen-
domen deraf Hakoisten kartano, antingen namnet uppkommit af hako, som i
finskan betecknar ett kullfallet förtorkad! träd, elleraf någon forntida höfvids-
man Hake, Hakon. Trappor, af naturen danade och så jemna som vore de ut-
huggna, leda upp till kullen, hvarifrån trenne gängar finnas nedåt slättmarken.
I trakten af berget har män funnit silfversporrar och fyrkanliga mynt. — En-
ligt sägen *), har egendomen fordom varit en kungsgård och vid anläggan-
det af Tavastehus blifvit gifven i utbyte mot] den jord som tillades staden.
En annan sägen uppgifver, hvad äfven namnet bekräftar, att stället fordom va-
rit befästadt, och i sjelfva verket tror man sig der finna spår af en jordvall.
Dciinvid är en håla i berget. I Janakkala finnes äfven nära till Haga

93. Hiittis

eller Hiiren kartano (Langensköld), som presenterar faeaden af sin vackra ka-
raktersbyggnad ät landsvägen icke långt i söder frän Tavastehus. Det är tro-
ligt att detta gods fanns redan i medlet af 15 seklet, ehuru det då ägdes af
bönder. Wanaauvesi, som börjar silt lopp från Pääjärvi i Lampis och slingrar
sig genom Tervakoski och andra lägenheter i soknen, tager sin kosa förbi
Hiittis samt är bekant för att hysa den sförsta af våra insjöars fiskar, Mal-
fisken, hvilken man härtills icke anträffat annorstädes än här och i de närmast ,
omgifvande soknarna af deita vattensystem.

94. Palikais.

Somero är Tavastlands sydligaste del. Pitkäjärvi, Pemar åns öfra lopp,
delar soknen i tvenne hälfter, hvaraf den nordligare större med 170 lägenhe-
ter hör uuder Tavastehus län, den sydligare med något öfver 50 under Åbo

*) Tiiln. utg. af «tt tällikap i Åbo 1775 N:o 7.
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län. öfie delenaf den förra utgör kapellet Sommarnäs, der Palikais(Wendt)
är beläget. Hela soknen har 10 säterier, af hvilka fordom 8 rustade hvardera
en dragon, Palikais och Hirsjärvi tvenne. Alla dessa herregärdar berättas
i drottning Kristinas tid hafva blifvit frälsegods, under hvilken tid dessas
mäktige innehafvare jemväl slagit en mängd hemman i och utom soknen,
isynnerhet, i Lojo, med frälserätt under sig. Kari Xl:s reduktion gjorde slut
pä detla ofog. Därförinnan utgjorde Somero, jemte Kiikkala och Uskela, en
del af det stora godset Muurila. Kapellet heter Somerniemi eller Someron-
niemi, hvaraf Sömmarnas blott är en rädbräkning. Hela trakten kallades
förut äfven Ylistaro eller, efter eu der nedgräfd barnamörderska, Naara,
hvilka namn stundom ännu brukas. Palikais gård, nu blott 5| mantal eller 5

af kapellet, var af ålder en bondby, hvarunder hela trakten sedan lydde. Vid
den tid (1632) biskop Gezelius säger sig varit föranläten, att, pä Palikais
fruns och kapellböndernes trägna begäran, såsom det heter, tillåta gudsljenst
i kapellet, var en öfverste Munck herre (ill Sommarnäs. Kyrkan byggdes vid
stranden af Painio sjö, och öfversten gaf gärdens arbctsklocka till kyrko-
klocka. Ortenbevarar minnet af Karl IX:s besök pä Seppälä hemman i Oinas-
järvi by och Adolf Fredriks festliga emottagande pä Pajula d. 9 Juli 1752.

95. Jokkis.
Tammela sockens tredje kapell mot Loimijoki gränsen är Jokkis, til-

lika en enda egendom för sig af något mer än 50 mantal. Godset, säges det,
har uppkommit sålunda, att en adelsman (amiral Krus?), som var gift med
rikskansieren A. Oxensljernas dotter, är 1632 erhöll Jokkis gärd med en mils
cirkelrund landsfräcka deromkring. Nu äges det sedan ett par decennier af
Kapten Jos. Brehmer. Jokkis är Tavastlands förnämsta fabriksort. Följer
man ifrän den prydliga karaklersbyggnaden forsen ät, har man på ena sidan
en mjölqvarn och en valk, pä andra sidan en säg med fyra ramar, en bland
de bästa i provinsen, litet längre ned ett spinneri samt dercfler en smält-
och en slångjernshammare. Nedanom alla dessa vattenverk gömmer en brant
kulle vid stranden — ett af nejdens vackraste slällen — stoftet af förre in-
nebafvaren, general-major von Willebrand och hans friherrinna. Nederst vid
kullen är en alhäck, derefter ekar och andra löflräd; öfverst beskuggas graf-
ven af lummiga granar. Jernbruket är grundadt pä 900 skeppund tackjerns-
6mide. Pä Tammela prestgärds ägor uppläcktes 1738 ett kopparmalmstreck,

hvilket man (rodde innehålla silfver och kallade Hopiavuori, men sedan baron
Tilas undersökt detsamma, Tiilasvuori. Det har befunnits löna arbetets möda
lika litet som jeramalmstrecket pä Haudankorva. Likväl får bruket ifrån när-
heten, nemligen Högfors i Pyliäjärvi, som tillhör ägaren af Jokkis, sitt behof
af tackjern. Pä Jokkis har länge funnits en klädesfabrik, ehuru förut blott
gröfre kläden af inhemsk sämre ull tillverkades. Sedan Hr A. W. Wahren
1839 öfverlog densamma, hafva fabrikens tillverkningar stigit i kredit och om-
fäng, sä alt denna klädesfabrik nu är den yppersta i landet. Den har nyligen
öfvergätt i ägo till Hrr A. & C. Fritsch. — En mil högre upp vid samma a,
en mil frän Pyhäjärvis strand, är vid en annan fors i Kuhala by pä Nikkilä
hemman ett bomullsspinneri, Forsa, för fyra är sedan anlagdt af Hrr H. Borg-
ström & Komp. och Wahren. I slället för vattenhjul drifves fabriken af sfröm-
snurror (turbiner) och lill lysning nyttjas gas. Här finnas äfven en mjölqvarn
med tre par stenar, samt tvenne grynverk; äfven ett färgeri är under an-
läggning.

96. Humppila.

Landet mellan Loimijoki och Tammela är för det mesfaett skogland, hvar-
före det nästgränsande kapellet af förstnämnde socken med rätta fått namnet
Metsänmaa. Med skog förslär man i Finland egentligen barrskogen, som
med sin ständiga grönska lifvar den enformiga mon, som andas öfver den sitt
fridfulla, djupa allvar, denna skog, hvars kronor och grenar under frostens tid,
dä löfträden stå nakna, än mera förskönas af de glittrande drifvorna, hvilken
om vintern höljer björnen i dess ide, om sommaren skänker vandraren skugga
för solen och skydd för regnskuren samt behagligt upprepar vallherdens melo-
dier. Om sädana laiidskapsslycken påminner närvarande planche, tecknad i
Humppila kapell af Tammela socken ungefär 2 1/, mil från Jokkis och T/, mil
från Humppila kyrka vid vägen ät Urdiala.

97. Stjernsund.

Wanaanvesi, det pä sina ställen blott femton famnar breda,, men temligen
djupa strömdrag, som frän Tavastehus fortlöper 17 verst till Sääksmäenselkä,
omgifves på hvardera stranden af en mängd herregods i Wänä och Hattula.
Pä södra sidan ligga Kirstula (Standertsköld), Herniäis, Mierolaby — hvarest
vägen frän södra stranden går öfver vattendraget ät Hauho —, samt Marve
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pä den norra: Luhtiala (Salmén), Mejsäkylä (Helsingivs), Wesunta, Stjern-
sund och Lahdentaka (Idestam). En stor del af dessa äro mycket gamla gods,
framför allt de tre sistnämnda, belägna närmare utloppet af nämnda ström 1

knappt en verst frän hvaraudra. En liten vik åtskiljer Lahdentaka och Stjern-
sund, ehuru hvardera är ett stort säteri med omkring 10,000 tunnland jord,
det sednare allodial. Under namn af Lepas eller Lcpaan kartano var Sljcrn-

suiid sätet för mångenbelydande adelsman och omfattade tidtals mycket mera
än nu. Björn Classon till Lepas, hvilken konung Gustaf I 1549 kallar silt
'"trogne råd" och som 1515 af honom sändes att med Zarens sändebud i Novv-
gorod underhandla om riksgränsen, ägde delta gods, jemte det han 1527, på
sin begäran dessutom erhållit Aikälä och Ilarmola i Wånä, Karhi i Janakkala
ni. in. Erik XlV:s lärare, Fransmannen Dionysius Beurreus, belönades med
hela landsträckan pä begge stränderna af Wanaanvesi från Sääksmäen selkä
till och med Kirstula (4 v. frän Tavastehus). Karl VIII Knutson gaf ät Kurt
Svarte 1449 Lahdentaka, Tenhola och Mäenpää. Efler ätten Sljerncrantz har
Sljernsund i nyare tider fått sitt nuvarande namn, men öfvergätt till andra
ägare (Hcimbiirgcr, Packalen). Karaktersbyggnaderna och parken invid stran-

den af Lepaansalmi, i förening med ufsigten-åt Matlilanvuori pä andra slran-
den, äro bland de vackraste. Hattula nya kyrka, som kommer att b3'ggas vid
farleden nära Mievola bro, skall ännu mer försköna nejden, i denna gamla
socken uppgifves eu Thidemannus som pastor redan 1329. Sydöstra delen af
nuvarande Hattula var fordom egen kapellförsamling under namn af Lehijärvi.
Nordveslra delen helte, tillika med Kalvola, den tiden Kulsiala, meif sedan
1455 Tyrväntö, och förmodas hafva haft sin kyrka vid Stjernsund, der man
ännu på udden finner lemningar af ett kapell. Bakom uthusbyggnaderna här-
slädes bafva i sednasle tider gamla vapen och mynt blifvit uppgräfde. — We-
sunta dubbla säterirusthåll litet ofvanom Stjernsund, b.varmed det nu är före-
nad), är ett gammalt adeligt gods, såsom lemvingarna af ett gammalt stenhus
intyga. År 1498 log Sten Sture d. a. en del af delta dä vidsträcktare gods,
jemte Walenperä gärd, af häradshöfding Beugt Olofsson i Satakunda för den
skuld, hvaii denne råkat till honom för Kumogärd. Under katholska tiden var
egendomen uågon Hd donerad till Åbo domkyrka. Jöns Westgöthe hade 1529
—30 Wesunta med allt hvad dertill hörde i förläning, och i Sigismunds tid
ägdes det af Arvid Hinrikson Tavast, hvilken såsom ståthållarepä Wiborgs
slolt af hertig Karl halshöggs 1599.

98. Sääksmäki kyrka.

Sääksmäki kyrka ligger på Sääksuiemi udde, på det ställe der den genom
soknen slrykande Kelhä åsen ät sydost stupar ät den milslänga Sääksmäki
sjön. Det är elt vackert tidens tecken, att under sednaste decennier de flesla
af Tavastlands inemot 50 kyrkor blifvit dels reparerade, dels helt och hållet
nybyggda af slev eller träd. År 1838 underkastade sig Sääksmäki boerne det
ingalunda ringa offret af 21,000 Rub. Banko, utom byggnads materialer, för
sin inemot SCO äriga kyrkas nybyggnad, hvarvid, för vinnande af mera utrym-
me för den stigande befolkningen, ett kors tillbyggdes. Knappt varkyrkan fär-
dig, innan den delade Leppävirla kyrkas sorgliga öde att ramla. Sädana fusk-
verk skola hafva den dubbla följd, att entreprenörer räka i misskredit och att
böndebyggmäslare, som för vida mindre kostnader verkställakyrkobs'ggnader,
hädanefter komma att anlitas. Emellertid hafva sockneboerne fatt vidkännas
nya kostnader, och kyrkan ar ännu icke fullfärdig. Invid kyrkan är Woipala
säteri (förut Gripenberg, nu Nervänder), derifrån utsigten blifvit tagen, och
det åkerfält, som synes vid kyrkan, var för icke längesedan besädt med hvit-
betor, den lid Finlands första och enda hvitbetssockerfabrik fanns pä Woipala.
På andra sidan om samma backe, med en skön utsigt öfver Rautunselkä, lig-
ger Rapola(Svinhufvud), och högst pä branten ser man ännu tydliga ringmu-
rar efter elt forntida fäste, hvarom historien ingenting vet berätta. Endast
traditionen säger, att den tid Birger Jarl byggde Tavastehus slott, var en
inhemsk höfding honom här till motvärn. Hans namn var det bekanta Hiisi
(eller Hiiri) och hotade säväl Jarlens välde, som den nya kristna lärans fort-
gäng. Först sökte ovännen med en stor sten krossa den nya Sääksmäki kyr-
kan nedanför hans egen borg, men träffade icke, och stenen föll ett stycke
längre ut i sjön och bär ännu hans namn. Sedan beslöt han anfalla Jarlen
sjelf och vandrade i sådan afsigt längs sjöstranden till Ikkala udde, för att
med sten och mull fylla sjön och bana sig brygga till den motstående Wa-
naanniemi udde i Tyrväntö. Under arbetet hörde han plötsligt ropet: Hiisi,
Hiisi, du fällde dina vantar! Hiisi blef deraf skiämd, slungade hela sin börda
af mull och grus ut i sjön framför sig och öfvergaf anfallsplanen. Men af det
utkastade gruset uppvexte en lång rad af små och täcka almbevuxna holmar,
som ännu finnas utåt nämnde led ocb Kallas Hiisis vantar (Hiien kintlaat).
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99. Nordenlund.
Nordenlund (Kraftman) ligger i Sysmä och har vacker karaktersbyggnad

med utsigt öfver Nuoramois sjö. Genom Koskipää, Kirveskoski och Maatiais-
koski starka forsar faller Jääsjärvi in i denna och härifrän ut genom Tainion-
koski i Päjänes vik Majuve, vid hvilken 14 af socknens 24 ruslhäll, jemte den
1833 byggda stenkyrkan, ligga. Innan Päjäne fälldes, räkuade Sysmä minst

280 insjöar, hvaraf 17 större, samt 242 holmar. Inom Nuoramois by ensamt
har man räknat 100 sjöar, hvaraf 73 hade fisk; kräftor furmos ännu ej före

slutet af sista seklet. Vid Sysmä ligga Päjänes största öar Töydensalo och
Juulinsalo. Märkvärdigare är dock Päijässalo holme, underlydande soknens
största egendom Rapala (Tandefelt). Dess höga bergspets tjenar sjöfarande
till bak och lemnar sä vidsträckt utsigt, att Kuhmois, Padasjoki, Sysmä,
Asikkala, Luhanko, Gustaf Adolfs och Korpilaks kyrkor vid klar luft kunna
härifrän ses, den sistnämnda på 5 mils afständ. Pä strandslätten under Ra-

pala hölls sedan 1758 marknad den 7—B Sept., och vid Skinnarila hade Sys-

mä kompagniet sin exercisplan. Orten är bekant för sin goda ölbrygd. Af de
■sedan fordom här talrika adelsmännen är familjen Tandefelt bland de äldsta
och har bland sex murade grafvar tvenne. Luhanko kapell säges hafva sitt
namn deraf, att befolkningen derstädes gjort ärtullar lill sina båtar af elg-

eller renhorn.

100. Mieskomäki.

Mieskomäki by har sin märkvärdighet deraf, att den är en af do råpunk-

ter, som genom konungabrefven af åren 1415, 1446 och 1452 bestämdes for

den stridiga gränsen mellan Savolaks och Tavastland, frän Mäntyharju i sö-
der till Pielavesi och Pyhäjärvigränsen i norr. Ännnu märkvärdigare är, alt
rättegång ännu är anhängig om samma sak. För 400 år tillbaka var denna
landsort så glest bebodd, att dä biskop Magnus II Tavast reste pä visitationer,

mäsle han mellan Sysmä och S:t Michel ligga en natt under bar himmel och
erhöll derföre 1442 frälse pä Wahvaj.irvi nybygge, hvilket nu heter Wahva-
selkä och ligger i Hirvensalmi sydost frän Joutsa, icke långt ifrån Häämecn-
mäki. Sistnämnda ställe är det högsta pä orten med utmärkt vacker och vid-
sträckt utsigt åt ösler öfver den stora sjön Puulavesi, i vester öfver Suontien-
sclkä. Midt emellan dessa sjöar, hvilka förenas genom Käläkoski, utgör Jout-

sa kapell en i tusende vikar, uddar och sund styckad halfö, som i sydost sam-
manhänger med Hirvensalmi landet.

101. Rautalampi.

Rautalampi skildes 1561 frän Sysmä och omfattade ända (ill 1628 äfven
Wiitasaari och Saarijärvl. Det är ett efter de många sjöarna pä längden ut-;

sträckt vidlyftigt land mot gränsen af Savolaks. Sjökommunikationen gör det.
ock förklarligt, huru, oaktadt de eljest stora afständen, dess'ena till Savolaks
hörande kapell Suonenjoki kan ligga blott några verst frän moderkyrkan. En
obetydlig sjö, som synes längst till vensler pä planchen, har gifvit soknen sitt
namn. Den utfaller i det föga större Äijävesi, vid hvilket prestgården.och
Lassita (Westzynthius) synas (ill venster, Sahala (Gyldén) längst i fonden.
Härifrän både ät norr och söder i tiotal mil har man oändliga kedjor af lång-
smala sjöar, förbundna med hvaraudra genom strömmar. De äro icke allenast,
sä att säga, socknens lifselement, ulan förljena äfven i hög grad geologens
uppmärksamhet. De hafva nemligen alla riktning frän nordvest lill sydost ef-
ter landläsarnas sträckning. Der något utskott af landthöjdcn varit i sydost
mot en sjö, har denna vid sin öfra eller mellersta del medelst en kort fors
brutit sig igenom till nästa längddal, som har fullkomligt samma riktning, sä
att pä fä ställen i Finland är åsarnas sträckning från nordvest sä prononcerad
som här *). Ehuru Tavastlänningen sjelf medger, att Karelaren och Nord-
österboltningen öfverlräffar honom i skicklighet alt styra i forsar, ses Rauta-
lampibon likväl från sin kyrka öfver dessa 6 sjöar och lika mänga strömmar

färdas lill Pielavesi: från Kiltilansalmi vid Sahala till Lonkari, Tyyrinvirta till
Koskelovesi, Sa"unavirla till Miekkanvesi, hvilken emottager Nokisenkoski, be-
lägen söder om en flera mil läng landtunga,-Saikari. Alla dessa kunna nå-
gorlunda väl öfverskädas frän Tyyrinmäki vid Kuopiovägen. Från öster in-
strömmar sedan genom Waajasalmi det 5 mil länga lisvesi, hvilket genom
Äöskoski kommer frän den icke mindre Nilakka och denna genom Säviänvirta
frän Pielavesi. Parallelt med dessa inkomma litet vestligare Niinivesi, We-
karus och Sonkari, hvilka förvaudla nordliga Rautalampi lill en otalig mängd
vikar och uddar, vid hvilka Paavo Korhonen diktat. Söder om kyrkan ned-
stiömmar Tallinvirta till Haukavesi och genom Konnehkoski till den stora Kon-

■) Öfverinspektoien för Laudtmäteriet C. \V. Gyidéns benägna uppgift.
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nehvesi, som mot norr skickar en 3% mil tång arm, löpande pä hela sin ut-
sträckning i bredd med ett smalt land, hvaröfver Wiitasaari bönder, som fara
till Petersburg, på kallar draga båtarna ifrån Keitele sjö öfver landsvägen.
Vid södra delen af samma arm måste tvenne broar öfver sunden Tivosensalnii
och Säkinsalmi samt färjan öfver Kivisalmi efter hvaraudra göra kommunika-
tionen pä-landsväg möjlig. Häraf kan man i någon män förslå, huru öfverste
Fahlander med sin lilla fribytareskara i Juni 1808 vid Kivisalmi hade tusende
äfventyr, innan han kunde förena sig med Sandels i Karttula. För att frän
soknens södra del, Hankasalmi kapell, komma till moderkyrkan, måste
man ofvanom Kynsivesi ro uppför strida forsar: Hannulankoski, Keskinen, Yli-
nen, Kellankoski, Taikinainén, Kari och Siikakoski, för att sedan på den 2%
mil breda Konnehvesi komma vidare fram. Strömfarten uppåt sker sålunda,
att passagerare och gods utlastas vid de stridaste ställen och en erfaren ström-
karl qvarstadnari båten, för att med en stake (sauvoin) hindra den att af for-
sen slungas mot strandstenarna, medan en annan frän en vid förstäfven fästad
lina (juotti) drager bäten. Till underlättande af denna bätfart äro pä sednare
tider stenbeläggningar gjorda vid stränderna och de värsta stenar i forsarna
bortskaffade. Nedför forsen ser man deremot en erfaren styrman djerft sätta
af med pilens snabbhet och blott i de stridaste forsar lätta lasten. Gärdfari-
handlande (raasselit) begagna de nu nämnda farleder för att komma till Pe-
tersburg. Först mäste man komma till lisvesi, i hvars södra ända flera länga
sjöar i Suonenjoki efter hvaraudra infalla fiån den här mycket smala landtås,
som skiljer Päjänes och Saimas vatten; här dragas båtarna öfver, hvarefter
strömmarna och sjöarna följas genom Jorois till Puhois. Man berättar, att nå-
gon gjort en sädan resa härifrän ät andra sidan till Tammerfors marknad.
Rautalampi har ymnig, stor och fet fisk. Både sik och braxen af lispundsvigt
sägas blifvit'fångade.

102. Karstula.

Karstula kapell af Saarijärvi socken är öfverfullt af kärr, litet odladt och
glest bebodt och således änuu -ett temligen fredligt tillhåll för hela hjordar
af björnar och vargar. Men äfven denna unga eröfring af kulturen har sina
behag. På vackra landskaper är ingen brist, folket kraftfullt, flärdlöst och
redligt. Landet är bebodt endast vid vattendragen, i)vilka ifrån gränsen mot
Perho i en lång kedja: KyyjäiTi, Kiminki. Pääjärvi. YVahatikajäiTi. Karanka,

Koukeroinen, Kalmari, Summa, Kyymämöinen, Kiimanen, allesamman genom
Naarakoski fors strömma i Kuhmama sjö i Laukkas. Kyrkan ligger vid Pää-
järvi, den största af dera. Vid sidan af dessa går kapellets enda väg till
GamlaCarleby, en väg, hvars strategiska vigt under sista kriget blef rätt
synbar. Innan de allvarsama striderna vid kyrkan och Lintulaks utkämpades,
fördes kriget på partigängarevis. Fahlander tog i Koivisto en fiendtlig trans-
port med dess betäckning i Maj; den 1 Juni kom Otto Fieandtpä skogsvägar
öfver Lesli ochKinnula, borttagande i Perho Rajevskis proviant för en hel ma-
nad. Bonden Thomas Paajanen fog en kurir. Men när Wlastoff med öfver-
lägsen styrka anföll Fieandt vid Lintulaks den 2 Juli, måste han draga sig
ät Perho. Icke destomlndre slogs han nio dagar derefter vid Kokonsaari i 8

timmar med tusen man mot tretusen, innan han retirerade till Dunkaus i Öfver-
Vetil. Förslärkt af Essen, marscherade han genast åter fram och började stri-
den på nytt. När fiendtlige nya öfverbefälhafvaren Kamenski den 24 Juli ett
stycke framför sin armé, åkte i sin vagn vid Möttölä, hade löjtnanten vid
Tavastehus regemente G. M. v. Fieandt kort förut blifvit ditkommenderad, för
att lura på en väntad transport. Ett ögonblick öfverlades om man skulle an-
falla de åkande herrarne, som eskorterades af några kosacker. Ögonblicket
förgick, och Kamenski undkom fångenskapen, men transporten af hundra vag-
nar och kärror, som derefterkom, förstördes i största hast, så att än*) blef röd-
färgad af sönderslagna rhumfastager, emedan Fieandt, af fruktan för den an-
ryckande fiendtliga öfvermakten, skyndsamt måste smyga sig tillbaka till sin
korps. Den 21 Avg. hade O. Fieandt att bestå eu olik strid med 1253 man
mot 3000 vid Karstula kyrka. Sedan fienden vid Humppi forcerat hans ställ-
ning, måste han, mycket försvagad af striden, draga sig tillbaka. Fieandts
soldat Stenfelt gjorde härvid skäl för namnet. Man sköt på honom skott på
skott, utan att han särades. Hans egna kamrater trodde om honom, att han
var son till en Lapp eller af nägon Lapp förtrollad. Efter 3V2 månaders strid
drog sig Fieandt, pä befallning ifrån högqvarteret, till GamlaCarleby. —
Ortens rika sjömalm tillgodogöras pä ett jernbruk härstädes (Wasastjerna).

•) Somlig» berätta, att det var Tallijoki.
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liga, alt under hvarje mansålder farleder och hamnar uppgrundas, nya öar
bilda sig och stora landsträckor uppstiga ur hafvet. Det är förut nämndt, att
denna landets höjning med temlig visshet beräknas utgöra vid Torneä omkring
4'/, fot på hundrade är samt fuga mindre i nejden af Wasa skärgärd. Häraf
förklaras, huru gamle män minnas sig hafva dragit nöt och färdats i båt der
landtmailnen numera bergar en grönskande äng; huru städerna, för tvåhun-
drade är sedan anlagda vid ypperliga hamnar, numera hafva en half mil och
mera till goda ankarplatser samt huru skeppsvrak och-ankaren stundom blifvit
funna i kärren långt upp i skogsbygderna. Ej utan skäl har man ställt denna
märkvärdiga landhöjning i förbindelse med de jordskaifman understundom för-
sport i landets norra delar.

VIII. Österbotten.

öster om Bottniska viken ligger ett vidsträckt mot hafvet sluttande slätt-
land, som af detta sitt läge erhållit svenska namnet Österbotten, till åt-

skilnad ifrån det vester om samma haf liggande Wesferbolten. Af Finnarne
kallas landet Pohjanmaa (Nord- eller Boltenlandet), äfven Kainu och

Kainunmaa (egentligen norra delen), hvaraf svenska tungan gjort Kaja-
na, Kajanien, Qvenland, och Rudbeckarnes fantasi Qvinno 1a n d,

Amazonernas hembygd. Österbotten är Finlands största landskap. Wasa och
Uleåborgs län med Lappmarken omfatla en sträcka 3,709 geografiska qvadrat-
mil, d. v. s. något mer än Preussens hela område eller mer än konungarikena
Bayern, Sachscn och Wurtcmberg tillsammantagna. Afräknar man derifrän
de till Satakunda och Tavastland hörande andelar af Wasa län samt hela den
finska Lappmarkens område, återstår dock för det egcnlliga Österbotten en

areal af vidpass 2,700 qvadratmil, eller omkring två femtedelar af Finlands yta.

Längden frän norr till söder aulages utgöra 68 och bredden frän 16 ända till
30 mil. Landets gränser äro i norr Lappmarken, i vester Bottniska viken,
i söder Egentliga Finland, Satakunda och Tavastland, M öster Archangel-
ska guvernementet af Ryssland, i sydost Savolaks. Österbottens vapen är
sex hermeliner i himmelsblått fält och skölden beläckes af greflig krona.
Vid 1776 års länefördelning bestämdes detta vapen åt Uleåborgs län, hvar-
emot Wasa län erhöll den kungliga vase namnet antyder.

Större delen af Österbottens jord har sålunda tillkommitgenom tillandning
ur hafvet, hvars bankar vid stranden uppstigit öfver vattenytan och i början
qvarlemnat mellan dem och landlryggcn en sank mark, hvars fuktighet efter-
hand uttorkat eller samlat sig i enstaka sjöar. Småningomhafva de rännilar, i
hvilka vattnet utrunnit, genom tilltagande sluttning"vidgats tillströmmar, som
för hvaije mansålder blifvit allt stridare och bildat forsar der man fordom hade
ren ström. Norra Österbottens inre delar genomslrykas af landlryggen(Maan-
selkä), som i Kuusamo antager en storarladt vild fjällnatur, men sedermera
under sin sträckniug mot söder förplattas i lägre åsar och kullar. Hela denna
nordliga nejd hvilar pä samigrund, har stora sjöar, mäktiga strömmar, som
alia ät sydvest eller vester parallelt och brådskande nedstörta mot Bottniska
viken. Södra och en del af medlersta Österbotten, alltintill Oravais kapell af
Wörå, hvilar deremol pä bördig lergrund, uppblandadmed den fruktbara svart-
myllan af förruttnade skogar. Äfven dessa trakter begränsas i ösler af landt-
ryggens afbrufna kullar, en försmak af Tavastland. Här äro kärren lättare
odlingsbara, floderna mindre, lugnare och mera valtenfattiga, slätterna större
och mera odlade. Med undantag af de innersta bergiga delarna, har Öster-
botten en tydlig känning af hafsklimatet; vintern är jemnare, våren längre,
sommaren svalare, hösten mildare än annorstädes. Dess somrar äro så ljusa,
att man tre hela månader obehindradt läser i bok vid midnattstid; vinternät-
terna upplysas af slarka norrsken. Nattfrosterna, fordom så täta och förödan-
de, hafva alltsedan de stora kärrens utdikande blifvit mycket sällsyntare. Det
nordliga läget inverkar mest uppä vextriket, som här räknar färre arter, än
sädra och medlersta Finland, men af de som finnas frambringaren desto större

Namnet Österbotten far en märkvärdig betydelse, när man erinrar sig
att en stor del af detla landskap verkligen uppstått af forntida hafsbotten. Mer
än nägonstädes i Finland och törhända pä hela jordytan röjer sig här det till
full visshet bestyrkta fenomenet af landets jemnt och oafbrutet fortgående höj-
ning, motsvaradt af hafsytans i samma mån märkbara sjunkande och tillbaka-
vikande. Österbottniska vallen sluttar jemnt och nästan omärkligt mot hafvet.
Under hafsytan fortsattes denna längsama sänkning, hvaraf händer, att Bott-
niska viken vid östra vallen är långgrund, derefter småningom blir djupare
och slutligen först i närheten af svenska kusten uppnår ett betydande djup.
En följd häraf är att vattenminskningen och landvinningenäro vidamerakänn-
bara pä finska sidan, än pä den motliggande svenska, ja till den grad betyd-
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ymnighet. Kuusamo-florau är berömd för rara vextarler; yppigast är vegeta-
tionen vid elfsträuderna och en del af skärgården. Den s. k. Wasa rågen är
berömd som utsädesspanmäl och utskeppas ärligen i betydliga qvantileter till
Sverige. Norrom L'leäborg blir kornet öfvervägande. Linet trifs icke väl,
trädfrukterna mogna ej mer, men ersättas af ymniga åkerbär, hjortron och an-
dra bärarter. Skogarna äro öfverallt vid kusten dels uthuggna, dels härjade
af förödande skogseldar och lemua numera blöt t sparsam tjärved; den mesta

tjäran, äfvensom skeppsvirket, nedföras pä 6, 12 ända till 20 mils väg och
derutöfver, hvilket i norra Österbotten mycket lättas af elfvarna, men i det
södra spiller ofantlig tid och kosluad. Tjärbränning, sallpetersjuderi, tillverk-
ning af pottaska m. fl. på skogen grundade binäringar hafva derföre högst
märkbart aftagit i södra Österbotten, der folkets energiska kraft till verklig

vinning kastat sig uppå åkerbruket och blott efter härda missvextår gripermed
den fordna ifvern till binäringarne. De lägsla djurarterna (insekter nx, m.)
äro, likt vexterna, till avtalet färre än i södra Finland; högre djurslägtender-
emot lika artrika. Björnen finner en fristad i upplandets skogar och jagas af
liordöslerbottningen med bragdrikare äfveulyr och större beröm än annorstä-
des. Vargen är talrik, varglon och filfrasen icke sällsynta, elgen deremot
nästan utödd, den vilda renen gles vid Lapplands gräns, den tama drifven i
stora hjordar till slagtbänken i Uleäborg, den fordom i de uorra elfvarna tal-
rika bäfveru numera ytterst sällsynt. Fågel nedföres ymnigt från den inre och
norra trakten. Skjälfängsten har aftagit. Fisket är eu hufvudnäriiig för hela
den vidsträckta kusten: stiömingen fiskas i stor mängd på hafsgrundeu och
sprides kring halfva Finland; sillen visar sig stundom i mindre stimmar; laxen
ger i de norra elfvarna en rik fångst, siken uägot mindre, forellen trifves blott
i de nordligaste forsar, nejnögonen i alla.

Mineralriket är endast i de inre trakterna af nägoubetydenhet. Guld före-
kommer i de norra fjälltrakterna, men alltför ringa, för att löna arbetet. Sam-
ma nejder ha svikit hoppet om silfver. Kopparn är sällsynt, jernetymnigt blott i
denordöstra sjöarna. Dock äro bergstrakterna ännu blottofullständigt undersökta.
Framlidue brukspatron Wasastjerna har för sädan orsak anslagit premier för
malmlelare. Svart skiffer är funnen i Kemi och flera orter, uägongång berg-
kristaller, granater och asbest. Likaså lälgsten. Kalklager äro sällsynta och
blott i Kemi af större utsträckning. Vid den jemna kusten förekomma blott i
Wörä och Kelviä socknar grupper af mindre höjder. Enstaka kullar och bac-

kar, såsom Bötombergeu i Lappfjärd, Lauhamäki och Saulavuori i limola.Ka-

lajanvuori i Laihcla och Nypävuori pä Carlön, äro dels bekanta som landkän-
ningar, dels blott för nejdens' öfriga jenuihel märkbara. Större till omfäng,
ehuru af föga höjd, är det bekanta skngbevuxna Si insjö berget (Simsyö) i

Lappo, pä hvars rygg man i kärret funnit skeppsvrak. Af landtryggens toppar
uppnå blott de nordliga en imponerande storhet. Sådana äro det väldiga tre
mil länga och 1200 fot höga Wuokatti i Sotkamo, Pyhitysvaara och
Syötevaara i Pudasjärvi. Närmare kusten resa sig Metelinvaara i
Uleä socken, hvarifrän ätla kyrkor synas, samt Huhmarmäki och Rau-
tavuori i Kalajoki. Man kan säga alt kusterna erhållit bergen i skilje-
mynt, sä öfversällade äro de pä många orter af större och mindre kullerstenar,
stundom stora och enstaka, — såsom den ryktbara "storsten i Tukur (Wörä),
hvargäng tuppen galär,-så rörs han" — stundom tätt spridda kring flera mils
sträcka, såsom i Pedersöre, stundom sammanstörtade i åsar och ofantliga ro-
sen, såsom lä(t invid vägen i Muusala kapell och pä Aspskär i NyCarleby
skärgård, hvarest finnes en ås af millioner sädana stenar med konstrikt afrun-
dad och symmetrisk kam. Sä kallade Lapprosen (Lapin rauniot), mest i
rundel lagde stensättniugar, finnas i mängd vid kusterna, ehuru nu till slor
del förstörde, och anses somlige af dem hafva utgjort begrafningsplatser,som-
lige äter offerställen och några endast lemningaraf fordna Lappkåtor. Af annan
art äro ättehögarna, hvilka i några soknar, såsom Wörä och Laihcla, i
mängd anträffas. Här har man funnit kol, brända menuiskoben, forntida smyc-
ken af silfver och guld samt förrostade vapen, hvaraf med skäl kau antagas
att högarna äro af skandinaviskt ursprung, uppkastade öfver fordom här stu-
pade vikingar. De flesta äro dels af nyfikenhet, dels af vinningslystnad ge-
nomgräfda och forulemningarna beklagligen förskingrade, så att deraf blott fä
qvarlefvor finnas i enskild ägo och nästan intet i allmänna samlingar.

Österbottens kust, som inemot 63:dje laiitudsgraden några mil söder om
Wasa gatt i riktning frän söder till norr, kröker sig derefter åt uordnordost.
Bottniska viken, som ett ögonblick smalnat i Q värk en, vidgar sig derefter
åter och, sä att säga, lutar sin hjessa mot Finlands barm. Öfver dessa nord-
liga kuster spelar nordanvinden med ohejdad våldsamhet och fördröjer längt
inpå vårarna deras vegetation genom sin kyla, deras sjöfart genom hopade
massor af is. Ve det fartyg, som då icke styr med säkert roder och lätt bras-
sade segel genom den trånga passagen vid Understen i Ovärkens södra
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inlopp. Midt i hafspasset ligga Gadd sn * klippor med sin varnande bak och
sitt långt utskjutande ref. Oräkneliga öar, holmar, klippor och grund ligga
kringströdda i dessa vida fjärdar och bilda en skärgård, näst Äland ilen mest
vidsträckta vid Finlands kuster. Störst, tätast och längst utströdd i hafvet
är skärgården utanför Wasa, frän och med Malaks och intill NyCarleby soc-
ken. Derefter följer den i en stor mängd täcka ögrupper kusten ät intill Kel-
viä socken, der den upphör och lemnar hela den norrom liggandesandigakust-
sträckan nästan bar, med undantag af spridda större öar, säsom Tauvo ulan-
för Siikajoki, Karlö utanför Limingobuglen och Uleå Salö inuti sammabugt.
Vid mynningen af Torneå elf begynner öbildningen ånyo och fortfar sedan
längs svenska Randel, utan att likväl ätervinna sin förra rikedom och omvex-
ling. De flesta af dessa öar och farleder, en vådlig labyrinth för den främ-
mande seglaren, förändra sina stränder i hvarje mansålder,(ill följe af vatten-
minskningen. — För öfrigt erbjuda dessa hafsnejder ett fält för rika natur-
historiska iakttagelser. Man har gjort den observation, att i Bottniska vikens
öfre bassin ofvanom Qvarken mest sötvattenssnäckor anträffas, en följd af vatt-
nets ringare sälta, uppblandad af mer än 10 större och mindre elfvars ständigt
tillströmmande utflöde. Häraf förklaras äfven det märkvärdiga fenomen, att
llottniska vikens nivä slär betydligt högre än Finska viken och Östersjön.
Man har beräknat skilnaden mellan hafNVtans höjd vid Uleåborg och vid Hel-
singfors ända till 16 fot.

Österbotten bildar ett egenartadt och skildt vattensystem, hvars utmär-
kande karaklerär, olikt andra finska vatteiisyslemer, dess isolering sinsemellan.
Enstaka, stundom stora, stundom likväl förbundna, utbreda sig upplandets in-
sjöar, och frän dem nedbrusa i brädskande lopp en talrik mängd af floder,
strömmande likt radier nedåt Bottniska vikens kust, så att de sydliga gä frän
sydost till nordvest, de nordliga deremot efterhand alltmera frän öster till ve-
ster, från nordost till sydvest och slutligen rakt frän norr till söder. Slutt-
ningen gör att äfven den minsta putt har en böjelse att skicka sitt vatten till
hafvet i form af en a eller bäck, och sålunda hindras den annarsvattendränkta
nejdens tillflöden att samla sig i större fjärdar. Södra och medlersta Ösler-
botleus slättland är vattenfattigare än det norra med dess högland i öster.
Wasa läns österbotlniska del har blott en betydligare iusjö, Lappajärvi;
de närmast största äro Lestijärvi och Evijärvi; derefter ett s(ort antal
mindre. Börjande frän söder, räknar man följande åar och elfvar: 1) Lapp-

fjärds å, kommande frän (det ganska lilla) Storträsket i Lappfjärd, utfaller
vid Chris(ines(ad och är det enda österbottniska vatten der kräftor trifvas.
2) Finnby eller Närpes a i soknen af samma namn, rinner frän öster och
norr ur tvenne små sjöar. Tainusjärvi och Jurvajäivi. 3) Malaks a är helt
kort och för den s. k. Storsjöns vatten till hafvet. 4)'La i hel a a rinner frän
sydost och utfaller ett stycke frän Toby i Musfasaari. 5) Kyro elf den
största i södra Österbotten, genomlöper en krökning af inemot 30 mil. Dess
östra gren, Seinäjoki, kommer frän talrika små sjöar vid landtryggeiis fot,
förstärker sig genom flera tillflöden och förenar sig i limola med vestra gre-
nen, hvilken äter har tvenne armar, Kauhajoki ur Kauhajärvi sjö vid landt-
ryggen och den frän Hirvijärvi och Jarasjärvi kommande Luopajoki, båda
förenade nedanför Kurikka kyrka. I sitt nedra lopp ät vester sakla sig elfvens
forsar, och lugn och jeinnbred med låga stränder utflyter Kyro genom bördiga
slätter i Qveflaks kapell en mil norrom Wasa. Dess laxfiske, fordom vida
rikare, har betydligt aftagit genom mynningens starka uppgrundning. 6) Wörä
a (Wääräjoki, den krokiga än, hvaraf soknen fått sitt namn) är obetydlig.
7) Lappojoki eller NyCarleby elf, om 18 mils längd, kommerfrän småsjöar
vid landtryggeiis fot i Alavo, der den bär namn af Yläjoki, genomströmmar
derefter det icke obetydligaKuortauejärvi, upptager vid Lappo kyrka den lilla
Narrad ån och fortsätter sedan under nästan oafbrufna strida och steniga for-
sar samt branta stränder sitt lopp ät nordvest, lills den en qvart mil norrom
NyCarleby medelst en mynning full af bankar förlorar sig i den örika skär-
garden. Sommartiden är denna elf vattenfattig, men höst och vår brusande
stark; dess islossningar äro ofta ganska våldsama, i anseende (ill strändernas
(rängsel och den starka slut(ningen. 8) Purmo a, från Korfesjärvi ni. fl. små
sjöar, är oansenlig. 9) Esse a rinner åt nordvest ur Alajärvi, genomström-
mar Lappajärvi och derefter Evijärvi samt för dessa tre sjöars vatten under
mänga bugter och forsar till hafvet i Pedersöre skärgärd. 10) Kronoby a
liten och smal, kommer frän Terijärvi, Pitkävesi m. fl. mindre insjöar. Större är
ll)Wetil a (Wetilijoki), äfven kallad GamlaCarleby ä,som, kommande frän
Perho, upptager tillflöden frän Halso och Ullava sjöar samt utfaller litet norr
om nämnde stad. 12) Kelvi-ä och Lochte-ä äro obetydliga och anmärk-
ningsvärda endast derföre att de gifvit sina soknar namn. 13) Rauma a är
Lestijärvis afledare och utfaller i Raumo (Himango) kapell.
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Går nian sedan vidare norrut till Uleäborgs län, stöter man genast pä
större floder med finska namn. II) Kalajoki förenar sina tvä grenar tre
qvart mil ofvanom kyrkan; Isojoki, den norra, kommer frän Reisjärvi, Kala-
janjärvi ra. fl.; Wääräjoki, den södra grenen, afleder träsken i Sievi*. 15)
Pyhäjoki flyter en sträcka af 16 mil ur den betydliga Pyhäjärvi sjö vid
landtryggen; fordom upprensad för bätfarlen, har elfven de sednare åren, likt
Kalajoki, blifvit alltför vattenfattig. Detsamma har — sedan man i Salo öf-
verfarit de obetydliga Olkijoki och Padijoki — inträffat med 16) den vissa
lider betydliga och vid utloppet breda Siikajoki, som i tvenne hufvudgrenar
hämtar sid vatten till venster frän Iso-Lamu sjö i Piippola, till höger frän
träsk och sumpmarker söderom Uleå sjö (Oulujärvi). Genom Limingo-

slätten flyta 18) Haarajoki med dess grenar och 19) Lumijoki. Uleå sjö,
en af de största i norra Finland och som ganska oförtjent kallas pä kartorna
Uleå träsk, är nära 8 mil läng samt pä sina ställen 2Vä mil bred och upp-
samlar vattnen frän det vidsträckta, bergiga och sjörika s. K. Kajana län. Hit
inströmma sammanhängande med talrika forsar, dock tillgängliga för bålfar-
ten, frän ösler och nordost i en vatteusträcka af 20 mil: Änedijärvi, Lenlira,
Judujärvi, Lentua, Lammasjärvi, Ontojärvi, Solkamojärvi, Pirtiijärvi med
Kianto, Nuasjärvi, hvarefter de sammanträngda vattnen med väldigt dån
störte sig utför Ämniä fall vid Kajana och uppnå den östra (Paldamo) fjärden
af Oulujärvi. Hit letar sig en lång rad af sjöar väg, allluppifrän det lilla
Salmijärvi i Kuusamo: Saarijärvi, Kylmäsalini, Buhtinanselkä, Pärsämäjärvi,
förenade i det 7 mil långa Kiantojärvi, jemte det frän ryska gränsen kom-
mande Wuokkijärvi, derifrän genom Jalo fors och Kiehämenjoki nedåt Hy-
rynsalmi, vidare till Ristijärvi och derifrän genom Kiehämensuu (ill Pal-
damoviken. Vid Mytyrauta i nordvestra hörnet af sjön utströmmar den bru-
sande vattenmassan i 17) Uleå elf (Oulujoki), som liknar Wuoksen i vild
häftighet, men, oaktadt dess sju fall och nästan oupphörliga forsar, dock af
ålder varit begagnad som farled för| upplandets båtar och i sednaste mans-
ålder genom upprensningar blifvit mindre vådlig än förr. Farligaste fallet,
der de flesta olyckor hända, är Niska, men det största är Pyhä, hvarom
mera. Efter att ha genomströmmat tolf brusande mil, tömmer elfven genom
Merikoski sin mäktiga och fiskrika vattenmassa i hafvet vid Uleäborg. Tvä
och en half mil nordligare utfaller vid Haukipudas kyrka 18) Kimingi, som
i många bugfande grenar, Nuoritsa id. fl. söker sitt vaden vida ur en mängd

små sjöar i öster: Puolango, Suotijärvi, Pybäjärvi, Jongajärvi m. fl., 19)
Ytterligare tvä mil i norr utfäller deu betydliga Ijo vid kyrkan och i soknen
af samma namn. Hufvudarinen strömmar i vesllig riktning ur Kuusamos tal-
rika sjöar (Irnijärvi m. fl.), upplager frän norr Kostojoki, Loukusa, Livojoki,
Siurnajoki, och förstärker sitt flöde under loppet genom flera träsk. Fem mil
derifrän utfaller 20) den lilla Kuivajoki ur Oijärvi sjö, en mil derifrän
21) den ansenliga Simo, som i sydvestlig riktning afleder Simojärvi sjö.
Fyra mil i nordvest härifrån utströmmar Finlands längsta flod, 22) den "mäk-
tiga Kemi (namuet beslägladt med Kymi, Kymmene), som i tvä hufvudgre-
nar sammanletar sin vattenmassa ända frän nordligaste landtryggen i höga
Lappland. Östra hufvudgreueu bildas af omkring ljugu sammanlöpande större
och mindre elfvar: Kuolajoki, Teniöjoki, ursprungliga Kemi, Luirojoki med
Riestojoki, samt den betydliga Kit t i nen. som upptager Tankajoki, Was-
scrajoki, Kuolpejoki, Saftasjoki och Jesiöjoki. Alla dessa ffyla förenade in i
norra fjärden af Kemi trask, som frän öster upptager Jumiska med
Köyhönen, hvarefter floden utströmmar ur sjöns sydvestliga fjärd och under
sjelfva pol cirkeln vid Rovaniemi kyrka förenar sig med vestra hufvudarmen,
den länga O u nas j ok i, .som frän Pöyrisjärvi ytterst i norr och förbi Ounas-
tunturi fjäll nedflyler i näsfan rak sydlig riktning. Från Rovaniemi går floden
i tvenne s'ora bugter ät sydvest och tömmer vid Kemi kyrka sitt fiskrika
brusande vatten i hafvet. Nordligast, i Bottniska vikens öfversta bugt, flyter
23) Torneä elf (Tornio), hvars källa, Torneä träsk, jemte bifloden Lainio,
tillhöra svenska området. Riksgränsen utgöres af den fjerran kommandeM u o-
nio, som frän finska området upptager Enojoki m. fl. mindre och vid Kengis
bruk sammanflyter med Torneä, hvarefter båda, förenade i en bred, sjölik fåra,
full af bankar och holmar, upptagande bland andra Namijoki och Tengeli,
utflyta vid Torneä siad.

Utom redan räknade sjöar äger Kuusamo ett vidlyftigt vattudrag, Kit-
kajärvi, som genom Kitkajoki utströmmar i Paanajärvi och derifrän öfver
gränsen till Pääjärvi. Kemi Lappmark har en mängd mindre: Kuolajärvi,
Kellojärvi, Kelloutekenä, Jesiöjärvi, Jerisjärvi, Sompiojärvi, Luirojärvi, Mud-
dusjäyri, som upptager Kaamasjoki, ra. fl. Men den största iusjöfjärd i nor-
den, näst Ladoga, är det sju mil långa och likaså breda En are (lnara), som
frän sydvest upptager Ivalojoki och Waskojoki samt afbördar sitt vat-
ten ät nordost genom Patsjoki till Hvita hafvet. Hela denna yttersta nord
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är således rik på sjöar och strida floder, vid hvilkas stränder under den korta
sommaren gräset vexer manshögt och vildänderne finna en fristad i lallösa
skaror. Men för de södra nejdernas inbyggare ha dessa trakter med sitt vin—
(ermörker och silt fordom fiendtliga folk synts i hög grad afskräckaude, som
synes af runornas uttryck om dessa "fradgiga och stygga gap, dit brädstupa
träden falla, tallame med rötter rulla, furorna med toppen störta."

Österbottens karakter af flodland har märkvärdigt inverkat uppä dess för-
sta bebyggande, dess sednare indelning och dess folklynne. Ännu i dag sträcka
sig soknarna vid kusten stundom 12 till 16 mil utmed flodernas stränder, me-
dan bredden frän norr till söder utgör endast 3 eller 4 mil. Man har ock
säkra spär, att den finska befolkningen, isyuuerhet frän Tavastland, ursprung-
ligen dragit sig floderna utföre ät nordvest och vester, för atl fiska vid deras
mynning, hvarefter de der qvaistadnat. Floderna hafva genom transportens

lätthet fostrat tjärbränningen; floderna hafva gifvit upphof ät iiordöstcrbottnin-
gens handelssinue och ät sydösterbotlningens händiga slöjd ; floderna hafva
gjort hela folklynnet rörligare än upplänningens, som i stilla begrundande mot-

tager sina infryck frän insjöns lugn — likasom hade ett ständigt betraktande
af den oroligt ilande strömmen dragit meniiiskaiis tankar bort frän henne sjelf
och hennes gömda koja, oemotståndligt lockande ut i det vida.

Det är nämndt att vid Österbottens äldsta historia vidunderliga sägner och
gissningar haft fritt spelrum. Att Orpheus 100 år för trojanska kriget (1300 f.
Ch.) seglat förbi Kemi (Cimmerien!), att Österbotten varit Amazonernas hem-
land, hviika här regerat frän flera hundrade år före Christus intill är 1070;
att Grekerue härifrån hämtat sin vishet, sina gudar, sin kunskap om själens

odödlighet; att här varit de lycksaligas öar, de elyseiska fälten, de heliga
sjöar, alltings ände, gudames stilla säten och annat mer *) — detta allt har
man framletat (ill Österbottens ära, hvilket icke väl rimmar sig med Julenii
försäkran, att Kainumaa skulle betyda de blygsames land. I bredd härmed
synes Werelii påstående, att Öster- och Westerbotten fordom utgjort Dum-
burs konuugarike, samt Carl IX:s bekanta titel ''de Kajaners konung" mått-
ligt tilltagna. Och likväl, huru arm var icke verkligheten i bredd med dessa
glänsande drömmar! Den som hade sett Österbotten för blott sexhundrade är
tillbaka, han hade sett en kust, der hafvets nivä stod 25 fot högre än nu och

') H. H. Aspegren, Beskrifning öfver Pedersöre 1766.

följaktligen öfversköljdc en stor del af det uuvarande låglandet; ett land upp-
fylld! af täta urskogar och sauka kärr; här och der vid kusterna spridda ko-
jor och åkertegar, brutna i obygden af svenske kolonister; här och der pä en
kulle vid flodernas stränder en Finnes pörte och svede» derinvid; för ofritt
vid sjöarnas bräddar och de vidsträckta kärren grupper af ömkliga Lappkåtor
flyttade frän ödemark till ödemark, der bete var att finna för renhjordarna.
Österbotten öfverflödar af Lappames minne: (re hela soknar, Lappo,Lapp-
fjärd och Lappajärvi, samt eu mängd gärdar, byar och sjöar bära än i da<*
deras namn; soknarna Ijo. Uleå och Limingo berättas hafva sina namn af (re

Lappske bröder, Hijo, Oulas och Limas. Lapiurauniol, jälinroukkiot m.
fl. minnesmärken vit(na om deras närvaro; det är historiskt utredt alt de
kringdrefvo i södra Österbotten ända in pä 14 och 1500 (alen; sägnerna vittna
enstämmigt härom, och pä mangen ort visas ännu deras boningsplatser. I
norra delen af landet hafva de dels sammansmält med den finska befolknin-
gen, dels qvardröja de ännu i spridda qvarlefvor, mest i egenskap af renher-
dar hos Finnarne. Alt den märkvärdigaLappofolkraceu är af lappsk härkomst,
synes mer än sannolikt.

Österbottens nuvarande befolkning utgör en brokig fafla af olika folkstam-
mar, stundom sammanblandade ända till oigenkännlighet, men oftare skarpt
söndrade sinsemellan genom talrika lokala och nalionela egenheter i spräk,
seder och lynne. Finska befolkningen i AVasa län är af lavastländsk här-
komst, uppflyttad längs floderna i 13:(e, I4:de och 15:de seklerna, men äfven
sednare, isynnerhet sedan vida sträckor blifvit öde genom stora ofreden. Sä
omtalas att Ilmola socken erhållit silt namn af utvandrare frän limola by i
Hauho, och Lappajärviboernes härkomst frän Saarijärvi är ännu i minne. Af
vissa ostfinska ändelser i språket tror man sig slufa till inblandning af Savo-
laksare. Deremot är det faktiskt, att större delen af norra Österbotten kolo-
niserats från Karelen, en del frän Savolaks. Det berättas t. ex. ännu, att 14
hemman i Sievi blifvit befolkade frän Leppävirta; till kapellets kyrkoby ha
inflyttningar skett frän Idensalmi *). I Siikajoki omtalas en stor invandring
österifrän efler stora ofreden. Del gamla Qveuerfolket är både till race och
namn försvunnet; dess afkomlingar befolka de nordliga nejderna, men nya in-
vaudringar voro talrika efter de förödande gränskrigen. Den nordliga Kainu-

») Flera uppgifter lånade från A. Warelius i Suomi 1847.
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eller Österbotiniska dialekten skiljer sig frän vestfinskan genom förmildriiigen
af konsonanterna k, p och t, jemte flera egenheter; för främmande öra ljuder
den härdare än vestfinskan och renare än osttim kan. Uleäbon igenkänner man
genast på hans utial äfven af svenskan, som i hans mun får en starkare bryl-
niiig än annorstädes. För öfrigt är de( i hög grad märkvärdigt, alt i Öster-
botten betrakta språkens omvexlande gebit och de dermed sammanhängande
nationaliteterna. Finnar och Svenskar äro pä flera or(er så skarpt afsöndrade,
att den ena byn (alar uteslutande finska, den andra uteslutande svenska. Pä
andra orter talas "bå' iiläleu" (båda språken), som den svenska Österbottnin-
gen uttrycker sig. Ad en stark rivalitet varit och på sina ställen ännu är rå-
dande mellan båda nationaliteterna, kan icke nekas. Den yppar sig i hvarje-
handa smädliga namn, hvilka den sVenska infödingen gifver den finska, mera
sällan i slagsmål, ofta i vägran att genom giftermål låta elt finskt hemman
öfvergå till Svenskar och tvärtom. Längs hela Wasa läns kust har det sven-
ska elementet sedan århundraden varit framätgående, det finska deremot (ill-

bakavikande. Här finnas nUmera svenska trakter med finska namn (Mustasaari,
Wörä = Wääräjoki, Munsala = Munisalo, Wexala = Wäkisalo m. fl.); ännu i
mannaminne kan man erinra sig, ad i frakter, såsom NyCarleby socken, till
hälften befolkade af bada nationerna, Finnarne genom preslerskapets okloka
nit i skriftskolan alltmera] försvenskals och begynt begagna salighetsmedlen
pä svenska språket. Mindre ofta träffas några mil frän kusten svenska namn
i finska trakter (Simsjö i Lappo m. fl.). Språkens område vexlar vid kusten.
I Lappfjärd vid Österbottens södra gräns börjar svenskans område; finsk guds-
tjenst hålles der blod hvar nionde söndag. Christinestad är svenskt, likaså
Nerpes, Malaks och Muslasaari med deras kapeller samt Kaskö och Wasa;
men vid deras sida vidtaga strax i öster de rent finska soknarna Ilmola, Stor-
kyro, l.aibela. Derefter tränger sig det likaså rent finska Lillkyro mellan
Svenskarne fram (ill kusten. Åter i norr derom vidtager det rent svenska
Wöiå, derefter NyCarleby stad och socken, der den finska befolkningen ulgör
vidpass en ättondedel; derefter de rent svenska Pedersöre, Jakobslad, Kro-
noby; derefter GamlaCarleby, hvars landsförsamling är svensk, men en fjer-
dedel af slädens lägre folkklasser finsk, medan ät öster den svenska befolk-
ningen går något längre inåt landet i Terijärvi. Med Kelviå socken börjar
äter det finska området, som sedan uteslutande fortfar norrut, sä att endast
några fä sist inflyttade tala och förstå svenska språket. Städerna Brahestad,

Uleäborg *) och Kajana äro allesamman öfvervägande finska, sä alt äfven bland

ståndspersoner alla förslå och ganska mänga i dagligt tel begagnafinska språ-
ket Tornen, ehuru omgifvet i ösler af rena Finnar, har ej kunnat undgå e(t

inflytande of det närbelägna Sverige med Haaparanda.
Öfver deu svenska befolkningens forsla hilflyttniiig sväfvar mycket dun-

kel. Den härtills allmänt antagna meningen är att Birger Jarl vid sin land-
stigning 1248 pä Österbottens kust icke blott uppbyggt Korsholm, utan äfven
med svenska kolonister befolkat den närmast kringliggande kuststräckan. Att
denna,mening icke häller streck vid en näimare undersökning, är tillförene
nämndl. Det är möjligt att någon större inflyttning frän Sverige vid samma
tid ägt rum, för att bättre rota det svenska väldet. Ofvanföre (sid. 55) an-
(ydes den förste svenska kolonisationens höga ålder. Allt synes ulvisa, alt

Svenskarne tidigt, redan under striderna mellan hedendom och kristendom i
ll:te och 12:te seklerna, lagd det korta s(ege( från deras egna kuster (ill

den modiggande finska skärgården och derifrän öfver (ill fasfa landet. Härom
vittna, bland annat, de urgamla svenska former och ord, som förekomma i de
österbotiniska provinsdialekterna, ofta så talrika och sä försvunna ur det nu-
varande språket, a(t främlingen blott med (illhjelp af isländskan eller anglo-
sachsiskan kan tyda dessa ljud från en aflägsen forntid. Märkvärdigt är ock,
ad deu svenska befolkningens område ät norr upphör i Kelviå, vid samma
punkt der skärgärden slutas. Likväl bör märkas, att Österbottens Svenskar
blott till en ringa del härstamma från den gentemot liggande svenska kusten;
Helsingarne (. ex. hafva lemnat vida flera spår i Nyland än här. Med temlig
säkerhet kan utredas, att invänarne i Wörä äro Dalkarlar, Mustasaariboerne
Wesferbotiningar, NyCarleby, Pedersöre och Kronoby deremot-befolkade af
Smålänningar o. s. v., hvarom mera i soknedetaljerna. Deraf kan slulas, att

forntida inbördes oroligheter drifvit skaror af Sveriges södra och inre bebyg-
gare till utvandringar först ät den då nästan öde nordsvenska kusten och der-
ifrän öfver (ill den närmast pä andra sidan hafvet inbjudande finska.

Finnar och Svenskar i Österbotten ha ömsesidigt inverkat pä hvarandra,
de förre genom sin sega, härdiga kraft, de sednare genom sitt öppnare, mera
företagsama väsende. Märkvärdigt är dock, att de goda egenskaperna af

-) I Brahestad förhåller sig finskan till svenskan som 11 till 3; i Uleäborg gom 4
till 2, dock att alla både tala och förstå den förra.
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båda framträda endast der nationaliteten bibehållit sig i någon mån ren, dä
deremot i de trakter, der endera nationaliteten råkat genom den andra i upp-
lösning, en märkbar slapphet läter båda nationernas frånsidor, det svenska
lättsinniga öfvermodet och den finska för krångel benägna envisheten, tydligare
framträda. Dock röjes allt detta vida mindre här, än i Nyland. Man kan i
allmänhet karakterisera Österbodningen som ett frimodigt, energiskt, med
rika anlag utrustadt folk, hvars lyuue af mänga orsaker blifvit mera bäde rör-

ligt och sjelfständigt, än avdra Finnars. Till sitt yttre är han, med undantag

af vissa orter, sällan öfver medellängd, men undersätsig och muskulös. Ut-
vandrad till södra Finland, igenkännes han lätt pä sin trygga hållning och
sitt obesvärade väsende. Hans qvinnor äro raskare än nägoustädes annars i
Finland, förrätta utarbete samt lärdas pä skjutsar alldeles som mannen. En
följd häraf är att de späda barnen alltför ofta lemnas utan moderlig värd, och
dö (ill så stort antal, att i vissa nejder af Wasa län hälften af de döde ärli-
gen utgjorts af barn i första lefuadsäret. Läkareråd och upplysning ha nu-
mera i någon män afböjt denna spartanska vanskötsel, som haft till följd, att

blott de starkare ötverlefva barnaåren. Bland svenska befolkningen äro Ner-
pes- och Wörobocrne, bland den finska Rovaniemifolket i norr samt i söder
Alavo- ooa Kuortaiieboerne, jemte deras grannar i Wirdois och Etzeri, de
vackraste. Den redan nämnda Lapporacen, som, mängenslädes förblandad,
likväl ännu i sin renhet anträffas i sokiiarnc Lappo och Lappajärvi med deras
kapeller samt eu del af Ilmola, utmärker sig genom en reslig vext, svart här,
bruna blixtrande ögon, krokig örnnäsa saml i lynnet eu viss vild energi, hvil-
keu, kastad pä åkerbruket, med förvånande ihärdighet rödjer ödemarkerna,
men missledd i rusets ögonblick blodar sin hemfrakt med grymma mord. För
öfrigt är det omöjligt att gifva en tillfredsställande allmän skildring af ett

folk, der nästan hvarje socken särskiljes frän sin närmaste grannsocken ge-
nom bestämda egenheter. Så t. ex. kan en uppmärksam resande, som några
gånger färdats kustvägen fram, utan svårighet åtskilja Rovaniemibon från

Kemibon, denne frän Ijobon, denne äter frän Uleåbon, och sä vidare hela ku-
sleu nedåt samt i au högre grad bland svenska befolkningen. I allmänhet har
Finnen i Uleäborgs län en viss sträfhet i sättet framför Wasa läns Finnar.
Denna egenhet är sä skarpt markerad, att den öfverallt framträder äfven hos
de bildade klasserna, något som man nästan vid första ögonkastet röjer äfven
hos nordboerne i universitetets österboltniska studenlafdeluing.

Wasa läns allmoge, bäde svensk och finsk, är bekant för sin djerfhet i
krigen och sina slagsmål under freden. Stundom händer att den ena byns
ungdom om lördagsqvällen (ägar niangraiint ut mot den andra byns; vid för-
sta bästa anledning afbrytas gärdsgårdsstörarne, och hvardera partiet ger det
andra efter bäste förmåga på ryggen. Dessa fejder ha sin heroiska sida, som
består deri, att kämparne dagen derpä kunna i all endrägt sämjas i samma
bänk i kyrkan; men stundom urarta de (ill blodiga tumult, såsom 1850 iKau-
hava kapell af Lappo. Anledningen var den mycket vanliga, att drängar och
annan ungdom ora söndagsnatten togo husböndemes hästar ur hagen, redo
dem förderfvade och lemnade dera hvar de för godt funno. Häröfver förgrym-
mades husbönderne och utsade vakt vid den största beteshagen. Följande
morgon fanns vakten illa slagen och halfdöd samt hästarne borta. Ungdomen
tågade nu i sitt öfvérmod, 50 man stark, från gärd till gärd, der de hade
medhåll, och några vilda sällar skaffade ymnigt bränvin. Men husbönderne
rotade sig samman till inemot 100 man och fade sig om qvällen i bakhåll
gömda i småskogen invid en grind. Stojande kora den berusade skaran vägen
framåt; dä framsteg ensam och obeväpnad en af de äldste bland husbönderne
och manade med goda ord till fred och förnuft. Svaret blef ed päkslag, som
sträckte mannen till marken. Än engäng framträdde två nye underhandlare
och modes med samma svar. Dä sjöd den kufvade vreden öfver, de gömde
framstertade från alla sidor ur skogen, och här uppstod en formlig batalj, der
segern om en stund blef fullständig pä husböndemes sida och ungdomen fick
kapi tal t uppä ryggen. Dagen derpå har ett ögonvittne räknat 14 särade, ur
slånd att röra sig, i en stuga i granskapet. Veterligen spilldes den gängen
intet lif, men partihatet har sedan skördat enskilda offer. — Domstolarnas
flesta grofva brottmål äro dråp; blott sällan förekomma öfverlagda mord, ehuru
dessa dä vanligen äro af grym beskaffenhet. Men allmänna säkerheten är, det
oaktadt, utan fara; ytterst sällan händer att en resande ofredas; rän uppä
landsväg förekomma icke i mannaminne; ofta stå den resandes alla effekter
utan värd öfver natten pä gärden, och posten har, intill sednaste ändring, utan
all fara fortsKaffats frän socken till socken af ensaine obeväpnadegubbar eller
ynglingar.

Under sednasle mansålder ha de flesta lokala egenheter i klädedrägten
försvunnit, och man ser nu mest öfverallt hos männen det gråa vadmalet i
jacka, (röja och byxor, omlindade kring vristen med svarta ylleremmar (ätt
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öfver de allmänt brukliga picxorna, hos qvinnorna den randiga mörka yllekjor-
teln med dess korta åtsittande ylletröja, häret i en fläta samt hufvudet be-
täckt af en snäf mössa, en bomulls- eller sidenhalsduk. Nordösterbottuingen
bär sin grytmössa (patalakki) af svart läder kantad med lamskinn, hans sö-

dra granne deremot en sammets-, klädes- eller hundskinnsmössa. Vanligen är
den gräa vadmalskapprocken gemensam högtidsdrägtvid nattvardsgång, äfven
i hetaste sommaren. De prydliga bindmössorna med sina' spetskantade styc-
ken, inkomna under Gustaf Hl:s lid och allmänna ännu för 20 är sedan, nytt-
jas nu blott af några få gamla. Deremot äro de längskörlade tröjorna frän
1700talet åter komna i bruk bäde hos män och qviunor; men "körtiläiset," ett

öknamn för pietisterne, har förlorat sin betydelse, sedan äfven andra begynt
nyttja skörten. Pielismen i AVasa län har med sina mörka enformiga färger

fördystrat klädedrägten, men tillika på e(t förvånande sätt afskaffat deti förr
sä, allmänna lyxen med bjerta sidendukar, shavlar och band; numera köpas
sädana blott af upplandets Finnar, som bibehållit sin smak för grannlåt. Bland
hemgjord utstyrsel märkas Lappo finskornas länga hvila shavlar, fordom äfven
kortlifvade hvita klädningar pä marknadsresor i bastslasket. Nägra svenska
soknar, säsom Wörä, hafva bibehållit sin fordna drägt, den mycket korta trö-

jan med de täta knappraderna. Tuppfjädern är likaså vanligi sprätteus mössa,
som den kring psalmboken sammanvikna näsduken i ungmöns hand under van-
dringen till kyrkan.

Österbottniska bondens stuga är den bäst byggda, största och ljusaste af
alla finska bondstugor; ofta har den vindskamrar eller tvä våningar, är nästan
alltid målad, stundom med olja, stundom rappad, men äfven ofta dragfull och
kallare än upplandsstugorua. Renligheten är ej sällan större utan-, än innan-
till. Eget för orten är det öfver visthuset ute belägna s. k. löftet, der gär-
dens flickor sofva sommartid. Österbottuingeu är mycket matfrisk, den sven-
ska bonden, der han sä hafva kan, en läckermun. Hans bröllopp räcka van-
ligen tre dagar under fiolspel, menuett och polska, dervid utsedde pellhällare
agera marskalkar. Stugan är på det grannaste klädd med lakan, speglar,
brokiga dukaroch sommartid med löf. Bruden nedtynges af eu prålande skrud,
med ofantlig hufvudresning, hvarmed hon måste uthärda i 12 till 10 timmar.
Alla närvarande lägga, vid den oundvikliga dansen med endera af brudparet,
en penningegåfva pä brudfatet och trakteras derefter med bräuvin ur en spil-
kum. Störsla delen af gästerne äro objudne s. k. golfsländare, hvilka, frimo-

digt framträda, dansa med bruden och gifva sin gäfva. Stundom komma golf-
ständarnc enkom för ad slåss, eller ock yppas snart en anledning, som flitigt
begagnas; (y att slåss är nu engäng Österbot (ningens svaga sida. Af sådan
orsak har i de mest stridslystna soknarna bruket af knif utom arbete blifvit
förbjudet. Hvarje by har sina spelmän, ofta försupna, halta eller blinda; mu-
siken ulgöres af karrikerade gamla svenska dauser, numera äfven af förslitna
nyare. Folkvisan i de svenska soknarna är fattig, prosaisk och lefver till en
del på melodier besläglade med psalmerna; något rikare är den i finska nej-
der, men allt af nyare ursprung. Blod ytterst i nordost lefva spär af den
gamla runan, mest i trollsångerna. Läskunnigt och vettgirigt är hela landet;
dock äro nio böcker bland tio pä bondens hylla af andligt innehåll. Flera
detaljer längre fram.

Österbot(ningen är elt händigt folk. Hans praktiska lynne har i norden
sökt sig ett fält i handels|ra(iken, som utmed floderna drifves i stor skala.
Störste köpmannen är Kemibov, han omsätter kapitaler till stora belopp; sjelf
för han pä egen skuta sin lax till Petersburg. Rovaniemi- och Torneäbon
drifva stark handel vid gränsen. Sydligare begynner bandslöjden. Redan i
Kalajoki träffas bröderne Helanders förträffliga gjutgods, som sprides kring
hela Finland. Gjularen Matiiias Svedbergs ljuskronor och klockor (Malaks)
samt urmakaren Särkeläs kronometrar (Lochteå) ärö bekanta; än mera sraed-
slägten Könnis berömda ur. Alla dessa hafva med ringa handledning sjelfva
upparbetat sina anlag. Till dessa hör äfven orgelbyggaren Granholm i Ny-
Carleby, att förtiga hundrade andra. Trädsnideri af alla slag är mycket all-
mänt i de fyra mest (rädslöga soknarna GamlaCarleby, Kronoby, Pedersöre
och NyCarleby; i finare arbeten drifves det mest som leksak, och månget
anlag, som, utbildadt under lyckligare förhållanden, kunnat drifvas till mä-
sterverk i skulptur, nöjer sig nu att utskära örnar till gallionemapä de öster-
bottniske köpmännens skepp. De sistnämnda soknarna lefverera landets bästa
skeppsbyggare och äro som sädana allmänt efterfrågade. Hvarje vuxeu man,
som icke har ett hemman, en stadigvarande (jeust eller ett lönande arbete pä
hemorten, vandrar ut ät söder och återkommer efter ett eller flera är med sin
besparade dagspenning. I alla Finlands sjöstäder ända till Wiborg vid Saima
kanal, ja i Reval och Riga, arbeta hela skaror af dessa timmermän.

Österbottens historia och topografi bar leinnat rikare material, än någon
annan del af Finland. Ingen provins har sä blodiga minnen, sä förskräckliga
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ödcläggelser att rista i bäfdernas bok; ingen har en ymnigare skatt af kul-
turhistoriska erinringar och berömda namn; ingen har funnit så mänga nitiska
bearbetare i tal och tryck, alltifrån Martin Wargii är 1013 utgifne Commen-
datio Bothniae orientalis och sedan i fortsättning en läng rad af skriftställare,
ända till E. Grönblads urkunder fr*än klubbekriget och Sara Wacklins "hun-
drade minnen." Vare sig att det geografiska läget, folklynnet eller de båda
främsta nationaliteterna härlill samverkat, det kan icke vara en slump, att
Finland slagit sina mest afgörande slag och hämtat sä mänga af sina största

män frän Österbottens jord. Flera detaljer härom under landskapets minnen.
I äldre tider har Öslerbotlen än varit med WesterboKen förenadt under

samma höfding, som dä kallades ståthållare i Norrlanden, än fördelad! i tre
län, Kajaneborgs, Uleåborgs och Korsholms, än åter (1669) erhållit gemensam
höfding, tills länefördelningeu af 1772 änyo klöf det vidsträckta landet i tvenne

höfdingedömen. Den grefliga kronan öfver dess vapen innebär icke att landet
någonsin gifvits säsom grefskap i län åt en enda. Tvärtom var det under
Christinas regering, pä donationernas gyllene ful, förlänadt på många händer.
Kemi socken tillhörde familjen Stjernskjöld, Ijo och Pudasjärvi Åke Axelson
Natt och Dag, Uleä slägten Gyllenstjerna, Carlo Taubame och Limingo famil-
jen Soop. Hela Kajana län med Salo och Brahesfad, hvartill dä äfven Siika-
joki hörde, utgjorde, jemte delar af Savolaks och Karelen, Pehr Brahes baroni.
Pyhäjoki tillhörde med frälserält familjernaFalkenberg och Bjelke, Kalajoki var
Schering Rosenhanes baroni, större delen af Lochteä tillhörde Gustaf Horn lill
Kånkas, några mantal assessoren Rosenholm. Kelviå gafs åt hans enka. Gamla-
Carleby socken utgjorde Baners baroni, Kronoby var undantaget för hospitalet
derstädes och elt kongligt skeppsvarf, Pedersöre och Jakobstad tillhörde fa-
miljen De la Gardies grefskap, NyCarleby, Lappo, Ilmola och hälften af Wörä
voro Klas Totts grefskap, andra hälften af Wörä bildadePaikulls baroni, Slor-
kyro, Lillkyro, Mustasaari och Wasa s(ad utgjorde familjen Oxensljernasgref-
skap, Malaks och Laihela familjen Bondes baroni, Nerpes var förlänadt åt fa-
miljen Liljehöök samt Lappfjärd ät riksrådet baron Simon Grundel Helmfelt*).
Österbotten var således pä god väg att blifva de stora familjernas byle och
dess folk deras lifegne. Lyckligtvis var denna fara snart öfverstånden. Carl
Xl:s reduktion drog allt under kronan tillbaka, och sä litet fotfäste fick adeln

") Mathesius De Ostrobothnia pag. 6, efter Palmskiölds uppgifter.

der, alt icke en enda sätesgård qvarstår frän denna lid. Än i dag finnes ed

ordspråk, som häntyder pä adelns ringa trefnad i denna del af landet.
Ehuru landskapet, genast efter första eröfringen, lydde under Åbo stift,

hade de( (idtals sina egna andliga styresmän, hvilka än kallades superinten-
denter, än general- och landtprostar' samt åtgjorde vissa mål, hvilka eljest
hört under konsistorii handläggning. Detta embete hade sitt eget sigill, ett
altare med brinnande laga. Äldst af alla soknar är Mustasaari och strax der-
efter Pedersöre, hvilka båda på sin tid'voro de enda i Österbotten och således
ofantligt vidsträckta. Gränsen mellan bada klöf nuvarande Wörä i tu, sä att
allt hvad norrom lag räknades under Pedersöre, allt hvad söderön» var under
Mustasaari. Från dessa föi samlingar afsöndrades efterhand de öfriga, klufna
i ständigt mindre. Kyrkorna byggdes på öar eller vid flodernas mynning, som
namnen tydligt utvisa, hvarföre alla upplandssoknar äro af yngre datum. Allt-
intill 1851 hörde Österbotten odeladt till Åbo stift; dock alt längvariga tvister
under biskop Hemmings tid uppkommo angående nordliga gränsen mellan hans
och Upsala stift. Sistnämnde år lades norra delen, eller Uleåborgs län, under
det nyinrättade Kuopio stift. Hela landskapet innefattar 9 prosterier och 42
soknar med deras kapeller.

Den administrativa indelningen, 'fordom vacklande och ofta ändrad (se
härom sid. 62), erhöll sin nuvarande geslalt efter sliflandet af Wasa hofrätt
1775 samt genom löneregleringen af 1831. Landet hör i judicielt hänseende
under nämnde hofrätt och Österbottens lagsaga, har 9 härader och 7 provin-
cialläkaredistrikter. Landskapet uppställde fordom Öslérbotfens infanterirege-

mente om 8 kompanier och 1200 man (725 för Wasa och 474 i Uleåborgs län).
Kaj.ana län äter uppställde 3 kompanier jägare om inalles 353 man, hvartill
kommo 345 man enrolleringsmanskap. Pedersöre och Kronoby soknar utgjorde,
i stället för rotering, 70 timmeimän 1411 skeppsbyggeriet i Carlskrona.

T. Österbottens i söder smalare, i norr bredaregestalt kan närmast liknas vid en
kindboge eller ett öra. Korsholms södra härad utgör dess sydvestra del, elt
slättland, afbrulet af de föga betydliga Bötombergen samt en mängd små åar
och träsk, hvilka dock nu till stor del uttorkats. Hit höra: a) Lappfjärd vid
en hafsvik af samma namn; afskildes strax efter 1503 från Nerpes. Gamla
kyrkan af är 1666 är nyss ersatt af en ny dyrbar och prydlig steukyrka. I
söder ligga Sideby, i nordost Bötom och i sydost Slorå kapeller. I denna
socken grundade Pehr Brahe den 5 Dec. 1649



Christinesiad pä Koppö landdidde, fordom en by. Tvä är derefter, den
9 Mars 1652 erhöll staden sina privilegier och tillåtelse ad uppkallas efter
drottning Christina. År 1765 fick Christinesiad stapelfrihet pä Kaskö och ändt-
ligen 1789 egen stapelrätt. Under staden lyda 4,378 tunnland åker, äng och
skog. Stadsplanen upplager 66 (uiinland i 241 lomter. Chrislinestad, som
hör (ill Lappfjärds pastorat, men jemte (re närliggande byar utgör ett särskildt
kyrkogäll med egen kapellan, har vidpass 2500 invånare, lägre elementarskola
m. in. Staden, (ill läslelal (1851: 3,802) den sjede eller sjunde i landet, drif-
ver en betydande export, men ännu större import, hvarmed dess handlande till
låga priser och ej utan oblida ögon af andra släders köpmän, förse halfva Fin-
lands marknader. Med eller uten skäl har man förebrått en del af Christine-
stads köpmän att för vinningen af en slark omsättning underbjuda de öfriga.
Sfadens hamn är, näst Kaskö, den bästa i Österbotten; fartygen gå hel( nära
den långa koslbara bron, som förenar udden med fasta landet och 1845 invig-

des med slora högtidligheter. Här inskjuter öster om landtungan den långa
och smala Christinestads fjärdeH. Vester ora landtungan ligger Björnö. Slä-
dens mark är backig, hvilket, jerate de lättbygda gårdarna, ger det hela ett
trängt utseende. Kommunalandan har de sedhare åren visat sig verksam i
flera vackra förelag, bland hvilka en betydande pensionskassa för behöfvande
borgares understöd intager främsta rummet.

Vid kusten norrom Lappfjärd är 2) Nerpes, enligt uppgift af närä-
pää, masurspets eller ända, emedan en björkbevuxen landtudde här utskjuter
i hafvet. Landet likt Lappfjärd, kusten genomskuren af en mängd vikar och
sund ; skärgården begynner att utbreda sig i talrika små ögrupper invid ku-
sten. Nerpes omtalas som egen församling redan 1331. Folket i denna nejd
är djupt svenskt och mycket egendomligt; karlame lilltagsne sjömän och
skjälskyttar, segla med egna skutor, fordom pä Stockholm, numera på Hel-
siugfors, Riga, Reval och Petersburg. För allmogens deltagande i kriget
1808 blef Nerpes strängt straffadt. Qvinnorna äro, jemte dem i Wörä, de
vackraste svenskor i Finland. I mangen härd tid ha de visat prof pä djerfhet
och mod, stundom äfven på grymhet, säsom när de under klubbekriget hjelpte
att med sina ämbaren klubba och med stänger nedstöta Flcmingens ryttare
under isen. Språket är fullt af urgamla ord och böjningar; aspirationen i bör-
jan af ordet blir ett Q (qvadan, qvart = hvadan, hvart o. s. v.). Hit hör i
öster Östermark och vid kusten norrut Korsnäs kapell. Korsnäs kyrka

har fordom varit en pä sin tid ryktbar offerkyrka, der sjöfarande, som under
stor nöd gjort löften, brukade gifva allehanda föraringar. Genom det nu torra
Silmarsundet i Nepes har ock fordom en så alfmän segelled gått fram, att
der till sjöfarandes tjenst varit kyrka och kyrkogärd. Ute vid hafsbandet i
sydvest höja sig pä en holme de oansenliga byggnaderna af det lilla

Kaskö, priviligierad stapelstad den 30 Juli 1785, skönt beläget mellan
det smala Nyängs- och det djupa Kaskösundet, der fartygen, trygga för alla
stormar, lägga till invid (orgel. En 189 alnar lång bro af sten förenar hol-
men med fasta landet. Rundtomkring ligga falrika holmar, som skydda red-
deu, Järfö, Ängsö, Eskesö, Skjälgrund mi fl., alla langsträckte från norr till
söder. Det var denna ypperliga hamn, näst Helsingfors den bästa i Finland,
hvilken, jemte det rikliga strömings- och skjälfisket, gaf Kaskö sitt upphof,
deri dåvarande superkargören Bladh, en varm patriot, tog en verksam del.
Till släden donerades Herrmans hemman med omkring 530 tunnland jord i
skärgården, sedermera betydlig! ökt genom tillaudningar. Stadsplanen upp-
tager 214 tunnland med 552 indelade tomter, hvarföre dess karta har ett re-
gulicrt och prydligt utseende, men endast 150tomter äro bebyggda, mest med
fiskares låga boningar. De sednare aren hafva köpmän hitflyttet frän Wasa,
hvarföre släden, som har omkring 800 invånare och (1851) en handelsflotia
om 823 läster, syntes vara i hastigt uppgående, men detia hopp har äter svi-
kits genom täta sjöskador och andra handelns förluster. Kaskös välstånd fort-
far att till största deleri bero af fisket, som klagas vara i aftagande. Om vå-
rarna ser man not dragas vid sjelfva torget. Staden har sedan 1817 magi-
strat, lägre elementarskola m. m., äfven apolhek, men ingen läkare; till kyr-
ka begagnas elt slörre trädhus. Orten utgör ett predikogäll under Nerpes
med egen predikant.

Öster om Nerpes ligger 3) Östermark, af Finnarne kalladt Teuva
efter en liten sjö af samma namn. Hörde fordom till Nerpes och hade egen
prest sedan 1673; 1704 brann kyrkan genom askeld. Folket dels finskt, dels
svenskt. Vidare i norr är 4) Malaks af Maanlahti, en bred och djup vik,
som af Svenskarue kallas Söderfjärden. Emedan fordom en otalig mängd sva-
nor här uppehållit sig höstetid, härledes det närbelägna kapellnamnet Solv
af sulka, gen. sulvau, vingfjäder. Malaks skildes är 1607 frän Mustasaari.
Landet slätt, fullt af små åar och torkande träsk; folket rent svenskt af vä-

sterbottnisk härkomst, flinke fiskare, [skyttar och sjömän. Hit höra i söder

2.33
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Pörtom och Peta läks predikogäll. Skärgärden utbreder sig ytterst vid-
sträckt och örik. Störst äro Wargö och Bredskär. Pä Storskär ö har
fordom funnits en begrafningsplals invigd af en biskop; man gissar pä Arvid
Kurck, som frän dessa nejder gjorde sin olycksfärd år 1522. I Pörtom är
Berga glasbruk (Sjöberg). — 5) Mustasaari är den af Svenskar tätt be-
folkade kustsoknen närmast i norr, omgifven ät hafssidan af den rikaste skär-
gärd. Störst äro Walgrund och Björkö; pä den tredje i storlek höjer
sig Rep lo t kapellkyrka, hvars hela församling består af fiskare och skyttar,
bosalta pä Valsöarne, Lappören, Espskär, Kokl ot, Wärlaks och hun-
drade andra, bland hvilka de i norr belägna Michelsöarne O ortens mun-
art Mi(jilsöuran), bestående af en tallös, grönskande, för en främmande seg-

lare högst förvillande skärgärd. Cent öfver på fasta landets djupt genomskur-
na, tillandade, föränderliga kust är Qveflaks kapell (Koivulahti, Björkvik)
med den utskjutande halfön Iskmo Storö. Här utfaller Kyro i uppgrundad
mynning. Folket är svenskt, nära beslägtadt med Westerbotliiingarne, mera
redbart än desse; dock beskylles det ej ulan grund för en viss gensträfvighet
mot prester och embetsmän. Munarten utmärker sig genom ändelseii in: hä-
slin, plojin o. s. v. I Qveflaks ligger Gröuviks glasbruk; i Mustasaari Granfors
pappersbruk (Grönberg). Farleden fordrar goda lotsar; numera ankra fartygen
i Brandö hamn, en mil frän ' ,

Wasa. Ortens första betydenhet härrör af det i urminnes tid, man vet
icke mera af hvem, anlagda fästet Korsholm. Sägner och häfder tillskrifva
slottet Birger Jarl och härleda dess namu af elt stort träakors, som pä den
då kringflutna kullen varit upprest, pä engäng säsom en kristlig symbol och
såsom eu tillflyktsort för omvände och för sin tro förföljde hedningar. Mer
än något annat finskt fäste är Korsholms forntid insvept i djupt mörker. Man
tror sig igenfinna dess namn I det "Kiytzberg," hvilket är 1398 omtalas i
fördraget mellan konung Albrecht och Margaretha. Under följande sekler var
Korsholm än förbehållet kronan, än lemnadt i län ät enskilde. Ar 1647 skänk-
tes denna kungsgärd med dess vidsträckta ägor till Wasa stads utvidgande,
återtogs 1651, i utbyte mot andra lägenheter, och förlänades ät Gabriel Oxen-
stjerna, indrogs ånyo till kronan 1674, var sedan anslaget till laiidshöfdin-
gens aflöning och bestämdes slutligen 1847 till mod el I-farm för landtbru-
kels upphjelpande. Pätagligen aulagdt af Svenskar mot Finnar, förlorade
Korsholm i en sednare lid, och efter anläggandet af Uleä och Kajana fästen,

all annan betydelse, än den att vara hufvudorten för Korsholms län samt tid-
tals residens för stäthällarne i Norrlanden. Veterligen har slottet aldrigutstått
någon belägring; man känner ej heller när dess fästningsverk blifvit förstörda.
Numera återstå deraf endast de höga grönskande vallarna, en kär förlustelse-
ort for stadens ungdom, hvilka likväl de sednaste åren, för residensets skull,
blifvit betydligt aftoppade. Det här belägna länehäktet befolkas af södra
Österbottens ryktbara slagsbultar.

Wasa anlades i grund af Carl IX:s fundationsbrcf, dateradt den 2 Okt.
1606, pä Mussar (Mustasaari) bys ägor invid en hamn, som då var djup och
förträfflig, men sedan uppgrundats omkring 9 fot och i följd deraf blifvit obruk-
bar för handelsfartygen. En smal inskjutande hafsvik, Sundet kallad, stryker
längs stadens vestra sida, och gentöfver är Klemetsölandet, fordom kringflu-
tet, nu förenadt med fasta landet. I börjau af sin tillvaro (1611, 1617) erhöll
Wasa, jemte den tiden förmånliga privilegier, äfven betydliga donationer af
jord, hvilka.likväl lill en del ind'-ogos vid reduktionen, sä att staden numera,
utom Korsholms ägor, besitter omkring 4000 tunnland jord. Wasa bildar på
kartan en nära nog regalier fyrkant om 118 tunnland och indelad i 303 tom-
ter, med den gamla sköna kyrkan och det förfallna skolhuset i norra delen,
i den södra åter Korsholm i vester samt hofrättens byggnader*) med deras
lummiga dubbla alléer, stadens mest omtyckta promenad, omgifven pä bada
sidor af vackra hus, ursprungligen byggda af hofrättens tjenstemän och ännu
till en del af dem bebodda. Strax deriuvid är det pä aktier byggda societets-
huset med dess trädgård och park. Grönskan får ersätta den saknade utsig-
ten öfver större vatten. För öfrifft är Wasa till stor del väl bebygdt, ehuru
gatornas smalare utrymme och alla de äldre husen erinra om svenska tidens
nu förgångna smak. Ett nytt gymnasiihus kommer alt, jemte resideutet, bi-
draga till slädens prydnad. Här finnas, utom vanliga embetsverk, Wasa hof-
rätt, guvernören öfver Wasa län, ett är 1811 invigdf gymuasium, en högre
elementar-, en handels-, en slöjd- och en navigationsskola, länelazarett, pro-
vincialläkare, helsobrunn, m. m., vidare ett tryckeri, bokhandel, länebibliothek

*) Om det 70 alnar långa prydliga hofrättshuset läses i Franzéns dikter ett epi-
gram', föranledt af en utlännings beundrande utrop: "är det i Finland bygdt, det
huset?" Bygnaden, på sin tid ansedd som ett underverk, invigdes 1784 och bär
inskriften: Gustavus 111 R. S. A.: no Impcrii XII exstruxit Themidique dicavit.



•ch egen tidning (nu llmarlnen). Stadsförsamlingen är förenad med Musta-
saari pastorat, folkmängden omkring 3,500. Oaktad t de inskränkningar man

fordom envisades att pålägga handeln och hvilka, till förmän för Abo och
Stockholm, härdast tryckte det verksama Österbotten, hade Wasa redan är
1714 10 större fartyg. Derefter gick Wasa genom kriget tillbaka, erhöll 1765
stapelrätt och repade sig med hastighet. Ar 1779 undgick staden den ho-
tande faran att se denna slapelrätt öfverflyttad pä Kaskö. Sednaste krigs
olyckor hemsökte äfven W rasa; efterhand har det äter repat krafter och
liflighet; dess välstånd, betryggadt genom eu talrik och förmögen kring-
boende allmoge, har måhända jeninäre fördelats, i stället att, säsomförr, vara
hopad! pä några fä händer. År 1851 hade Wasa en handelsllotta om 3,497
läster. Exporten har aftagit i följd af skogbrist, meu importen och frakthan-
deln stigit. Här finnas en tobaks- och eu f. d. klädesfabrik, ljusfabrik och
beckbräuneri. Wasa stads kommunalanda har de sednaste aren visat sig i
gamla hamnens uppmuddring samt pålandet af en kanal genom det grunda

inloppet, till lättnad för sjöfarten. Här finnes ock ett mossodlingsbolag, som,
stiftadt i början af detta sekel, gjort sig i hög grad förtjent af nejdens upp-
odling.

Till häradet höra vidare följande upplandssoknar: 6) Ilmola med Kau-
hajoki, Kurikka, Jalasjärvi och Peräs aiväj oki kapeller. Denna
socken hvars namn vägra härleda af den lilla ån Ilmajoki, består till största

delen af eu ofautelig kärrmark med bördig mylla, full af smä träsk och äar,
meu numera till stor del uttorkad och tillgänglig för odlingen, hvartill ett här
inrältadt landtbrukssällskap mycket bidragit. I hög grad glädjande är anblic-
ken af dessa fordna vildmarker, nu klädda i yppig grönska. Folket är finskt
af Lapporace, uppblandad med Tavastläuniugar, och besökte fordom Storkyro
kyrka, tills Ilmola är 1516 fick egen kyrka, invigd af biskop Arvid Kurck,
och 1532 egen pastor. Här slog klubbekriget sitt största slag. Här ligger
äfven Östermyra krutbruk, hvarom mera. Slutligen hör till häradet 7) Lai-
hela (Laihia) med Jurva kapell. Namnet härledes af laiha, mager,
hvarom finnes i kyrkoboken antecknadt: "Hsres est vervs Lajala Laiha uieus"— hvilket dock föga slår in, emedan dess slättland är bördigt och den finska
befolkningen välmående. Laihela hörde förr dels till Storkyro, dels till Mu-
stasaari, fick egen kyrka 1508 och blef skild socken under Johan III:s tid.
Till häradet hör ock en del af Nurmo (se Lappo).

11. Korsholms medledelshärad omfattar kusltrakten närmast norrom
det förra. Här äro 8) S t orkyro *) (Iso-Kyrö) med V listaro kapell och
Orisbergs bruksförsamling. Genom den jemna slättens lergruud strömmar
Kyro elf. Om den för sin odling berömda nejden sägerordspråket, att "Storkyro
äker och Limingo äng ha icke sin like i bredd eller längd." Folket finskt,
bildad! och välmående; rika jordägare, såsom Hannuksela , utsa ärligen 100
tunnor råg. Storkyro kyrka, byggd är 1304, således en af de äldsta i landet,
lutar nu till förfall och ersattes af en ny stenkyrka; pastoratet är ett bland
landets rikaste. Här stod det ryktbara slaget 1714, livarom mera. Jernbruket
Orisberg (Björkeiiheim) ligger läckt vid en liten sjö och smider 500 skep-
pund. Agaren har der uppfört ett landtligt slott. — Närmast i vester är 9)
Lill kyro (Wähä-Kyrö), som afskildes frän det förra är 1607 och derför-
innan hette Alastaro. Land och folk såsom i Storkyro. Dess vestliga del
sträcker sig ända till kusten. — 10) Lappo, stamsätet för en af de märk-
värdigaste folkracer, är finskt, har vidsträckta laga bergstrakter, bland dem
det fordna offerberget Simsjö, och var, likt Ilmola, etl ofantligt öde kärr, tills
det energiska folkets ihärdighet odlade obygden. För tjugu år sedan bygg-
des midtigenom kärret en milsläiig väg på kallar, torf och lera. Sedan dess
ha oöfverskådliga åkerfält med djupa snörräta diken utbredt sig på bada sidor
i den fordna vildmarken. Derföriuuan var Lappo tjärans förnämsta hembygd i
Wasa län, men under den heta sommaren 1831förödde skogseldarne en slräcka
af flera mil och deras rök dref i tjocka moln ända till den 7 mil aflägsna ku-
sten. På dessa vilda sveder vexer nu en jemuhög löfskog, tjärbruket har min-
skats till hälften och skördarna ökats tredubbel!. Här, nära Lappojoki och
kyrkobyu, som dervid uppgick i lågor, stod slaget den 14 Juli 1808. Kau-
hava kapell i norr är ännu till hälften en mörk steubuuden vildmark, folket
idogt, men ochså beryktadt säsom de mest mordiska slagsbullar sinsemellan.
Till någon del gäller detta äfven om Nurmo predikogäll samt khpellcrna
Yli- och Alahärmä, hvilkas lika vilda natur märkbart inverkar pä folk-
lynnet. — Gladare till bäde folk och natur är det i vester belägna 11) Wörä,
en behaglig kustnejd, omvexlande med låga löfbevuxua kullar, mellan hvilka
små åar slingra sig fram. Folket är svenskt, af omisskännelig härkomst frän

*) Kudbeck d. a. bevisar ur Plutarchus, att hela Finland fordom kallats Kyrouja
-af de Greker, som fordom bosatt sig här. Kyro skulle då vara en lemaing af

detta namn!
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Dalarna, blondt, öppet, rörligt, gladl, häftigt uppbrusande och ovanligt vac-
kert; dess dialekt är för främlingen svårt begripclig. Maxmo kapell med
dess fiskarefolk och dess herrliga skärgärd (Öster- och Weslerö, Tengmö

m. fl.) ligger vid kusten; likaså det genom slaget ryktbara Oravais (af

Orava, ekorre) som bar egen hannr och eget skeppsvarf på den betydliga ön

Oxk angår. Dess sjötrafik gäller mest den här belägna masugnen jemte

Kimo jernbrok (Björkenheim) vid en liten å af samma namn; smidet, 1165
skeppund, är ett bland de större, men har aftagit i följd af kolbrist. I Ora-
vais vidtager den lerblandade sandgrunden. Härifrån gar kustvägen norrut till
12) NvCarleby socken, hvilken 1611 skildes frän Pedersöre. Namnetupp-

kommet till skilnad frän den liknämnda äldre orten; landet slält, genomflutet
af den forsande Lappoki, och mycket sundt: skärgärden rik och täck; största

öar äro den 2 mil länga med hallon och barrskog tätt bevuxna Frösön och den
mythiska Thorsön med sina djupa klipphamnar. Folket mest svenskt, af små-
ländsk härkomst. Byarna byggda utmed elfstranden. Här ligger ock Keppos
betydliga säg (Malm, v. Essen); ett pappersbruk inrättas. Munsala kapell
med dess sjöbyar upptager en halfö med vidsträckta tillandningar. Ett glas-

bruk (Grenman) är nyligen här anlagd!. Vid tre strida forsar af Lappojoki, en

knapp half mil frän dess mynning, ligger det täckt belägna
NyCarleby, (Uusi Karleby) anlagdt af den store Gustaf Adolf år 1617

vid den dä alltupptill staden segelbara elfven. Skeppsgärden kallas ännu den
vidgade stranden vid stadens norra del, men sedan hundrade är ha endast
jakter och sedan femtio är endast hälar flutit upp genom nedersta forsen, den

fiskrika Ragnörn. Numera ankra mindre fartyg vid Djupsten % mil och större
vid Alörn 3/4 mil frän staden. Skeppsvarfvet har fyra gänger flyttats, hvarje
gäng allt längre ut, och är nu pä den vackra, med en mängd sommarboningar
bebjggda Alörn. Sina privilegier fick staden den 7 Sept. 1620 och gynnades

mycket i början, sä att bäde landshöfdingesätet (1648) och sedermera Wasa
trivialskola (1641) voro en kort tid här förlagde. Med deras bortflyttning gick
stadens börjande välstånd åter tillbaka. På 1830 talet tog handeln rask fart

och staden ägde då öfver 2000 läster, men nedgick hastigt under en tät rad
af sjöskador och cessioner samt utgjorde 1851 blott 948. Midsommardagen
1808 var här en liten, men het batalj; vid sitt återtåg brände Fiunarue bron,
hvilken sedan är 1817 uppfördes af v. RoseukampfF och då ansågs, för sin
höjd öfver den brusande forsen, för ett storverk. NyCarleby har alltfrån dess

början skonats af elden och bibehåller ännu frän 1600 talet sina tränga kro-
kiga gator, inknappade af den vid islossningar nedrasande höga elfstranden.
Stadsplanen, förr blott 21 tunnland, utbreder sig nu äfven till elfvens vestra
strand. Under staden lyda 3012 tunnland jord; här, som i andra österbottni-
ska städer, idka köpmännen, till skada för handeln, bäde åkerbruk och bo-
skapsskötsel. Staden har 1100 invånare, förenade med landsförsamlingen i
gemensamkyrka och själavård; för öfrigt lägre elementarskola in. m. En pä
sin tid berömd helsobrunn och en stor mjölqvarn med grynverk m. m. ligga tätt
dcrinvid.

111. Kuor t a n e härad, som utgör Österbottens sydöstra hörn, för läsa-
ren för ett ögonblick lill upplandets skogar. Sydligast är 13) numera Alavo
socken med Kuor t a n e kapell (fordom undpr Lappo) och Töysä prediko-
gäll. Landet slätt, genomskuret af sjöar, skogarna strängt anlitade till Ijär-
ved och skeppsvirke. Enligt folksägnen, drunknar ingen i Kuortane sjö, som
är af en Lapp förtrollad. Folket finskt, idogt och välmående, lätt till lynnet
och vackert till utseendet. Väfnader produceras i stor mängd till salu. 14)
Lappajärvi (fordom under Pedersöre) kring insjön af samma namn med
Evijärvi, Windala och Alajärvi kapeller samt Kortes ja r v i,
Soini och Lehtimäki predikogäll, är uppfylldt af stora kärr och mycket
frostömt. Folket dels af tavastländsk, dels af Lappo race. Fordom bodde
här talrika svenska kolonister, som sedermera sammansmält med Finnariie.
Soini, och än mer det ensliga Lehtimäki vid landtryggeiis fot, äro fulla af
höjder och naturskönheter. Häradets öfriga delar höra till Satakunda.

IV. Korsholms norra härad utgör norra delen af Wasa län. Vid
kusten är 15) Pedersöre med Larsmo samt i öster kapellerua Esse
och Purmo. Namnet, pä finska Pietarsaari, härledes olika, af somliga deraf
att nejden, som än i dag utgör en halfö, vid kyrkans byggande varit kring-
fluten och först bebodd af en svensk fiskare Peder; andra deremot tyda på
S:t Peters penning, den tionde, som i katholska tiden erlades till påfveii.
Landet slätt och stenbundet, hvarföre de flesta äkrar äro med tjocka stenmu-
rar omgärdade; skärgarden talrik. Larsmo kapell består af en mängd be-
bodda öar. Folket raskt och händigt, Finlands bäste timmermän; en obestyrkt
uppgift*), äro inbyggarne här och i Kronoby af vermländsk härkomst, Jakob

*) Eric Cajanus om Kronoby socken (1755) s. 18.
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de la Gardie, som 1652 fick soknen i förläning, hindrades af döden att här
anlägga eu tillämuad siad. Följande är utfördes denna afsigt af hans enka
Ebba Brahe, som genom Henrik Tavast lät pä Pianonas fordna kungsladugårds
ägor grundlägga och efter sin salige herre uppkalla

Jakobstad. Privilegierna äro utfärdade den 21 Nov. 1660 och sedan
flerfaldigt bekräftade. Genast i början uppstod en slark rivalitet med NyCar-
leby, som här idkat handel tillförene och nu vid strängt straff härifrån ute-
stängdes. Nära nog hade Jaknbstad i denna a ömse sidor afundsama (äflau

dukat under, i det att Carl XI är 1682 anbefallle stadens ödeläggande och
invänames flyttande till närmaste andra släder, en fara, som först är 1689,
efler flera uppskof, var öfversländeu. Tjugufem är derefler, 1714, blefvo sta-
den d. 4 Mars och kyrkan d. 30 Nov. af fienden brända. 1765 fick Jakobstad
stapelrätt under GamlaCarleby (ullkammare och ändlligeu 1793 full stapelfri-
het. Sedan dess steg dess välstånd belydligl. Den 2 Sept. 1835 kl. efter 10

på aftonen uppslod eldsvåda i rådman Forsbergs gärd och utbredde sig un-
der stark nordvestlig vind öfver hela den södra och bäst bebyggda delen af
staden, dervid73gärdar, rådhuset, en mängd magasiner m. m. totalt nedbruiino.
Först följande middag var faran för återstående gärdar förbi. Brandstods-
bolagets förlust var 72,000 rub. banko ass., den enskilda förlusten vida större.

Men Jakobstad repade sig hastigt nog och vann pä sin nya reglering 1836

både utrymme och prydlighet. Släden har omkring 3000 tunnland jord; stads-
planen utgör 95 tunnland, indelade i 232 tomter. Dess 2000 invånare höra till
Pedersöre pastorat. Jakobsfad har, jemte provincialläkare och vanliga inrätt-
ningar, en pä donation af framl. Kommerserådet Lindskog grumlad lägre ele-
mentarskola. Tvärsigenom staden rinner en bäck; eu half mil i vester är öppna
hafvet, tre qvart mil i norr är redden och rundtomkriug i norr och öster en
tallös mängd af öar och sund, vid hvilka stadsborna uppfört de täckaste som-
marboniugar. Jakobstad hade 1851 en flotta af 3,317 läster, bland hvilka hälften
pä eu enda baud. kommerserådet Malms. Bäde import och isynnerhet export
äro ganska betydliga.

Längs den vid kusten slingrande vägen kommer man närmast i norr (ill

14) Kronoby. Här fanns af ålder en kyrka, Paras (Poras) benämnd efter
åns dåvarande finska namn; egen pastor tillsattes 1607, dä Carl IX:s kröning
gaf anledning lill namnet Kronoby. Land och folk som i Pedersöre. Om or-
tens stora skeppsbyggeri säger doktor Wallin i sin dagbok är 1707: "Vid

Carleby och Cronoby är det största skjeppsbyggcri, der årligen skjepp för-
färdigas. År 1692 fördes härifrån 32 örlogsskjepp. Här har ok fordom stora
Cronan varit bygder. Engläiidarne måste sjelfva (ilstä dessa vela med dem
smulera om Konslen, ja ok superera."— Här var ock fordom på Korpholmeu,
ett hospital för hela Österbotten uppfördt 1631, jemte särskilde byggnader för
spelälske. Sedan denna vidriga sjukdom, som man tror föranledd genom ym-
nigt förtärande af skjälkött, upphört, blef hospitalet enbosladför sinnessjuke,
som under egen läkare här bodde nog (rängt och uselt, intill dess det nya
dårhuset i Helsingfors för dem öppnade en mera vårdad fristad. — I öster är
Terijärvi kapell med svensk befolkning, om hvilken ännu för 30 är sedan
det berömliga intyg gafs, att der i mannaminne intet oäkta barn blifvit föd t

och intet mord begånget. — Vidare i norr är 15) GamlaCarleby med
de vid Wetilijoki liggande kapellerna Kaustby, Öfver- och Ned e r-
Wetil samt Hals o predikogäll och det genom Ruuebergs dikt sä rykt-

bara Perho. Ortens finska och äldsta namn är Kokkola (Kokko-
lahti, Örnvik), sä benämnd efler en numera uttorkad vik, pä hvars fyra
stora klippor, Kokonkivet, hafsörnarna plägade lura pä fisk. Namnet Carleby
härledes från Carl VIII Knutson; en pålagligen grundlös sägen uppgifver alt

denne konung någon tid här sökt en tillflykt. Landet slätt, genomströmmadt
af nyssnämnde a, hvars slörsta fors heler Karjalakoski, efler ryske Karelarc
som der omkommit. Kusten djupt inskuren; Bredviks-, Yxpils- och Trullö-
fjärdar äro uppfyllda af holmar; störst äro Knifsund, Trullö och Renö med
namn efler Lappame samt Tankar fiskeläge. Folket dels djupt svenskt, myc-
ket eget i lynne och språk, dels uppblandadt finskt. Klubbekriget och stora
ofreden ha pä orten efterlemual mänga minnen.

Här anlades genonf fundalionsbref af d. 7 Sept. 1620 pä Ristrands bys
ägor och vid den dä segelbara Kokkolahti (Kyrkofjärden) staden Gamla-
Carleby, så kallad till skiluad från NyCarleby; det förra för i vapnet eu
liggande, det sednare en a ända stående tjärtuuna, båda med eu ur sprundet
utslående låga. År 1765 erhöll staden stapelfrihet. Numera är viken upp-
grundad; blott en smal försinande rännil, Sundet kallad, återstår vid stadens
östra sida, och fartygen nödgas ankra eu mil derifrän pä den öppna redden vid
Trullö. Inloppet är af många grund försväradt. Härda öden ha öfvergätt denna
stad alltifrån d«ss begynnelse. Dess första invänare voro bönder i Ristrands
by, som slogo sig pä handel; dess forsla hus deras oregelbundnakojor.. År
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1601 btef allt hvad dertills hunnit byggas tolalt af eld förstördt. Derpä regle-
rades staden bällre. År 1697 dog dess halfva folkmängd, 231 personel, mest

af hunger, ut. År 1710 härjade pesten så svårt, att de döde ej fingo rum i
kyrkogärden, utan mäste för deras skull en ny inredas. Ar 1714 inkom fien-
den efler Storkyro slag med stor förödelse; mänga af stadsborna omkommo,
än flera flydde; de bästa husen begagnades till stall, de sämre brändes till
ved. Elt och tjugu är efter denna nödens tid ödelades ånyo, den 4 Juli 1742,
halfva staden af eldsvåda; 53 år derefter, den 5 Maj 1805 utbrast ånyo eld
i rådman J.Lithéns gärd och lade tvåtredjedelaraf GamlaCarleby i aska. Sedan
dess har släden förskonats; lik alla österbottniska släder, kom dess handel i
välstånd under kontinentalsystemet, och betydlig förmögenhet hopades pä nä-
gra händer. Handelsflottan utgjorde 1851: 3,310 läster. Exporten är, med
bidrag frän sågar i uppsoknarna, betydlig. Folkmängden är 2,500 och bildar
elt särskildt predikogäll under GamlaCarleby pastorat. Stadens ägor omfatta
1,632 och stadsplanen, en ät sundet nägot utböjd rektangel,- 13 tunnland i 254

tomter. Marken är jemn, några de största gatorna välbyggda, omgifningania
sterila och flacka. Jemte vanliga inräitningar finnes här en af landets äldsta
småbarnsskolor, grundad af Kommerserådet A. Donner och Handl. M. Hongell.
En annan donation af fratnl. Doktor Lindebäck afser ett blifvande lazarett.
Elt här drifvet tobaksspinneri förser en stor del af Österbotten med s. k.
länglobak.

Norrom GamlaCarleby inkommer den ref ande i 16) Kelviå socken med
Ullav a predikogäll i sydost. Namnet härledes af svenska ordeil källa och
a, emedan den här flytande Slorän säges upprinna under en sten i Lylyneva

kärr. Nejden vid kusten lindrigt kuperad, hvarföre dess annars föga betyd-
liga backar äro en skräck för de dervid ovane österboliniske hästarne. Län-
gre inåt vidtaga stora kärrtrakter. Här börjar finskans område, som sedan
fortfar norrut. Soknen skildes 1639 från G:Carleby. — 17) Lochteä, med
VI ikan n us och Toholampi kapeller samt Lestijärvi predikogäll, har
sitt namn af lohi, lax, och skildes 1580 frän Pedersöre. Landet som Kelviå,
men slätare; folket idogt. En betydlig säg är här anlagd af Handl. Roos i
G:Carleby. Elt förfallet monument beiecknar den punkt, der konung Adolf
Fredrik år 1752spisade middagi det gröna. Härefter vidtagerUleåborgs län med

V. Salo härad, hvars vidslräckla område upptager länets sydvestra de-
lar. 18) Haapajärvi socken med Pidisjärvi och lieis ij är v i kapcl-

ler skildes för fä 5r sedan från Kalajoki. Landet har låga nt nordvest till
kusten gäende bergsryggar; tvenne af deras hällar benämnas Hinkoan- och
Kuhingovuoii. 19) Kalajoki, med Ylivieska,Alavicska, Rautio
och Sievi kapeller, skildes är 1525 frän Salo och utgör ännu, efter dess
klyfning, en af landets folkrikaste soknar. Soknen drifver stark handel, dess
marknader äro ännu bland de mest besökta i norden. G:Carlebyboer hafva här
egna tjäruplatser. Märkvärdigt är Kallankaari skär vid kusten, sedan
urminnes tid ett gemensamt fiskeläge för närmaste soknar. Sommartid bebos
stället af omkring 200 menniskor, hvilka här hafva en gammal kyrka, der for-
dom pedagogen i G:Carleby Ijenstgjorde som prest. Äfven torde Kallankaari
vara den enda ort i Finland, der en särskild hamnrätt kommit i ulöfning *).—
20) Pyhäjoki, med KärsäuTäki, Pyhäjärvi, Haapajärvi, Oulais och
Merijärvi kapeller, skildes från Salo omkring 1593 och bibehåller ännu sin
oformliga utsträckning af 18 mil frän sydost till nordost." Om det sä allmänna
namnet Pyhä, som här vidlåder bäde insjön, elfven och flera punkter, anför
Mathesius en käringsaga af innehåll, alt dä ströfvande Ryssar lägratsig invid
Pyhälä gärd, hade buskar vuxit upp öfver deras hufvuden, hvaraf hände, att
då vaklen velat afhugga buskanie, han tillika afhuggit de sofvandes hufvu-
den; och skall fienden dervid ha Icmnal gärden med utrop: tama paika on
pyhä, dclla ställe är heligt. Vid clfvens nu grunda utlopp hafva Brahestads-
boer haft sin (järnplåts. Haukikivi klippa är märkvärdig för sin höjd och en
gammal inskrift.— Vidare 21) Salo med Salo och Wihandi kapeller, sä
benämndt, emedan platseu der kyrkan slär (Kirkonliioto) fordom varit kring-
fluten. Salo är den äldsta socken i norra Österbotten och särskildes redan i
Magnus Smeks tid från Pedersöre. Landet lindrigt kuperadt, kusteu för det
mesta kal. Här grundlades af Pehr Brahe, genom fundalionsbref af den 5

Dec. 1649, det efler hans slägt benämnda

Brahestad (Salo, Salosten kaupunki). Privilegierna äro stadfäslade
åren 1651, 1652, 1676, 1680 och 1791, dä Brahestad erhöll slapelrält. Vapnet
är det gamla Braheska. Släden är belägen lätt invid kusten; dess hamn, som
skyddas af Långholmen m. fl. mindre öar, har sedan 200 är mycket uppgrun-
dats. Till staden donerades ursprungligen Palo och Savolaks byars mark,
hvilken sedan (ill en del blifvit reducerad och nu utgör 3619 tunnland. Slads-

*) H:f(»rs Morgonblad 1843 \:o 21.
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planen upplager 86 tunnland i 204 lomler. Folkmängden utgör 2000 personer
och har gemensam kyrka med Salo. Brahestad drifver betydlig handel, mest
export, och hade 1851 en flotta af 3,916 läster, hvaraf hälften tillhörde Kom-
merserådet Franzén. En litet» tobaksfabrik anlades här 1848. Invånarue äro
bekante för att vidhänga gamla goda sedvänjor.- Läget är öppet, omgifvet pä
tvenne sidor af sjön, släden rcgulier och icke illa byggd. Märkvärdigast i
Brahesfads annaler är den stora eldsvådan den 6 Oktober 1810, dä större de-
len af släden nedbrann.

Vidare i nordost är 22) Siikajoki med Pulkkila, Piippola,
Frän tsi la, Paavo la och Rcvolaks kapeller. Namnet än härledt af
siika, sik, au af Sikakivi (Svinstenen), der elfvens källa upprinner, och som
scdau skulle blifvit förskönadI med etl i. Nejden, lindrigt kuperad, är be-
römd för Iveniie raska balaljer 1808. — Till häradel hör ännu det 4 mil ut i
hafvet belägna 23) Karlö (pä finska Hailuolo), som redan är 1593 hade egen
pastor. Ön är 1y2 mil läng, jemn, med en obetydlig sandås Hypä, som tje-
nar till landkäuning, har små bäckar och träsk samt tvenne hamnar Saulisen
hamina och Pel li. I öster ligger den nära 1 mil länga Hanhiiieu. Farle-
den (ill fasfa landet är öppen och farlig samt höst och vår nästan ofarbar.
Öns förslå bebygsare voro fiskare; än i dag lcmiiar den sandiga jordmånen
en otillräcklig skörd. Karlö led mycket under slora ofreden af ett fiendiligi
infall 1714, då nästan hela dess befolkning, jemle ett stort antal flyktingar,
ödelades. Här omkom pä vårisen 1743 den (appre öfversle Freudenfelt, hvars
förmenta silfversäckar sedan förgäfves. eflerfiskals.

Vi. Uleä härad omfallar en slor landsfräcka frän Bottniska vikens nord-
östra hjessa (ill archangelska guvernemenlels gräns. Här möler vid den ät
öster inböjda kusten det i halfcirkel belägna 21) Limingo med Kembelc,
Törnävä, Temmes och Lumijoki kapeller. Nejden är öfverallt mycket
jemn och tydligen en forntida sjöboden. Ännu vid högt sjövatten är slätlen
vid kusten ganska vät. Kembelc viken skär här in. Den för sin storlek be-
römda Limingo äng kan icke i sin helhel öfverses, emedan buskar och små-
skog skymma utsiglen. Täckt, men enformigt slingrar sig vägen genom stän-
digt samma gröna fält utan gärden. Limingo har i slutet af 14 och 1500 få-
len myckel lidit af fiendens infall. — Närmast i norr är 25) Uleä socken
(Oulun p.) med kapellet UI e a Sal ii. hvilken 1610 skildes frän Limingo.

delta åter före 1490 frän Salo. Nejdens största märkvärdighet är elfven. Om
forsarna m. ni. längre fram. Landet vid kusleu slätt och sandigt, invnnarae
elt folk af köpmän och fiskare. Salön (af det finska salo) är i sydvest från
staden och skildes fordom genom cd smalt sund frän fasta landet, men sam-
manhänger nu dermed, i följd af (inandningen. I denna nejd är

Uleäborg (Oulu), den största och rikaste siad i Österbotten. Redan
pä 1100-(ale( var här en köping, der ortens verksama folk dref handel med
lax och (jära. Efter slottets byggande 1590 fick orten en ökad betydenhet.„ Redan 15 är derefter, 1605, förordnades anläggandet af en stad, som den 26
Sept. 1010 erhöll privilegier och den 3 Dec. 1765 stapelrätt. Från sistnämnda
tid daterar sig Uleåborgs välstånd. Staden är belägen (ätt söderom elfvcns
siste fors, Merikoski, som slrid och mäktig utströmmar i norra hörnel af
Uleä-bugten, kringflylande flera öar: Hielasaari, Halslinsaari och Toppilan-
saari. Sundet mellan den sistnämnda och fasla landet var fordom smalt och
grund!, men genomskars år 1724 af vårfloden (ill ansenligt djup. Lastade far-
(yg ankra uv pä Toppila redd utanför ön. -I sjelfva forsmyniiiiigen ligger eu
mängd holmar: Pikisaari med dess skeppsvarf, Halkosaari, Slotlsholmeu (Lin*
nasaari), Ryssänsaori med dess Iczarctl o. fl. andra. Mellan de två först-
näiiiudc passerar den resande pä färja öfver (ill Torneävägcii. Sedan 1776 har
Uleäborg varit landshöfdingeresidens; jemte vanliga inrättningar, finnes här
sparbank, bibelsällskap, tryckeri, tidning (Oulun Wikko Sanoniia) m. m., pro-
vincial- och slottsläkare samt helsobrunn. Stadslörsainlingen hör till Uleå pa-
storat ; folkmängden är öfver 5,000. Handeln är mycket liflig, exporten en af
de största i Finland; mången gång ser man 60,000 tunnor tjära upplagda vid
tjärhofvet. År 1851 utsände Uleäborg en flotte om 4,871 läster kring allahaf.
Hela den finska nordens handel koncentrerar sig pä denna punkt; långt ifrån
Lappland nedkomma renhjordarna, långt ifrån de innersta sjöarna komina tjä-
ran och plankorna; mången vinterdag komma 200 slädar, ehuru trafiken frän
Savolaks alltmera drager sig österut. Till industeiela märkvärdigheter höra
den inventiösa stora grynqvarnen, en tobaksfabrik m. m. Släden äger 9745
tunnland jord, utom Toppila hemman; stadsplanen, indelad i 533 tomter, upp-
tager 210 tunnland och bildar en rektangel, slympad af strömmen i dess nord-
vestra hörn och genomskuren af en bäck, Juurus Oja, hvars stränder de sed-
nare åren blifvit planerade och med träd planterade. Om Fleåbergs öden-
slottet m. m. se längre from.
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Öster om släden kring eifvens stränder är det romantiska 26) Muhos
med Utajärvi kapell. Landet uppfylldt af täcka höjder, åar och bäckar,
folket vidskepligt. Myllyranta jerubruk är här beläget. Vidare norrut: 2) Ij o
med Öfver- och Ne der-Kim i ngi, Haukipudas och Kuivaniemi
kapeller. Rudbeck d. a. härleder namnet frän Isis, Jo 1 Floderna och kusten
mycket fiskrika; Ijo laxpator täfla med Kemi och Uleä; sedan ett par årtion-
den uppköpes den mesta laxen af Ryssar och skickas dels land-, dels sjövä-
gen till Petersburg. Kemi, Ijo och Uleå voro under Guslaf I:s lid de tre fria
hamnar, i östra N°rbotln; redan år 1374 synes här ha varit egen kyrka. Här
är Nyby glasbruk (Fellman). I öster vid samma elf är 28) Pudasjärvi,
som 1641 skildes frän Ijo och derförinnan var lappmark. Namnet af pudas,
ett smalt sund. Slutligen i nordost, kring det betydliga Muojärvi och en
mängd andra sjöar, utbreder sig 29) det fjällrika, ödsligt sköna Kuusamo,
odlingens unga eröfring pä den fordna lappmarkens gebit, än i dag en bostad
för ren och björn, men numera befolkadt af fiuske kolonister och räknadt (ill

Österbotten. Här är det märkvärdiga högst pittoreska Paanajajärvi med dess
röda klippor. Söderom dessa nejder är

VII. Kaj ana härad, det fordom s. k. Kajaneborgs län, Kajanien. Dess
egentliga kärna är 30) Paldamo socken med Kajana och Säresniemi
kapeller. Namnet häiledes än af peltomaa, åkerjord, än af udden Paltaniemi;
och har soknen, som ända till 1560var en lappmark under Limingo och sedan
åtskilts under namn af Uleäträsk, pä sin tid varit den vidsträcktaste i Sveri-
ges rike, sä att presterne 4 gånger om året kringrest att skrifta, döpa och
viga. Nejden, kring den stormiga stora Uleä sjö, hvaröfver sommartid all
trafik röres, har ödsliga fjälltrakter och mycken oländig mark. Här visade
folksägnen Hiisis borg med en famn mellan hvarje trappsteg; af ortens hög-
esta Kalevaslägte lefde i början af 1700-talet deu 4 alnar och 4 tum länge

Daniel Cajauus, som visade sig för pengar. Här anlade Pehr Brahe i sitt
grefskap är 1651 det 17 mil i öster frän Uleåborg belägna

Kaj ana. Dess äldsta privilegier gingo förlorade vid fiendens infall 1716.
Staden är belägen på södra stranden af den strida ström, som uttömmer de
östra vattnen i Uleä sjö ocb hvars brusande vägor omsluta slotfsholmen med
ruinerna af det gamla fästet (hvarom mera). I öster utfaller strömmen frän
Nuasjärvi genom Koivukoski fors; i vester dånar Ämmä fall och Solkajärvi
sjö som sammanhänger med Uleå. Lägel är pittoreskt, men Bladen inskränkt,

till stor del beståeude af kojor (ännu för 60 år sedan af porten). Stadsplanen
af 30 lunnland upplager 80 (omter. Under släden lyda omkring 30,000 tunn-
land jord. Folkmängden är 500. Intill 1786 utgjorde staden eget pastoral,
men lades sedan som sacellaui under Paldamo. Här finnes en provincialläkare
(nu Elias Lönnrot) och en helsobrunn. Kajana marknader äro bland de be-
tydligaste i norden, och den lilla staden får dä ett högst lifligt utseende. Om
dess öden mera längre fram.

Till Paldamo hör äfven Manamansalo ö i Uleä sjö, 5 mil i omkrets,
oländig, med flera insjöar och glest bebodd. Sommarlid går hela trafikenmel-
lan Uleåborg och Kajana sjöledes här förbi, ej ulan fara, emedan insjöns lätta
vågor äfven vid vanlig blåst gå ganska höga. Paldamo äldsta kyrka byggdes
på Manamansalo. I nordost från Kajana är 31) det vida ödsliga Hyryn-
salmi med Suomussalmi, Puolango och Ristijärvi kapeller. År
1786 afskildes denna socken från Paldamo. Lika vidsträckt, fullt af sjöar,
kärr och höjdsträckningar är det i söder om Hyrynsalmi belägna 32) Sot-
kam o med dess kapell Kuhmon i e m i, a ömse sidor om de slora vatten-
dragen från öster. Afskildes år 1647 frän Paldamo; namnet af solka, mås.
Om folket i nejden norrom landtryggen säger Savolaksareu: "Kajanabon med
de magra kinderna äter sofvel äfven utan bröd;" livartill denne svarar: "Sa-
vobon med deu plussiga kindeu vill med gröten äta bröd." Om det här be-
lägna höga berget Wuokatti gå flera'sägner. Man säger att på dess topp
finnas insjöar med sällsama fiskar; att berget med däu och gny förebädar
pestilens eller hårda missvextår samt att flera rökar derifrän uppstiga som-
martid, hvilket allt torde ha en naturlig förklaring.

VIII. Kemi härad är den nordligaste i Finland. Här ligger vid kusten
33) Kemi med Tervola och Si ra o kapeller. Namnet väl föga nog af
Cimmerierne, snarare af kymi, kym, en strid flod. Landet vid kusten slätt;
genom Simo stryker en låg bergsrygg. Skärgarden har eu mängd öar: Savi-
saari, Yxkuusi, Moutaja, Tiurancn ra. fl. Laxfisket, af ålder vida berömdt och
fordom idkadt af Sigtuna stadsboer, som qvarleiniiat sitt namn i eu by, hit-
fördc tidigt en driftig befolkning. I eu nyare tid är Kemi bekant för sina
tre kyrkor. Äldsta qvarstäende kyrkan anses vara byggd år 1521. När
denna med tiden hotade alt ramla, uppfördes en ny och prydlig kyrka af
saudskilfer, men sä illa, att äfven den om fä är hotade att instörta, hvar-
efter den tredje kyrkan uppfördes. Alla tre helt nära hvaraudra erbjuda eu
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egen anblick. — 34) XederTonicä flocken med Karungi kapell sträcker
(d*r långs flodens östra strand. Här anlades '/. mil från eifvens utlopp, på en
af elfven kringfluten holme, Svensar (Svensksaari, en bastard af båda språ-
ken?), älven Salarna kallad, år 1021 Finlands nordligaste stad

Torneä (Toruio), i början Törnö kallad, och räknades under svenska
tiden (ill Weslerbolfcn. Vid sidan af hufvudarmen, som kringflyler Björkön
m. fl. holmar, ulströmma i slingrande grenar Liakka och Liakkala åar samt
bilda jemle den förstnämnde ett vidsträckt alltmera uppgrundadl delta, hvars
sandiga jord endast långsamt blir fruktbar. Slädens läge uppä sin kilformiga
ö med färjslället i ösler och det svenska Haaparanda i sydvest, är i hög grad
pittoreskt (se planenen). Privilegierna äro dalerade den 12 Maj 1621 och se-
dan flerfaldigt bekräftade. Den 23 Juli 1823 fick Torneä slapelfrihel och har
sedan gynnats med flera donationer. Den fordna praktfulla kyrkan nedbrann
d. 21 Juli 1682; talrika eldsvådor åren 1672, 1677, 1688 och 1714 samt kri-
gets härjningar 1715 hade förstört staden i grund, hvareflcr år 1718 en ny
byggnadsplan ufslakadcs. Den 25 Maj 1762 nedbrann älcr störsla delen af
släden, hvarefter beslöts alt flytta densamma till Björkö, hvilket beslut dock
älerkallades 1767. Stadsplanen om 37 tunnland är indelad i 112 (omler; un-
der släden lyda 15,182 tunnland jord. Folkmängden är omkring 650 och hör
till Neder Torneä pastorat. Jemle vanliga inrättningar finnas här en provin-
cialläkare och en grekisk kyrka. Torneä har ännu ej kunnat arbeta sig upp
ur sin vanmakt; dess handel är obetydlig och drefs 1851 med 180 läster. För-
nämsta näringskällan är fisket, deri staden genom fyra resolutioner från 1600

(alet erhållit del. Kronans i 6 s. k. kolklag indelade laxfiske uppläls är 1791
på 100 års arrende ät allmogen.

Nordligt i häradet äro vidare 33) Öfver Torneä med Turtula ka-
pell, 30) Rovaniemi vid Kemi elf, 37) Kem i t rask kring insjön af sam-
ma namn samt Kuolajärvi lappmarksförsamfing. Elfslränderna äro väl
odlade med yppig vegetation; Rovaniemi och Öfver Torneä äro mest välmå-
ende, väl bebyggda och ha ett hyfsadt och kunnigt, meu äfven ostadigt folk.

Kemiträskboerne äro kände för sin omädliga processlystnad. De inre trak-
terna ödsliga, kärr- och vattenrika.

VIII. Till Lappmarkens härad hör 38) det kilformigt långt i norr

uppskjutande Muonioniska öster om Muonio elf, liksom de förra odladt
och befolkadt endast vid elfstranden. Häradets öfriga delar räknas till

Lappland samt tilläggas här såsom en komplettering af Österbotten
och emedan de underlyda Uleåborgs höfdingadöme. Men Lappland (Same äd-
nam, Sameland) — ehuru fordom bland Sveriges länder upptaget som grefskap
med eget vapen, en naken vilde med krans på hufvudet och klubba pä axeln
— kan här ej behandlas som skild provins, både för den finska andelens ona-
turliga gränser och emedan denna ulgör allenast elt fragment af det fordna.
Nämnde andel beslår af tvä hufvuddelar: 1) Torneä lappmark, den ve-
stra och mindre delen, med En out ekis kapell under Muonioniska samt 2)
Kemi lappmark, den östra och mängfaldt slörre, med Sodankylä soc-
ken och Kittilä kapell saml ytterst i norr Utsjoki socken med Enare ka-
pell. Landet är uppfylldt af fjäll, floder, sjöar, omätliga kärr och hedar, glest
bevuxna med dvcrgaklig skog, som slutligen upphör och, med undanlag af
nödvuxna buskar, framter polarländernas bistra natur i hela dess nakenhet.
Enontekis har en mängd åar och små sjöar, som frän det valtendelande fjället
i norr nedfloda i Muonio. Högsta fjälltoppen är det vilda Ounastun t u r i.
Samma fjäll afskära Kemi lappmark pä tvären i tvenne delar. I söder insam-
lar Kemi elf sina rika tillflöden öfver hela sträckan af Sodankylä, som derest
kärren odlades, anses kunna pä sina 260 qvadrat mil nära 100,000 invånare i
stället för de 2 till 3000, som nu der finna en knapp bergning. Fjällen sprida
sig här i enskilda toppar: Karesluiiluii, Luosladri,- Pyhät:ri, Suasdri m. fl.,
och bilda i öster en sammanhängande rygg, som äter bildar en rät vinkel med
förstnämnda fjäll. Här liggaSompiojärvi,Luirojärvi m. fl. sjöar lusen fot öfver
hafsytan. I norr är den stora Enare sjö (Inara) med dess utlopp Patsjoki
och dess tillflöden Ivalojoki, Waskijoki m. fl. samt i vester det ensliga

Pel do ivi fjäll. Gränsen mot Borrska lappmarken bildas af Enarijoki och
Utsjoki. Kyrkan af samma namn ligger under 69 gr. 53 min. polhöjd, 10 mil
söder om Nordkap, byggdes är 1700 och fick ständig prest 1743. Dess pastor
har betydliga företräden i ecklesiastik befordran — en billig ersättning för um-
bärandet af de llesla lifvets beqvämlighctei. Sedan förra prestgärden för vid-
pass 15 är sedan afbrann, har en ny och bättre blifvit uppförd. Enare hade
kyrka redan 1039. Om Lapparne se sid. 20 ff. Numera ha finske kolonister
och med dem åkerbruket trängt vida uppåt. Närmare detaljer om Lappmarken
kunna inhämtas ur Högströms och Sjögrens beskrifningar. Franzén i sin vackra
dikt "Emili eller ett år i Lappland- har målande skildrat denna ensligt stor-
artade natur.
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Österbottens Minnen.

1. Krigsminnen.

Ingenstädes i Finland hopa sig minnena af forntida fejder i sådan mängd

och i sådan glänsande storhet, som i Östeibotten. Men dyrt har denna pro-
vins fått köpa äran att vara sitti lands berömdaste slagfält; ingenstädes har

kriget slagit så djupa sär som här; ingenstädes ha dess härjningar varit för-
färligare, dess minnen outplånligare frän slägte till slägte.

De äldsta hågkomsterna frän Birger Jarls tid äro försvunna. Dernäst
kommo fejderne med afundsame Tavaster, som här haft sina fordne fiskalägeu

och ännu i Gustaf I:s lid brännt svenske nybyggares gärdar. Derpä följde
ryska fejder. År 1496 iubröto Ryssarne frän nejden af Dvina in i "de lio flo-
dernas land." Åren 1498, 1517 och troligen deremcllan, nya infall. År 1556
voro alla Österbottens skidlöpare i rörelse för att vänta fienden. År 1582 här-

jade denne äuyo. År 1589 om vären berättas Ijoboerne ha slröfvat inemot
Kantalahti hafsvik och tagit stort rof. Medan desse ännu voro borta, inryckte
fienden 3000 man stark och brände Ijo samt Limingo (?)kyrkor. År 1590 vid jul-
liden bröto Östcrbottningarne öfver gränsen, brände och plundrade Pethschen-
ska klostret, dervid 56 munkar och 65 af betjeningen sägas ha blifvit dödade.
År 1591 brände Ryssarne 3000 man starka. Limingo och" Siikajoki kyrkor,
plundrade Uleå samt dödade eller tillfångatogo 172 personer. Året 1592 var
nytt infall; tre är derefler kom freden i Teusina, meu ännu in på 1600-talet
(1614) fortforo dessa ömsesidiga härjningstag.

År 1596 uppkom i Österbotten det förödande klubbekriget (nuja-sola),
sä kalladt af de klubbor bönderne brukade jemte bågar och dä ännu säll-
synta eldgevär. Johan 111 hade är 1590 försäkrat allmogen, för dess bistånd
mot fienden, om frihet för borgläger; Claes Fleming, i kamp mot Ryssen och
hertig Carl, aktade icke denna försäkran. Bönderne sände Beugt Poutu till
hertigen, som uppmanade dem att värja sig sjelfve. I Storkyro börjades upp-
roret. Flemingens ryttare dels förjagades, dels dödades grymt, säsom när
inänge af dem stoppades lefvande under igen i Lappfjärds a, dervid qvinnorna,
förbittrade öfver lidet öfverväld, slogo dem med ämbaren och byttor i hufvu-
det; andre åter uppställdes till mal för böndernas pilar. Nu drogo desse

under Jakob Ilkkas anförande i slora skaror öfver Tavaslskogen, i afsi"t att
intaga Tavastehus och Åbo samt bränna den med Sigismund hållande adelns
gårdar. Nägra styckeskott vid Birkala prestgärd dref skaran pä flykten. Upp-
roret utbredde sig öfver norra Tavastland och inåt Savolaks under mången
blodig bragd. Då ryckte konungens fogde Abraham Melchiorson upp lillKyro.
lät fängsla Ilkka m. 11. bondechefer, rädbräka somliga och borlföra andra (ill
Åbo. VidSanlavuori i Ilmola skall ed slag hafva städ. Nu reste sig hela norra
Österbottenskust alltifrånKemi nedåt, bönderne grepo Abraham M:son vid Karle-
by kyrka, skickade honom fängslig (ill Stockholm samt upplogo och begrofvo
sina steglade kamrater. Man ur huset tågade ut och mötte Fleming på isen
af Ilmola a, der bönderne, förtröstande pä sitt antal, begynte skjuta pä för-
trupperna. Flemingens ryttare högno nu in uppä bondliopen, och 4 till 5000
bönder omkommo jemmerligen dels för svärdet, dels 12 och 12 i knippor sam-
manbundne och doppade under isen. Derefter drog herr Claes uppåt Kyro, straf-
fade härdt de upproriske och deras presterskap, lät plundra deras gärdar samt
ånyo slegla de begrafue bondechefer, hvarefter upproret stillades, efter att
hafva kostat Österbotten och en del af Tavastland omkring 11,000 stridbare
män, förutom dem som af hunger och elände omkommo i skogame.

Förutom Ryssames infall 1656 i Knjanalraklen, var Österboden under
1600-talet förskonadt fir fiendehand. Kom så stora ofreden, som först efler
Storkyro slag (hvarom mera) här blef en grufvelig nödens tid. Efter slaget
drogo sig qvarlefvorna af finska armén lill G:Carleby. Fienden tågade efler
brände Jakobstad och sköflade kyrkan »), men NyCarleby, som skickade en
deputation lill dess möte, blef skonadl. I Mars drog sig fienden tillbaka till
T:hus; sommaren 1714 skötte folket ännu silt jordbruk, men i Oktober kom
fienden tillbaka, finska armén drog norra vägen bort. Arid NyCarleby Åminne
landsleg fienden frän sina galerer, medan en del af hans här ryckte kust-
vägeu uppät. Efterhand kom hela Österbotten i fiendens våld, som under
Tschekin hade sitt liufvudqvarter uti Korsholm. En outsäglig ångest fattade

*) Vid det fi?nden höll pä att afhiiffga oket på klockorna, för att föl a dem bort, kom
öfver dem "en hastig häpenhet och ett faseligt don af det att kyrkogården rem-
nade vid södra hörnet'' (;if jordskalf?J, hvarefter fienden halsöfverhofviid flydde
och "förföljdes af spöken" till NyCarleby innan*. Se Aspegrens disp. om
Pedersöue.
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allmogen; euhvar skyndade alt Hy och lasta pä kärror sin dyrbaraste egen-
dom; vägarna voro fulla af dessa olycklige, och ofta hände, alt när bland de
cftersfe uppkom elt rop, lemnade hela raden sina kärror i sticket, för alt

rädda sitt lif med en hastig flykt till skogen. Och hände detla dagligen
mänga gånger. Var man eller hustru borta frän hemmet, gaf sig dock ingen

lid att vänta; öfverallt varett jcminerfulltfrågande efler ens närmaste. Mänga

llydde sjöledes öfver till Westerbotten, och sä mänga segel syntes pä sjön,
att den retirerande armen i Kalajoki trodde sig se fiendens galerflolla och i
största hast drog norrut. Till Carlön samlades mänga flyktingar; här öfver-
föllos de af kosackerne, de mesia omkommo, mänga uppsnappades af fienden
pä sjön, andra försmäklade på enslaka klippor. Pardgängare, hvilka» minne
ännu lefver under namnet Sissar, gjorde fienden mycket förfång; äfven all-
mogen rotade sig lillsamman och öfvcrföll spridda fördelningar, hvilkct drog
en gränslös ofärd öfver skyldiga och oskyldiga. Stora sträckor föröddes,
rekryter utpressades, fullvuxne och barn bortfördes lill lifcgne. Ar 1715
utbredde sig fienden allt längre norrut, ända till Öfver Torneä, år 1716 ända
till Luleå; för öfrigt drog han sig om vårarna tillbaka till Wasa och Kyro

samt återkom på hösten, dä allmogen bergat sin ringa gröda, som till skatter
och gärder ullogs. Allt var i oreda; förgafves sökte den menniskoälskande
furst Galilzin att organisera en regelbunden förvaltning och hejda soldalernes
framfart; honom ovetande öfvades allt slags öfverväld. Härunder nedgrofs i
jorden mycken egendom, som sedan aldrig återfanns, hvarföre skaltgräfverict

ännu pä mänga orter är en vurm. Till detla elände kom en hungersnöd ulan

like, sä att en moder ät sina döda barn; saltet såldea skedbladtals; tjära och
annan- Iransport mäste bonden med egna händer släpa al fienden. Landet lik-
nade en ödemark, gärdaine öde eller brände, åkrama i lindarna, ängarne

orödjade, vilddjuren hemma öfverallt och sjelfva sederna mycket förvildade.
Ändtligen kom freden, de qvarlelvande flyktingar vände äter frän Sverige,
några goda är gynnade det arma folkets ansträngningar, och småningom re-
pade sig Österbotten, dock ej ulan djupa ärr och dystra minnen frän denna
den förskräckliga stora ofred ens tid.

År 1742 inträngde fienden änyo under general Kindermann. Denne höll
sträng manstukt, sammankallade landsländerna och öfverdrog ät dem landels
styrelse, hvarföre hans soldater kallade honom Öslerboltningariies gud. Dessa
ar äro kända under namu af husar-åren, emedan ryska styrkan mest ber

stod af rytteri. — Af 1788 ars krig kände Österbotten endast gärder och ut-
skrifningar. Des(o blodigare blef för detta landskap året 1808.

Finska hären hade retirerat till Österbotten. Uppmuntrad af sin framgång
i södra Finland, beslöt general Buxhoevden att afskära dess ätertäg. Första
affären var vid Sandby d. 1 April; kort derefter skedde under häftiga anfall
reträtten till Siikajoki. Det var här den snillrike Adlercreutz, som märkte
alt fienden under försöket att kringränna Finnarne försvagat sin center, i hast
befallte dennas genombrytande och sälunda förvandlade försvaret till anfall.
Detla lyckades; Finnarne (ogo kyrkobyn med storm och 260 fängar, och ehuru
Klingspor redan följande dagen befallte fortsatt reträtt, hade likväl hans här
återvunnit den förlorade (ron uppä segern. Det var ochsä här Kulncff förbjöd
sina jägare alt skjuta på den (appre Björnstjerna, pä samma gäng som Adler-
creulz förbjöd de sina alt skjuta pä Kulneff. Näsla segern var den vid Re-
volaks (se planenen). Frän Bruheslad utfärdade Klingspor en proklamation
till Österboltningarne med uppmaning att göra fienden all möjlig skada, hvil-
ken uppmaning, ulan vapen och ledning, endast ädrog hela meuigheter(säsom
Nerpes m. fl.) fiendens liämd. Vid Pulkki 1 a kyrkoby anföll Sandels den
modige Abukoff d. 2 Maj, sprängde dödade eller tillfångatog hans 500 man
samt rensade framför sig vägen till Kuopio. Sju dyrbara veckor låg Klingspor
overksam i Brahestad. Ändlligen ryckte han i Juni äler söderut. Fieandt tog
i Perho en viglig (ransport och 85 man. Midsommardagen tidigt pä mor-
gonen gjorde Adlercreulz och Döbeln ett djerft försök att öfverraska general
Jaukovitsch med dess stab i NyCarleby; en lilen, men het kanonad upp-
stod å ömse sidor om elfven, men Döbeln fördröjdes på en oländig omväg,
fienden kom undan och brände bron. Det var här Döbeln, under försöket att
rida öfver elfven, nära nog hade drunknat. I sammanhang härmed hade Ber-
genstråle med 1090 Vesterbollningar d. 25 Juni gjort sin olyckliga landstig-
ning mot Demidoff i Wasa. Tre timmar rasade striden pä stadens gator med
lika tapperhet a ömse sidor, men kringgångne och af fiendens stycken öde-
lagde, sprängdes Sveuskarne fullkomligt och staden behölls af fienden. Ho-
tad af Klingspor och den väpnade allmogen, drog sig Demidoff till Lap-
po, der fyra vägar sammanstöta. Här väntade ryska hufvudstyrkan un-
der Rajevskij den från norr anryckande Klingspor med finska hufvudhären.
Redan i Kauhava begynte striden med lätta trupper den 14 Juli och tilltog i
häftighet, ju närmare Finnarne avancerade mot Storbyn vid Lappo kyrka.



Först kl. 4 e. m. begynte del egentliga slaget. Cronstedt med Savolaksarne
angrep fiendens högra flygel. Döbeln med Björiieborgaruc den venslra, oak-
ladt en mördande eld från rågåkrarna. Fienden försvarade sig ined mycken
tapperhet, men kaslades tillbaka under hurrarop. En skicklig fromförändring

af Rajcvskij räddade hans här, som i god ordning och eller al! hafva aniandl
Liithfala by diog sig tillbaka ät Kuorlane. Man påslår, alt dcrest Adleieiculz
besalt denna väg, skulle negern vid Lappo blifvit afgörande. Fn enkel! ino-

iiument vid vägen ulvisar ännu den tappre, der fallne friherre Ramsays graf.
Klingspor försummade segrens frukter. Vid Kauhajoki anfölls d. 10

Avg. Döbeln af Uschakolf. Alla timmar varade en vacker ordnad slrid .vid
kyrkobyn och Kuulila gäslgifveri, hvarefler fienden med förlust tillbakaslogs.
Den 17 Augusli var det raska slag vid A la vo, som Runeberg vackert be-
sjunger i "Veteranen." Adlercreutz angrep Erikson och Sabanielf, som modigt

försvarade sig. Redan i förslå anfallet kl. */, 2 e. in. särades illa den tappre
Cronstedt. Fienden stödde sin högra flygel mot Alavo sjö, den venslra mot
skogen; hufvudskaran slod vid byn Iläiköuen. Förfärligt smattrade stycke-

elden. Främst trängde Karelske jägare och en bataljon Savolaksare under
Lodc. Allt mäste vika för dessa (appre. Fiendens linie genombröls, pä qväl-
len var slaget vunnet. Striden var en af de helaste under hela krigel; lusen

döde och särade beläckte skogen och ställen invid kyrkan. — Vid Lapp-
fjärd kastades d. 2!) Avg. fienden tillbaka af Vegesack. Meu Fieandt blef
slagen vid Karstula, och Klingsporska hären mäsle äler retirera ät norr. Se-
dan Kamenskij d. 31 Aug.kaslat Gripenberg (illbaka, angrep handen 1 Sept.
kl. y, '- P!"' dagen denne och Adiercreutz vid Ruo n a pass i Kuorlane, der
vägen går pä en 330 famnar läng bro öfver kärr med en rännil i midtcii. Ända
till mörkret varade striden, och fienden kaslades öfverallt (illbaka, men Adler-
creulz, -fruktande att blifva kringränd, drog sig under natten tillbaka lillSal-
mis by i Kuorlane. Redan följande dag blef han häfligt anfallen; hans för-
trupper veko långsamt under 5 timmars blodig strid. Kl. 2 e. ni. anföll ryska
hufvudstyrkan finska centern, slogs tillbaka, anföll ånyo venstra flygeln,
sprängdes med drufhagel, men log efler ytterst häflig strid den enstaka gård,
om hvilken man sednast kämpat. Nu kom Klingspors befallning att retirera
till Lappo, och sä slutades denna tre dagars blodiga a båda sidor hedrande
kamp, som a linska sidan koslat 900, å den ryska 1200 man döde, sårade och
fåugne. Finska hären drog norrut, utrymde Wasa, kämpade vid Juthas och

Oravais, (se plancherna) retirerade vidare under mindre strider vid Esse och
Kelviå. och slöt d.2!) Sept. slillcsiändet i Lochlcå. Härmed voro de slora stri-
derna slut för Österbotten och snart nog för Finland. Hvad sedan intränade
när den modige, men gamle Klercker kom i Klingspors ställe, slillesiämlela
uppsägning d. 27 Okt., striderna vid Sippo och Kalajoki d. i) Nov., sjukdo-
marna, hungern, kölden, förtvinan och deras gemensama fmkt, konvenlionea i
Olkijoki d. Ii) Nov., — allt della bildar det blodiga skadespelets sisla akt.

S. Wackjin i sina "hundrade minnen frän Österbotten" omtalar några gla-
dare drag från denna märkvärdiga lid — den lilla sidan deraf; den siora för-
varas för alla lider i "Fänrik Släls sägner."

2. Österbottens prest- och köpmannaslägter.
Den främsta af detta landskaps egenhelcr, stundom ett fel, oftare ett före-

träde, är dess skarpa individualitet. Den röjer sig hos personer, hos slägler
hos hela menigbeter. Österbotten har icke och har aldrig haft någon adel,
men dess prest- och borgareslägler ha genom århundraden bibehållit vissa
utmärkande egenheter. Ovanligt är redan det kända fakiuin, att dess flesta
familjer leda sin härkomst, vare sig pä fäderne eller möderne, frän Umeäbon-
den Erik Ångerman, äfven Sursill kallad, hvars afkomlingar under Gustaf I:s
tid hit öfverflytlat. Den berömde biskop Tcrserus var den förste, som hundra
är derefler fann det mödan värdf alt samla Sursiilarnes släglregister. Della
fortsattes sedermera af preslerne Peifzius, far och son, samt prosten P. N.
Mathesius, förordades al biskoparne Mennander och Teiigsiröin sam! ulgafs
med belydlig tillökning iniill nutiden, af kapellanen i Kalajoki E. R. Alcemus
1850. Det berör omkring 1400släglnamii, bland hvilka, säsom de i Öslciboilens
annaler berömdaste, ma nämnas prestslägierua Aejinelsus, Alauus, Aleciiius
Appelberg,Appelgren,Aspegren,Cajauus,Calamnius, Castrén,Chydenius, Ervasf,
Esllander, Fellman, Forbus, Forsman, Frosferus, Gunmierus, Heikel, liigmau,
Jurvelius, Keckman, Kranck, Lagus, Lilhovius, Mennander, Moliis, Monliii,
Peilzius, Peldan, Polviauder, Porthan, Reinius, Remål, Rislachius, Schrode-
rus, Simelius, Sinius, Snellman, Stenbäck, Tengström, Thodén, Wacklin,
Wegelius, Westzynlhius m. fl. jemte köpmaiinaslägterna Caudelin, Douuer,
Falander, Franzén, Granberg, Hedman, Holmström, Kjenimer, Kyulzell, Lind-
skog, Lilbéu, Malm, Niska, Nyländer, Rahm, Roos, Sovelius, Wendeliu ni. fl.
många andra alt förtiga.

244



245

De flesta af dessa slägter räkna sin början frän 1600talet, dä medelklas-
sen först kom till någon betydenhet, och sökte sig egna, mest latinska eller
sveneka lilltiamii. Vanligen ha de latinska ändelserna antagils af bondesöner,
som studerat sig/till prester eller andra Ijeustemän. Sä Aejmelasus af Äimälä
rusthåll i Kumo, Frosterus af Pakkala ruslhäll i Lojo fPakkala = frostens
hembygd), Jurvelius af Jurva kapell, Peilzius af Peiizo i Kelviä m. fl. Äfven
andra namn räkna elt lika ursprung: Wacklin af Wackola hemman i Iden-
salmi, ErvastafErvasti hemman, Anlell afAnllila, Franzén af Frantsila kapell,
Heikel af Heikkilä o. s. v. När medlemar af dessa slägter sedan ingingo i
de civila verken, funno de sina latinska namii stundom för lärda, stundom för
länga samt ändrade eller förkortade dem. Sä uppkommo Cajaner, Cajan, Fro-
slecr, Aejmelé, Lagi, Alan m. fl. Några, såsom släkterna Ross och Forbus,
härstamma frän Skottland; andra, säsom familjerna Kyntzell och Donuer, frän
Tyskland; flera af de öfriga från* Sverige. Slägien Cajanus var fordom svensk
adel under namnet Gyllcnhjerta, men tog silt nuvarande namn efter Kajana.
Slägien Falander äler adlades med naitiiiet Wasasfljcrua. Slägten Aejmelteus
afslog tillbudet af adelskap med naniiiel Ljusensfjerna. Några äro kända för
vissa slägtdrag: Suelliuännerne för sin hetta, Franzénerne för silt saktmod,
Forsraännerne för sin humor, Nylandrarne för sina goda hufvuden med många
egenheter o. s. v. andra äler, säsom Roos', Lindskog, Malm, för sina rikedo-
mar, sina donationer och sitt stora inflytande. Alop;eiska slägten af sydfiusk
härkomst har i Österbollen efterlemnat ett varaktigt minne i den fond af 16,000
rub. B. A., som fiaml. Häradshöfdingen Z. Aloptcus är 1836 donerade lill fat-
tigskolor I Salo domsaga. Fä af dessa familjer ha gifvit landet namn af ly-
sande glans, som vunnit utländskt rykte; men alla ha skänkt silt fosterland
redlige, verksame, kunnige män, hvilkas minne, om än okändt af verlden,
välsignas af hembygderna och qvarlefver i blifyande frukter lill kommande
slägtens gagn. Säsom nägra fä exempel bland mänga må nämnas den som
riksdagsman, prest och menniska högt aktade prosten Anders Chydenius
(f. 1729 •}• 1803), de likaledes utmärkte prostarne Gabriel Aspegren i Pe-
dersöre (f. 1708 f 1785), Gabriel Pel dan i Ilmola (f. 1090 f 1750) och
Johan Aejmelaeus i Storkyro (f. 1718 f 1805) samt den af Franzén vac-
kert tecknade handlanden och riksdagsmannen Henrik Ra lim i G.Carleby f
1799, skaparen af sin födelsestads utländska handel och stapelfrihet.

Österbotten ha-r skänkt ät Finland en läng rad af utmärkte män, bland
hvilka endast ma nämnas såsom de nyaste och främste, biskoparne Carl Fre-
drik Men n a n d er (född i Stockholm J712) och Jakob Tengström (född
i GamlaCarleby 1755); skalderne Franz Michaei Franzén (född i Uleåborg
1772) och Johan Ludvig Runeberg (född i Jakobstad 1804); universifets-
läraine Henrik Gabriel Porthan (f. 1759 i Wiitasaari, som af Porthan sjelf
räknades till Österbotten); Gustaf Gabriel Hällström (f. i Ilmola 1775);
Johan Jakob Nervänder (f. i Nystad 1805); Johan Wilhelm Snellman
(f. i Stockholm, likt Mennander, af österbottniska föräldrar 1806)m. fl. hvilkas för-
(jensteraldrig förgätas i den finska kulturens historia. En framtidskal! icke förgäta
äfven dem som. efter den store Porthans föredöme, egnat sitt lif ät Finlands
språk och literatur. Lönnrots föregångare, den förste samlaren och ufgifvaren
af finska folksånger, Zachris Topelius d. a., hans broder Gustaf Toppe-
litis, finsk föifaHare, den förste finske lektorn, Kultalas mästerlige öfver-
Hättare, Carl Niklas Keckman, och den glade, sedan sinnessjuke finske
Bellmanianen Carl Saksa voro alla födde i Uleåborg. Större rykte än alla
dessa vann den outtröttlige vandraren bland Europas och Asiens vildar, språk-
forskaren, vetenskapsmannen'Maihias Alexander Castrén, född i Tervola
är 1813 och nyss (1852) fallen ett offer för sina ansträngningar.

Illand mänga aktade' krigarenamn ma det tillåtas alt nämna elt af de
yngsta, den modige kämpen för Greklands frihet, Malhs August Myrberg,
född i Brahestad 1790.

Äfven storheter af annat och malerielare slag har Österbotten frambragt.
Daniel Cajanus, sonson lill prosten i Paldamo, var 8 fot 4 tum läng och
reste kring Europa all visa sig lör pengar. lian dog 40 är gammal i Harlem
i Holland är 17IS).

3. Vidskepelsen och de andliga väckelserna.
Det utmärkande draget i den finska hedendomen och det som med största

ihärdighet kämpat mot kristendomen är trollvishelen, magin. Ju mera kristen-
domen genomträngde landets vestra och södra delar, desto mera drog sig troll-
domen undan ät östern och norden. Ju längre norrut man kom, desto mera
stod folket i ondt rykte för trolldom, Lapparne värst och deruäst de norra
soknarna kring Kemi och Uleå sjöar. Här huserar än i dag en seg qvarlefva
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af den fordna vidskepelsen. Här botas sjuka, här skaffas ntulna saker (ill

rätta, här manas de dödas andar och förborgade ting utforskas. De förnäm-
sta medel, som härtill brukas, äro dvalan, besvärjelsen, offret; men oumbär-
liga äro oftast bränvinet, badstun, kyrkogarden och — penningen. Se härom
ofvanföre sid. 14 ff.

Otaliga berättelser finnas om de österbottniske trollkarlarne, och någras
bedrifter, säsom Maths Kallanvaaras, äro länge genom tryck bekanta. Här ett

nyare exempel*). Trollkarlen Häikiö frän Pyhänsivu by i Muhos hade stort

rykte. En af hans mänga kurer gick till pä följande säd. Patienten (illsäges
att vid midnattstid infinna sig på kyrkogarden. Här vänta houom Häikiö och
en annan karl, en graf öppnas, det nyss ncdmylladc liket af en gammal sol-

dat häfves ur sin kista och patienten anbefaller att lägga sig i kistan. Dä
patienten tycker detta vara nägot kusligt, ger Häikiö honom eu styrkedryck,
troligen bränvin. "Är du ännu rädd?" frågar trollkarlen. "Nej," svarar pa-
tienten och lägger sig i kistan, hvarefter denna sänkes med löst påsatt lock
i grafven. Här mäste nu den sjuke ligga till soluppgången, dä (rollkarlen

åter infinner sig frågande "hur har du mätt? har du haft ro?" Patienten sva-

rar "att ron icke varit den bästa, emedan hvarjehanda krypande i hög grad
ofredat honom." Nu inlägges liket åter i kistan, grafven tillslutes och den
sjuke anbefalles, efter en ny styrkedryck, ad följa till kyrkan. Här blåser
trollkarlen tre gånger i nyckelhålet, hvarefter dörren öppnas. Derefter flintar
han eld i en stor fnöskbit, lägger deu pä tröskeln och ber sedan patienten
nedsvälja den. Patienten vägrar, trollkarlen hotar; ändtligen mäste det brin-

nande fnösket nedsväljas. Nu läsas besvärjelser, och bada begifva sig iv i
kyrkan. Här mumlar trollkarlen mänga obegripliga ord och beter sig ganska
besynnerligt, hvarefter man beger sig äter ut och kyrkdörren af sig sjelf fly-

ger i läs. Den egentliga kuren är nu slut, meu som bihang gifves eu flaska
medikamenter. — Om patienten deu gängen blef frisk är obekant, men visst
af att Häikiö sjelf tillredde läkedom af örter. Hans son drifver än i dag fa-
dreus handtverk. Ofta händer att man finner trasor, qvastar och annat otyg
på grafvarna. Stundom ser man sjuke med ett rep under armarna störtas i
forsarna och äter uppdragas. Lönnrot omtalar lyckade kurer med salvor, ehuru

*) Efter Ilmarinen 1853 N:o 12.

läsningen dervid ansetts tor hutvudsak "). Del blefve längf ad omtala alla
de vidskepelser, som ännu äro gångbara i Österbotten, — än pä fullt allvar,
säsom tron uppä "fastnade" och "påsatta" sjukdomar, "krossande" genom de
dödas ben, spöken, tomtar och husrädare, allehanda signérier, tecken och före-
bud, "silskräde" och annat mer — än till hälften pä skämt behållna qvarief-
vor af hedendomen, såsom offer i källor och klyftor— än sagor, ät hvilka man
numera ler, säsom de utförliga berältelserne om päskkäringarne och deras möte
med faneu i qvaruarna om påsknatten. De sednaste tjugu åren ha törhända
gjort vidskepelsen mera afbräck, än mänga decennier tillförene, men mycket
står qvar och skall sä förblifva, salange den yttersta nordens naturmakter
mäktigt stämma sinnet för det öfvcrnaturliga.

Mot denna vantro kärapar kristendomen sedan århundraden, och det är
sannolikt att den, varm af striden, till en del just derföre ständigt upplefvat
i nya väckelser, stundom i beklagliga missriktningar. Enskilde svärmare äro
här ganska vanlige. Ett bland de tidigare oväsendeii väcktes af en fånig prest
vid namn Lars Uls(adius i Uleäborg är 1638. Han påstod sig hafva den
heliga ande, visade sig halfnakeu i Åbo domkyrka och bespottade gudsrjeusten,
blef kallad till förhör, men afsvor ej sina villomeningaroch hade flera anhängare.
Vida större anhaug fick den förmätne Jakob Wa lienberg, en glasmästare
frän Härma kapell af Lappo — denna märkvärdiga nejd, som för sin vildhet
och sin energi af presterue fordom kallades Tataria magna, stora Tatariet, de
österbottniske falskmyiitarnes hembygd. Lik Muhamed, uppträdde denne profet
vid 40 års ålder, slädig (ill ulseendet, sinnlig till sina begär, ytterst djerf,
energisk, förslagen, vältalig, man vore frestad ad säga genialisk, af naturen
utrustad med en glödande fantasi och med alla de egenskaper som verka pä
massorna. Efter misslyckade försök att anlägga ett glasbruk, började han sitt
omvändelseverk i Kauhava och vann innan kort en stor mängd lärjungar af
båda könen. Hans första predikan riktades mot Luther, som sades hafva för-
falskat apostlarnes lära; snart gick han längre och bekände för sina trognaste
att frälsaren väl varit utsänd af Gud, men illa uppfyllt sitt kall, hvarföre han.

*) Hos min framlidne fader, D:r Topelius i NyCarleby, giogo i min barndom mån-
ga trollkarlar, som väl förplägades, för att förmå» till att sjunga runor. Till
tack erbjödo de sig att skaffa tillrätta stulna »Silverskedar,spottade i brunnarna
och läste många hiskliga besvärjelser (Förf:» anm.)
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Wallenbcrg, den rätte Guds son, vore äudtligen skickad att upplysa verlden
och en dag jemle sina trogne blifva dess evige domare. Dessa läror läste han
ur den s. k. böhmiska boken, en märkvärdig finsk öfversättning af nägra bland
Böhmes skrifter. Sekten blef vådlig för kyrkan, som den hånade och förakta-
de, samt för den allmänna sedligheten, som den med ett sinnligt och sysslo-
löst lefverne trampade under fötterna. Wallenberg stämdes för prester och
ting, vägrade, blef hämtad, öfverbevisad, och förnekade sina gröfsta läror;
hans anhängares tro begynte att vackla, när profeten ej kunde hälla sitt löfte
att förvandla stenar lill guld och låta verlden förgås den 25 Juli 1798. Wasa
hofrätt dömde honom till döden, meu högsta domstolen mildrade straffet till
lifstidsfästniug pä Tavastehus slott. Här förkortade harm och blygsel den falske
profetens dagar, och sekten skingrades lika hastigt som den uppkommit.

Med dessa villfarelser bör man icke förblanda den i vissa trakter af öster-
bollen inhemska pietismen, hvilken, om ock stundom förirrad i enstaka
galenskap*), dock i grunden uppkommit af elt lefvaude behof alt uuder tidens
andliga förslappuing prakliskt i lifvet genomföra den rena lutherdomens läror.
Sedan denna väckelse, närd af förbindelsen med pietismen i Savolaks, länge
fortgått hos enskilde prester och nägra fä deras lärjungar, grep den aren
1838—1842 hastigt omkring sig bland alla samhällsklasser och utbredde sig
samlidigt öfver hela mellersta och inre delen af Wasa län, med spridda ut-
greniugar norrut och söderut, hvarefter den äter saktades och, utan att vinna
märkbart större terräng, i dessa orter bibehållit sig. I sin början stod den i
skarp söndring till vanliga seder, bruk och åsigter, gick i sin egen drägt,
utmärkt genom dess svarta, gråa eller mörkblåa färg och dess af 1700 talet
lånade skörten (hvaraf sinädeiiainnet körtiläiset, skörtfolket), förkättrade dan-
sen, visade sig fiendllig mot den verldsliga musiken och poesin samt i all-
mänhet hvad deu kallade konstens hedendom, åstadkorn mänga söndringar

inom familjerna och ädrog sig mycken fiendskap samt många falska beskyll-
niugar, äfven verldslig näpst inför domstolarne för dess kouventiklar. Efter-
hand, när man närmare lärt sig känna denna ovanliga företeelse, saktades
motståndet och i följd deraf pietismens ensidiga skarpa opposition mot bestä-

*) Man får icke förgäta att uttrycket pietisni, motsvarande det svenska läseriet,
nyttjas om de mest olika andliga rörelser. De verklige s. k. pietisterne afsky

det oförnuftiga svärmeri, som stundom uppkommit vid deras sida.

ende äsigter. I den moderatare form deu sedermera antagit respekteras den
äfven af olika tänkande, som stå den tillräckligt nära, för att uppfatta dess
lutherska anda. Söndringen är numera pä dessa orter mildare och fördrag-
samare, och ingen kan misskänna pietismens välgörande inverkan pä sederna.
Ej blott inom den, men ock i dess närhet försvinna lyxen, fylleriet och andra
laster; arbetsamhet och gudsfruktan intaga deras ställe, men äfven de onda
böjelserna, retade af silt nederlag, rasa i dess granskap vildare än förr.
Exempel härpå i godt och ondt är samma Lappo, som här sä ofta nämnts.
Gcrna söker sig husbonden en tjenare af pietistiska tänkesätt; han vet att
han dä i de flesta fall kan räkna pä ärlighet och stilla flil. Flera af lärans
prester hafva utbildat sig lill landets liäste improvisatörer i och utom kyrkan.
Slutligen må nämnas att Österbottens pielister med högst fä undanlag stå i
afgjord slrid mot den sydfinska s. k. Iredbergiaiiismeu, som mera vidhåller
tron allena, dä deremot de förre ständigt tillikapäyrka den dagligabättringen.

4. Uleå elf. Kejsar Alexanders resa.

Eu af uorra Österbottens största märkvärdigheter är den praktfulla Uleä
elf. Maklig och brusande efter otaliga mindre och sju slörre forsar, Rlörtar
elfven genom Merikoski i hafvel. Ensamt den 8 verst länga och 105 fot höga
Ni«k a fors i Muhos räknar 6 fall och anses nu för deu vådligaste. Derefter
kommer Ahmas 23 och Ulakoski 8 fot hög. Sedan kommer den 15 verst långa
Pyhä, 11)7 fot hög med 5 falf, bland hvilka det högsta och mest majestä-
tiska, Pä I li, än i dag bräcker mäugeu köl och i sin rasande hvirfvel be-
grafver den som ej förmätt uppnå det nedanför liggande gruudet. Vid femte
fallet Hakka kröker sig floden i rät vinkel frän öster till söder, och ve den
bät som icke der är Hink i vändningen. Man har sett hvirfveln uppsluka sju
famnars stockar, som efter 5 till 10 minuter äter uppkomma med samma ända.
Strömreiisuingen, som längs hela eifvens lopp i hög grad minskat båtfartens
vädor, har här medelst sprängning pä ena och försänkning pä andra sidan
förstått att tämja hvirfvelns värsta vrede. Men sä stort är Pällis rykte,- att
Kalevajätten Soini, som fordom ensam, sittande i bakstammen, pä en dag sta-
kat sin bät 13 mil uppför eifvens forsar, här nödgades falla pä knä, för att
kraftigare drifva balen fram. Likväl har i dessa forsar alltsedan äldre tider
varit stor trafik med långa tre- och fyrbördingsbätar, belagda med sidobräder
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(varpeet), hvilka lill Uleäborg nedföra tjära m. m., vanligen 20 a 21 tunnor

i livar bät. Uppföre stakas eller ros bätcn till Syväys gästgifveri i Muhos,
der den landvägen släpas på kärror 7 % verst lill Solkajärvi, hvarefter stak-
ningen åler begynner. Numera äro dragvägar pä många ställen inrättade vid
stränderna. Nedföregår detmed sjungande fart. Två personerro af alla krafter,
emedan båten, för att lyda styret, mäste hafva starkare fart än sjelfva ström-

men. Den tredje styr med en 5 alnar läng ära. Det är en praktfull syn;
man tycker sig se bäten begrafven i skummet; en tum ät sidan, och den vore
utan räddning förlorad. Derföre styra i de farligare forsarna edsvurne styr-
män mot stadgad lega: för Niska 35 a 40 kop., för Ahmas 12 och för Pyhä
60 kop. silfver. En sådan styrman var den vida berömde med (re medaljer
prydde riksdagsmannen Pikkaraineu, som vid Guslaf IV Adolfs och hans ge-

måls besök i Uleåborg år 1802 fick den nåden alt slyra sin bål genom Meri-
koski i de kungligas äsyn, der de frän stranden pä en enkom byggd allan
befraktade det sällsama skådespelet. Många äfventyr lefva som sagor pä for-
sarnas slränder. hvarom mera kan läsas i de nämnda "hundrade minuena."

I dessa nejder, men pä mera obaiiade stigar, än fordom Adolf Fredrik och
Guslaf IV Adolf, reste Kejsar Alexander är 1819 om sommaren. Hela landet
var i en glad rörelse, för att mottaga den milde monarken, som redan vunnit
mer än svärdet kan vinna: sitt folks hjertan. Den 28Augusli ankom kejsaren,
åtföljd af furst AVolkonskij och kapten Gripenberg, öfver Idensalmi lill Uleä
sjö. Haj väntade älta finska roddarc och en erfaren styrman. Den i början
lindriga blåsten ökades snart lill en häftig slorm; hvarje ögonblick syntes den
lättrörda sjöns vågor nära atf begrafva slupen med dess dyrbara last. Slutli-
gen brast rorpinnen. Dä bleknade den dittills trygge styrmannen, men insatte
genast en ny i den brutnas ställe. Kejsaren fixerade honom lugnt: "är ni
rädd?" sade han. "Icke annars, svarade mannen, om jag ej förde en så dyr-
bar person." — "Var lugn. som om jag ej vore med," sade monarken med
godhet. Och den fem mil långa färden fullbordades lyckligt pä 3% timma.

Men stormen och motvinden forlforo. Sedan kejsaren besett Kajana och
Ämmä, beslöt han att vandra till fots den långa obanade vägen kring sjön.
Hans omgifuiug häpnade; grefve Rehbinder väntade under späud ängslan i
Uleåborg. Men kejsaren utstod med gladt mod alla resans stora besvärlig-
heter. I början färdades han till häst, ridande pä den enda sadel som fanns
i Kajana. Snart mäsle hästen öfvergifvas, ty färden gick genom vildaste öde-

mark. Här hände slundom alt träden vid monarkens ankomst föllo sjelfmant
ät sidan; det var bönderne som afsägat dem tält vid rolen och drogo dem
med snören omkull. Första dagen färdades kejsaren 2 mil, mest lill foSs, och
hvilade öfver natten i Lehtovaara by; andra dagen lillryggalades 5 mil till
Säresmäki by i Paldamo, derifrän kejsaren ännu samma qväll reste först y4

mil pä bondkärra, sedan l'/4 mil pä kurirkärra, som erbjöds af en motande
resande, till Nissilä gästgifveri. Öfverallt bevisade monarken del falliga folket,

många välgeniiugar, som i tacksamt minne bevaras. Med förtjusning hörde
de honom helsa pä finska. En dag spisade han i en fatlig bondgård, i brist
pä bättre matsal, i ett snyggt stall, prydt med gravar och löf, der prostinnan
Appelgrens medsända vägkost kom väl till pass. Den 30 Avg. pä aflonen
korn den efterlängtade monarken lill Uleåborg, der staden var glänsande illu-
minerad och han dröjde öfver nallen. Följande dag for han öfver de sju elf-
varna till Torneä, återvände d. 1 Sept. till Uleäborg och for sedermera
kustvägen nedåt. Hundrade drag af mildhet och godhet qvarlefva äilnu frän
denna Färd. I Limingo uppsökte han den ätlioärige prosten Rajalin, som gömd
i ett fönster ej haft mod att visa sig, ledde honom under armen till sina rum
och mottog den rörde gubbens välsignelser. Allestädes hade folket fritt till-
träde lill hans vagn och hans person; sä mild var hans blick, att de nyfik-
naste togo pä hans kläder, för att få vela "huru fint kläde en kejsare har i
sin rock." Dyrbara gäfvor och än dyrbarare personlig välvilja utmärkte hans
spår, och än i dag talar folket med beundran och kärlek om den milde Ale-
xanders besök i deras aflägsna bygd.

Lokala detaljer.

Planche 103. Slagfältet vid Storkyro.

Hela Storkyro är en enformig slätt, som icke för ögat erbjuder annat in-
tresse än åkerfälten och välbyggda gårdarna. Det slälle som planchen utvisar
har icke ens en sådan fördel. Dessa stenkummel ha för betraktaren inlet loc-
kaude; han bör derföre veta att de stå der såsom naturens egna grafvärdar
öfver tvåtusende tappre finske män, som här blödt för fosterlandet.

Efter nederlaget vid Pälkäne i Okt. 1713 retirerade finska armén till nej-
den af Wasa. Fienden följde, vakter utsattes. Bönderne erbjödo sig frivilligt
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alt gä i fäll med egen kost och blefvo i hast exercerade. Pä Napo bys af
mänga diken genomskurna ägor, en half mil söder om Slorkyro kyrka beslöt
den tappre Armfelt, tvärtemot krigsrådets mening, ad invänta fienden. - Den
16' Febr. 1714 utstacks bär en plan till ordentlig batalj. Infanteriet uppställ-
des på tveune linier och halfva kavalleriet pä hvardera flygeln, a ömse sidor
om den tillfrusna elfven, med en öppen brusande fors och släden i armens
rygg.- Napo by af 6 gärdar nedrefs till bröstvärn. Deu 18:de visade sig fien-
dens förtrupper. Den 19 Febr. mot middagen ryckte hans hufvudslyrka, under
Galitzin, efter sannolikaste uppgift 10,000 man sterk, i kolonner mot finska
hären, som bestod af 4,500 man reguliert krigsfolk och 1,500 man bönder.
Armfelt red framför fronten med ett kort tal och bön; lösen var: med Guds
hjelp. Kl. 1 pä dagen begynte slaget med styckedunder; fienden angrep byn;
vinden dref den med snöglopp blandade röken frän Turpala brinnande gärd i
Finnames ögon. Modigt afslogs den första atacken; högra flygeln gick öfver
isen, undsalte den härdt »lackerade venstra, dref fienden två gånger tillbaka
och tog flera kanoner. I detta ögonblick berodde allt pä kavalleriet. Enligt
eu trovärdig sägen, har furst Galitzin ej velal riskera en tredje atack, hvars
misslyckande kunnat medföra hela härens undergång, utan beordrat general
Bruse alt blindvis oroa finska kavalleriet under general de la Barre, för alt

maskera reträtten. Men vare sig af feghet eller-snarare af jalousi mot Arm-

felt, alltnog, idet åtgörande ögonblicket fog de la Barre med kavalleriet nes-
ligt till flykten pä ett säd som stämplar hans namn med outplånlig vanära *).
Nu sulto Bruses dragoner af och föllo Finnarne i flanken. Förgäfves var liv

allt mannamod; på isen af elfven uppstod ed förfärligt slagtande; man
ej mera för segern, man slogs för sällskap i döden. Här slupade i skön ord-
ning största delen af det finska infanteriet jemle ett stort antal af fienden ;
och så ärofullt föllo officeiarue på sin post, att slutligen tre regementer kom-
menderades af en underofficer. Armfelt sjelf var en af de siste pä platsen
och slog sig med nöd igenom till Wasa. Många nedhöggos under flykten;
blott deu för sent till slaget korana NyCarleby allmoge afhöll kosackerne.
Finnames nederlag var fullkomligt och slaget afgörande för hela kriget. Än-
nu följande sommar voro elfven och kringliggande skogar uppfyllde af döda.

") Bruse har sjelf yttrat, att han vore de la Barre mycket förbunden,tyom denne
blott låtit sitt folk röka en pipa i stillhet, hade platsen varit de finskas.

104—107. Slagfälten vid Revolaks, Lappo, Juthas och Oravais.

Fyra blodiga fäll. Tre segrar och ett nederlag.
Norr om Siikajoki elf synes pä planenen Revolaks kyrka och prest-

gärd. Här låg gen. BulalofF med 2000 man, lik en spejande örn beredd att
kasta sig öfver de pä kustvägen återtagande Finnarne. Men Adlercreutz'
snille förekom honom. Det var den 27 April 1808 kl. y, 4 pä morgonen. Sam-
tidigt skulle Adlercreufz anfalla frän norr och Cronstedt frän sydost. Men
Cronstedt blef uppehållen. Tre hela timmar slogs Adlercreutz ensam med
sina 150 Björneborgare, tog gärdar och fångar, meu mäste slutligen retirera.
Först kl. ]/2 8 hann Cronstedt fram med sina 1800 Savolaksare, delade sitt
folk och framryckte, skyddad af de höga elfslränderna. Hufvudanfallet gällde
prestgården. Här sväfvade kapellanen Abr. Mellin och hans familj i döds-
ängest; de äldsta barnen gömdes i en bakugn, och bland dem den sedan be-
römde novellisten G. 11. Mellin. Tre kanoner och tväluseu handgevär sände
ett kulregn öfver de stormande. Ständigt säg man Finnarne falla, men åter
resa sig upp igen; det var skaran som brast under deras fötter. Prestgården
togs med slorm. BulalofF försvarade sig med hjeliemod, men blef, höljd af
blessyrer, fången, jemte 439 af hans folk och 4 fältstycken. Garnault, som
anryckte till hans hjelp, blef slagen tillbaka. Kl. 10 f. in. var segern vunnen
och fiendens planer för den gängen tillintetgjorda. I och kring prestgården
blödde 000 döde och sårade. Bland Finnarne stupade Aflecht och Tigerstedt
i segerns armar.

Striden vid Lappo är redan nämnd. Planenen är tecknad från den höjd
i norr, der vägen från NyCarleby går nedåt den af elfveu genomskurna slät-
ten. Från denna sida anryckte Finnarne. I fonden synes kyrkan, prestgården
och en del af Liuhtari by.

Gästgifveriet Juthas, beläget BVa verst söderom Ny-Carleby stad —
namnet af Juthe, Dansk, ett slägtnamn i staden — är berömdt genom Döbelns
raska bragd den 13 September 1808 och odödligt genom Runebergs härpå
grundade sköna dikt. Planchen visar vägen öster om än och Juthas på af-
stånd. Vester om ån var striden. Frän Kauhava ilade Kosatschovskij med
2000 nian att afskära fiuska hären dess återtåg och stötte vid Julhas pä Dö-
belns Björneborgare och Gyllenbögela friskara, hvilka stödde sin venslra fly-
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gel mot än, den högra mot skogen. Febersjuk reste sig den tappre Döbeln

frän sin bädd i NyCarlebyr , ilade till valplatsen och hivade sina tappre, som
14 dagar marscherat utan hvila, under ständig stiid, trasiga, trötta, bleka af
köld. Tre gänger anföll fienden,-tre gånger slogs han tillbaka, hans leder
glesnade för jägareidenfrån skogen, och ännu samma nalt retirerade han (vä

mil frän slagfältet. Den finska hären hade nu vägen fri i sin rygg, men Dö-
beln sjelf återvände till sjuksängen, som qvarhöll hjelten (ill arets slu(.

Dagen derpå, den 14 September 1808, stod slaget vid Oravais. Be-

trakta denna af höjder omgifna slätt 3 mil i söder frän NyCarleby. Den är
Finlands största slagfält i nyare tid, den har afgjort kriget, den har druc-
kit tusende tappres blod, de ligga begrafne under dess grönskande gräs, och
aftonvindeh!, som kommer från det nära hafvet i vester, förtäljer om de ädles
bragd för ängsnejlikan och ranunkelu, som draga sin blomstersaft ur deras
multnande ben.

Adlercreutz, tillbakaträngd från Lappo och förenad med v. Vegesacks
svenska trupper, beslöt att med omkring 3,500 man här hålla ständ mot Ka-
menskij och Kulneff, som anryckte med 8,500 *). Landsvägen går nära tven-
ne hafsvikar; i hvarderä af dem utfaller en bäck. Vid södra bäcken anföllos
v. Plåten och Helsingarne från dagningen till kl. 11 f. m., då de nödgades
vika. Vegesack och Svenskarne stodo till höger åt hafvet; dernäst var ett
batteri på höjden vid stenen, som synes i planenens förgrund; ytterst (ill ven-
ster stodo Savolaksarne under Cedergren; Svenskar och Österbdtiningar ut-
gjorde reserven. Medan Kamenskij angrep centern, skickades Kulneff att
kringgå venstra flygeln. Adlercreutz, som märkte att fiendens center derige-
nom försvagades, befallte Brändström med 2 bataljoner Svenskar att genom-
bryta densamma med bajonetten. Detta lyckades fullkomligt. Hela centern
och högra flygeln med Adlercreutz och Vegesack i spetsen rusade ned från
sin ointagliga höjd och förföljde fienden mer än en half mil, medan Vester-
bottningarne på venstra flygeln, illa tilltygade af Kulneffs jägare, men und-
satte af Ehrnroth ochAminoff med Savolaksarne, likaledes förvandlade förava-
ret till anfall och drefvo fienden långt tillbaka. Nu syntes segern afgjord,

*) Klingspor var under hela slaget i NyCarleby, dit hvarje timma blodstänkte
adjutanter anlände med rapporter. På qvällen makade sig den gamle fältmar-
skalken försigtigt undan.

men ankomsten af de från Wasa anryckande Lithauska och Mohilevska rege-
mcnterna, 2000 man, förändrade allt. Den tappre Kamenskij ställde sig i de-
ras spets, kastade tillbaka de förföljande, bragte dem i trångmål i öster vid
ett dask, i vester vid hafsstranden, sprängde dem, tog dem med Kulneff i
flanken och tvang dem till ed brådstörtadt ätertäg. All ordning var upplöst,
men uttröttade, hopplösa, slogos ännu de spridda skarorna med pkufvadt ra-
seri och hjeltars mod in i döden; mänga slogo sig igenom, andra summo öf-
ver hafsviken, än flera dignade blödande ned, hvarje fotsbredd jord kostade
blod; — krutröken tyngdes af dimman ned öfver de stiidandes hufvuden, och
höstens mörker bröt in öfver denna dödens dag. I 11 timmar hade striden
varat, vän och fiende hade sista patron, tretusen döde och sä-
rade betäckte slagfältet — stundom ledvis fallne i skönaste ordning, stundom
med händerna hårdt knutna kring svärdsfästet, au i dödens ögonblick tum-
lande öfver sin fiende. Finnars och Svenskars nederlag var fullkomligt; de
hade förlorat 35 officerare och. 1,200 man, fängne inberäknade, och drogo sig
strax efter slaget tillbaka. Länge buro (radens stammar vid Oravais fält de
der begråtne hjeltarnes namn. Slutligen ha tiden och yxan fällt dessa vansk-
liga minnesvårdar; men blodig och evigt minnesvärd qvarstår den 14 Septem-
tember 1808 i Finlands häfder.

108. Östermyra.

Österbotten är fattigt på herregärdar; i stället liknar hvarje förmögen
bondgård ett herresäte. Angenämt öfverraskas vandrarens öga, när han under
färden genom det fruktbara, ypperligt odlade, men än till en del af vildakärr
uppfyllda Ilmola varseblifver det läcka driftiga Östermyra, beläget invid en
liten biflod af Kyro elf. Redan länge var här ett jernbruk med 2 hamrar, 3
härdar och en knipsmedja, dä framlidne brukspatron Gustaf Wasastjerna —
en utomordentligt verksam man, under hvars stela affärsmannayta ett ädelt
och varmt hjerta klappade — här anlade ett krutbruk, det enda i landet, om-
kring år 1822. Östermyra, sådant det synes på planchen, är hans verk. När-
maste anledning gaf Österbottens ymniga produktion af saltpeter. Bruket till-
verkar bäde gröfsta och finaste krut, det mesta för kronans behöfver. Alla de
för denna tillverkning bestämda byggnader ligga på något afstånd frän bo-
ningshusen; arbetarne och den besökaude främlingen mäste vid inträdet af-
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draga sina stjjflar och ikläda sig ylletofflor,på det att ej friktionen under su-
lan må frambringa en gnista och vålla allas undergäng. Denna försigtighet är
nödvändig, ty det fina svarta dam, som fäster sig vid byggnadernas inre väg-
gar och tak, är det eldfångdaste man kan tänka sig. Den 16 Oktober 1844
hände sig att det med papper belagda taket af torkhuset anländes af gnistor
från en skorsfen. I huset förvarades vid tillfället 40 fastager' krut, det blåste,
allt lefvande flydde långt bort, och ingen menskligmakt syntes numera kunna
afvärja den hotande olyckan. Då begäfvo sig skjutsrättaren Fredrik Salmén
och stalldrängen Jakob Ström pä det brinnande taket och släckte elden. Ett
sådant mod är minnesvärdt. Annars brukade framl. brukspatron Wasastjerna
nägon gäng, när han hade vänner på Östermyra, läla nedgräfva en centner

krut och spränga den i luffen, — ett nöje egnadt för stället och nog sällsynt
i fredstider. v

109—111. Wasa. NyCarleby. Jakobstad.

Tecknaren, som tagit sin vy af Wasa frän norr vid prestgården, har
icke lyckats välja den bäsla' synpunkten. Man tycker sig se en landtlig vy
med sommarens skördar; blott i fonden visa sig nägra få hus, klocktornet
samt den vackra stenkyrkan, skymd af en gammal byggnad. Wasa har dock
vida vackrare punkter. Hofrättshuset med dess alléer, omgifna af välbyggda
hus, och gentderemot Korsholms grönskande vallar, hade gifvit en mera till-
fredsställande anblick. Sommarlid, dä en mängd familjer utflytta till Brandö,'
är Wasa nog enformigt; det saknar höjder och större vattenvyer. Vinlertid
deremot öfverträffar den lifliga rörelsen på dess gator alla grannstäder. Wasa
har en talrik och bildad sällskapskrets; lefuaden har de sednare aren blifvit
dyrare än förr.

Vackraste utsigten öfver det gladt belägna NyCarleby är i norr, der
staden i halfcirkel höjer sig kring en vidgad bugt af elfven. Planchen der-
effiot aftecknar staden från vestra elfstranden i söder, man ser kyrkan, upp-
förd är 1707, en del af staden och en tredjedel af den ståtliga bron, som här
ser nog tarflig ut. Till höger i fonden synas löfpartier invid den täcka af for-
sen kringflutna Brunnsholmen med dess lilla värdshus, kägelbana och rankiga
danssalong. Elfven är tecknad i dess vattenfatligaste skick under rötmåna-
den; vanligen brusar den Vida högre och mäktigare; ja stundom vid starka

islossningar gå dess böljor lätt under locket af bron. Staden är liten, har
aldrig brunnit, har derföre trånga krokiga gator och få större hus; naturen
har i stället med vatten, grönska och höga slränder förskönat dess utsigter.
Nägra täcka landtgärdar: Juihbacka, Smedsbacka, Kuddnäs, lifva dess om-
gifningar.

Blott två mil i norr derifrän är Jakobstad. Planchen framställer den
breda och raka avenyen från söder. Att döma deraf, skulle man vänfa ett
nytt Helsingfors. Om ochsä denna väntan ej uppfylles, finner man likväl en
efter sista branden nybyggd och reglerad stad med breda raka gator och
prydliga hus. Närmast till venster är kommerserådet P. Malms stenhus. Hvad
naluren nekat Jakobstad i dess flacka, vattenlösa, bljtt af en sinande bäck
genomflutna läge har den rikt ersatt genom den herrligaste skärgård. Det var
här stadsboerue sommaren 1851 pä ett vackert sätt visade skalden Runeberg
sin kärlek, i det de vid hans äterkomst från Sverige ,arrangerade en enkel
fest i deu fiskarestuga, som fordom tillhört hans fader och som nu, åier försatt
i skick, förärades skalden till evärdelig egendom.

112, 113. Uleåborg. Torneå.

Det gamla Uleåborg, som fostrat Franzén, är ej mer. Nutidens Uleäborg
synes på planchen, tecknadt frän nordost. Man ser de sista svallvågorna af
den skummande Merikoski, en båt som far ner, en bät, som dras upp. Man
ser de små Slampholmarna, grynqvarnen, sägen, kyrkan, Franzéuska huset,
skolhuset m. fl. byggnader; till höger partier af guvernörens, till venster en
del af Franzéns Irädgärd, en storartad anläggning. Det öfriga af den rika
välbyggda staden med dess raka och hreda gafor skymmes i bakgrunden. Den
annars sandiga nejden får af den brusande strömmen ett lifligt T storartadt ut-
seende. Båtarna ila, laxarna spritta, talrika fartygs segel glänsa i fjerran.
Från "Pokkises backe" är en af stadens skönaste utsigter. Midt emot öfver
forsen höja sig på den lilla holmen ruinerna af Uleä borg, hvaraf staden
lånat sitt namn. Om dess grundläggning säger en gammal tradition, att är
1590 kom Pehr Bagge med 7500 man till "Uiahamn," uppförde vallar och
kringgräfde stället för det "fordna" slottet, hvarest fuunos eu mängd menni-
skoben. Allmogen klagade öfver den tunga dem deraf vederfors, men bygg-
naden fortsattes tid efter annan in pä 1600 talet, dä laudshöfdingeu turvis
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residerade här och i Korsbolm. Är 1670 förstördes byggnaderna af eldsvåda,
men uppfördes ånyo. Slottet utstod aldrig någon belägring, vanvårdades, men
stod qvar än som häkte, än som tyghus till den 1 Augusli 1793 om aftonen, dä
en förfärlig äska sände sina blixtar öfver Uleåborg. Himmelen stod i eld och
lågor; dä hördes en knall som om jorden remnat. Alla fönster i staden sprungo,
kyrkdörrarna uppslogos, kronorna nedföllo, klockorna klämtade af sig sjelfva,
ett regn af stenar nedstörtade öfver staden och slog in genom (ak och golf,
flera alnar djupt i marken. En sten slog ned lätt vid en vagga, ulan att
väcka det sofvande barnet. Snart hvimlade staden af halfklädda, ängeslfulla
menniskor, som väntade yttersta domen och skyndade lill kyrkan att der för-
bida verldens undergång. Om en slund saktades ovädret, och man erfor att

åskan slagit ned i en med kulor och 500 lispund krut uppfylld källare af det
gamla slottet, som sprungit i luften. Underbart nog förspilldes inlet it T. En
vaktmästare med sin hustru bodde på holmen, men voro den qvällen borla ;
taket af deras koja hade instörtat, men pä äsen hängde oskadd en liten bur
med dess grönsiska. Sedan dess är hoimen.obebodd; af .slottet qvarslår blott
vallen och en halfförgrusad mur.

Uleä köping och Uleä stad ha lidit härda öden af krig och eld åren 1498,
1517, 1589, 1592, 1G53, 1651, 1705, 1714, 1743 och 1773. Hårdast kom olyc-
kan natten mot den 23 Maj 1822. Elden kom lös i färgaren Papes gärd —
som det säges, af mordbrand, anlagd af en qvinna i en vedtraf om 40 fam-
nar. Frän det att vädret dittills var lugnt, uppstod hasligt eu stark blåst,
som kastade öfver staden ett regn af eld och ansande fyra siällen på engäng.
Förgafves var all släckning, de gamla trådbusen brunno som blår, sprutoroch
brandsegel förgingos, allt var ett eldhaf . . . inom ett dygn låg hela släden i
aska, med undantag af några kojor vid Limingo tull. Här brann rådhuset,
här grusades den gamla kyrkan med dess nya orgel och största märkvärdig-
het, Messenii graf. Ganska litet bergades, mycket brann opp i Juurus Oja,
som af eldea totalt förtorkades. En gränslös förvirring rådde; mänga effekter
bergades" sä, att kaffe och socker kastades i brunnarna, porcelliner ut genom
fönstren i andra våningen. Mangen sprang med lifsfara in i ett brinnande hus,
för att rädda en trädsked eller ett trådnystan. Flera fruntimmer visade eu
otrolig rädighet; mänga buro med lätthet bördor, dem de annars ej förmält
röra ur stället; en ung fru nedhögg med egen hand ett plank, eu annan räd-
dade sin döende mor. Många bergade saker antändes på en åker och brunno;

deribland var krut, det exploderade och spridde förderf omkring sig. ~Fem
menniskor blefvo pä stället innebrände, vida flera dogo efteråt af
några blefvo för alllid vansinniga. 4000 personer voro husville; hos landshöf-
ding v. Bom emottogos gästfrilt sä mänga der rymdes. De rikaste ledo brist
på det nödvändiga; tiggerskan delade sitt bröd med den förmögna, belalande
sä sin skuld. Efterhand kommo hjelpsändningar frän hela Finland. Dervid
utmärkte sig Åboboerne. Med första post kommo derifrän 400 rubel och en säck
med skor; äfven de rike gingo barfota, sedan de bräimt sina skor pä de heta
galorna; Snartkommo frän samma ort tvä fullaslade fartyg med lifsmedel. Och
när äler den forsla gudstjensten firades pingstdagen på sandplanen vid kyrko-
gärden Slähleborg, randades för den ödelagda släden en bätlre lid.

Torneä, aftecknadt frän färjstället i sydost vid elfstranden, liknar bäde
pä planchen och i verkligheten en (äckt belägen landllig by med några an-
språkslösa herrgårdar bland hyddorna. Man ser lutherska kyrkan och tornet
af den grekiska. Midsommartid hvimlar släden af resande, hvilkas mål är
Avasaksa. Svenska ängfarten pä Haaparanda lifvar, oakladt svårigheterna vid
gränsen, äfven Torneä. Såsom pä sin tid Sveriges, och ännu Finlands nord-
ligasle stad, har Torneä vunnit en viss ryktbarhet. Sednast har Fredrika
Bremer gifvit en skildring deraf.

114. Ämmäkoski.

Det frän norden kommande vatludraget vid Kajana slupar i flera branta
forsar nedåt samt slular med Koivukoski och Ämmä, käringen, så kalladt
för sitt oafbrutna väldiga larm. Ämmä gör elt 18 föls herrligt fall sfrax i
vester om Kajana stad. Dess dån höres på flera mil, och sä obesegrade af
menniskans djerfhet voro härtills detla fall och Koivukoski, att de flera hun-
drade tjärbätar, som hvarje sommar passera nedåt Uleäborg, här mäste släpas
förbi fallen genom Kajana stad. Den lid, det arbete och de penningar, som
förspilldes pä denna transport, föranledde sprängningen af tvenne slussar ge-
nom klippväggen, en vid hvardera forsen. Ämmä sluss har en längd af 50
fot; nedra porlens höjd är 32 fot. Den 2 Seplember 1846 invigdes dessa
vackra, under öfverstlöjlnanten Hällströms ledning utförda arbeten, i närvaro
af länets guvernör öfverste Lagerborg och friherre v. Roseiikampff samt ett
stort antal personer af alla stånd. Det var en glad dag; 18 tjärbätar passé-
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rade slussarne gratis, och enhvar begrep deras stora gagn. Pä qvallen var
bal i slädens rådhus, folket förplägades, slottsruinerna voro illuminerade med
tjärtunnor och bergen genljödo af skott ur i dem borrade häl. Det var den
saknade v. Hosenkampffs e) afskedsfest, tvä veckor före hans död.

Planchen visar tält ofvanom fallet deu länga bro, som frän staden leder
till slottsholmen. Här anlades år 1607 pä Carl lX:s befallning af Clemens
Erikson slottet Kajaneborg, hvars ruiner synas i fonden. Dess form lik-
nade en pil med spetsen vänd emot strömmen. Dominerad af höjder på båda
sidor, synes borgen föga egnad att utstå en belägring med artilleri. År 1712
uppkom här det s. k. vadmalskriget (kängas-sota). Oaktadt kriget, hade
gräusboerne sinsemellan fred och utbytte sina varor pä Kajana marknad ända
till 1711, dä marknaden var föga besökt för pestens skull. Ryssarue qvar-
lemnade då sitt osälda vadmal, men följande är, när de äterkommo, fordrades
ny tull för vadmalet, och följden blef att det af en accisrätt konfiskerades.
Häraf blef harm och fejd, ett ryskt parti inföll d. 13 Mars 1712, plundrade
och brände Kajana stad samt bortförde byte och fångar. År 1715 visade sig

fiendtligt kavalleri, som snart förjagades. Samma år i December anryckte ge-
geral Tschekin med 4000 man och belägrade borgen. Fältsjukan förödde hans
här; snart återstodo blott 3000. Men garnisonen under major Fieandt bestod
blott af 50 invalider; dock hade qvinnor och barn der sökt en tillflykt. En
hel månad stod borgen emot; der slungades kulor och bomber dag och natt,
men i de bombfria hvalfven förblef besättningen oskadd och blott en enda
dödskjuten. Fieandt ville förr spränga sitt fäste i luften, än gifva sig; dock
bevektes han af de der inspärrades böner och dikterade slutligen en förmån-
lig kapitulation, den fienden sedan ej höll. De aftägande plundrades och bort-
fördes fångne; men slottet sprängdes i luffen med 7 tunnor krut, sä att nu
blott en del står qvar. Det var här Messenius satt fången i 19års tid, hvarom
han sjelf ej utan orsak säger att "Stäthällaren Erik Håra red mig värre än en
mara." Här var det ock han författade sitt ryktbara historiska verk Scoudia
Illustrata m. fl. arbeten.

'■') Känd och älskad i hela Finland under namn af "Koski-paroni," forsbaronen.
Han öfverlefdes blott tre år af den äfven högt aktade Lagerborg.

115—117. Aittokoski. Jalokoski. Ämmä jernbruk.

Bland de talrika vatten, som från olika trakter söka sig en väg nedåt
Uleå sjö, bör man särskildt märka det som frän landtryggeiis sluttning sö-
derom Kuusamo Hedströmmar till Suomussalmi, derifrän vidare genom Kianlo
elf till Hyrynsalmi och slutligen norrom Paldamo vid Kiehämensuu i den stora
insjöns famn. På en sträcka af 12 mil uppåt är detta strömdrag uppfylldt af
större och mindre forsar, hvilka, till ett antal af nära tjugu, blifvit uppren-
sade och gjorda farbara genom ingeniörkorpsen för väg- och vattenkommuui-
kationerna, sä att de numera utan lifsfara passeras af lastade båtar. En af
de största forsarne är Ai 11 ökos ki. Otroligt arbete har blifvit nedlagdt i
den mur, som pä ena stranden utskjuter från de skrofliga klipphällarna och
evigt sköljes af den skummaude vågen. I denna fors fanns fordom eu klippa,
kallad Portti, hvilken, innan den sprängdes, blef mångens graf, och ett ställe,
Kynsikallio, hvilket sällau passerades utav olycka. Följande planche afteck-
nar Jalokoski, det första fall som elfven gör vid sitt utlopp frän Suomus-
järvi sjö. De tvärbranta klippor, som omgifva dess stränder, göra ett mäktigt
intryck på åskådaren, der han, gungande utför den strida elfven, ser sig om-
gifven af idel granitväggar. Bada dessa forsvyer representera nejdens ödsliga
storhet; med deras förfärande vildhet blandar sig det mildare intrycket af en
sublim skönhet.

På ringa afstånd frän Jalokoski utgår en annan gren något österut, före-
nande sig snart med hufvudelfven. Här är ett jernbruk, Ämmä, så kalladt
efter den invidliggande fors, som ej bör förblandas med Ämmä vid Kajana 12
mil i vester. Grundadt pä sjömalm, som ymnigt till 5 kopek tunnan erhälles
ur de kringliggande sjöarna, förser detKuusamo och kringliggande nejd med
jern af utmärkt godhet. Det anlades af prosten Wegelius i Hyrynsalmi, den-
samme som först inrättade bätrännor vid Kajana, har harkhytta, hammare,

såg och goda skogar. Utsigten är tagen frän nedra sidan, hvarföre den höga

vattenrännan bortskymmer de bakom liggande partierna.

118—120. Luoppiovaara. Kattilankoski. Avasaksa.

Tröttad af sina mänga forsar, slingrar sig mellan höjderna den breda och
lugna ytan af gränsfloden Torneä elf. Xästan midtemot Alkula prestgård.
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Tidpass 6 mil norrom Torneä, reser sig pä eifvens svenska strand den kullriga

toppen af Luoppiuvaara, som intager midten af planchen. Redan pä långt
afstånd ser vandraren dess djerfva konturer afteckna sig mot horizonten, än
kastande länga skuggor, än glänsande i bjerta dagrar, alltefter solens och
skyarnas ställning samt arets och dygnets tid. Uppklättrar man till bergets
topp, sä finner man der en mängd reguliera klippblock af kolossala dimensio-
ner uppstaplade. En grotta finnes här ock mellan stenmassorna; på dess fuk-
tiga svala afsatser hvilar sommartid mången nordvandrare, trött af den mödo-
sania klättringen upp till Luoppiovaaras hjessa.

Bland Torneä. elfs forsar förfjenar Matkakoski att ses, ehuru den. fram-
ilande pä afstånd frän landsvägen, hällan observeras af deu resande. Högre
uppät Muonioniska brusar den farliga Kattilankoski — den nordligaste
vy, som i denna samling finnes aftecknad. Det är en djerf naturens strid,
hvars intresse höjes deraf att polarcirkelns band går tvärsöfver forsen. Katti-
lankoski finnes aftecknad i Sköldebrands Voyage pittoresque au Cap Nord, och
planchen är kopierad från detla arbete.

Ryktbarast af alla utsigter i denna yttersta nord är likväl Avasaksa
(Nyckelberget), beläget pä den udde som bildas söderom Tengeli elfs inlopp
i Torueä elf. Tengeli löper i båge kring Ävasaksas fot, och sedd ifrån ber-
gels topp, liknar strömmen ett silfverbälte kasladt öfver en grönskande vall.
En vy af Avasaksa är svär att återgifva. Det är icke berget sjelft som im-
ponerar pä åskådaren, dess former äro hvarken utomordentligt höga eller
gigantiskt vilda, säsom månget annat af nordens fjäll; det är den vida öppna
utsigten, särdeles ät öster och norr, öfver den slingrande elfven med Öfver-
Torneä kyrka och kyrkoby vid dess strand, öfver dessa vildt sköna, än kala,
än skogbevuxna bergskullar, hvilka, likt ättehögar öfver en förgängen tid,
omsluta elfven i sin dal af granit. Här har vetenskapen redan länge valt sig
en hvilopunkt för sina iakttagelser; redan 1736 om sommaren bodde franska
astronomer i en koja öfverst pä bergets topp, och i en sednare tid, är 1839,

anställde dåvarande franske nordpolsexpeditionen sina observationer i sam-
ma nejd.

Likväl är det icke vetenskapen, icke bergets skönhet, som förvärfvat
Avasaksa dess stora rykte bland berg i norden. Midnattssolen är det, som
hvarje midsommar hitlockar en talrik mängd resande frän Finland, Sverige
och mänga af Europas sydligare länder. Vid denna tid är vid Avasaksa pä
vägen frän Torneä en glad och liflig rörelse, hvilken Fredrika Bremer, lätt
och behagfullt som alltid, skildrat uti sin "midsommarresa,'' skrifven efter elt
besök i denna nejd 1846. Ner uppä slätten synes ej det praktfulla skådespe-
let ; det är toppen af Avasaksa, som för siv höjd är den sydligaste punkt der
man beundrar en sömnlös sol. Minnen af gäster frän när och fjerran äterfin-
nas i de otaliga namn, som äro inhuggna i Ävasaksas klippvägg. Stundom
händer att långväga resandes förhoppningar grymt gäckas. De samlas i för-
bidau pä höjdens hjessa; dä kommer i det efterlängtade ögoublicket ett af-
undsjukt moln, som med sin gråa slöjabeläcker den nordliga himmelen. Denna
skyarnas afund har icke skonat ens jordens store; en sägen går att Carl XI
vid sin resa till norden haft detta missöde. Meu är himlen klar, som dock
oftast händer, sä förgäter man aldrig en sädan syn. Bloarödt som en verld
i brand sänker sig solens majestätiskaklot rakt i norr mot hori/.onlensrand...
naturen är stum af andakt, ett' rosenfårgadt skimmer spelar öfver berg och
dalar, öfver eifvens spegel och skogarnas mörka toppar . . . natten är beseg-
rad, den yttersta solrauden tyckes ett ögonblick rulla åt öster pä horizontens
skifva, derpä lyfter deu sig äter långsamt, högtidligt, och med jubel och få-
gelsång hetsar nejden ett nytt skifte af sin länga dag.

Och vid Avasaksa nedlägger denna skildring sin svaga peusel. Den har
genomgått Finland frän söder till norr i spridda ögonkast; deu har endast
förmätt gifva en arm bild af ett rikt ämne. Mätte värman af dess penseldrag,
mätte fosterlandskärleken, som blandat dess färger, i någon män hos läsaren
urskulda skildringens brister!



Rättelser och Tillägg.

Sid. 6, spalt. 1, rad. 21, läs: nordligare.„ 8, „ 1, Åren 1848 och 1849 hemsökte koleran Finlands södra
kust, men visade sig älven i Tavastehus och östra
Nyland.

~ 8, „ '1, „ 20, läs: längd- och breddgrader

~ 10, ~ 1, ~ 9, „ i (le tre östra länen

~ — ~ — „ 4 nedifr. ~ Ladoga och Saimen

~ — ~ 2, ~ 3, ~ ~ Finlands åar
~ 12, ~ 2, „ 2, ~ „ sjöperspektiver
„ 14, ~ 2, ~ 3, ~ ~ lliierrväkit
~ 23, ff. Den nya upplagan af Kalevaia har många förr okända

detaljer och en delvis omkastad kosmogoni. Kullervos
historia , den finska sedens negation och motsats , är
här vida fullständigare.„ 37, „ 2, „ 15, läs: spegel

~ 47, „ 1, ~ 13, ~ Lieksa (I'ielisjärvi), Kurkijoki (Kronoborg)

~ 50, „ 2, „ fi, „ år 1157.„ — |, 2, ~ 5 nedifr. ~ i större delen af Suoniis„ 52, „ 2, „ 16, „ Magnus 11„ 53, „ 2, „ 2 nedifr. „ 1695
~ 56, „ 2, ~ 11, ~ Wiborgs stad„ 57. Finlands folkmängd år 1850 var 1,636,915. Flera qvin-

nor än män 44,481. Tätast befolkadt var Nyland med
700 och glesast Uleåborgs län med 50 på qvadrat-
inilen.

~ 59. Adeln dumes af vanliga domstolar; endast i vissa be-
stämda fall, såsom årsproklamata,konkurser, förmyn-
derskap, hör målet under hofrätt.„ 60. Såsoiu centralmyndighet tillkommer Öfverstyrelsen för
laiidtmäteiiet och forstväsendet.„ 60, „ I, ii 6 nedifr. läs: 49 domsagor.„ — ~ 2, ~7, ~ 18 stadsläkare

~ — ~ ■— „ 19, „ kronomagasiner

~ — Tullintraderna för 1851 ste>ro till det högst betydliga
beloppet af 1,150,624 rub., hvarafför importen 1,083,822.
Tullverkets behållning var 1,053,748 rub. silfver.„ — Städernas handelsflotta 1851 räknade 459 fartyg och
52,121 läster.~ 61. Vid universitetet har tillkommit en profession för fin-
ska språket. Bibliotheket anses äga 100,000 volymer.

~ — Den 6 Mars 1850 inrättades, jemte de äldre stiften Abo
och Borgå, ett tredje, Kuopio stift, som den 1 Augusti
trädde i verksamhet.„ — „ 1, „ 13, 14 NU. i förstnämnde 4 slags läroverk.~ 63. Aii m. Opåräknade svårigheter hindrade arbetets ur-
sprungliga plan att behandla Tavastland före de östra
provinserna.„ 65, „ 2, „ 11 nedifr. läs: 1680 till ICB3

~ 84, ~ 1, „ 14, ~ castesta ja muista„ 89. A n in. Lemo udde, är i berättelsen om slaget orätt
angifven.„ 95, „ 1, „ 2 nedifr. läs: fyra och trettio år

~ 101, ~ 1, ~ 9, „ och arrenderad af familjen von Willebrand„ 102. Bron till Runsala fulländas 1852.„ 112, „ 2, „ 17, läs: 1714 i Juli.
„ 121. Björneborg brann nära totalt den 22 Maj 1852.

Sid. 124, sp. 1, rad. 11, läs: (Messukylä, äfven Kivikirkko).

~ — ~ — ~ 19, ~ på Taivalkunra halfö Nokia gård (T.) och
inidtemot \\ i k (B.).„ 125, ~ 2, ~ 1-', ~ mellan Tammerfors och Åbo.„ — „ — „ 8 nedifr. ~ Wägs?jö (Wääksy, Favorin).„ 126, ~ J, ~ 17, ~ 3 famnar höga Ma nt tia fall.

~ 127. S:t Henriks predikohus kringbygges 1852.~ 139, „ 1, ii 61 ~ Helsingar

~ — „ 2, ~ 12, „ Melko

~ 158. Dregsby. Skrifves af ägaren Drägsby.„ 162, „ 2, ~ 8, „ Louhivaara~ 166, „ 1, „ 5 nedifr. ~ Kouhiaiset„ — „ 2, ~ 8, „ har i städerna bästa
~ — „ — ~ 8, ~ ~ egen för Äyräinöiset~ 167, „ 1, ~ 13, „ vokki~ — ~ 2, ~ 3, ~ kaascha~ — ~ 1, „ 20, ~ men dess inbyggare lefver ett

~ 169, ~ 1, ~ 21, ~ Kojosen poika„ 172, ~ 1, „ 5, „ Vuolle soknar

~ -— „ — ~ 2, ~ „ 11 mes och Tturola„ —. ~ 2, ~ 6, „ „ (tjasovna).„ 188. Salmis donation lärer i sjelfva verket intaga en
areal af ända till 63 qvadrätmil.„ 193. En del af Savolaks fortfar att räknas till Borgå
stift.„ 196. Nuvarande Gymnasiihus i Kuopio var förut skol-
hus; nuv. skolhus är en äldre byggnad af träd.

~ — Syväri sjö sänktes 1844 cirka 6 fot.~ 202, „ 1, „ 6 nedifr. läs: Wujakangas (Suikkis)

~ 203. En af de produktivaste nya skalderar Manninen.~ 20-1. Hirvensalmi kanal har ett brant fall, Kissan•koski. Arbetet kostar vida mer än här uppgif-
ves. Puulavesi sänktes 6 fot.

„ 206, ~ 1, ~ 5, „ Åren 1846, 1847„ — „ 2, ~ 10, „ Tahkauiemi„ — Anm. Maaninga kapells särskiljande är föreslå
get, men icke afgjordt.„ 209, ~ 2, „ 21, „ hembyn Ritvala

~ 212, ~ 2, „ 2, ~ .borttages punkten.„ 215, „ 2, ~ 15, ~ Petäjävesi„ 214, ~ 1, „ 15, „ hos andra menniskor sett skjul„ 227, „ 1, ~ 10, nedifr. „ Myllyranta
~ 232, ~ 2, ~21, „ läneregleringeti„ 235. Mossodlingsbqlaget i Wasa upplöstes 1852.„ — I Wöro är ÖfversteboställetTottesund (nu v.

Numers).„ 236, ~ 2, ~, 2, nedifr. ~ enligt en obestyrkt
Städers och fästningars folkmängd, här förut nämnd efter föråldrad*

uppgifter, var år 1850 som följer: Helsingfors 19,461, Abo 17,178, Wiborg 8,618,
Björneborg 6,243, Uleåborg 5,761, Wasa 3,665, Fredrikshamn 3,613, Tammerfors
3,207, Borgå 2,950, Nystad 2,890, Kuopio 2,849, Lovisa 2,703, Tavastehus 2,581,
Christinestad 2,404, GamlaCarleby 2,379, Raumo 2,344, Brahestad 2,301, Sveaborg
2,284, Ruotsensalmi 1,896, Jakobstad 1,542, Ekenäs 1,445, Kexholm 1,435, Willman-
strand 1,331, NyCarleby 1,154, Heinola 963, Nyslott 836, Kaskö 729, Sordavala 665,
Torneå 606, S:t Michel 563, Nådendal 562, Kajana 518, Joensuu 129. Summa
107,392, som på tio år gör en tillvext af 19,970.



Till Allmänheten.

Sex år och fem månader äro förflutna, sedan början af detta arbete lem-
nades i den benägne läsarens hand, och dess förste upphofsman, den så högt
förtjente Bokhandlaren A. C. Öhman, hann icke skåda mer än dess början.
Ett sä långt dröjsmål för ett verk, som af allmänheten blifvit med så stor
välvilja omfattadt, fordrar nägra ord till förklaring.-

När författaren till texten, pä framlidne A. C. Öhmans uppmaning, ätog
sig detla arbete, skedde det under fullt medvetande af hans otillräckliga
detaljkännedom i ett sä rikt ämne, som Finlands topografi, dess fornminnen
och dess folksägner. Men del skedde tillika i den förutsättning, att upply-
sande bidrag skulle från alla håll inflyta, dels antecknade pä samma gäng som
plancherna, dels motsedda frän fosterlandsälskande landsmän af alla sland,
till hvilka förf. både offentligen och enskildt vändt sig med anhållan om de-
taljerade lokala upplysningar. Det vore otacksamt att säga, det dessa bemö-
danden varit helt och hållet fruktlösa. Förf. anhåller att här fä betyga sin
djupa erkänsla, för de värderika detaljer, hvarmed Hr flrefve Mannerhcim,
Hr Bergsrådet Julin, Hr Professoren Rem, Hr Prosten Sadelin, Hr Prosten
J.E. Öhman, HrKanslirådet Lagas, Hr Statsrådet v. Bonsdorff, frainl. Bokhand-
laren M. Öhman, Hr Kapten L. Forsten, Hr Ingeniör v. Wright, Hr Magister

A. Reinholm m. fl. upplyste landsmän hedrat detta arbete. Men sä stort var
behofvet af upplysningar, så omfattande var ämnet och sä otillfredsställande
voro de detaljer som stodo alt hämtas ur förut tryckta arbeten, att, när de
flesta motsedda bidrag uteblelVo, förf. alltför ofta kände sig stå ensam pä en
slipprig terräng, der hvarje felsteg mäste bemärkas af en med lokalen bekan-
tare läsare. Deraf hans tvekan, deraf hans dröjsmål. Förf. är långt ifrån att
derföre vilja fritaga sig frän all skuld; en större energi hade besegrat hm

dren, en mera odelad tid hade påskyndat arbetet och tillåtit noggrannare an-
teckningar under de resor förf. företagit i de flesta delar af Finland. Måhända
skola dock de mänga svårigheter, med hvilka han kämpat, hos eu ärad all-
mänhet bereda honom det undseende, hvarom han här anhåller för ett dröjs-
mål, som icke bör falla arbetets utgifvare till last.

Detla verk behöfver ocksä i andra delar ett välvilligt öfversecnde. Dess
plan har varit stort tilltagen — måhända för stor för ett planchverk, för- liten
för en fullständig skildring af land och folk — här förekomma ojemnheter och
omsägningar, faktiska och lokala misstag. Någon del af dessa sednare finnas
rättade här nedanföre; flera torde återstå att rättas af läsaren sjelf. Hoppet
om tillgift härför grundar sig derpä, att detta verk är det första i sitt slag.

Ett framtida arbete ät samma häll skall utan tvifvel hlifva mera tillfreds-
ställande.

Provinserna Karelen och Tavastland äro, pä förf:s anhållan, skil-
drade af Magister August Reinholm. Att den förstnämnda skildringen
upptager en jemförelsevis större bredd, skall af läsaren ursäktas för den rike-
dom pä intressanta detaljer, hvarigenom samma skildring utmärker sig. Nam-
nens orthografi i denna del af arbetet öfverensstämmer icke alltid med Mag.
Reinholms åsigter, men har behandlats i konseqvens med det öfriga.

Slutligen må för verkets inbindniug den önskan bifogas, att plancherna
icke häftas sä som de utkommit, ulan i den lokala ordning efter provinserna,
som bifogade register och nummerföljd utvisa, dervid texten bör utgöra ett
skildt för sig.

Helsingfors den 21 Maj 1852.
Z.Topelius.
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