
källa. Men färden dit ut är icke sä beqväm, som Åboborna det önska; man
är storligen betänkt uppä att bygga en fördämning eller en bro frän fasta
landet dilöfver,och endast svårigheten att, efter lag,hålla kungsådran öppen
for farleden, lärer hafva fördröjt detta vidtutseende företag.

i

Gentemot den täcka Marjaniemi udde ochskildt från den genomPohja-
palmi, ligger Bagaria, nu tillhörigt afl. Hofrättsrädet' Heurlius arfvlngar.
Bland dess lummiga ekar, dess ialla vexlande former klippta häckar, dess
koketta lusthus och blomsterrabatter ser man sommartid talrika lustvandrare
frän Åbo kringirra, och den stora ihåliga eken.ihvilken fyra personer godt
fä rum, samt eremitgrottanbli, dervid icke förglömda. Bagaria är en ny an-
läggning, som först under de sednaste ägarne blifvit hvad det nu är, en liten
luslgärd, der konst ochnatur räcka hvarandra handen och somär öppen föralla.

Artukais ligger icke långt derifrån och tillhörGfrefvinnan Manner-
lieim. Aftecknadt från Runsala, hvars strand upptager förgrundenaf teck-
isingen, erbjuder det samma natur, full af behag och omvexling,som Bagaria.
Äfven här, säger man, lefver Chorsei minne.

6. Kukkarokivi.

En half mil från Åbo, icke långt frän stranden af Runsala, ligger den
isagan om Beso kyrkans bygnad (se pagg. 75 och följ.) omtalade Kukkaro-
kivi eller Päsesteuen, hvilken af Jätten Killi ditslungadesivredesmod. San-
nolikt har den ifallet brustit, om man får att dömaåf de mindre stycken,
som hvassa och försåtligaidess närhet hota seglaren. Fjärden är icke säker
förbyar, som lätt öfverraska den oberedde, och vågsvallet går då ganska
högt. Sedd ihalfklart perspectiv, isynnerhet vid månsken, är Kukkarokivi
ganska imposant för dess enstaka läges skull, och vore det ännu mer, öm
högre trän, än lagvuxna enar och granar, finge för blåsten rotfäste idess
remnor. Pä dess topp hvilar den trötta vildgåsen och fyller rymden med sitt
kacklande; för allainejden seglande farkoster är stenen en pä långt afständ
säker landkänuing.

7. Nådendal.

När man frän Åbo far stora strandvägen uppåt norden och tar af till
venster vid Reso kyrka, färdas man ej längt, innan man åter ser en kyrka
och ett toni höja sig öfver den med höjder otnvexlande slättbygden. Denna
anblick inger den aktning, som ett gammalt vordet forntida tempel ej förfelar
att utkräfva; men i bredd med de låga husen och den ialit så föga upphöjda
nejd, hvaraf kyrkan är omgifven^ synas dess dimensioner nästan kolossala.
Man öfverser vid dess anblick allt det öfiiga; man märker knappt att man
befinner sig j en stad, och likväl är det sä; man är iNädendal.

Finland är icke bortskämdt ined stora städer; de största här skulle i
andra länder varasmåstäder; men äfven iFinland är Nädendal en liten stad.
Vid sidan af Åbo har det gått med Nädendal sä, som det alltid går den
fattige vid sidan af den rike: den som mycket hafver far mera dertill, och
den som litet har, han mister slutligen äfven det lilla som är hans. Näden-
dal*) har omkring 570 invånare, 2köpmännu med salubodar,och 2 små far-
tyg, men desto flera fiskarebätar, som gifva staden dess bästa inkomst. Tull-
kammare, postkontor och en liten skola höra till stadens inrättningar,men att
vara sjuk har man icke rad, ty bäde läkare och medicin måste hämtas frän
Åbo. Läget vid den lilla fjärden är vackert och hamnen djup. Stundom om
somrarna ger man der röken af ett ångfartyg; det är ängslupen Runsala eller
nägon dess efterträdare, som ankommer,med lustfäidare frän Åbo, och dessa
tycka sig här vara lika fullkomligt på landet", som PetersburgameiHel-
singfors.

Andra städer hafva borgar och slott att tacka för sin tillkomst;Näden-
dal har vuxit upp kring det stilla brigittlner klpstret af samma namn. Gudi
till heder samt Jungfru Maria, Johannes döparen, Sancta Anna och Saucta
Brigitta,, till ära, fanns redan omkring år 1400 ett nunneklosteriMasku eft-
er samma lefnad och skepelse, som detiWadstena.,, Huru det flera gån-
ger flyttades och slutligen 1443 blef stadigt iÄylis by af Reso socken, är
förut nämadt. Stiftelsebrefvet, underteeknadt af riksens råd, är dateradt
den 23 Augusti1438. Ganska herrliga gäfvor och gods **) tillflöto klostret af

*) Jemför sid. 66.
**) Hrarom kan läsas i"Handlingar till upplysning i Finlands kyrkohistoria,

utgifne af W. G. Lagus," Ny följd.
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de fromma själar, som der läfo läsa mcssor för sin salighet. Om dess väl-
makts dagar vet man för resten ganska litet, allenast att det var rikast och
präktigast af Finlands kloster, och att der både munkar och nunnor tjenade;
men omman vid denna sammanlefnad lika litet vårdade sig om klosterlöftenas
hfelgd, som bröderne och systrarna i Wadslena, derom vet man ingenting,
som berättigar en efterverld att döma strängt om det stilla klostret iNåden-
dal. Deremot har man sorgliga urkunder om dess förfall efter det för katho-
licismeniSverige så fruktansvärda året 1527,

1569 den 4 Januari anhåller sista abbedissaniNådendal Brigitta Kurck
hos Konung Johan 111„för Guds skull, att dem fattiga gamla konvents systrar
ännu pä denne deras ålders tid nädeligen unnas ochefterlätas deras lifsbergan
till Nådendals kloster, der de än igen inne vore en hop chorsystrar och någre
personer med deras predikant af brödemes konvent, sammaledesnågra gam!»
vanmäktiga qviunor, som der med dem alltifrån deras ungdom varit hade,
dertill deras legofolk, som dem deras spisning tillredt. Och att de nu visste
ingen annan råd, med hvilken de kunde sig föda, medan de voro vanmäktiga
och gamla; dertill hade deras slägt och börd skilt ifrån sig deras arf och
gods med dem under klostretifordom, så att de kunde sig ingen hjelp af
dem förvänta;,, hvarföre de hos konungen anhölloom vissa persedlar för deras
lifsuppehällé. Att konungen villfor deras bön, skedde väl icke blott af hem-
lig böjelse för katholicismen; detvar enenkelhandling af rättvisa och mensk-
lighet mot de arma, öfvergifna och utplundrade nunnorna. Men konungens
huldhet lät det icke bero härvid. 1573 skänkte han klostret inkomsterna frän
Karvi(hu,, hemman iReso; 1576 lät han reparera den förfallnaklosterbyggna-
den och tillsäga nunnorna, att derest nägre åldrige enkor och pigor sig till
gudsljenst der ingifva ville", ville han framdeles efter lägenhet förbättra
klostrets vilkor, hvarförutom blinda, halta och andra krymplingar der kunde
begifva sig till (katholsk) gudstjenst,,. Ringa framgång hade dock ko-
nungens inviter. 1577 dog abbedissanBrigitta Kurck och derefter voro alle-
nast tre nunnor öfriga. Dessa érbjödo sig samma år att till konungen öfver-
lemna klenodier, guld, silfver och annat mera", som ännu af dem iklostret
förvarades, ocli fingo deremot gärden Stenbergiutbyte, hvarjemte kloster-
kyrkan inrymdes åt pastor iReso. År 1581 qvarlefde endast en nunna i
Nädendal, och konungen drog försorg om hennes uppehälle,men fogdarne sy-
nas halva försnillat livad henne tillkom. Ty 1584 hotar konungen med sin

högsta vrede och onäde,, dejn som förhälla den ensamme nunnan iXändal,,
hennes del, och 1590 befaller han ånyo vid onäde och straff,! att ändteligen,,
låta nuiinan iNåndal,, Elin Knutsdotter fä livad henne tillkomme.

—
Huru

länge denna katholicismens enka iFinland ännu lefvat, föratt, genomUpsala
mötesbeslut, se sin läras sista hopp försvinna,är obekant. MedJohan 111dog
klostrets siste beskyddare, och lutherdomen ansåg såsom sin skyldighet att
utplåna hvarje spår af den papistiska vantron. Några helgonabilderoch skru-
dar, sköna rikt stickade^altarkläden och kalkdukar, nunnornas konstrika ar-
beten, visas ännu för de nyfikne; under kyrkans hvalf hvila okända ätter,
hvilkas namn förgåtts, och tvenne mumier visas, af hvilka den ena tros vara
den sista abbedissanBrigitta Kurck. Men nunnornas idoga slöjder,isynnerhet
deras strumpstickning, hafva blifvit för nejden ett arf, och Sanct Brigittaa
helsokälla, som en tid var mycket berömd och besökt, har måhända af deras
böner fått sin läkande kraft.

Pä backen till venster om kyrkan ses ännu lemningar af det gamla
klostret:qvarlefvor af en mur — det är allt. Kyrkan sjelf har för 60 eller 70
år sedan fått sig ett torn, det hade den icke förut, men likväl säges man se
uppå den, att fordna tiders herrlighet är förgången. Derom finnes en liten
berättelse.

Det var engäng en jägare, som förföljdeen fågel; fågeln flydde från
träd till träd och slutligen satte den sig på kammen af kyrkan, viss om alt
finna en fristad hos Sancta Brigitta. Men jägaren följde efter, såg fågeln
sitta pä kyrktaket, lade i blinken an och sköt.. . död föll- fågeln ned invid
kyrkomuren. Och jägaren tog sitt byte och gick, mennär han säg sig om,
bleknade han. Skottet hade antändt kyrkans tak, lågorna slogo upp mot skyn
och det gamla templet brann — men jägaren säg skenet och kunde ej vända
sina ögonderifrän, och sä vardt han blind. Det var domen för att han bru-
tit kyrkans och helgonets frid.

8. Qvidja.

Rätt söderut ifrån Åbo ligger det helt och hållet kringflutna Pargas,
en ösocken, berömdför sina vackra skär och täcka löfstränder. Af den dor
boende svenska befolkningens frimodiga väsende och ömtåliga ambition skulie
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man knappt förmoda, att hälften af socknen (illförene lydt under Flemingska

gods. Qvidja, det gamla Flemingska stamgodset, utgör ännu idag den
största egendom i nejden. Derunder tyder hela Lemlax ön och en del af
Ålön; utom gärden, räknas dit 32 frälsehemman om'tillsammans 25| mantal.
Dessa hemman innehafvas nu af landbönder pä lifstid, hvilka skatta till går-
den och göradagsverken.

.Redan Joachim Fleming, ståthållare iÅbo 1495, skref sig Herre till
Qvidja.,, Hans son, den berömde storamiralen och bondplågaren Erik Fle-
ming, Konung Gustaf I:s yppersta man och den rikaste herre iFinland pä
sin tid, var pä Qvidja bäde född och död(1548]. Honom följdehans änstörre

Cch mäktigare son, Konung Sigismunds trogna stöd, denkraftfnlle och grym-
me Riksmarsken Clas Fleming, död 1597. Båda ligga begrafna i Pargas
kyrka; åtminstone vet man det med säkerhet om Erik Fleming, hvars graf-
slen ännu är der (infinnande, ehuru föga lämpligt placerad pä golfvet vid
stora ingången. Huru Qvidja kommit ur Flemingarnes hand, är icke tillfyllest
käiidt; men omkring år 1678 befinnes det hafva tillhört Öfverste Carl Falken-
berg, 1744 Friherrinnan Wrede, J757 vice LandshöfdingenBaron Carl Johan
Cieutz, 1789 ApothekarenLars vonMell. Dess nuvarande ägarinna är enke-
tru KaptenskanPrytz.

Qvidja gärd, omgifven af sin täta lummiga trädgård, har ett ålder-
domligt utseende; man erinrar sig vid första ögonkastet att man här står på
historisk grund. På en höjd invid gården står ett mindre grästensslott ännu
eskadadt qvar. Sannolikt har det fordom varit försedt med kanoner, ett värn
i de oroliga tiderna vid slutet af 1500 och böljan af ICOO (alen. Hit, säger
traditionen, drog Konung Carl IX med sin här, belade slottet och intog det.
Evad en konung då gjorde, det göranu

— rättorna, ty det gamla slottethar
redan länge tjenstgjort som spannmålsmagasin.

9. Skjålö Hospital*)

Under 1500 och början af 1600 talen hemsöktesSverige och Finland af
en förfärligsjukdom, en art spetelska, kalladElfkarlebysjukan(elephautiasis].

*) Namnet skrifves olika: änSjählö, än Skälö, än SUjälö. Då benäm-
ningen utan tvifvel härleder sig från skjäl (phoca), icke från själ eller skäl,
torde sistnämnde skrifsätt vara det riktiga.

De deraf angripne fingo öfver sin kropp ett högst vidrigt och slinkande ut-
slag, som med intet model botas kunde. Och dä denna grymma åkomma
tillika var smittosam för alla, som kommo i beröring med de sjuke, blefvo
dessa af alla afskydde, och framsläpade,utstötta frän menskligheten, ett uselt
lifienslighet.

Den store Gustaf II Adolfs menniskoälskande hjerta varkunnade sig
öfver de utan värd lemnadeoch af alla förskjutnespetelske. Genom öppet pa-
tent af den 15 Juli 1619 anbefalltes inrättandet af ett hospital förde af denna
sjukdom angripne pä Skjälö af Nagu socken i Åbo skärgärd. Här fingo de,
cm icke bot för sin pläga, dock nödigamedel till lifvets bergning4>ch trösten
af umgänge med sina lika vanlottade likar. Undertiden hände sig likväl,
genom försynens nåd, att Elfkarlebysjukan efterhand började aflaga i landet
och blef allt sällsyntare, sä att vid slutet af 1600talet ganska få voro der-
med behäftade, och detta aflagande fortfor sedan allt vidare, sä att ised-
nare tider sjukdomen är, om icke totalt försvunnen, dock högst sällsynt. Pä
Skjälö hospital blef nu mm för andra eländets offer, och man begynte der
intaga icke allenast obotlige sjuke af flera slag, äfven dårar, utan ock krymp-
lingar och fattige, som annorstädes icke fingo sin bergning. År 1771 slogos
ock, af sådan grund, till Skjälö de publika fonder, som tillförene varit an-
slagne till Åbo fattighus. Tillståndet var icke destomindre bedröfligt nog;
der saknades läkarevärd, och vistelsen bland dårar var för fattige och sjuke,
som bibehållit förståndets bruk, hemsk och nedslående.

Vid tilltagande befolkning — att icke tala om andra orsaker— tilltogi
landet därarnes antal; och Skjälöhospital blef nu, jemte Kronoby,uteslutande
en tillflyktsort för sinnessjuke. Sedan allmänna dårhuset iHelsingfors blifvit
inrättadt och Kronoby hospital i följd deraf upphäfdt, bestämdes Skjälö, ge-
nom nädig förordning af den 4 Februari 1840, till förvaringsplats för sädane
dårar, om hvilkas återställande (ill förståndetman icke mera har nägot hopp.
En läkare är af sådan orsak här icke anställd; men en prest för därarnes
andliga och en syssloman för deras lekamliga behof hafva närmaste vården
om hospitalet. Dettas nuvarande bygnader äro uppförda1802 och beräknade
att inrymma 40 sjuke;men nybygnadpågår som bäst, efter hvars fulländande
hospitalet kan lemua värd ät 60 olycklige. År 1848 vårdades i detsamma 53,
af hvilka 12 under aret afledo, och hela underhållskostnaden, spanmäl inbe-



105

räknad, utgjorde vidpass 2100 rubel sflfvcr." Skjälo äger för öfrigt,likt andra
inrättningar af samma olag, 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 240 och högst

500 rubel banko assignationer cngäng för alla.

Nagu skärgård är vacker och omvexlande, men vare sig att tanken på
den här bofasta olyckan fördystrar anblicken, eller att naturen sjelf emottaglt
ett intryck deraf, alltnog, få resande nalkas det ensligaSkjiilö,ulan att känna
en beklämning, som icke upphör, innan inan äter vändt ryggen ht 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 ogin speranza!,, Äfven frän Skjälös murar ljuder samma
jernhärda dom: Isom här inträden, lemnen bakom eder allt hopp! Det är
väl det menskliga medlidandet som här talar dessa ord, men de äro dcr-
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 eländds barn pä det osälla Skjälö, för eder
återstår pä jordenintet — intet! Men genom det dunkel, som omtöcknaredert
väsende, framskymtar måhända den tröstandestrålen af ett högre lif, af inga
jordens dimmor mera skymdt, och det hopp här nere blifvit eder föniekadt
skall derofvan icke undanryckas eder. Biden pä detta!

10. Kankas.

Detta allodialsäteri, belägetiMasku socken af Åbo län, är en af de äld-
sta adliga sätesgårdar iFinland med en urgammal karaktersbyggnad, upp-
förd i fyrkant af gråsten i en egenbyggnadsart, 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 alt stället ifrån urminnes tid varit af höfdingar eller andre mäktige
män i landet bebodt. Den förste kände ägare af Kånkas under förra hälften
a" 15:de seklet är Nicolaus eller Clavus Lydiksson Diekn, Höfvidsmau pä
Abo slott, gott af Advocaliw Finlaudise eller Guvernören öfverFinland, Lyder

de Kyrn, som inkom till Sverige under Konung Eriks af Pommern regering
och sannolikt äfven egt Kånkas. En dotter till förbenialde Olavus Dickn,
Karin, blef gift medIlöfvidsmannenpä Åbo slott Henrik Olofsson Horn till
Äminne, hvarigenom Kånkas öfvergick till Hornska slägten, af hvilken fiere 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 är 1499 undertecknade riksens räds och ständers beslut om
Konung Christiern Hanssons antagande till Sveriges Konung samt 1512stadfä-
stelsen pä Malmörecess; Henrik Claesson Horn, son till sislnämnde riksråd,
lagman isödraFinland, äfven riksråd, gubernalor öfverhela Finland och fält-
öfverste derstädes, en af Sveriges tappraste fältherrar, död15C6; vidare den-
nes son Carl Henriksson Horn, lagman iNorra Finland, riksråd och fältmar-
skalk, död 1601, och likasom fodren känd genom sina bedrifter, sin tapperhet
och sitt mannamodi krigen mot Ryssland: vidare hans son Henrik Carlsson
Horn, lagman i södraFinland och riks-rad, död 1618, samt äldre brodev (ill

den i trettioåriga kriget namnkunnigeFältmarskalken Guslaf Horn; ytterliga-
re JöranHorn, son tillHenrik Claesson. Slälhällare pä Åbo slott och öfver
dess län, hvilken stupade i slaget vid Kerkholm 1605, och dennes son Arvid
JöranssonHorn, landshöfdingeöfver Nylands och Tavastehus län, samt stam-
fader för den på svenska riddarhuset introducerade adliga ällen ]\:o 18, död
1653; sedermeraHenrik Horn, son till Henrik Carlsson, friherre- till Marien-
borg, riksråd, fältmarskalk, general-guvernöröfver Finland, död 1C93; Evert
Claesson Horn, general-fältmarskalk, skjulen i slaget vid Pleskow 1615; dess
son Guslaf Evertsson Honi, Friherre till Marienborg, riksråd, fältmarskalk
samt general-guvernör öfver Bremen och Verden, död 1666, samt Friherre
Evert Gustafsson Horn, herre tillKånkas, öfverste,död 1687.

Efter denna tid förekommeren lucka iKånkas' häfder. Mot slulet af
förra seklet ägdes detta säteri af Vice-Presidenten i Åbo Hof-rält och Vice-
Landshöfdingeni Åbo län Nils Hasselbom, adlad med namnet Fredensköld,
samt vid början af innevarande århundrade af dennes son Öfverste-Löjfnanten
Nils Fredensköld, sedermera af dess enka och efter hennes död af Hofrätts-
rådet Florus Toll, gift med nämnde Fredenskölds dotter, efter hvilkas ftän-
fälle sätesgården köpfes af ÖCverste-Löjinanfen Berndt' Aminoff, scm föl-
närvarande äger densamma*
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Kånkas har således gamla och stora anor; mänga minnen äro fastade
vid detta gamla herresäte, som för den resande erbjuder en ålderdomlig an-
blick ännu idag. En af dess nyare hågkomster är fastad vid_ en olycks-
händelse på 1820 talet, en plötslig-eldsvåda, dervid dåvarande ägaren Öfver-
ete-LöjtnautenFredensköld 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 idet grafchor, som förvaradehans stoft.

11. Lemsjöholm.

Lemsjöholm,pä Finska Lcmpinsaari,allodial-säterii Lemo socken
af Åbo län, tillhörde vid början af 17 seklet Lagmannen iNorra Finland,
Fältmarskalken, Riks=Skattmäståren och Guvernören öfver Riga sfad, slott
och län, Jesper Mattson Cruus, eniFinlands häfder namnkunnig man, hvil-
ken äfven var en af de rikaste godsägare, som någonsin funnits i detta land,
der han dessutom hade HarvialaiAVänä, Jokkis i Tammela .samt Wiks och
Nokia sätesgårdar iBirkala socknar med under frälserätt tillydande fiere hun-
drade hemman och strögods. Han var gift med Brita De la Gardie, dotter
af den frejdstore fältöfverstenFriherre Pontus De la Gardie och Sophia Gyl-
lenhjelm, konung Johan den tredjes naturliga dotter. Vid medlet af samma
sekel egdes Lemsjöholmaf förbemäldemarskalks son, Öfversten Friherre Lars
Jesperson Cruus af Gudhem samt, efter dennes död,af dess enka Anna Ma-
ria Cruus, född grefvinna Horn, som derstädes uppfört det äldre envänings
stenhuset och är 1690 erhöllkonungens tillstånd att utbyta Lemsjöholm, som
då var under kronan reduceradt. Genom deras dotter Brita Cruus,som träd-
de i gifte med Kongl.Rådet och Presidenten" Grefve Fabian Wrede, en af
förmyndarne för konung Carl XII, tillföllegendomen vid slutet af 17:de sek-
let AVrede-släglen och innehades vid medlet af det 18:de utaf presiden-
ten i Krigs-Collegium, sedermeraÖfver-Stäthållaren iStockholm, GrefveAxel
Wredc Sparre. Ifrån 1760 till 178.7 ägdes Lemsjöholm, jemte Willnäs, afllof-
juukaren Friherre Herman Fleming,hvilken a förstnämnde säteri uppfört den
nuvarande tvåvånings karaktersbyggnaden. Af dennes arfvingar försåldes
egendomen till brukspatronen Carl Robert Muncktell är 1793 och vidare af
honom till kaptenen Anders Baer, hvarefter den gick ibörd till Öfversten
Friherre Herman Fleming samt 1795 genom köp till Ofverste-Löjlnanten Fri-

herre Carl Ephraim Carpelan, af hvilken Professoren Joseph Pippingsköld är
1813 lillhaiidlade sig Lemsjöholm,och öfvergick säteriet ifrån dennes arfvin-
gar år 1823, likaledes medelst köpslut, till Geheime-ItådetFriherre Lars Ga-
briel von Haartman, som för närvarande äger detsamma och genom nedlagda
belydliga kostnader ansenligen förskönat ej allenast byggnaderna, utan ock
gårdens omgifningar med planteringar och trädgårdar iden af naturen för
öfrigt med de vackraste partier och eniFinland sällspord, yppig vegetation
rikt begåfvade nejden. Flera för laiidtbruket vigtiga rönhalvapä Lemsjöhohn
blifvit bragla till användning, och torde, vid den allt allmännare uppmärksam-
het både regering och folk begynt fästa vid denna hufvudkälla till Finlands
välstånd, genom att konstatera utländska melhoders lämplighet för detta kli-
mat, i sin mån bidraga till införandeaf en mera rationellandthusliållning.

12. Willnäs.

Willuäs a!!odial-sälcri, pä finska Lousaari,iLemo socken och Wir-
rno härad af Abo län, är sannolikt ett af de äldsla herresäten iFinland,
som tillhört det adliga (Välset. ITvem som först upptagit lägenheten och dera
undfått frälsemannarält, (orde blifva för alltid gömdti femtidens nalt; må-
hända var der redan före kristendomens införande en bostad för någon Suo-
mis höfding, likasom å det. invid samma fjärd af saltsjön belägna Saaris
hvarest den i landets'häfder ryktbareLalli,biskop Henriks baneman, hade ett
af sinahemvist. Den förste kände riddare, som i sednare hälfteli af 15:teseklet
varit ägare till Willnäs, är Herman Magnusson Fleming, kallad den gamie,
slottsherre på Åbo slott och öfver dess län 1490, gift med Elin, väpnaren
Philpus Jönssons dotter tillBratorp. Enligt traditionen, lärer redan vid den-
na tid den första våningen af hufvudbygguaden med dess i berg insprängda
kallrar och hvälfda rum vara uppförd,dä vattnet ifrån den närliggande,seder-
mera till flere hundrade famnars afslåml uppgrundade saltsjövikenäfven syn-s
hafva nätt husets grundval. Ifrån nämnde Herman Magnusson Flemings sons-
sonson Claes Hermansson Fleming härstammade den å Svenska Riddarhuset
under N:o 4 introducerade adeliga ätten Fleming, äfvensom friherrliga ätten
Fleming af Lechtis. Hans fader Herman Persson Fleming, fältöfversle
och Svea Rikes råd, ägde nemligen, jemte Willnäs, äfven Lechfis och
flera andra betydliga gods i Finland. En annan son af denne Her-



man Fleming: var liars Fleming, .ståthållare pä Åbo slott och öfver dess län,
sedan höfvidsman öfver Nyslott och dess län, hvilken behöll Willnäs och
fick donation a Libelilz socken i Karelen samt var gift med Anna
Horn, dotter af Riks-Rådet Henrik Claesson tillKånkas och fader till den pä
AVillnäs år 1592 födde Claes Fleming,Riks-Råd, President iRäknekamma-
rcn, Amiral och Öfver-Ståthällare öfver Stockholms slott och stad, en iSve-
riges håfder namnkunnig man, dels för sin verksamhet för rikets hufvudstad,
hvarest han deraf efterlemuat flerfaldiga oförvanskliga minnen, dels såsom
öfverbefälhafvare för svenska örlogsflottanitrettioårigakriget, under hvilket
han isjödrabbningenemot Danskarne vid Christianspriis den 26 Julii 1644
blef pä silt amiralskepp af en kanonkula dödad,ianledninghvaraf uti tredje
våningen pä Willnäsiden sä kallade Kyrksalen ännu finnas åtskilliga mål-
ningar, föreställande svenska flottans manövrerunder hans befäl ide danska
farvattnen. Hans husfru var Anna Snakenborg, hvars faders syster Helena
Snakenborg blef gift med den iEnglands historia namnkunnige William
Parr, Grefve af Essex, konung Henrik VlH:s svåger och morbror till konung
Edvard VI. Denne Claes Flemings son Herman, också född pä Willnäs,
1619, Friherre tillLibelitz, Amiral, Riks-Råd, Öfver-Stäthällare iStockholm,
President iKammar-Kollegium,sedermera utnämnd Riks-Skattmästare (hvil-
ket embete han för ett motpartis stämplingar dock ej tillträdde) samt slute-
ligen General-Guvernör öfver Finland, gift med Christina FlitsdotterRosla-
din af en Rysk a Svenska Riddarhuset introducerad ätt, uppbyggde de tven-
ne öfra väniugarne af stora stenhuset a Willnäs samt anbragte dervid en in-
skrift på latin öfver ingången till huset sä lydande:

"Ni Deus sedificet, frustra domus ulla paratiir.
Felices cives datque facitqueDeus.
Invidiam oblivione ulciscere.

Herman Fleming. Anno 1655."
Huset utstyrdes då pä det för fideu praktfullaste sätt, förstugu-golfvcn

och uppgängslrapponia förfärdigades af hvit marmor, och det höga taket be-
kläddes med koppar samt försedde.smed torn, men både marmorn och kop-
partaket bortfördes sedermera under det långvariga kriget med Ryssland i
börjanaf förra seklet. Af denne Friherre Herman Fleming byggdes samti-
digt Willnäs kapellkyrka af sten, der ännu den mästerligt arbetade predik-
stolen bär Flemisigska och Hosladinska vapnen. Hans fai-s, Claes Flemings,

tre söner med Anna Cruus upphöjdes i greiligt stånd och skrefvo sig grefrar
tillWillnäs, men dogo alla barnlösa,hvarefter egendomen i arf återföll tillden
friherrligagrenen af Flemingska slägten, nemligeu en annan af gamma Her-
man Flemings sonsöner,Öfverstelöjfnauten vid LifdragouerueFriherre Claes
Fleming, som finnes jemte sin fru Christina Lieven, begrafven iWilinäs kyrka
framföraltaret,ietthvalf,åhvarsbetäckningderas vapenäro isten ufhuggna.Den-
nessonHofjunkarenFriherreHermanFleminghade 14barn,af hviika Willnäs se-
dermera försåldes till Krigs-RådetFredrik vanKnorrlng,som vidare föry.ttrade
egendomen till Brukspatronen Hans Henrik Kiik, af hvilken en af framlidne
FriherreHerman Flemings magar, MajorenToll, i börd tillöste sig godset,men
år 1795 genom köpeafhaudling öfverlät det till framlidne Geheime-Rädet
Grefve Carl Mannerheim, och äges det numera af bemalde Geheime-Itäds
son,' Presidenten Grefve Carl Gustaf Mannerheim. Under den tid af ett
hälft sekel, som Geheime-RädctGrefve Mannerheim och dess ännu lefvande
cnkefru innehaft egendomen, har stället blifvit genom ouitröulig möda och
nedlagde betydliga kostnader till sina yttre omgifningar ansenligenlörsköuadt,
förnämligastaf Enkefru Grefvinuan Mannerheim, som, ider planterade parker
och vidsträckta alléer af ädlare slags trän till (usendetal, omskapat Willuäs
till en af de prydligaste herregårdar iFinland.

13. Strömsholm.

När man från Bjerno kyrka tar af ät Kimito, inkommer man i en skog-
rik trakt, som nästan antar eit 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 tilldämdt, men sedan
åter upprensadt. Strömmen isundet går än ät ena, än ät avdra sidan, och
resande bruka afbida den slagnation, som inträffar i det ögonblick strömmens
riktning; kastar om. Invid detta sund ligger en halfö,kallad Sirömsholmoch
hvilken man aftecknat för dess vackra läge. Fordom en holme, förenas den
nu med Kimito genom ett smalt näs. Strömsholms sförsla märkvärdighet är
en liten insjöaf vidpass 100 qvadrataluars areal och ett djup af 3 (ill 5 fam-
nar, belägen helt nära sundet. Ehuru dess vatten är sött och intet synligt
ullopp förenar den med hafvel, står insjön piilagligeni underjordisk förbindel-
se med detta, ty dess vattennivå är s(ändig( jenmhög med hafvets. Ilyu
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täck är denna sjömed sina vassiga stränder; åtminstone fordom fanns der
äfven fisk.

Kimito kyrka ligger pä en vid slätt. Uppförd af sten iden gamla bygg-
nadsarten, har den ett imponerande yttre. Ett af hvalfven är särskildt inredt
för finsk gudstjenst.

14. Tykö

En mil från stora landssvägen iBjerno 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 två härdar, en masugn,
säg- och mjölqvarnsamt gjuteri. Malmen, hämtad dels från Sverige, deltf
frän Wihinimei m. fl. grufvor, dels myrmalm från Nykyrka, rostas i s. k.

öppnarostugnar. Blåsverket är efter Bagges konstruktion med tre cylindrar.
Kol brännes. icke imilor, utan i kolugnar. En del uthus äro uppfördaaf slagg
och murbruk med alnsljocka väggar. Bruket smider, jemte det dithörande
Kirjakkala, 833 skeppund samt erlägger ihammarskatt 8 skepp. O lispund.
Tyko består sig eget skeppsvarf samt en af gråsten i vanlig stiluppfördkyr-

ka med torn, urverk och tvenne klockor. Här finnes ock egen prest samt en
skola med 40 elever, öppen frän den 1Oktober till den 1 April, 3 dagar i
veckan.

Tyko bruk är anlagdt 1686; dess privilegier äro dalerade1687 och 1697.
Bland dess förra ägarenamnes en Kijk. Numera äges bruket af Häradshöf-
ding Bremer. Wihiniemi grufva är upptäckt 1825 och Roberlsfors isamma
bergslag 1827.

IPunasao kärr, icke långt frän Tyko och en balf mil frän hafvet, men
betydligt högre än delta, har man funnit lemningar af ett skeppsvrak. Säda-
na träffas mänga iFinland högt upp i lendet, men deras ditkomst är derföre
icke mindre märkvärdig. Ett stycke frän bruket ligger älven den s. k.
Flemmingska dammen. Uppfördaf granit vid utloppet af ett träsk, sannolikt
för att göra tjenst vid någon qvarnbygguad, tillskrifves den af traditionen
sjelfve Herr Claes. Brukets såg är numera der placerad.

På Tyko lefde ännu för få är sedan en gammal man, herr Robert Bre-
iner, hvars namn vunnit en egen ryktbarhet. Driftig landtbrukare och ägande

mångfaldiga kunskaper, leddes lian af sitt spekulativa hufvud på sällsamma
funderingar. Hans mekaniska uppfinningar, hans rön med qvicksilfverkraften
o. in. d. lyckades veterligenendast att åsamka honom betydliga kostnader.
Mera vidtutseende voro hans astronomiskakalkyler; han hade sin egen ka-
lender ochhan plägade af plauetcrnes sammanstötningar förutspå stora vatten-
floder och andra fruktansvärda naturfenomener, för hvilka han varnade all-
mänheten; likväl delade hans spådomar så mänga andras öde att icke slå in.
Äfven som stilist och poet lät han icke binda sig af vanliga former. Ma det
tilläggas att Herr Bremers aktningsvärda namn icke här blifvitnämiidt för att
framställas i löjligdager. Det har skett endast för att visa, htiruledes det
som för tvä eller trehundrade är sedan bar snillets pregel, inittonde 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 EgentligaFinland,
är en täck och omvexlande kusluejd, hvars lilla trädkyrka vid ändan af fjär-
den ser lanrtiligt enkel ut, medan alm, lind och ask förena sig med björk
och rönn alt gifva trakten ett ljusgrönt beliag. Blodiglar fångas här ivac-
kert solsken vid träskflyarua. På Söderlängvik och Ölmoss bodde fordom
jättar; de lago 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 sådana, 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.
IDragsfjärd liggerBjörkboda jernbruk, anlagdt 1731 och nu, jemte

Dahls, tillhörigt Geheimerädet Ramsay. Bruket har en stängjernshammare
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 ångmachin. Årliga smidet är 70ö och ham-
marskatten 7 skeppund. Egendomen är under nuvarande ägarens tid berömd
för sin efter nyare methoder ypperligt inrättade ladugård, och dess ost finnes
iHelsingfors pä alla bord. En stor parkanläggning med ruddam, holmar och
springbrunn bidrager att förhöja ställets, äfven annars vackra omgifuingar.
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Dahls närbelägna stora masugn är anlagd ICB6 och hemtar sin mesta

malm dels frän Sottunga pä Åland, dels frän nejderna af Wiborg. Bläsverk,
krossverk, rostugn, såg och mjölqvarnäro härmed förenade. Masugnen brin-
ner 25 a*

t
35 veckor a rad och jern fäs, efter malmens rikhaltighet, frän 25 till

53 procent.

16. Juvankoski.

Detta pappersbruk, uppbygdt är 18Q1, efter nådigt privilegium af den 5
November 1820, är anlagdt invid den sä kallade Juvankoski fors a utmarken
under Pöytisby af Uskela socken och Åbo län, pä ett afständ af 15 verst
ifrän Salo bro och 1|verst ifrän den väg, somHeder emellanMurla och S:t
Bertils kapellkyrkor.

Bruket erhåller 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 ett berg, der en
af naturen danad öppning eller ränna lemnar aflopp för strömfåran, under det
att berget å ömse sidor1bildar en mäktig fors och gör särskild dambyggnad
umbärlig.

Fallets höjduti den första forsen, som störtar utför bergets sluttning, ut-
gör 23 fot pä 57 alnars afständ ifrän forsens början. Omkring 200 alnar ne-
danföreär ett ytterligare,något mera långsluttande 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 grätt papper. Uti hvardera verket
arbetasvid tvenne kypar.— Papperstillverkningenbedrifves af omkring 30 ar-
betare, hvilka alla äro Finnar och pä stället inlärde iyrket. För brist af
lump kan bruket ej vara i gäng vidare än högst 6 månader af året; den öf-
riga tiden användes att fullständiga det tillverkadepapperet. Tillverkningens
belopp, säsom beroende af den osäkra lumptillgängen, är derföre olika.

Närheten af den praktfulla brusande forsen och den raska verksamheten
ibruket gifva Juvankoski en liflighet, som gör att den resande icke ångrar
ett besök pä denna ort.

17. Wiurila.

IIlaliko socken ligga heltnära invid hvarandra egendomarna Aminne
och Wiurila,bada numera tillhörande skilda grenar af familjen Armfelt.
Aminne är iFinlands häfder väl bekant såsom stamgods för den ena grenen
af familjenHorn; under förra seklet tillhörde det en Grefve Seton af engelsk
härkomst, som försåldeegendomen till GeneralenBaron Armfelt, fader tillden
berömde Gustaf Maurifz Armfelt. Om Wiurilas tidigare ödenhar här ingen
annan upplysning stått att vinna, än att förenämnde Baron Armfelt köpt det-
samma af en Grefve AVellingk. Wiurilas lägeSr vackert vidden långsträckta
vik af saltsjön,som här skjuter upp i landet, likasom för att bespara halfva
vägen ät Ilaliko a. Ilufvudbyggnadenaf sten i tvä våningar och af nyare
stil har ett både smakfullt och ståtligt utseende, och man måste beklaga,att
tecknaren af planchen icke valt sin ståndpunkt så att facaden blifvit synlig.
En trädgärd i engelsk stil fängslar der betraktarens öga, och ännu För fä är
sedan beundrade man i de praktfulla rummen en talrik och dyrbar samling
af målningar, vilne om en lyx af ädlaste slag.

Trakten har för öfrigtsin märkvärdighet både för naturegenheteroch tra-
ditioner. Grannsocknen Uskela hvilar till stor del pä en tunn skorpa af ler-
jord, under hvilkcn en lös gyttja af ansenligt djup försåtligt lurar. Det för-
sta kända jordraset inträffade år 1770, dä pastor i församlingen en morgon
vid sitt uppvaknande fann tätt invid prestgården en nydanad afgrund, i hvil-
ken han lätt under nattens sömn kunnat instörtamed hela sitt hus. År 1825
sjönk vid ett dylikt jordras den uråldriga trädkyrkan i jorden, och är 1826
en regnig oktoberdag skedde äter ett stort ras, som uppslukade 16 tunnland
åker af AVeitaka säteri jemte en del af landsvägen till S:t Bertils kapell och
uppfyllde hela nejden med svafvellukt. Vid samma tillfälle kullstövtades en
qvarn med dörren uppåt, och injölnaren,som befann sig derinne, trefvade för-
gäfves efter utgången. Ar 1843 den 1Juni kl.7 vid morgoniingningen sågs
änplötsligen uppdämd, så att vattnet först kl. 3 e. m. kunde finna ett genom-
lopp, och vid samma tillfälle insjönk större delen af gamlabegrafningsplatsen.
Af hvilket allt kan finnas att Uskela socknebor lefva på ganska osäker fot.

Uskela, Haliko och S:t Bertils kyrkor kunna alla pä engång med lätthet
ses, emedan deras afständ frän hvarandra icke är större än 5 till 13 virst.
För att förklara denna iFinland ovanliganärhet har folket en allmänt ut-
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bredd sägen till hands. En riddare Horn på 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 önskadelä sin matmoderur vä-
gen, för att intaga hennes plats, lockade henne med listiga ord upp till löf-
tet, dithon förut skickat gärdens fagraste ridknekt. Der slängde hon för-
såtligt in dem båda och anklagade inför den hemkommande riddaren hans
dygdiga maka för otrohet. Vredgad, eller låtsande vara det, — ty nägre an-
se honom medbrottslig i detta förslit — stack riddaren löftet i biand, och sä
förgingos der både hans oskyldiga maka och ridknekten *>. 1 hela nejden
uppstod ett skri af fasa öfyer 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 P*oiri: ridda-
ren, skulle, till att försona sitt brott,uppbygga tre kyrkor (ill jungfru Marias
och helgonens ära samt pä sina bara knän färdas mellan alla tre. Alltsåbygde
riddaren Haliko, Uskela (gamla) och S:t Bertils kyrkor (ridknekten hette
Bertil) helt nära hvarandra, för att derigenom förkorta sin besvärliga prome-
nad, livad man med någon visshet vet, är att dessa kyrkor blifvit uppförda
omkring är 1440.

En annan sägen förtäljerföljande. Omkring år 1500 bodde på Kauppila
1 ~ mil frän S:t Bertils kapellkyrka en förnäm fru af Hornarnes slägt. Egen-
domen liade den (iden en ofantelig jordvidd i den nejd, der S:t Bertils rå
möter Uskela och S:t Mårtens socknar. Under Kauppila skall dessutom lydt
mark i (lera andra socknar, och kallades dessa ägor "Muurila län." Alltnog,
denna frus rikedom var sä 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 smickrarepligtskyldigast, att något sådant visserligen vore allde-
les omöjligt. "Ja, tillade den stolta frun, det är lika omöjligt, som att nå-
gon menniska hädanefter kan finna denna ring!" — och dervid kastade hon
sin dyrbara signetring iHaliko å. Men hvad hände? Kär frun hade öfver-
varit gudstjensteu och derefter red till Åminne gård att spisa middag, fram-
sattes bland bordets läckerheter en nyss fångad ståtelig gädda. Frun pä sin

*J Man återfinner hiiri ämnet till Kanteletars skönaballad om Klaus Kurk och li-
ten Elin. Namnen variera, så som ofta sker i folksägnerna.

hedersplats tog för sig det bästa af denna rara fisk, och klang! der föllhen-
nes egen guldring pä silfvertalriken. Då säger sagan att den stolta frunblef
blekare än bordefs fina duk, och hon hade skäl dcrtill, ty vidhemkomsten
fann hon sin gärdibrand, och sedan förskingradesstycke efterstyckeaf hen-
nes stora egendomar. Hennes skräddare, tillika portvakt, tog en; andraslogo
under sig de öfriga. Fem hennes söner fingo nöja sig med hvar sitt rusthåll,
hvilka nu utgöraSkratarla by. len nu redan gammal timmerskog om 200
tunnlands vidd finnas öfverallt märken af fordua åkerdiken och trädgårdssän-
gar, hvilka antyda en fordom odlad, men nu förvildadnejd.

Anmärkning. Att Egentliga Finland blifvit utförligarebehandladt, än
utrymmet tillåter för de öfriga landskapen, torde icke synas oberätti-
gadt vid den stora vigt detsamma äger såsomutgångs- ochmedelpunkt
för Finlands hela nyare tid intill 1819, eller kanske rättare 1809,

II. Åland.
Åland, pä finska Ahvenanmaa (abborlandef). den minsta och veHtli-

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 är 1845 :15,530 personer, hvaraf finnes att folknummern under sed-
naste 20 är ökats något öfver en sjundedel. Areala innehållet sammanlagdt
beräknas till ungefär 11 svenska qvadratmtl.

Åland gränsar pä alla sidor till hafvet. Isöder behåller Östersjön sitt
namn; den 5 mil breda fjärden mellan Åland och Upland, fruktad af alla sjö-
sjuke, kallas Ålands haf;Skiftet, som skiljer Åland frånEgentl.Finland,
är isöder icke öfver 4^, i norr pä smalaste stället knappt \ milbredt. Delet
och I.appvesi kallas de bredare pass, som skilja öarna frän hvarandra.

*) Förutom Radloffs "Beskrifning öfver Åland," jemte' andra tillfrängliga källor
för denna landsort, äro benäget meddelade upplysningar af Hr Prosten Sadelin
j Hdiiiiiurlaiid här begagnade.
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