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25 Juli antändes af äskau och klockan smältes. Ea sten invid kyrkogårds-
muren, kallas drottning-stenen, emedan samma furstinna vid den har stigit af
och pä hästen, dä hov red till gudsljensten. Gamla altartaflan utgjordes af
bild(huggener, Föreställande de tolf apostlarne samt Jungfru Maria och fräl-
isaren. Orgelverk anskaffades redan 1672.

20. Bomarsund jemte Skarpans kaserner.
Värdö kapell" skiljes frän Sunds moderförsamlingmedelst Varggata fjärd

och Bomarsund. Efter Ålands förening med ryska riket ansågs nödigt och
lämpligt att pä denna rikets vestligastc punkt anlägga en fast militärisk po-
sition, och dertill utsågs Skarpans invid Bomarsund. Den dertill nödigamark
erhöllsiutbytemot ägor, somutbrötosfrän ITaga;kungsgärd. Här hafvasedanmer
än tjugu är vidsträckta och kostsama byggnadsarbetenvarit i gäng och ka-
sernerna

—
eller rättare fästningen

—
sträcker sina väldiga murar ISngsmed

en vik mellan fasta Åland och Wärdö. Om vidden af dessa arbeten vittna

de ärliga förteckningar pä material och dagsverken, som varit synliga i en-
treprenad-annonserpä 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
pä Skarpans.

21. Hospitalet på Prestö.
Prestöär en liten holme iWårdö skärgård och bestod af ett enda hem-

man blott, intill dess ett hospital här inrättades för de sjuke af garnisoneni
Skarpans kaserner. En grekisk kyrka^är härmedförenad.

III. Satakunda.
Satakunda *), som i förening med Egentliga Finlandbär titel af hertig-

diime, utgöresaf det säkallade 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 Tavastehus och Wasa

*) Utom andra källor, har Gadds "Inledning till Björneborgs läns mineralhistoria'
hur blifvit rådfr»s*d.

län. Således, när manivester har hafvet, vidtagerSatakundas södragräns
ungefär tvä mil söder om Raumo vid kusten och gar sedan i (lerc bugter ät
ostsydost till en och en half mil norrom Koskis kyrka, der den böjer sig St
norr, går sedan vid Pungalaitio ät nordost, gar in iWasa län ät norr och
nordvest till en mil sydost om Soini kyrka, der den möter Österbottens östra
gräns och sammanlöpermed denna ät sydvest till Bottniska viken mellan Si-
deby kapell och Sastmola socken. Idenna omfattning är provinsen en af dö
störreiFinland och upplager isin störstabredd vidpass 15 samt i sin stör-
sta längd vidpass 20 mil.

Länga bergsträckor och landlhöjdermed längsluttande sidor intaga,jemte
vidsträckta moar, Satakundas mark. Det är Maanselkä, som, i det han ut-
sänder söderut en arm, för att åtskilja I'Bjänäs och Näsijärvis vatlensyste-

nier, skickar en annan gren längs österbottniskagränsen inåt Satakunda, för
att der förlorasig i skogbevuxna höjder. Frän Tavastland inrycker en an-
nan höjdsträckning,reser Kangasala as som en mur mellan sjöarna, går sedan
längs Kulovesi m. fl. vattendrag vesterut och utplattas i nejdenaf Koikiö,me-
dan en tredje går längs Pyhäjärvi genom Birkala och sä vidare, tills de»
förlorarsig iLoimijoki. Graniten är idessa berg den rådande och framträ-
der stundom naken; höjderna bestå för det mesta af klappuiblandad 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, sä att en del socknar i dessa
nejder, äfvensom Hvittis och Loimijoki idet inre äro slättländer. Vidlyftiga
skiffergängar finnas; deras produkter begagnasstundom till taktäckning. Bland
högreberg må nämnas Wanajanwuori iSuoniemi kapell och Pirunvuori 1
Karkku. Jordmånen omvexlar mellan lera och sand, kärr, myror och s[iår af
gammal sjöbotten. De stora skogar, som ännu betäcka de inre delarna af
Satakunda, voro för fä tiotal tillbaka mycket vidsträcktare. Årligen glesna

de mera för odlarens yxa och för att anskaffa förråder förBjörneborgs betyd-
liga trädvaruexport; kärren utdikas; björnarna drifvas ur sina gamla tillhöll
och ljusgröna tegar intaga alltmera de förra ödemarkernas område.

Fä landskaper i det öfveralltsä vattenrika Finland kunna i sjöarnasstor-

lek och mängd jemförasmed Satakunda. Dess vatten formera ett egetskildt
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system, som finner ett utlopp 1 den mäktiga Kumo elf. Detta genom otaliga
sund nästan utan afbrolt förbundna vattensystem tager sin början nordligasti
Ktzeri ?jö, på hvars vestra sida Maanselkä utgör vattendelarenoch afstän-
ger den samt öfriga sjöar inärheten från utloppet i de österbottniska elfvar-
na, Hangawesi,Toiwesi, som upptagerKeurunselkä med dess til-
lopp; vidare Waskiwesi, Rautawesi, Wisuwesi, Tarjannes,Sot-
kanselkä, Ruowesi,Jämingi,Palowesi, flödande genom Murola
fors ut iWangovesi, samt vidare genom Unkekiwen-salmi ut iden
långsträckta af otaliga fjärdar och vikar mängdeladeNäsijärwi, som äter
genom den praktfulla Tamperinkoski (Tamerfors) utgjuter sig iden kri-
stallklara och skönaP yhäjärw i, utgöra, förutom ett stort antal mindre
sjöar och vattendrag, en sammanhängande,på naturskönheter ytterst rik och
för framtida sjötrafik oskattbar kommunikationslinje. 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-
wesi,Roini,Mallaswesi,Ila u (unsclk a m. fl. utflyta. Dessa vat-
tenmassor utfalla nu genom Nokia strömi den genom andra tillflöden (der-

ibland det berömdaKyronkoski,Kyrofall) förstärkta Kulowesi, hvari-
från ändtligen Kumo elf genom Wammaskoski fors och ilere mindre
sjöar utströmmar, under ständiga tillopp, iBottniska viken vid Björneborg.
Att uppräkna alla Satakundas sjöaroch öfrigavattendrag, vore ett vidlyftigt
arbete; manbehöfver endast erinra derom, att ensamt iMouhijärvi socken
räknas 171 större och mindre sjöar och träsk. Bland de vestliga må endast
nämnas den 5 mil långa Kyröjärvi i 1Kalis, Isojärvi iSastmola samt
den genom S:t Henriks mord sä ryktbara Kjulo sjö.

Sä omvexlande insjötraktergöraSatakunda till ett af Finlands skönaste
landskaper. Än skådar vandraren frän höga åsar, såsom den i Kangasala,
sjö vid sjö,sä längt ögatnär; än hänryckes han från stranden af en storm
Bjö, såsomNäsijärvi, af en hel skärgård af de täckaste holmar,utströendesin
ljusa grönska öfver vattenspeglarna,än stadnar han häpnande och beundran-
de vid ett mäktigt vattenfall, såsom Kyronkoski. Vid flera af dessa sjöar,
såsom Kjulo, fästa sig forntida minnen; andra äter äro kända för sällsama
naturfenomener. Sä har, omtalar Mag. Lindströmisin under tryck varande
''Beskrifning öfverEura socken" *), en märkvärdig observation om den 3 mil

*) Oss benäget kommunicerad af författaren.

länga och1milbreda vestraPyhäjärvi,somanfnges hälla 31,167 \ tunnland 1
vidd. Tvärtemot den bekanta vid Finlands kuster rådande vatteaminskalßgen,
tros denna stora sjö varaimärkbart stigande. År 1750 omlalas att sjöngått
längt öfversina gamla bräddar, att ruiner af sten- och tegelhus varit synliga
60 alnar från stranden och 2 alnar under dåvarande vattenytan; år 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 trädrötteri
sjöbottnen. Hr L. kallar ett sådant vattnets stigande blott skenbart och här-
leder kärrens större sankhet, frän sjövattnets undaiifallande,hvilket fordom
uppburit deraslösa fly; om med skäl, ma lemnas derhän. Man tror sig äfveu
hafva observerat att Pyhäjärvi i5 till 6 år är i stigande, samt derefter åter
vexelvis en lika läng tid ifallande. — För öfrigt är landets starka sluttning
frän nejden af Tamerfors nedåt Hvittis — beräknad till 155 fot 8 tum pä 6

mi[ —en naturlig orsak till de täta vattuflöden höst och var, med livilka
Kumo elf plägar öfversvåmma lågländerna, till stort besvär för jordbrukaren.

Att Satakunda i forntiden varit bebodt af Lappar, derpä har man de ym-
nigaste bevis, icke blottien mängd ortsnamn — en hel socken är efter dem
uppkallad

—
utan ock ide många sägner, som om dem ännu återljuda;i

folkets mun, samt i vissa iornlemningar, som måste tillskrifvas dem. De siste
Lappar, säger Mag, Indrenius isina "anmärkningar omKeuru socken"', blefvo
af Fiunarne ihjälslagne vid Lapinlahti, en vik af Keurunselkä, för det de ej
ville anlaga kristna läran. Om deras trolldom m. na. skall snart åtskilligt
anföras. Allmogen förblandar dem icke sällan ined Jättiläiset och lliiet;
någon gäng äfven med Munkilaiset.

Satakundas nuvarande inbyggare tillhöra den tavastländska stammen,
dock att de, ju längre man kommer vesterut mot kusten, frångå den skarpt
markerade forntida prägelibåde lynne och utseende, som utmärker den äkta
Tavasten, samt antaga det något rörligare,mera hyfsade, menäfven grundare
skick, som anmärkes hos den underafdelning af stammen man kallat Sumer,
(Egentl. Finlands invånare). Vid kusten är Satakundabon från barndomen
uppfostrad till sjöman. Gadd anför som exempelhärpå, att vidpass är 1780
en 14 års gosse frän Eura Åmiune socken ensam med sin moder och syster
lyckligen fört sina föräldrars skuta fram och tillbaka till Stockholm. Töihända
har handelstrafikeu vid kusten något lossat hemkärlekens band. Som bevis
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harpa anföras de mänga utflyttningar, som ärligen och ntan särdelesnödtvång
förekomma iEura socken.

—
Att vissa socknar iSatakunda blifvit befolkade

ffenom karelska inflyttningar, förmodar Mag. -Warelius i sin ethnografiska
uppsats iSuomi för 1847. Att åtminstone flacklandet Hvittis senare fått sin
inbyggare, än grannsoknarne Kumo och Tyrvis, synes af den gamla traditionen
som säger:"när Kumobon säg en spån komma flytande nedåt elfven, företog
han en resa uppåt, för att söka sin granne, och fann honom försti Kaukola,
som är den äldsta by iTyrvis". Säkylä- och Säkkjärviböndernas fordua ge-
menskap bevitnas genom likhet i utseende, bygnadssätt m. m. Tiden när Ka-
relame utvandrat hität lärer dock ej kunna antagas senare, än i12:te eller
13:de seklet. Öfra Satakunda talar den rena och isina former fullständiga
tavastlänska dialekten, nedra Satakunda deremotdenstympade Peri-Suoma-
lais- eller Åbodialekten. Svensk befolkning finnes här blott i Hvittisboijärd
och några kustnejder af Sastmola samt i städerna, och äfven der är finskan
allmänt rådande bland de lägre samhällsklasserna.
ISatakunda var ännu i förra seklet klädedrägten stadigt densamma:

qvinnorna brukade till bättre klädnad skor med högaklackar, röda och blåa
strumpor, bredrandiga eller enfärgade korta kjortlar, lifstycken med skört,
enfärgade tröjormed långt lif och skört, fastade framtillmedhäkter; karlame
korta byxor med knappar och spännen vid knävecken, länga, dels ljusa,
dels mörka blåa tröjor och jackor, som räckte till hälarna, med bandistället
förknappar, Nu är här, likasom i Åbotrakterna samt största delen af Ny-
land och Tavastland, allti nästan ärligt 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 qvinnornasitta
pä bänksidan af stugan. Sina bröllopp firar han med mycket glitteroch myc-
ken välfägnad,menbegrafningarna äro enkla.ITyrvis föres liket en dag förut
tillkyrkan med häst, iHvittis bäres det ofta tvä mils väg till densamma pä
begrafningsdagen. Christihimmelsfärdsdagoch pingsttiden om qvällarne upp-
tändas lusteldar (Helka-valkeet) pä höjderna, och ungdomen samlas kring

dem till dans. Icke längesedan dansade man iSatakuuda efter säng; nu har
fiolen kommitistället. Runosängen är här utdöd. Dock finnes mycken vid-
skepelse qvar från hedendomen.

Satakunda höriekklesiastikt 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 höraunder Wasa hofrätt och lagsaga. Provinsen är fördelad
på 4 provincialläkare distrikter.

I.NedreSatakundahäradutgöres af denärmastkustenliggandesocknar-
na, nemligen: SastmolamedSiikaiskapell;Ulfsby (Ulvila) medßjörne-
b o rgsamtNorrma rks,Pämarks,Hvittisbofjärds(Ahlaisten kappeli)
Kullaoch N.akkila kapeller; vidare Eura med Kiukais och Hongi-
lak skapeller;EuraäminnemedLvvia kapell,Lappo, Raumo, hvartill
komma Hinnerjoki kapell af Lethala s. samt delar af Yläue och Pöytis som
höra till Eg.Finland. Trakten, af öfvervägande sandig jordmån, är rik pä
mineralier samt större och mindre vattudrag. Här söka sig Sastmola
(Karvia^,Norr marks (Lassila) ochEuraåar envägtillhafvet. Mäktigareän
dem alla tillsamman och segelbar ända upp till Lammais by iKumo är elf-
ven afsamma namn, — Kumo,hundradestora sjöarsaflopp, ryktbar för sinlax
och sin sik,di källa till välstånd för hela den kringliggandenejden.

Derföresmyckas ock dess mynning af en bland Finlands rikaste och drif-
tigaste sjöstäder,den som af alla skickar den störstahandelsflotta ut att plö-
ja hafven, nemligen

Björneborg. Denna stad, på finska P ori, är en af landefs äldsta, och
dess säkra tillvaro går] åtminstone;tillbaka till medletaf 1300 talet. Fordom,
säger berättelsen, fanns i Ylistaro by af Kurao 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 frän ar 1365 af konung
Albrecht. Staden vexte till och begynie 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 friasteaf alla yr-

ken,handeln. Den, store Gustaf Wasa,som pä alltsätt favoriseradesittnyaSand-
hamn, anbefallteär 1550Ulfsbyköpmän attflytta tillHelsingfors. Menköpmanna,
blicken såg längre än konungens, och Ulfsby höll sig uppe, ehuru med nöd
°ch trassel. Kort derpä, år 1558, lät dåvarandehertigJohan af Finland flytta

taden än närmare elfmynningen pä Björneborgs kungsgårds ägor, hvaraf



staden erhöllsitt nuvarande namn. Hans plan att befästa orten blef utan
påföljd; mer varaktigt blef hans minne der genom förunnandet af lika fri- och
rättighetermedlandets öfrigehandelsstäder.KonungErik XIVutfärdade Björne-
borgs privilegieraf den 10 Dec. 1564, hvilka sedermera bekräftadesaf konun-
gameJohan 111 (1576), Sigismund (1594), Carl IX (1604) ocli Gustaf Adolf
(1617). År 1641 hade man likväl återkommit till tvångssystemet, och för-
myndare-regeringen fann för godt att 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 50är fördubblatsin folkmängd och tiodubblatsinsjöfart.

Björneborgnamnes för öfrigt iFinlands häfder ianledningaf den riksdag
dåvarande riksföreståndaren,sedermera konung Carl IX härstädes höll under
de oroliga tidernaiFebruari1602. Emellertidhafvanyare häfdaforskare (Grön-
blad), som det synes pä goda skäl, jbetviflat denna tilldragelse. Isina en-
skilda annaler har staden antecknat svära olyckshändelser, säsom eldsvådorna
den 5 Augusti 1603, 4 Maj 1640, 6 Maj 1698, den 28 Maj samma är och slut-
ligen den 10 Juni 1801. Det var en gråkall dag, sädana man hvarje år har.
flera iJuni månad, och enbisternordvestblåstein ifränhafvet.Klockan12 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 dref lågorna öfverheladens. k. Hagatullssidanaf staden,som medför-
vånande hastighet lades iaska, utav att invåuarne ens hunno berga sin lös-
egendom. Man hoppades en tid att den ilovart 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 förödelsenfulländat sitt verk, 300 gårdar lago i aska och 3000 husville
sökte sig, darrande af köld, en tillflykt, somliga ikyrkan, andra i rior och
ännu qvarstående strandmagasiner,andra åter i närmaste bondgårdar. Ve-
terligen spilldes blott ett enda menuiskolif; en tioårig gosse blef innebränd.
Milda gäfvor tillströmmadefrän alla häll,och snart repadesig Björneborgef-
ter denna olycka, dess gator räknade, dess tomter utvidgades, och borgarens
idoga boning speglade sig prydligare än förr i vattnet af den 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 i449 tomter, deraf.lo Sro 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 genomenskilda bidrag underhål-

let feberlazarettäro här tillgängliga. Staden äger en högre och en lägre
elementarskola, en söndagsskola, en fattigskola samt en pensionsanstalt för
flickor. En genom enskilda bidrag af stadens fruntimmer inrättad fattigskola
har nyligen kommit till stäud. Stadens lutherska församlingvärdas af pastorn
iUlfsby. Folkmängden steg år 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 6,418 lästers drägt, hvariblaifd en min-
dre ångbåt, begagnad till att bogsera lastbåtar emellan staden och den 3 mil
derifrän belägna Räfsöhamn, hvarest sommartidengudstjenst hålles, värds-
hus finnes och mänga af stadens förmögnarefamiljer ses utflyttade.
IUlfsby socken liggaKoivisto (tillh. v. Numers),fordomkungsladugård,

nu en vidlyftig privategendom;Sonnäs (Suoniemi, tillh. v. Rosenkampff), äf-
ven ett stort frälsegods med indrägtigt fiske ielfven; Thorsnäs glasbruk
(anl. 1781, tillh.Riksten), somsprider en stor mängd fabrikater i södraFinland;
Fredriksfors frälse jernbruk (tillh.Falck) anl. 1771, med derunder lydande
Fredriksbergsämneshammare,samtNorrmarks jernbruk (tillh.Mellinm. fl.).
IEura vid det klara Pyhäjärvi ligga Kautua jernbruk (Falck), och Puisto
(th. Sahlberg) med dess nya berömda skola för ädlare fruktträn,samt iEura-
ämiune Wuojoki (Björkenheim);om dettaoch Kautua längre frammera. Sist-
nämnde socken har en fornlemning, "Linnanmaa" benämnd, hvarest man fun-
nit qvarlefvor 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 iLappo.

Vid hafskusten isydvesfra hörnet af Satakumla 10 mil frän Åbo ligger
den urgamla staden Raumo (Rauma) i pastoratet af samma'namn. Dess
älder förlorar sig långt in i den katholska tidens skymning, och dehafva fun-
nits, hvilka ansett Raumo for Finlands äldsta stad och fört dess anläggning
tusen är tiHlbaka ända till Björnpå Haga, ja längre. Dess namn har ock i
Rudbäcks smak blifvit härledt frän Raumur, Nors son, hvilken omtalas i
"Fundin IVorregur" Skada att härledningen frän finska ordet Rauma, sund,

V2.2
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ar omisskännelig. SS mycket är säkert, att sedan urminne tid en köpingoch
bytesplats här exsisterat och efterhand blifvit hugnad med kungliga pri-
vilegier. Sådana finnas af riksmarsken Carl Knutson ar 1442, af Christian I
1469, af riksföreståndarenSten Sture den yngre 1512, af Gustaf I1546, af
Johan 111 1568, af Sigismund 1594, af Carl IX 1607 samt af Gustaf Adolf
1616. År 1765 fick staden fri seglats pä Östersjön. Raumo ochLajo byars
ägor, beräknade till14 mantal om inalles 5949 tunnlands areal, äro staden
underlagde. Stadsplanen, upptagande 46 tunnland, är indelad i256 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 i13: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.Rådhuset är af sten, men skolhus, packhus samt öf-
riga publika byggnader af träd. Här finnas en lägre elementarskola,postkon-
tor, tullkammare, läkare, apothek och helsobrunn. År 1841 hade Raumo 1139
innevånare. Stadens handelsflotta utgjordes 1850 af 37 fartyg om inalles2559
lästers drägt och exporterar skogsprodukter. Under seduaste 50 år har Rau-
mo gått tillbaka,isamma män som Björneborgmed kapitalemas öfvermakt
utvidgat sitt handelsomräde. Raumos nuvarande folkmängd är mindre, än den
af Tuneld uppgifvesär 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 märkvärdigtrum bland Finlands städer. Det var dess gamla
fransiskaner eller gråbrödraklosteroch den dermed förenadehögskolan,Colle-
gium Raumense, som länge utgjorde landets högsta läroverk och en plant-

skola för flere af dess ryktbaraste män. Härifrän utgingo Mårten Skytte,

Finlands förste evangeliske biskop, Johannes Raumannus, kansler för Upsala

akademi m. fl. män afstor utmärkelse. Klostret, som dock hvarken i anseende

eller rikedom synes hafva kunnat mäta sig med det iNädendal, gick under

ikatholicismens allmänna skeppsbrott år 1526, men skolan fortfor dock ett

län°-t stycke iniden lutherska tiden och förlorade först efter inrättandet af

Åbo gymnasium (1626) all sin betydenhet. Likasom för att utplåna allamin-

nen af forntiden, gick vid samma tid (1639) öfver stadenen förhärjandebrand,

som dervid förstörde den äldsta s. k.Trefaldighetskyrkan. År 1682 drabbades

hela staden af samma olycka, blott kyrkan skonades. År 1572 härjade här

en svår pest. DS, säges det, hävde sig att borgmästarens dotter dog-, och i
hela staden kunde mau ej finna nog mänga friska att bära den döda tillgraf-
ven, utan mäste hon ditkörasmed oxar, hvilket syntes Raumoboerneså märk-
värdigt, att denna likprocession förevigadesi en tafla, som ännu är synlig pä
chorväggen. År 1657 härjade pesten ånyo. År 1697 blefvo 221personer in-
om Raumo församling dödeaf hunger.Iden kort derefter följande stora ofre-
den blef staden sä illa medtagen af allt slags nöd,att vid fredsslutet allenast
7 borgare och 6 hästar öfverblifvit.

Så mänga 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 heligajungfrun. Chorets tak
och väggar prydas ännu i dag af forntida bruna englar medutslagna vingar,
skonade vid kyrkans nya målning är 1830. Ett minne har dock gått alltupp
till nyaste tid, nemligen deihela landet bekanta Raumo spetsar, en frän
klostrethärstammande slöjd,med hvilkeu ännu för tjugu år 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 alltgenomgripandemachinväsende har lyckats producera älven spet-
sarne till ett pris och en finhet, med hvilkeu de fattiga knypplerskorna i
Raumo ej kunna uthärda täflan, och sä utslocknar denna näring efterhand af
sig sjelf.

11. Öfre Satakunda nedredelshärad ulgörsydöstra delen af Sata-
kundasamt innefattarLoimjokimed Alas taroochMetsämaakapeller, Orip-
pää k. af Pöjtis,Hvittis (Huittistenpitäjäs) med Wambula och Kauvat-
sa kk. samt en del af Pungalaitio,vidareKumo medHarjavaldak. samt
Kiulo och Säkylä. Nejden är skogrik, isynnerhet Loimjoki och det vid-
sträckta Hvittis,ilänga tider ett skördefält för sågverken och ett ymnigt
förrädsmagasin för Björneborgs export. Numera får mau dock sökastorverks-
trän långt upp iIkalis, ty närmast Kumo elf,som flyter genomnejdenmed
många mäktiga forsar, äro skogarna mest uthuggna och ha lemnat plats ät
stora tättbygda byar med vidlyftiga åkerfält. Kumogärd (th. v. Knorring) i
soknen af samma namn, numera ett säteri, var fordom en kungsgård, som
mycket omtalas i14:de och 15:de seklerna, och landet deromkriug kallades
en tid Kumogårds län. IYlistaroby af samma socken visas S:t Henrik*
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predikohus, hvarom mera uedanförc. Här, säger inan, varifordom en köping,
Öster Telje (Teljan kaupungi), och man visar der en stor sten, Saxan-
kivi,hvarpä de handlande skola ha upplagt sina varor. Säkylä ar ryktbart

för sina qvarnstenar, som ännu för tjugu till trettio ar tillbakahar tillverkades
istor mängd för nästan hela vestra Finlands behof. Nu har väl denna till-
verkning mycket aftagit,men fortfar dock.

111. Öfra Satakunda incdlcdels häradomfattarprovinsens ostligade-
lar och utgöres af Birkkala med Harju och Ylöjärvikk.,Wesilaks med
Tottjärvi k., Karkku med Suonniemi k., Mouhijärvi med Suodennie-
ml och Lavia 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, tillhörade 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 (Spåret, 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 pä ena sidanNokiagärd(Törngren) och
Wik (Brakel). Wesilaks har Laukko, hvarom mera nedanföre. Karkku
har Kuljo (Mellin) och Kauuiais (Wegelius). Här höja sigdefantastiska
konturerna af Pirunvuori,pä hvars höga bergstopp i tre afsatser en] jätte-
hand ■

— varesignaturens egen,eller,som folktronmenar, de onda makternas—af
väldiga granitblock danat en märkväldig grotta af 4 till5 fammars längd.
Tyrvis, der man för hundrade är sedan ville anlägga en köping,räknar bland
sina märkvärdigheter Wammaskoski nya bro vid utloppet af Kulovesi,
måhända den bredasteihela vestra Finland.IMessuby, \ mil från Tammer-
fors, finnas en "Kalevan-kaugas"och en "Kalevan-kivi" anmärkningsvärdaför
namnets skull. Hatanpää egendom (Idman), äfven iMessuby, höjerpä en
udde iPyhäjärvisin mörkapark och står 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 naturens vink ejmissförstås.Kongl. brefvet af den OJuni 1775 grundla-
de här en stad, tillhvars.utrymme PresidentenBaron Boije afstod Tamerfors
rusthåll ochPyynikkö augmentshemman. Fundationsbrefvet är dateradt d. 1
Okt. 1779, och den 1Avg. 1821 erhöll Tammerfors fristadsrättigheter,hvilka
närmare bestämdes d. 16 Juni 1824.

Under staden lyda 425 tunnland jord, förutom stadsplanen, som utgör
169 tunnland, indelad i268 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 tillMessuby pastorat, dock med egen predikant. Istaden finnas lä-
gre elementarskola, söndagsskola samt en af Hrr Nottbeck &Komp.underhål-
len småbarnsskola. Tammerfors har 27 handlande, 4 hökare, 12 öppna han-
delsbodar samt tvä stora marknader *). Stadens vigtigaste näring är likväl
fabriksrörelsen.Förutom oljeslageri samt en klädes- och en läderbabrik, finner
man här det störstapappersbruk i landet, tillhörande Hrr Frenckell &
Son samt betydligen utvidgadt och försedt med engelsk maschin är 1843.
Bruket producerar papper af alla slag till ett värde af cirka 30,000 rubel
silfver årligen. Arbetarnes antal 1849 var 108. An större kapitaler äro ur-
sprungligen af Hrr Fiulayson & Komp., sedan af Hrr JVottbeck & Komp.,
nedlagda uti det vid samma fors,något 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 högahuset och producera^ der garn, men isynnerhet väfnader till ett
ungefärligt värde af165,000 rubel silfver ärligen. Den äldre fabriksbygnaden
blef för få är sedanlågornas rof, men blottföratt lemna plats åt en ny, än
ståtligare, hvilken snart som en fenix reste sig upp urruinerna och höjer sin
tornlika skepnad vid sidanaf Hr Nottbecks skönaengelska trädgärd.

Tammerfors är den stad, som troligen en dag skall intaga första rummet
bland Finlands uppstäder. Ursprungligen en utländskplanta,närd af utländska
kapitaler,har fabriksrörelsen här blifvit fullkomligen bofast. Forsen, det endaTammerfors. Denna stad, pä finska Tamperi, hvilken man ej utan skäl

gifvit detsmickrandenamnet "Finlands Manchester", är ett af de vakrasteoch
varaktigaste minnen Gustaf 111 efterlemnat iFinland. Här, der Näsijärvi
genomenaf landetsmäktigaste forsarutgjuter sit vatteniPyhäjärvi

—
ett läge,

*; För såväl Tammerfors, som följandestäder, torde det varaöfverflödigtatt upp-
räkna läkare, apothek, postkontor m. in. som med få eller inga undantag äro
att tillgå ialla Finlands städer.
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af Finlands många mäktiga vattendrag, som industrin tillfyllest uppskattat,
är den outtömligakällan till en rörelse ännu mängfaldt större än den nu-
varande. Hit strömma från när och fjerran otaliga båtar 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, pä
engäng aflägset genom distanserna frän en närmare beröring med främmande
elementer och likväl nära nog genom sjökommunikationerna,bär Tammerfors
den genuinaprägelnaf 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 förarbetasamt med folklynnet införlifva en nyare tids
verksamhet. Dess betydenhet som fristad är ännu icke fullt uppskattad, men
torde blifva det en dag,när jernvagar fortsätta sjöarnas farleder ända ned
till kusterna. Säkert är icke heller det en tillfällighet, att nejderna kring
Tammerfors äro att anse som centrum förden vestfinska dialekten, d. a. bi-
belfinskan, en omständighet, som antyder ortens centralaläge, icke blottiraa-
terielt, men äfven iintellektuellhänseende.

IV. Öfre Satakundaöfredels häradutgöresaf provinsens norra
och inre delar samt omfattar soknarna Ikalismed Kanganpää, Karvia,
Parkano och Hongajokikapeller, Tavastkyro med Wiljakkala k.
samt endel af Ruovesi med Kuru kapell. Dessa nejder, glest bebodda, för-
utom sjöstränderna,hafva elt tycke af enslighet, som ökas genom den nästan
totala bristen pä andra herrgårdar, än presterskapets gästfria boningar. En
ofautelig ödemark, den fordom för sina röfvarehistorieroch 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 österutaf Näsi-
järvis fjärdar m. fl. andra sjöar, men visar sig] äter iRuovesi 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 Björneborgarnes yxor vid roten af Ikalis furor. Midt på mon
ar den ryktbara Kungskällan, der ingen resande underlåter att läska sin
törst under sommarhettan; här, säger man, hvilade för hundra år 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 när (111 den resandes öra det mäktiga bruset af Kyr o-fall.

V. Satakunda härad inom Tavasfehus län utgöresaf provinsens ostli-
gaste delar med soknarna Lempälä, Kangasala,Orihvesi, delar af
Ruovesi, Birkkala, "VVesilaks, största delen af Messuby samt hela Teisko
kapell.Dessa nejderbildadenöstra omgifningenaf Näsijärvis stora vattenbasin :
samma rikedom pä sjöar, höjder,dalar och den mest vexlandenatur. Kanga-
salas skönhet är nästan ett ordspråk:Kangasala ås, besjungen af Runeberg,
beundrad af hänryckta resande, bjuder åt båda sidor det vidsträckta färgspe-
let af blåa sjöar,mörka skogar och ljusgrönastränder. Här förenarKaiv an-
d o 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 attsannolikt aldrig
fortsättas pä samma ställe, utan förmodligennågon verst derifrän vid Hula-
ns. Men Rikala kanal är icke den enda ofullbordade.ITamerfors lefver ännu
Rådman 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-
mngesumma. Att denna plan kommer till utförande,är mindre troligt. Sä-
kert är, att de mänga smala näsen och åsarnamellanstora sjöarlikasominbju-
da spaden att lossa elementemas bojor, och att nya planer, mera beräknade
och lättare att utföra, ställasiförbindelse med den projekterade nya jernvä-
gen frän Helsingfors ät norden.

Kaugasiila har en mängd af inbjudande herrgårdar,bland hvilkamä näm-
nas Joutsiniemi (Armfelt), Ljuksiala (jVleurmaif), Fräns ila(Aminoff),
Wägsjö(JFavoriif) med dess säg och förträffliga grynqvarn. Största egen-
domen i Lempälä är Las tus (^Nyström}. Orihvesi har Haga (Boisman)
och Säyuäjoki (Granfelt), och sedan man öfver mon, med dess ödsliga
"Kallenautio" och dess för sina svära backar illa beryktade "paha viista"
kommit tillRuovesi, finner man der mellan de många sjöarna Aminoffska fa-
miljens Pekkala och Lindnäs samt Storminlemi (Enehjelm). Situatio-
nen pä der. björkbevuxnabacken nära Ruovesi kyrka är för sin täckhet be-
römd. En annan punkt, ryktbar för sina ntmordentligt vidsträckta utsigter.
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är Eräpyhä bergklint iEiäjärri, tomnamnetantyder,ensärdeleshelig;ort,der
man i fordna tider funnit mänga spär efter hedniska offerställen, men hvilka
spar numera galt totalt förlorade.

VI.Kuortanc härad omfattar, jemte flera österbottniska soknar, jem-
väldettillWasa län hörandenordöstrahörnet af Satakunda, nemligen Keuru
socken med Pihlajavesi och Muldia kk. samt Wirdois och Etzeri
kapeller af Ruovesi socken. Höjder,sjöar och tallklädda 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 på ena sidan be-
gränsad af en hög lodrät bergvägg, pä den andra af lågland mark, sträcker
sig med ett litet afbrott omkring 3 verst ilängd, med ett pä sina ställen för-
vånande djup, under det att bredden åldrig öfverstiger8 a 10 famnar. Keuru
med dess kapeller, en af Lappames sista uppehållsorter imedlersta Finland,
var ännu för200 är sedan en utmark, Tivarest kringliggande socknar tidtals
idkade fiske, jagt och svedjande. Keurus läge är skönt mellan Ukonselkä och
den 2'/2 mil långa Keurunselkä, som genom det 5 famnar höga Män11a fall
utflödariKuorevesi vattnen.

Satakundas Minnen.

1. Sanct Henriks Predikohus.

Omkring fem mil frän Björneborg, när man en tid passerat långs strän-
derna af den mäktiga Kumo, kommer man isocknen af samma namn till en
stor by vid namn Ylistaro. Stället har sin märkvärdighet såsom forntida
plats för köpingen Östertelge, Björneborgsvagga, af hvilken nu intet annat
återstår, än möjligenen viss rörlighet,spekulalionsanda och dryghet hos byns
befolkning.

Invid byn och till höger om vägen, när man färdas ät sydost, ser man en
gammal förfallen lada eller ria af sä 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 en skygg vördnad betraktar allmogen ännu i dag detta "Pyhän
Henrikkin saarna-huoneh."

Fordom när Sanct Henrik, Finlands skyddspatron, ännu gick bland de Ict-
vandes tal och drog omkring att predika korset för hedningarna, kom han öf-
ver sjöar och ödemarker äfven till denna nejd. Allt folket församladesig 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 blåa dome till tak. Men stundom predikade han för sina lärjungar
ien 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 hugsvaladesjälar, än ifrån mån-
gen praktfull kyrka, strålande af guld och herrliga taflor.

IVar Sanct Henrik sedan drog bort och under samma färd led martyrdö-

den för Lallis yxa pä Kjulo sjö, blef rian stående qvar såsom ett evärdeligt

minne af den helige mannens besökiKumo. Under kalholska tiden skedde
der mångfaldiga underverk, som här vore för vidlyftiga att uppräkna, sä att

icke allenast mänga sjuka blefvo helbregda idetta hus, utan jemväl mänga
böner blefvo hörda och menniskor pä annat sätt hulpna, när de 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,ätt 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 gån-
gerna har den öfverbygdanyare 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 slår qvar
ännu efter snart fulla sju århundraden, och den som icke tror pä andra under-
verk, måste åtminstone tro pä detta, som intygas af sägners sanning och egna
ögons vitnesbörd. Man må dock härom tänka hvad man vill: sä mycket är
visst, att byggnaden är mycket gammal och att ingen historisk forskningkan
beslå sägnen derom med lögn. Dess väggar äro gröna af seklers mögeloch
till hälften infallna af seklers vanvärd. Norra gafveln lutar till fall, och snart
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skall det fordras ett nytt underverk, for att upprätthälla ilen katholska reliken
under lutherdomens likgiltighet och nyare tiders stora otro.

Att förekomma denna förstöringaf en bland landels äldsta fornlemningar,
väcktes för flera är sedan fråga om insamlandet af medel för att genom en
kringbygnadaf sten bevara frän undergång Sanct Henriks predikohus. Medöf-
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 alt
bygnadens läge tätt invid landsv^fen fordrar dennas flyttning ål 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 slundom besökerdettarum,

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
förgätnaplats han dock städse intager iFinlands häfder och det folks minne,
förhvilket han dött.

2. Pispala och Prouasti

kallas tvenne bondhemman inejden af Tammerfors, om hvilka en gammal sä-
gen gar att de erhållit sitt namn genom följande öfvernaturliga(illdragelse.

Förmänga hnndra är sedan, säger sagan, hände sig att ett ondt väsende,
som af gammalt ät 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 på skrala farkoster färja sig

öfver lugnvattnet. Slället var af vigt som smalaste öfvergängspunktenmellan
de folkrika trakterna a ömse sidor om de stora sjöarna, och sannolikt hade
den lede fienden just derföre, i hopp om rikelig fångst af själar, här nedslagit

sina bopälar.

Nejdens inbyggare, som voro långt ifrän att ana tillvaron af en sä farlig
granne, fortforo emellertidiall oskuld att passera öfver slället, som de af 81-

*) Muntligen meddelad folksägen.

-der varit vana. Frestaren rar då icke sen att knipa sig än en, än eu annan
syndig själ, sa att (id efter annan mänga olyckshändelser inträffade vid öfver-
farten, bätar af osynliga händer neddrogos i djupet och annars förunderliga
tillbud störde trafiken gäng efter gäng. Detta förekom dock slutligen det be-
skedliga folket al11för besynnerligt. De gingo således till sina prester och frä-
gade deras mening, hvad som vore pä färde och hvad som vorealt göra.Pre-
sterne rhdslogo derom allvarligensamt sfadnade and(ligen vid den oförgripli-
ga mening, att delta allt vore djefvulens funder, hvilka endastgenom krafliga
besvärjelser kunde förekommasför framliden.

Detla skedde.Nu företogos här (ill det vanryklade ställethöglidligapro-
cessioner, anfördaaf bäde biskop och prost, messor afsjöngos, stränderna be-
slänkles med vigvatten och mångahanda mustiga kraftord lästes, men allt för-
gäfves. De helige männen voro mycket ihärdige, de fortsatte försökeni ar
och dag samt uppburo derunder mången fet skinka och mången rar ost som
vedermälen af invänames tacksamhet, men ack, det balade allt till intet. Nu
hetle det att sammanskotten voro för ringa; man måste ihägkomma kyrkan
med ännu rundligare gäfvor och sedan börja på nytt. Allt väl, man gjorde så,
men framgången blef lika liten. Den onde gästen lät icke allenasticke skräm-
ma sig, utan bedref fastmera sitt oväsende argare än förr, sä att. slutligen
öfverfartenpå delta ställe, för de mänga olyckornas skull, måste alldeles in-
ställas. Nu förklarade presterne att företaget misslyckats af brist pä tro,
hvarpå de öfvergäfvo alla vidare försök och tröstade sig med den läckra va-
luta för deras besvär, hvilken i denna oskuldsfulla tid gjorde tjenst i slället
för den syndiga penningen.

Vid samma lid bodde icke långt frän Tamperikoski och öfvergängsstället
Ivenne hederlige och förståndigebönder, som frän början icke haft riktig lillit
(ill de andlige fädemes besvärjelser och sinsemellan begrundat huru man bor-
de bele sig, för alt, ulan alla processioner, komma den stygge fienden pä
skam. Och emedan hela traktens nöd och vedermödagick dem mycket till
sinnes, beslöto de, efter länga och gudliga förberedelser, att sjelfva bngifva
sig åslad, för att antingen blifva hela nejdens befriare, eller duka under som
marfyrer för den goda sakens skull.

Detta sitt beslut utförde de manhafteligen. Tidigt en morgon infunno de
sig- pä slället och började att ansälla den onda anden medbesvärjelseraf dca
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kraftiga sort, att han kände sig högeligengenerad. Ibörjan försöktehan att

adeda besvärjarne med list; än hördes midt i forsen ett nödrop såsom af en
drunknande: än ropades de båda männen vid namn i skogen; än flaxade be-
synnerligt granna fåglar och andra belåten fram och äter förbi deras ögon.
Men de två läto icke vilseleda sig, de voro frestaren för sluge, och de fort-
foro med sina kraftord, sä att det brakade i skogen och stenarna på stranden
spräcktes liksom af äskviggar.

Nu råkade Satanas i nöd ocli 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 till strid om öfverväldet. De
mest förfärande tilldragelser begynte, tilldragelser, för hvilka det modigaste
sinne skulle med bäfvan ryggat. An hördes i luften ett ljud såsom af tusen
ormars liväsande; än rullade den väldigaste äska med knallar och ljungeldar
tätt invid jorden, som ville den spränga hela verldenistycken. Än skalf hela
jorden under de modige männens fötter,som ville den uppsluka dem lefvande
ulan nåd; än reste sig sjön med tornhög-a vågor och förfärligt brus såsom en
ocean i uppror, och dervid steg vattnet sä högt, att besvärjarne slutligensto-

do ända till medjan i vågsvallet.Men de tvä läto icke skrämma sig, de fort-
foro att utsäga än mäktigare ord. Och det vet man här i landet, att ordet,
kraftigt taladt, bryter all fiendtlig makt, vare sig en naturlig eller en öfver-
naturlig. Detta erfor äfven Satanas till sin både skam och skada. Ty när
han en tid förgafves spjernat emot besvärjelsen, måste han änddigen med
blygd ge vika och ulan allt vidare krångel draga sina färde pä ögonblicket.

Under flykten återhämtade han likväl en del af sitt förrakurage och bör-
jade inbilla sig, att om han gräfde ett nytt ullopp frän Näsijärvi till det ne-
danföre liggandePyhäjärvi, skulle ingen kunna fördrifva honom frånhai\s eget
verK, hvarförehan ämnade der efter behas;husera. Han stal derföreunder flyk-
ten en half skofvel frän en gärd i granskapet och valde ett ställe invid Pyy-
nikköberget såsom det lämpligaste för näsets genomskärande. Här begynte
han gräfva och tog med sitt usla redskap sä kraftiga tag, att af hvarje skof-
vel, som togs ur backen och utkastades iPyhäjärvi, uppstod en holme, som
der kan ses ännu i dag. Men flera än tvenue tag med skofveln hann den le-
de fienden icke taga, ty, o under! i samma stund begynte klockornaigamla
Birkkala kyrka att ringa af sig- sjelfva, och vid detta ljud fann Satanas för
godt att hastigt fly, men denna gäng för att icke mera återkomma. Väl trod-

des, att han ändock vistades någon tid pä de små holmar han sjelf uppkastat,
och tid efter annan såg man liken af drunknade der uppflyta. Men ändtligeit
lärer han ock härifrån ha dragit sina färde och lemnat trakten i fred, (y 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 äter till sina hemgårdar och helsades,som man
väl kan föreställasig, med stor heder och vördnadsom nejdens befriare. Och
vare sig nu att man endast ville Isjelfva gärdamas namn förevigaminnet af
en besvärjelse mäktigare än både prostars och biskopars, eller att man här-
med ville taga en liten oskyldig hämd uppä de goda preläterne, som låtit
sä väl betala sig för det de sä litet uträttat, alltnog,de tvä böndemesgär-
dar fingo för evärdeliga tider namnen Pispala och Prouasti, hvilkade med
heder bibehållit intill denna dag.

Hvad angår de tvä skofveltagen iPyynikkö landet gentemot holmarna,
hunna de der ännu beses af alla som ha god tro och icke hellre vilja förklara
dem för vanliga jordras.

Den mystiska 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 iPirunvuori och derifrän 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 såg dervidstora stenar komma fram-
rullande af sig sjelfva eller flyta längs Kumo elf. Men eng-äng när en stor
stenflotta kom nedflytande, gol hanen och stenarna sjönko genast till botten.
När man fått Hvittis kyrka färdig-, ringdes enhel dag med klockorna; slutli-
gen hörde man flera gängor upprepas: "heitänkömä? heitänkömä?"(skall jag
kasta?). "Nå kasta dä!" svarade en, och strax kastade jätten frän Ripuvuori
berg pä y, mils afsländ mot kyrkan en ofantlig klippa, som under farten lyck-
ligtvis gick i tre stycken, hvilkaallaännukunna ses, hvardera sä stort som ett
mindre hus. En dylik sten är kastad frän Kukkuri berget pä % mils afstånd
mot Tyrvis kyrka.

3. Lapparne, Birkkarlarne och Kurckeslägten.

Far man tro sägnerna, så bodde i äldsta tider kriug.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 läng tid förgät! sedan de drefvos
norrut. De fara ännu omkring i väderhvirflar och samla fåglar, hvilka de med
sin trollmakt drifva till den brödlösaLappmarken. 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, dä skall man se sig noga omkring. Man blir
dä varse en Jåten 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 qvasfar, och när hon
vill resa vidare, sätter hon sig att rida pä den ena, men med den andra hvif-
tar hon till blåst. Detta är orsaken hvarföre icke skogsfåglarna ökas, såsom
de borde. Man vet ock annars, att i hvarje väderhvirfvel far en lappgumma
fram, och det är icke rädligt att ihvirfveln kasta en knif eller annat, som
gumman tager illa upp, ty dä är man tvungen att följahenne upp till Lapp-
marken. Detta händeenTyrvisbo, som höbergningstidenbegafsigåstad och först
jultiden ankom till ort och ställe, der han säg sin knif fastsittandeivärdin-
nans höft. ''Se der är ju min knif!" yttrade han. "Vet du icke det!" svarade
husbonden; "efter den kom du 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 möjligasthastiga
färd. Den äldste lofvade framförasin man "niinkuin teeri ja tuuli" (som orren
och blåsten); den mellersta "niinkuin pyssyn nuoli" (som bössskott),men den
yngsta "niinkuin ihmisen mieli" (som menniskotankenj, hvarpä denne sattes
med den resande i ett träg och detta äter med det enda ordet "huis" sattesi
sådan fart, att man iögonblicketvar pä taket af Karkku kyrka. "Känner du
igen dig?" frågade lappgossen. "Nej," svarade Tyrvisbon. Man hoppade nu
först till Wammaskoski bro och derifrän tillFinnens egen gärd, som till min-
ne af det mäktiga "huis" fick namnet Huisu.

Vare nu huru som helst med Lappårnes trollkraft; visst är, att de iSa-
takunda fingo mäktige fiender, som kufvade, skadade och slutligen förjagade
dem. Desse'fiender voro Birkarlarne, ett besynnerligt folk, om hvilketman
gissar mera än man vet. Hälften krigare, hälften köpmän,vorodesannoliktko-
lonister ochnyomvände,hvilkaslust till vinning ochäfventyr icke fann tillräckligt
utrymme idet samhälle, som pä 1200 talet med all makt sträfvade att ordna
mg med biskopen i Åbo till medelpunkt. De trängde derfijre in i det inre af

Finland och underlade sig med styrkans rätt de fögaMiirtbare Lapparne,som
af dem behandlades med mycken hårdhet. Visst stod der ock mången för-
tviflad kamp på stränderna af Saiakundas sjöar; men tiden har deraf bortso-
pat alla spår. Det vet man blott, att Birkarlarne, — hvilkas namn man än
velat härleda af detsrenska Björkö,än af det björknäfVer, hvarmed de tros
hafva omlindat sina ben, och efter hvilka Itirkkalasocken än idagär 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 Ma thias
Kur ek.

Detta namn har för Satakunda en egen välbekant klaug, emedanKurcke-
släglen, en af Finlands berömdasteinhemska ätter, hade sitt stamsäte pä
Laukko i Wesilaks och utgör ämnet för mänga af ortens sägner._ Hvem kän-
ner icke dcii iKanteletar infördasköna 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
frän en finsk bonde.

T äldsta lider bodde i Wesilaks endast Lappar. De voro hedningar och
lälde ingen kristen ibland 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 imången härfärd både pä 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 au en menniska. Denna Potko sände
han till Sverige pä skryt, för att utmana den tappraste man ilandet till en-
vig; och han trodde fullt och fast, att i det riket funnes ingen, som kunde
stå Potko emot. Härdt nära var det, att sä ock skett, ty ingen af svenska

«) En förf. jH:fors Mbl. 1844 N:o 17, hvarur vi lånat traditionen om Knrokarne,
anmärker, att BirkUala, KarUUu och Lempälä äro ganska gamla socknar, medan

Orihvesi, Ruovesi och Keuru ännu långt sednare utgjorde s.k. eriemarkor (erä-
maat), besöktablott för fiske och bete. Se ofvan om Keuru.



kungens kämpat' vägade sig deran, och sjelf »att kungen ledsen och flat öfver
de sinas klenmod. Dä rann honom ihagen 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 trollkunnigaLappar; der 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 läsa öfver sin ovän många kraftiga ord,
medan denne låg i sömn,och nu var förtrollningenbruten. Man ställde alltså

till en holmgång. Ien fjärd af sjön ligger en liten holme, som än idag kal-
las Kurjen kivl, och här landade kämparne pä utsatt tid i livar sin lilla
båt. Knappt hade Mafhias satt foten pä land, innan han sä kraftigt sparkade
Ryssens båt, att den lossnade frän land, for öfverhela sjönmed 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 båt för återfär-
den." Förgrymmaddrog Ryssen sitt svärd och högg Mathias, sä att hans
högra arm flögaf och han sjelf dignade ned pä ett knä. "Sina hyppäät niin-
kuin kurki" (du hoppar som en trana), utropade Potko triumferande. Alen
Mathias, som var vensterhändt, hoppade opp och sade: "vielä mina lentääkin
taidan" (ännu kan jag flyga) och gaf i detsamma sin ovän banesär. För den-
na bragd gaf honom kungen det af Lappar bygdaLaukko tillskänks med vid-
sträckta ägor, hvarpä Mathias antog sin fiendes speord till slägtnamn och kal-
lade sig Kurki, försvenskadtKurck. Fråu honom härstammar den beröm-
da slägten af samma namn.

De gamle berömdeKurekar 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 sin ättling Axel Jönsson Kurck till Ilannula stamfar för de yngre
Kurckarne. En af dessa, president iÅbo hofrätt, blef år 1651 friherre till
Lempälä,men miste sedan detta friherreskap genom Carl Xl:s reduktion, och
från denna tid kan man räkna Kurckcslägtens förfall.

4. Kaivando

Mallasvesi och Roine, jemte flera med dem förenade vidsträckta vatten-
drag, utströmma genom Walkeakoski iWanajavesi medelst ett J5fots fall i
tveune afsatser. Idenna fors, som utgjorde det enda afloppet förett sä stort
vattensystem, voro icke mindre än 15 qvarnar anlagda och strömfåran upp-
dämd till endast 7 alnars bredd. Följden var att sjöarnas ytor stego, att lag-
lända ängar iKangasala,Pelkänä, Ilauho och Längehnäki totalt uppslukades,
så att. der fordom hölador stått, man slutligen fann ett djup af 3 alnars vat-
ten. Folket klagade, men qvarnarua 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 föllo3%
fot och en del af vattnets inkräktade områden ätereröfrades.

Samtidigt härmed, år 1820, började man genomgräfva smalaste stället af
den as, som iKangasala åtskiljer de stora sjöarnaLängelmänvesi och Roine.
Åsen var här 200 alnar bred och 43 fot höjdöfver den 5, och slutligen ända
till 6/1 fot lägre liggande Roinis vattennivå.Som eu märkvärdighetkan näm-
nas, att de stora sjöarna norrom åsen fordom hade sitt naturliga utloppgenom
Särsa a, men är IGO4 bröto sig böljorna en ny väg vid Iharigenom den
s. k. Ihari ström", hvarigenom sjöarnas ytor dä betydligt föllo och det förra
afloppet blef torrt. Likväl steg vattnet ånyo, till följe af 6 i Ihari anlagda
qvarnar med deras fördämningar, som gäfvo anledning till nya klagomål. Pä
samma ställe, der nu gräfningen företogs,syntes spär af fordna gräfningar,
som man förmodar, från den tid, när Katharina Månsdotier bodde päLjuxiala.
Åsens jordmån bestod af lösrinnande sand, hvarföre den största försigtighet
var af nöden, pä det att vattnet ej skulle skära kanalen djupare och belasta
de nedre sjöarnaraed 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 mänga utmärkta
verk öfver hela Finland; botten pålades öfverallt ochdoceringarna reveterades
med stenläggning. Bron för allmänna landsvägen var redan uppförd pä träd-
bågar öfver kistor af sten och allt syntes beräkuadt att väl emottaga de ännu

') Di-tiiljerna benäget meddelade af Löjtnant LennartFörsten.
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af dammen utestängda vattenmassorna, dä en oförutsedd händelse plötsligen
förstördeflera års arbeten.

När dammen småningom öppnadesoch det häftigt påträngande flödetbe-
gynte spela genom öppningen,undanskars natten mot den 3 April 1830 jorden
ihast sä djupt, att pälarne svigtade, de första hvarfven gåfvo vika. och ingen
mensklig makt kunde uppehålla de påträngande vattenmassorna, som pä ett

dygn stego i kanalen från 3 till 25 fot och vidgade dess bredd till20 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
bortsköljdaaf vågorna. Strömmens våldsamhet saktades först då, när Roine
stod på samma nivå som Längelmänvesi; men den åsyftade fällningen af den
seduare var ock med detsamma komplett, utloppet vid Ihari torrt och 4500
tunnland jord, mest god ängsmark, vunna för odlingen. Roines vatten, som
ibörjansvämmade öfver, sänkte sig efterhand, 7 torra qvarnar inlöstes vid
Ihari, bron öfver kanalen uppfördes ånyo, prydligare än förr, kanalen island-
sattes och har alltsedan, utan vidare ofärd, utgjort pä engåhg 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 blodigaklubbekriget. Men spåren äro här af tiden bortsopade; man
vet icke ens om, när och hvar de blodiga strider stått, om hvilka sägnerna
tala; Här har man slagits i fordna tider, heter det; man frågar när, men in-
gen vet. Dä säger man:det var under klubbekriget.

Frän stora ofreden under Carl XII har man iKeuru en tradition *j af
hufvudsakligen följande lydelse. Fienden sköflade i denna nejd, som den ti-
den var en ödsligvildmark utan vägar, hvarpä ännu i dag är brist. Då före-
togo sig Keuruboerne att mota hans framfart med ströftäg', ett småkrig, som
med list och tapperhet fördesioländiga pass och på ensliga sjöstränder; ja
de lyckades att plundra en rysk transport iLängelmäki och nedhuggabetäck-

*) Antecknad af Mag. Keinholm.

ningen. Dervid, säges det, lyckades en skräddare att tillgripa och liemligeu
dölja det mesta af bytet; men Gud straffade mannen med galenskap. IJön-
dernes anförare pä dessa ströftäg voro tre blöder, bvilkas namn ännu fortlef-
ver med hjelterykte pä allmogens läppar. De voro nemligen söner tillVläva-
rande kyrkoherden Georg Härpman, som befinnes hafva dött är 1729; men
traditionen görmellan dem ingen skilnad, utan kallar dem alla gemensamt

"Härkmannin pojat." Alla tre voro unge män af ovanligkroppsstyrka,
och alla tre voro folkels sjelfvalde anförare.Man visar af deras storverkännu
idag en djup graf, öfver hvilken landsvägen gar förmedelsten bro, och med
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 från Keuru
kyrka, der Tarhia sjö skjuter fram nära Kelvelenlahti, som genom Kivilahti
sammanhänger med Keuru 2>/, mil länga sjö. Grafven gräfdes öfverdet knappt
10 famnar breda näset, och alla båtar bortskaffades frän sjöarnas östra sida
till den vestra. Här värjdes landet en tid bortåt med stort mannamod, men
skitligen kom fienden öfver förmedelst sin öfvermaktoch genom kunskapare,
som röjdeböndemes ställning. Härkmannin pojat mäste då med sitt folk reti-
rera till Ampiala högabacke, kanske den högsta kulle af Maanselkä imed-
lersta Finland. Der förföljdedem ett parti "Sissit," d. a. partigängare, bestå-
ende af kosacker och fotfolk, och de uttröttade, till antal underlägsneFiunar-
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 förghigos i lågorna.— Nära detta ställeblot-
tar den höga åsen sin hjessa af granit, och pä 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 vallhjoneniutmarkerna. Men
under stora ofreden nyttjades den af Ryssarne att gifva signaler.

Bland nyare minnen är det omöjligtatt tänka på 1808 ars krig, utan att
erinra sig Björneborgsregemente. Det förstaistriden, det sista pä återtåget,
städse trotsande faran med kall blod, var denna trupp, som en samtida förfat-
tare uttrycker sig, "pä engäng de tappres vagga och högskola under detta
krig." När man i krigets början säg de välmående gestalterna i deras nägot



paltigauniform och foga paradmässiga skick, furmos väl de, som väntade fö-
ga af Björneborgarnei lält. Men snart fanns det intet finskt öga, som icke
medaktninghelsadedenna trupp,som medSavolaksbrigaden delade äran attkal-
las de tappraste bland de tappre. Redan d. 24 Febr. slogos Björneborgarne
under Eek vidKuuskoski, och sedan voro de med öfveralltder faran var si örst.

Det var Björneborgarue, som under Döbeln, Eek och Grönhagengenombröto
Ryssames veustra 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. Rolh kastade sig med 40 man i fiendens
rygg, bortsnappade hans transporter till lands och sjöss, langade kurirer, öf-
verrumplade smärre posteringar,uppbrände broarna och tog slutligen sitt stam-
hall på en liten holme iRuovesi sjö, der han samlade alla nejdens båtar och,
lik forntidens vikingar, var öfverallt och ingenstädes, till fiendens stora för-
fång på alla stränder och fjärdar. Sä närgången b!ef denne tappre parligän-
gare, att handen 23 Juli gjorde ett anfall på Tammerfors och blott med möda
blef tillbakakastad. Rajevskij, utan lifsmedel, utan ordres frän högre ort och
utan förbindelse med de öfriga trupperna, råkade i en ställning sä hetänklig,
att sjelfva den kloke Kamenskij, som strax derpä tog öfverbefälet, fann räd-
ligt att draga sig tillbaka till Tavastehus. Rolh blef nu i sitt tillhåll pä hol-
men angripen af en talrik fiende och nödgades pä omvägar förena sig med
Klingsporska hären. Men derom är man ense, att ett guerillakrig sådant som
hans, väl kombineradt och understödt, kunnat förändra hela fälttågets re-
sultater.

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 radhuset. Ingen sjö synes, och likväl har Raumo sin trefnad af
sjön. Men det väta elementet är staddt pä flykten, vattenminskningenmärk-
bar. Den pinta, der kyrkan står. har fordom varit kringfluten. Raumo ligger

ät sidan; närmaste nejd är kuperad och vacker; Sorka by märkvärdig lörnina
groteska berg. Den lilla än kommer frän Eyhö träsk. Vid dess utlopp ligger
Lensu äng, stadens vackrasle 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 böljas 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 rödahus i den vänliga grönskan liknar en enslig idyll, genomblast
af hafvets friska vindar.

23. Wuojoki.

Norrom Raumo ligger Wuojoki tätt invid kusten. Den statliga karakters-
bygnaden är aftecknad frän norr och vetter med gafveln mot den länggvunda
stranden af sjön. Man ser här tre stenhus, alla med koppartak. Nuvarande
ägaren. Kapten von Björkenheim,köpte egendomen af framlidna Friherrinnan
Klinkowström.Egendomen bestar af tvenne hufvudstammar, Wuojoki och La-
vila,hvardera med särskild inspektor. Under nuv. ägaren, som besitter öfver
50 mantal af Eura Äminne socken, hafva de gamla byarna, som efterhand
blifvit inköpta,ombytt skaplynne. Byar finnas, hvilkas åkerjord hel och hällen
är förvandlad till ängsmark och tvärtom. Talrika dagsverken infordras vid
behof och för fixeradt pris. Mycken konst och stora dcpenser äro nedlagda pä
denna egendom. Bland flera föremål tilldrager sig en half mil läng väg, till
större delen sprängd genom berg pä södra sidan om Lappjoki a, den resandes
undrande blickar. Som en sällsynthet namnes, att uttrar finnas i denna a.

24. Kauttua.
Det pittoreskt belägna stället i dälden mellan björkaroch rinnande ström-

drag är Kauttua jernbruk. Det anlades är 1681 iEura socken af dåvarande
landshöfdingeni Åbo och Björneborgslän,den verksameGrefveLorentz Creutz,
anläggaren af sä mänga andra inrättningar till bergväsendets flor. Namnet
Kauttua (fordom Kauhtua) härledes frän finska ordet kauhia, förskräcklig,
och nägon anledningdertill har man trott sig finna idet der nedstörtandefal-
let, som vid ett högre vattenstånd torde erbjudit en imponerande anblick. Bru-
ket är nemligen beläget vid Pyhäjärvi sjös utlopp genom Eura a medelst ett

■w* 132 ♥*-



133

fall af 44 fots höjd på 2000 alnar och .bestod i börjanflf enstangjernshammarö
med tvenne härdar och 700 skeppunds smide. Af Grefve Creutz' arfvingar
försåldesdet till Grosshandlaren iStockholm Paul.Timm, hvars sonsons dotter
är gift med bhiketsnuvarande ägare, Geheimerädet Falck. Vid slutetaf stora
ofreden var bruket någon tid iRyssames våld. År 1751) inrättades enknip-
hammare, jemte tvenne spikhamrar, samt vidareär 180Gen stätigjernshammare
med 550 skeppuuds smide, sä att bruket nu ärligen tillverkar1,350 skeppund,
det högsta smide i I'iiilami. utom öfversmide. Sex qvarnar och en säg öka
lifligheten vid Kauttuas strömdrag. Trädgård och park förskönadess omgif-
ningar.

Nära bruket ligga tvenne skogbevuxnahöjder,Neitynlinnaoch Linnävuori,
hvarest man tror sig finna fornlemningar. Ett långt 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 en
bro af kullersten, för att pä genaste vägen komma ät kyrkan. Men då har
en qvinna yttrat spefulla ord öfver jättens trasiga kläder, hvilkasbristerblifvit
alltför synbara vid den lutande ställningen under arbetet; jätten har förgrym-
mad upphört med brobygnaden och slungat efter qvinnan en klippa, som än i
denna dag utgör ett jordfast råmärke mellan Kauttua rusthäll och Säkylä

socken. För öfrigtkan 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 tycket1 mig1 ännu känna de klara svala böljorna
skölja öfver mina fötter; jag tycker mig se perlmusslorne,som forsen hopat
här och der i sanden vid de smä grönaholmarna. Helahögaraf dessamusslor
hämtade jagappä stranden, och när jag fann perlor i dem — hvilken glädje!
Ofta voro de ofullkomliga, hälfva och skadade, men stundom fann jag rätt
sköna. Nu vill jagäter gä ut att fiska perlor,

—
men i lifvets ström."

25. Björneborg.
Utsigten är tagen frän 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 Böderom staden, beräknad

att kosta öfver 46,000 rubel sillver. Förbi flyter den mäktiga Kumemed sin
rörliga trafik af jakter och slupar; ängslupen Sovinto sätter sig irörelse, för

att afgä tillRäfsö. Strax invid är fårjstället;här ma 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 motsats mot Raumos; föga poesi i naturen, fiigti
omvexliugi nejden; deremot lif,rörlighet, välstånd och energi.

26. Kyrofäll.

Sataknnda har två berömda forsar, Nokia och Kyrönkoski,bada
herrliga,dock iolik stil och af olika intryck. Nokia är romantiskt, man kunde
säga schveifziskt, snarare ett djerft skämt af naturen, än en på allvar käm-
pande strid mellan dess starkaste elementer. Man ser der skyhöga btädstu-
pande stränder, frän höjden till djupet bekransade med tätt slokande granar,
och mellan dem der nere, — sä djupt, att man ej kan upptäcka hvarifrån

dånet kommer, förränman häpen sladnar 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 mänga stora
sjöar,utför en längsluttande fors rullar ned tillKulovesi. Kyrö är mera
dystert och storartadt, naturen skämtar icke här, den kämpar en rasande
strid pä lif och död; ty Kyröär mer än en fors, det är ett vattenfall, —

det
är Ikalis sjöar, som, otåliga att upphinna de lägre vattnen, störta sig huf-

vudstupa med blindt hjeltemod utför de branta klippväggarna. Här, säger
en vacker allegori*)^ ha naturens makter råkat i fejd. Vattenandarna ofvan
iden högakristallklara sjön hade vuxit tillungdomskraft och trifdes ickemer

inom strändernas fängsel. Ut ville de, ut att söka hafvet, det storaochoänd-
liga; men bergandarne, som af ålder kufvat sjön och klämt den isina armar

af granit, de ställde trottsande mot vattnens frihet sin fasta mur af sten. I
årtusenden krossade böljornasina hufvuden mot denna starka dam; hvar vår

drogo de 1 härnad mot den, hvar höst sjönko de åter slagna, dock aldrig
tillintetgjorda,inom sin förrabädd. D8hände sig en vår, att de från hun-

drade sjöar och strömmarsamlade hela nejden» 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

fölli deras väg, oemotståndlig gick deras bana genom inånga fjärdar

*) Infördi en af de äldre årgångarné afHifors Morgonblad,
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och strömmar(ill hafvet. Men bergandarne, kufvade och slagne i sin ord-
ning, hade ännu rådrum att midt ifallet ställa en af sina starkaste kämpar.
Det är en klippa, som ännu idag står trottsande der; och än i dag bryta
sig böljornaivrede 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 genomfalletsstän-
kande dimma, skönjer man klart de instängda andames glimmande palats.

Kyrofall ligger en half mil ät sidan från stora landsvägen iTavastkyro
socken. Omgifvet af de herrligaste höjder — hvilkas mörka skog tyvärr de
sednaste aren glesnat för yxan — förenar det med all sin ensliga dysterhet
en storartadskönhet. Detta intryck stores icke af de många qvarnar, hvil-
ka så att säga hänga öfver forsen, och der man stundom ser gossar, nedhu-
kande öfverklipporna, dricka ur fallet. Iett af krigen, säger man, har en
bonde, tvungen af fiender att styra deras bät pä den öfra sjön,styrt direkte
ifallet, der alla omkommit, förutom styrmannen sjelf. År 1810, natten mot
den 14 December, hände det sällsama, att fallet sinade ut, s'a alt allaqvarnar
stadnade ochman kunde pä stenarna torrskoddhoppa deröfver och upptaga frän
botten fordom fällda yxar. Först på tredje dagen derefter begynte vattnet
äter långsamt stiga. Denna ovanliganaturhändelse, hvilken likaledes inträf-
fat åren 1645 samt 1766 den 7 Dcc, förklaras deraf, att en stark nordlig
storm upprifvit isen pä sjön och hopat den iden tränga och grunda fjärden
ofvanför fallet samt sålunda tilldämt vattenflödet.

Denna vy är åtminstone den sjette, som blifvit tagen af Kyrofall. De
veterligenäldsta finnas igrefvé Schönbergs för omkring 50 är tillbaka utgif-
na pittoreska vyer. Pä sednare tider finnes fallet aftecknadt af Kugelgren
ihans bekanta vyer, af franska nordpolsexpeditionen,

—
ett lithografisktprakt-

verk,
—

af Kruskopff m. fl.

27. En utsigt vidKauniais.

Kauniais liggeriKarkku vid ett af nejdens skönaste vattenpass och gör
skäl för namnet (af Kauuis, vacker). Vänligt bjudande står den landtliga bän-
ken vid björkensstam; der är fjärden med sina holmar, en del afdetpä sund
och vikar rika Kulovesi, som icke långt härifrån upptager Ikalis sjö genom

Sinru fors. Hela trakten är af ett mildt behag, grönskan ljufvare, vattnen
klarare, än annorstädes. Stundom hör man ur sjön en klang af melodiskt,

klockspel. Der, säger sagan, ligger begrafven en silfverklocka, som fordom
tillhörtKarkku kyrka. Röfvad af fiender under forntida fejd, skulle den föras
ibåt öfver sjön, men blef dä plösligtsä tung, attdensjönkgenombåtens bri-
stande botten. 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 anblickeu af de
stora kyrkbätarna med 8 ända till 14 par ärar, inrymmande ända till 50 per-
soner och vid kapprodderna utantill bestrukua med råa ägg, för aft göras
rätt hala.Inärheten finnes en såg, hvars plankor nedföras till Björneborg.

28. Laukko.

Vesijärvi är likaså en af Finlands klaraste sjöar. Vid dess stränder
liggaLaukko och Tottijärviallodialsäterier,numera ett gods, hvars ägor
ej kunna från hvarandra skiljas. Det förra ligger iWesilaks socken, det
sednare i Tottijärvi kapell, omkring 2</4 mil frän fammerfors; båda, jemte
underlydande frälsehemman, utgöraomkring 8 mantal. Laukko ser ifrån höj-
den ned öfver de båda fjärdarna af sjön, en brokig tafla af vatten och
grönska. Planenen, med dess pä afstånd (agna 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 en Lappe, som der
nedkastat sin rensel, laukku, och blifvit ställets försfe bebyggare. Det vissa
är, att godset under medeltiden tillhördefamiljen Kurck (se ofvan). Flera
sägner skildra denna slägts myndiga hofhållning pä Laukko under näfrättens
vilda tider, och man erinras här äter om den vackra sängen "Elinan Burma",
antecknad af Dr. Lönnrot på Laukko och handlande om dess Kurekar. Det
är nämndt huru den äldsta Kurckeslägten dog ut och huru ennyupptog 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 förögonblickets penninge-



behof. De siste Kurckarne lefde utan politisk betydenhet som vanlige landt-
junkare på Laukko, lemnande ät traditionenminnen och sägner, nog triviala
ibredd med slägtens poetiska hågkomster frän medeltiden. För att hindra
egendomens ständiga minskning, gjordes Laukko pä 1770 talet till fideikom-
miss af dåvarande ägaren HofjägmästarenFriherre Knrck, den siste af detta
namn, som bodde pä stället. Sjelf barnlös, insatte han till fideikommissarie
sin frände, sedermera Presidenten i Svea hofrätt FriherreKurck, fränhvilken
egendomen öfvergick till justitierädetaf samma namn, den siste fitleikommis-
sarien af Laukko. Som denne var barnlös, skulle godset efter hans död för-
lora sin natur af fideikommiss. Emellertid utbrötdet krig, som lösryckteFin-

land frän Sverige och, till följederaf, nödsakadesvenska jordägareiFinland
att inom viss tid antingen sälja sin jord, eller hit öfverflytta som finske un-
dersåter. Justitierhdet Kurck, hvilken lika litet som hans företrädarebottup-
på stället, valde det förstnämndaalternativet och försåldeLaukko är 1817 ät
Professoren, numera Archiatern Johan Törngren, som ännu besitter detsamma.

29. Koivola vik.

När man från Tammerfors böjer af åt' öster kring en vik af Näsijärvi
och derpä vänder rakt norrut pä den s. k- Teiskovägen ät Ruovesi, passerar
man ennejd lika skön, som halsbrytande. Höjder,vikar, fjärdar, sund, ej säl-
lan lifvade af fiskaresnotfängst och sprittande laxar, fröjda ögatiständig vex-
ling. En bland dessa är Koivola vik af Näsijärvi nordost om Tammerfors,
berömd för sina täcka grupper af holmar, ströddasom ljusgröna tankar i den
stilla begrundande fjärdens blå. Denna vy bör ses vid solens uppgång eller
nedgång,när skuggor och dagrar vexla pä fjärden. Ordet Koivola kan öf-
sättasmed "björkenshembygd." 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 Pyynjkkä^, är en höjd invid Tammerfors, be-
kant för sina vackra utsigter öfver de närmaste sjöarna och såsom stadens
mest omtyckta promenad. Öfverst pä höjdenstår en liten täck paviljong med
ett träd uti midten. , Thermopyle är det klassiska namnet på ett bergpass
isamma nejd, hvarifrän man har en intagande utsigt öfver Pyhäjärvi- Pyy-

nikkä har, som alla märkvärdiga ställen, sitt ra, siv haltia: det, är dess ford-
neägare,Pyynikkä-gubben,somantageshafva lefvat vid den tiden man anlade
köpingenTammerfors 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 Vagsjö-haltiorna råkade i strid om hvardera gärdens
företräde, den förre infann sig pä mötesplatsen beväpnad med en stor päk,
den scdnare deremot med en mjölsäck. Ljuksiala höjde päken, men Vagsjö
slog till med säcken, och säcken vann segern.

31. Tammerfors.
Utsigteu är tagen frSu öster. Man ser en del af den praktfulla forsen,

Hr Nottbecks engelska trädgärd, 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 fråu norr är liflig och blir det ännu mer efter
rensningen af Murole fors. Aftonen förehöstmarknaden händer vanligen, att
mänga kommande båtar landa vid Otavasalo, förr en kringfluten holme, nu
en udde iJYlöjärvi,och der roa sig natten om, de unga med dans och lekar,
de gamla vid sina kaffepannor och upptända eldar. — En fullständigareöfver-
sigt af det vackra Tammerfors erbjuder sig från en hög sandås öster om for-
sen. Staden visarsig der i hela sitt romantiskalägepä en udde mellan detned-
forssande Näsijärvi a ena och det långsträckta Pyhäjärvi med Hattaupää;
mörka utskjutande udde a andra sidan.

IV. Nyland.

Nyland (Uusi-maa), sä kalladt af de svenska kolonister,"som 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 närande vik,ivester till EgentligaFinland, i norr till Tavastland,

i öster till Gamla Finland. Provinsen Nylands gränser sammanfalla icke till
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