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och Heinola medelst den väldiga Koskenniska fors höglandets barriere, hvar-
efter den något lugnare strömmargenom Kauramaankoski förbi Sitikkala by—

■ den celebre Sjögrens anspråkslösahem — > och utbreder en "något bredare
vattenyta, Leinin selkä, som skjuter en liten vik under prostgårdens höga
strand, medan den pä andra sidan om den pä planenen synliga tallbacken
fortsattesundernamn af Pelinginselkä. Den stora sjön Pyhäjärvi, som härefter
följer,är medelpunkten för ortens vatten. Hit strömmafränPieksämäki, Kangas-
nieml och Mäntyharju Wuojärvi, Suolijärvim.fl. sjöar, genom Haara-, Siika-,
Pytinkö,Verralan- eller Jaalan-koski och föranledakapellet Jaalas benämning
vesikansa (vattenfolket,vattentrakten),imotsats till moderkyrkolandet,maa-
kanfca (landfasta området). Floden flyter sedan mycket bred mellan Pilkamaa
(Ammondt) och Oravala (i Walkiala; Stenij) utför Kyöpärilä, nedanför hvil-
ken Kivijärvi m. fl. betydliga sjöar från Luumäki och Walkiala från öster in-
strömma, förrän den hunnit Keltis. Strömmen är här icke allenast sokne-
och länegräns mot Walkiala, utan var äfven 1743—1809 riksgräns, hvarunder
svensk gränspostering och tullkammare fanns på Keltis. Denna punkt är tilli-
ka folkgräns, ty Walkialabon skiljer sig genom klädedrägt, seder och språk
frän littisbon; den förrekallar pä sin sida Kyöpärilä fors Woikka. Kapprod-
den om söndagarnesker här sålunda, att, dä man frän andra siranden af Py-
häjärvi börjar täflingen, blott hälften af bätfolket med full styrka ror till landt-
udden vid det vackra Mariebäck, der friska krafter träda i stället, för att öf-
ver Pelinginselkä ro fram till kyrkan. Udden samt nämnde egendom hafva

deraf fått namnet Muuttoniemi, d. a. landtudden, der man ombyter rodd.

91. Sommarnäs.

Orimattila skildes 1ö36 från Hollola och omfattade fordom under namn af

Nvby äfven Nastola och Artsjö kapeller samt littis. Borga å, som genomskär

soknen, var förut vestlig gräns för Kymmenegärds län. Vid denna a ligger

Sömmarnas (Sominaislenkartaiio, Stjernvall) med sin vackra karaktersbygg-

nad midt emot Tönnö(Tonnér). Sydligast mot Mäntsälä och Mörskom ligga

de tvenne; förenade godsen Ruhka och Terriniemi (förut Toll,nu Arninoff),

redan i förra seklet bekanta för sina schäferier. Orimattila har flera vackra

vyer, ehuru sjöarnamindre än idet öfriga Tavastland gifva landskapet färg.

Ehuru soknen i sednaste åren lidit af missv-exter, räknas den likväl bland

eädesrikare orler och har förmögenbefolkning. Jordmanen är här, likasom i

littis, säkallad vataja maa, egnad mest för hafverodling1. IKäkelä by fore-
fölldeu 24 Febr. 1808 en mindre affär.

92. Hakoisten Linna.

Haffa sä(eri . dé{ gköna Janakkalai beläget 2% lnil frBn TavflstehuHr
fear tmM familjerneUffgla och Lejonhufvud samt sedan genom gif(er.
ma, mmt familjen Bo)je Den branta och öfve,.s( p,a((a berghympein

säUesgSrden kallasännuaf ortens invånareHakoisten linna och egen-
d(men deraf Hakoisten kartano: an,inßen namnet uppkommit af hako, som i
fiuskan betecknar ett kMiMet firtorkedt'träd, eller af nägon forntida höfvids-
Mnm^ mUn &f danade Qch sfl jemna de
hvtggatL, icda upp till kullen, hvarifrän trenne gångar finnas nedåt slättmarken.
j-^ af b(jrget har mm funnU silfversporrar och fyrkan(lga myllt. _ Xll

_
ffgt B^h *), har egendomen fordom varit en kungsgärd och vid anläggan-
rfet af Tavastehus blifvit gifven { u(bv(e mot; den jon, som r,lladeB s(aden _
En annan sagen uppg:;fver, hvad äfven namnet bekräftar, att stället fordom va-

befäs(adts och ;sjelfva verket (ro,. man siff der finna spar af en jo,.dvall
p-^^gr hh]a. ,Janakka,a finnes äfven hmmHaffa

93. Hiittis
,

eller Hiiren kartano (Langenskold), som presenterar faoaden af sin vackra ka-: "" .. .„,....,., _, ,, '_'. .'.raktersbyggnad nt landsvägen icke långt i söder frän Tavastehus. Det ar tro-
■'. . ; _ ..■,„■■.ligt att detta gods farms redan imedlet af lo seklet, ehuru det da ägdes af

bönder. Wanaanvesi, som börjarsitt lopp från Pääjärvi i Lampis och slingrar
sig genom Tcrvakoski och andra lägenheter i soknen, tager sifl kosa förbi
H..(t.g gamt bekant för aU hysa dcJl af yära insjöarg &ak^ Ma,_

Wllkcn man har(il,3 icke anträffat annorstädes an här ochide närmast
omgifvande sokuania »f deiia vattensystem.

94. Palikais.
..,„,,, . ,, „.., „ <,Somero ar Tavastlands sydligaste del. Pitkajarvi, Pemar ans otra lopp,', , ,■. ...... . c , ... ,„ . ,^,....delar soknen , tvenne hälfter, hvaraf den nordligare större mcd 1/0 lagenhe-

" „ . .
ter hor under Tavastehus lan, den sydligare mcd något ofver 50 under Åbo

*) Tidn. fitgf. af ett sällskap i Abo 1775 N:o 7.
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län. Öfve delenaiden förrautgörkapelletSommarnäs, der Palikais(Wendt)
är beläget. Hela soknen har 10 säterier, af hvilka fordGm 8 rustade hvardera
en dragon, Palikais och Hirsjärvi tvenne. Alla dessa herregärdar berättas
idrottning Kristinas tid hafva blifvit frälsegods, under hvilken tid dessas
mäktige innehafvare jemväl slagit en mängd hemman ioch utom soknen,
isynnerhet iLojo, med frälserätt under sig. Karl Xl:s reduktion gjorde slut
pä detta ofog. Derförinnan utgjorde Somero, jemte Kiikkala och Uskela, en
del af det stora godset Muurila. Kapellet ,heter Somerniemi eller Someron-
uiemi, hvaraf Sommarnäs blott är en rädbräkning. Hela trakten kallades
förut äfven Ylisfaro eller, efter en der nedgräfd ba/namörderslia,Naara,
hvilka namn stundom ännu brukas. Palikais gård, nu blott 5| mantal ellerI
af kapellet, var af ålder en bondby, hvarunder heia trakten sedan lydde. Vid
den tid (1682) biskop Gezelius säger sig ,varit, föranläten, att, pä Palikais
fruns och kapellböndernes trägna begäran, såsom det heter, tillåta gudstjenst
ikapellet, var en öfverste Munck herre till Sommarnäs. Kyrkan byggdes vid
stranden af Painio sjö, och öfversten gaf gärdens arbetsklocka till kyrko-
klocka. Ortenbevarar minnet af Karl IX:sbesök pä Seppälä hemman iOinas-
järvi by och Adolf Fredriks festliga emottagandepä Pajula d. 9 Juli 1752.

95. Jokkis.
Tammela sockens tredje kapell mot Loimijoki gränsen är Jokkis, til-

lika en enda egendom för sig af något mer än 50 mantal. Godset,säges det,
har uppkommit sålunda, ätt en adelsman (amiralKrus?), som var gift med
rikskansleren A. Oxensljernas dotter, är 1632 erhöllJokkis gärd med en mils
cirkelrund landsträcka deromkring. Nu äges det sedan ett par decennier af
Kapten Jos. Brehmer. Jokkis är Tavastlands förnämsta fabriksort. Följer
man ifrän den prydliga karaktersbyggnaden forsen af, har man på ena sidan
en mjölqvarnoch en vafk, på andra sidan en säg med fyra ramar, en bland
de bäsia iprovinsen, litet längre ned ett spinneri samt derefter en smält-
och en stångjernshammare. Nedanom alla dessa vattenverk gömmer en brant
kulle vid stranden — ett af nejdens vackraste ställen — stoftet af förre in-
nehafvaren, general-major von Willebrand och hans friherrinna. Nederst vid
kullen är en alhäck, derefter ekar och andra löfträd; öfverst beskuggas graf-
ven af lummiga granar. Jernbruket är grundadt pä 900 skeppund tackjerns-
smide. Pä Tammela prestgärds ägor upptäcktes 1738 ett kopparmalmstreck,

hvilket man (rodde innehålla silfver och kallade Hopiavuori, men sedan baroa
Tilas undersöktdetsamma, Tiilasvuori. Det har befunnits löna arbetets möda
lika litet som jernmalmstrecket pä Haudankorva. Likväl får bruket ifrån när-
heten, nemligenHögfors iPyhäjärvi, som tillhör ägaren af Jokkis, sitt behof
af tackjern. På Jokkis har länge funnits en klädesfabrik, ehuru förut blott
gröfré kläden af inhemsk sämre ull tillverkades. Sedan Hr A. W. Wahren
1839 öfvertogdensamma, hafva fabrikens tillverkningar stigit i kredit och om-
fång, sä alt denna klädesfabrik nu är den yppersta i landet. Den har nyligen
öfvergätt iägo till Hrr A. & C. Fritsch. — En mil högreupp vid samma a,
en mil frän Pyhäjärvis strand, är vid en annan fors i Kuhala by pä Nikkilä
hemman elt bomullsspinneri,Forsa, för fyra år sedan anlagdtafHrr H.Berg-
ström & Komp. och Wahren.Istället för vattenhjuldrifves fabriken af ström-
snurror (turbiner) och till lysning nyttjas gas. Här finnas äfven en mjölqvarn
med tre par stenar, samt tvenne grynverk; äfven ett färgeri är under an-
läggning.

96. Humppila.

Landet mellan Loimijoki och Tammela är fördetmesta ett skogland,hvar-
före det nästgränsande kapellet, af förstnämndesocken med rätta fått namnet
Metsänmaa: Med skog förstår man iFinland egentligenbarrskogen, som
med sin 'ständiga grönska lifvar den enformiga mon, som andas öfver den sitt
fridfulla, djupa allvar, denna skog, hvars kronor och grenar under frostens tid,
dä löfträden stå nakna, än mera förskönas af de glittrande drifvorna, hvilken
om vintern höljer björnenidess ide, om sommaren skänker vandraren skugga
för solen och skydd för regnskuren samt behagligt upprepar vallherdens melo-
dier. Om sädana landskapsstycken påminner närvarande planche, tecknadi
Humppila kapell af Tammela socken ungefär 2 s/2 mil frän Jokkis och % mil
från Humppila kyrka vid vägen ät Urdiala.

97. Stjernsund.
Wanaanvesi, det pä sina ställen blott femton famnar breda, men temligen

djupa strömdrag, som från Tavaslehus fortlöper 17 verst till Sääksmäenselkä,
omgifves pä hvardera stranden af en mängd herregods i Wånå och Hattula.
Pä södrasidan ligga Kirstula (Standertsköld),Herniäis, Mierolaby — hvarest
vägen från södrastranden går öfver vattendraget ät Hauho
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pa den norra:Luhtiala (Salmén), Metsäkylä (Helsingius), Wesunta, Stjeru-
Rund och Lahdentaka (Ides(am). En slor del af dessa äro mycket gamlagods,
framför allt de tre sistnämnda, belägna närmare utloppet af nämnda strömi
knappt en verst frän hvarandra. En lilen vik åtskiljer Lahdcntaka och Stjern-
sund, ehuru hvardera är ett stort säteri mcd omkring 10,000 tunnland jord,
det sednare allodial. Under namn af Lepas eller Lcpaan kartano var Sljeru-
sund sätet för mångenbetydande adelsman'och omfattade tidtals mycket mera
an nu. Björn Classon till Lepas, hvilkeu konung Gustaf I1549 kallar sitt
"trogne räd" och som 15-15 af honom sändes att mcd Zarens sändebudiNow-
gorod underhandla om liksgränsen, ägde detta gods, jemte det han 1527, pa
sin begäran dessutom erhållit Aikälä och Harmola i Wäuå, Karhi i Janakkala
m. in. Erik XIV:s lärare, Fransmannen DionyHius Beurreus, belönades mcd
hela landsträckan pa begge stränderna af Wanaanvesi frän Sääksmäen selkä
till och mcd Kirstula (4 v. frän Tavaslehus).Karl VIII Knutson gaf at Kurt
Svarte 1449 Lahdcntaka, Tenhola och Mäenpää. Efter ätten Sfjerncrantz har
Stjernsund i nyare tider fått sitt nuvarande namn, men öfvergätt till andra
ägare (Heimbiirger,Packalén). Karaktersbyggnaderna och parkeu invid strån-

den af Lepaansalmi,i föreningmcd utsigten at Mattilanvuoripa andra strån-
den, äro bland de vackraste. Haflula nya kyrka, som kommer att byggas vid
farleden nära Mierola bro, skall ännu mer försköna nejden. Iderma gamla
socken uppgifves en Thidemannus som pastor redan 1329. Sydöstra delen af
nuvarande Hattula var fordom egen kapellförsamling under namn af Lehijärvi.
Nordvestra delen hette, tillika mcd Kalvola, den tiden Kulsiala, men sedan
1455 Tyrväntö, och förmodashafva haft sin kyrka vid Sfjornsund, der man
ännu på udden firmer lemningar af ett kapell. Bakom uthusbyggnaderna här-
städes hafva i sednaste tidergamla vapen och mynt blifvit uppgräfde. — We-
sunta dubbla sälerirusthåll litet ofvanomStjernsund, hvarmed det nu är före-
nadt, är ett gammalt adeligt gods, såsom lemniugarna af ett gammalt stenhus
intyga. År 1498 log Sten Sture d. a. en del af delta da vidsträcktare gods,
jemte Walenperä gärd, af håradshöfdingBengt Olofsson i Satakuuda för den
skuld, hvari denne rakat till honom för Kumogärd. Under katholska tiden var
egendomennågon tid donerad till Åbo domkyrka. Jöns Westgöthe hade 1529
—30 Wesunta mcd allt hvad dertill hörde i förläning, och iSigismuuds tid
ägdes det af Arvid Hinrikson Tavast, hvilken såsom ståthållare pa Wiborgs
slott af hertig Karl halshöggs 1599.

98. Sääksmäki kyrka.

Sääksmäki kyrka lister pä Sääksuiemi udde, pä det ställe derden genom
soknen strykande Kelhä åsen ät sydost stupar ät den milslänga Sääksmäki
sjön. Det är elt vackert tidens tecken, att under seduaste decennier de flesta
af Tavasdandn inemot 50 kyrkor blifvit dels reparerade, dels helt och hållet
nybyggda af sten eller träd. År 1838 underkastade sig Sääksmäki boerne det
ingalundaringa offret af 24,000 Rub. Banko, utom byggnads materialer, för
sin inemot 500 åriga kyrkas nybyggnad,hvarvid, för vinnande af merautrym-
me för deu stigande befolkningen, ett kors tillbyggdes.Knapptvarkyrkan fär-
dig, innan deu delade Leppävirta kyrkas sorgliga öde att ramla.Sädana fusk-
verk skola hafva deu dubbla följd,att entreprenörerräka imisskredit och att
boudebyggmästare,som för vida mindre kostnader verkställakyrkobyggnader,
hädanefter komma att anlitas. Emellertid hafva sockneboerne fält vidkännas
nya kostnader, och kyrkan är ännu icke fallfärdig. Invid kyrkan är Woipala
säteri (förut Gripenberg, nu Nervänder), derifrän utsigten blifvit tagen, och
det åkerfält, som synes vid kyrkan, var för icke längesedan besädt med hvit-
betor, den lid Finlands första och enda hvitbetssockerfabrik fanns pä Woipala.
Pä andra sidas om samma backe, med en skön utsigt öfver Raulunselkä, lig-
ger Hapola(Svinhufvud), och högstpä branten ser man ännu tydliga ringmu-
rar efter ett forntida fäste, hvarom historien ingenting vet berätta. Endast
traditionen säger, att den tid Birger Jarl byggde Tavastehus slott, var en
inhemsk höfdinghonom här till motvärn. Hans namn var det bekanta Hiisi
(eller lliiii ) och hotade säväl Jarlens välde, som den nya kristna lärans fort-
gäng. Förut sökte ovännen med en stor sten krossa den nya Sääksmäki kyr-
kan nedanför hans egen borg, men träffade icke, och stenen föll ett stycke
längre ut i sjön och bär ännu hans namn. Sedan beslöt han anfalla Jarlcn
sjelf och vandrade i sådan afsigt långs sjöstranden till Ikkala udde, för att
med sten och mull fylla njön och bana sig brygga till den motstående Wa-
naanniemi udde i Tyrväntö. Under arbetet hörde han plötsligtropet: Hiisi,
Hiisi, du fällde dina vantar! Hiisi blef deraf skrämd, slungade hela sinbörda
af mull och grus ut isjöa framför sig och öfvergafanfallsplanen.Men af det
utkastade gruset uppvexte en läng rad af små och täcka 1 almbevuxna holmar,
som ännu finnas utåt nämnde led och kallas Hiisis vantar (Hiieu kinltnat).
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99. Nordenlund.

Nordenland (Kraftmän) ligger i Sysmä och har vacker karaktersbyggnad

med utsigt öfverNuoramois sjö. Genom Koskipää, Kirveskoski och Maatiais-

koski starka forsar faller Jääsjärvi in i denna och härifrån ut genom Tainion-

koski iPäjänes vik Majuve, vid hvilken 14 af socknens 24rusthäll, jemte den

1833 byggda stenkyrkan, ligga. Innan Päjäne fälldes, räknade Sysmä minst

280 insjöar,hyaraf 17 större, samt 242 holmar. Inom Nuoramois by ensamt

har man räknat 100 sjöar,hvaraf 73 hade fisk; kräftor ftmnos ännu ej före
slutet af sista seklet. Vid Sysmä ligga Päjänes största öar Töydensalo och

Juutiusalo. Märkvärdigare är dock Päijässalo holme, underlydande soknens

största egendom Rapala (Tandefelt). Dess höga bergspets tjenar sjöfarande

till bak och leninar sä vidsträckt utsigt, att Kuhmois, Padasjoki, Sysmä,

Asikkala, Luhanko, Gustaf Adolfs och KorpilakH kyrkor vid klar luft kunna
härifrän ses, don sistnämnda på 5 mils afständ. Pä strandslätten under Ra-

pala hölls sedan 1758 marknad den 7—B Sept., och vid Sktnnariia hade Sys-

mä kompagnict sin exercisplan. Orten är bekant för sin goda ölbrygd.Af de

sedan fordom här talrika adelsmännen är familjen Tandefelt bland de äldsta
och har bland sex murade grafvar tvenne. Luhanko kapell säges hafva sitt

namn dcraf, att befolkningen derstädea gjort årtullar till sina bätar af elg-

eller renhorn.

100. Mieskomäki.

Mieskomäki by har sin märkvärdighet deraf, att den är en af de räpunk-
ter, som genom konungabrefven af åren 1415, 1446 och 1452 bestämdes för

den stridiga gränsen mellan Savolaks och Tavastland,-frän Mäntyharju isö-

der tillPielavesi och Pyhäjärvigränsen i norr. Ännnu märkvärdigare är, att

rättegäng ännu är anhängig om samma sak. För 400 år tillbaka var denna

landsort sä glest bebodd, att dä biskop Magnus IITavast restepä visitationer,

måste han mellan Sysmä och S:t Michel ligga en natt under bar himmel och

erhöllderföre 1442 frälse pä Wahvajarvi nybygge, hvilket nu heter Wahva-

selkä och ligger iHirvensalmi sydost frän Joutsa, icke långt ifrän Häämeen-

mäki. Sistnämnda ställe är det högstapä orten med utmärkt vacker och vid-

sträckt utsigt ät öster öfver den stora sjönPaulavesi,ivester öiverSuontien-
sclkä. Midt emellan dessa sjöar,hvilba förenas genom Käläkoski, utgör Jout-

sa kapell en i tusende vikar, uddar och sund styckad halfo, som i sydost sam-
manhänger med riirvennalnii landet.

101. Rautalampi.

Rautalatnpi skildes 1561 frän Sysmä och omfattade ända till 1628 äfven
Wiitasaari och Saarijärvi. Det är ett efter de många sjöarnapä längden ut-
sträckt vidlyftigt land mot gränsen af Savolaks. Sjökommunikationengör det
ock förklarligt,huru, oaktadt de eljest stora afständen, dess ena till Savolaks
hörandekapell Suonenjoki kan ligga blott nägra verst frän moderkyrkan. En
obetydlig sjö, pom synes längst till venster pä planchen, har gifvit soknen sitt
namn. Den utfaller i det föga större Äijävesi, vid hvilket prestgården och
Lassila (Wesfzynthius) synas till vensfer, Sahala (Gyldén) längst i fonden.
Härifrån både ät norr och söderi tiolal mil har man oändliga kedjor af lång-
smala sjöar, förbundna med hvarandra genom strömmar. De äro icke allenast,
sä att säga, socknens lifselement, utan förtjenaäfven ihöggrad geologens
uppmärksamhet. De hafva nemligen alla riktning från nordvest till sydost ef-
ter landtäsarnas sträckning. Der något utskott af landlhöjdenvarit i sydost
mot en sjö, har denna vid sin öfra eller mellersta del medelst en kort fors
brutit sig igenom till nästa längddal, som har fullkomligt samma riktning, sä
att pä fä ställen iFinland är åsarnas sträckning från nordvest sä prononcerad
som här *). Ehuru Tavastlänningen sjelf medger, att Karelaren och Nord-
österbottningenöfverträffarhonom i skicklighet att styra i forsar, ses Rauta-
lampibon likväl frän sin kyrka öfver dessa 6 sjöar och lika många strömmar
färdas tillPielavesi:från Kittilansalmi vid Sahala tillLonkaii, Tyyrinvirta till
Koskelovesi, Saunavirta tillMiekkanvesi, hvilken cmottager Nokisenkoski,be-
lägen söder om en flera mil läng landtunga, Saikari. Alla dessa kunna nå-
gorlunda väl öfverskädas från Tyyrinmäki vid Kuopiovägen. Frän öster in-
strömmar sedan genom Waajasalmi det 5 mil länga lisvesi, hvilket genom
Äöskoski kommer frän den icke mindre Nilakka och denna genom Säviänvirta
från Pielavesi. Parallelt med dessa inkomma litet vestligareNiinivesi, We-
karus och Sonkari, hvilka förvandla nordliga Rautalampi till en otalig mängd
vikar och uddar, vid hvilka Paavo Korhonen diktat. Söder om kyrkan ned-
sliömmarTallinvirta till Hankavesi och genom Konnehkoski till den storaKon-

*) Öfveriospektoren för Ijandtmätcriet C. \V. GyUléus benägna uppgift.
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nehvesi, som mot norr skickar en 33/, mil läng arm, ropande pä hela sin ut-
sträckningibredd med ett smalt land, hvaröfver Wiitasaari bönder, som fara
till Petersburg, pä kaflar draga båtarna ifrån Keitele sjö öfver landsvägeu.
Vid södra delen af samma arm måste tvenne broar öfver sunden Tivosensalmi
och Säkinsalmi samt fårjan öfverKivisalmi efter hyarandra göra kommunika-
tionen pä landsväg möjlig. Häraf kan man ir.ägon män första, huru öfverste
Fahlauder med siv lilla fribytareskarai Juni 1808 vid Kivisalmi hade tusende
äfventyr, innau hav kunde förena sig rand Sandels iKarttula.. För att från
soknens södra del, Hankasalm i kapell, komma till moderkyrkan, måste
man ofvanom Kynsivesi ro uppför strida forsar: Haunulankoski,Keskinen,Yli-
nen, Kellankoski, Taikinaincn, Kari och Siikakoski, för att sedan pä den 2V»
mil breda Konnehvesi komma vidare fram. Strömfarten uppåt sker sålunda,
att passagerare och gods utlastas vid de stridasteställen och en erfarenström-
karl qvarstadnar i båten, för att med en stake (sauvoin) hindra den att af for-
sen slungas mot strandstenarna, medan en annan frän en vid försläfvenfästad
lina (juotti) drager båten. Till underlättande af denna bätfart äro pä sednare
(ider stenbeläggningar gjorda vid stränderna och de värsta stenar iforsarna
bortskaffade. Nedför forsen ser man deremot en erfaren styrman djerfl sätta
af med pilens snabbhet och blott i de stridaste forsar lätta lasten. Gärdfori-
handlande (raasselit) begagna de nu nämnda farleder för att komma tillPe-
tersburg. Först måste man komma till lisvesi, i hvars södraända flera länga
sjöari Suonenjoki efter hvarandra infalla från den här mycket smala landtäs,
som skiljer Päjänes och Saimas vatten; här dragas båtarna öfver, hvarefter
strömmarna och sjöarna följas genom Jorois (ill Puhois. Man berättar, att nå-
gon gjort en sädan resa härifrän ät andra sidan till Tammerfors marknad.
Rautalampihar ymnig, stor och fet fisk. Både sik och braxen af lispunds vigt
sägas blifvit fångade.

102. Karstula.

Karslula kapell af Saarijärvi socken är öfverfullt af kärr, litet odladt och
glest bebodt och således ännu ett temligen fredligt tillhåll för hela hjordar
af björnar och vargar. Men äfven denna unga eröfiingaf kulturen har sina
behag. På vackra landskaper är ingen brist, folket kraftfullt, flärdlöst och
redligt. Landet är bebodt endast vid vattendragen, hvilka ifrån gränsen mot
Perho i en 18ng kedjar Kyyjärvi, Kiminki, Pääjärvi, Wahankajärvi, Karanka,

Koukeroinen, Kalmari, Summa, Kyymämöinen, Kiimanen, allesamman genom
Naarakoski fors strömmaiKuhmama sjöiLaukkas. Kyrkan ligger vid Pää-
järvi, den största af dem. Vid sidan af dessa gar kapellefs enda väg (ill

GamlaCarleby, en väg, hvars strategiska vigt under sisla kriget blcf rätt
synbar. Innan de allvarsama striderna vid kyrkan och Lintulaks utkämpades,
fördes kriget på partigångarevis. Fahlander togiKoivisto en fieudrlig trans-
port med dess betäckningiMaj; den 1Juni kom Otto Fieandlpä skogsvägar
öfver Lesti och Khinul:t, borttagande iPerho Rajevskiä proviant för enhel ma-
nad. Bonden Thomas Paajanen tog en kurir. Men när Wlastoff med öfver-
läg.sen styrka anföllFieandt vid Lintulaks den 2 Juli, mäste han draga sig
ät Perho. Icke destomindre slogs han nio dagar derefter vid Kokonsaarii8

timmar med tusen man mot tretusen, innanhan retirerade tillDunkans iÖfvei-
Vetil. Förstärkt af Essen, marscherade han genast åter fram och börjadeslri-
den på nytt. När fiendtlige nya öfverbefälhafvarenKamenski den 24 Juli ett
stycke framför sin armé, åkte i sin vagn vid Möttölä,hade löjtnanten vid
Tavastehus regemente G. M. v. Fieandt kort förut blifvit dilkommenderad, för
att lura på en väntad transport. Ett ögonblick öfverlades om man skulle an-
falla de åkande herrarne, som eskorterades af några kosacker. Ögonblicket
förgick, och Kamenski undkom fångenskapen, men transporten af hundra vag-
nar och kärror, som derefterkom, förstördesistörstahast, sä attän*) blef röd-
färgad af sönderslagnarhumfastager, emedanFieaudt, af fruktan för den an-
ryckande fiendtliga öfvermakten, skyndsamt mäste smyga sig tillbaka till sin
korps. Den 21 Avg. hade O. Fieandt att bestå en olik strid me,d 1253 man
mot 3000 vid Karstula kyrka. Sedan fienden vid Ilumppi forcerat hans ställ-
ning, mäste han, mycket försvagadaf striden, draga sig tillbaka. Fieandts
soldat Stenfelt gjorde härvid skäl för.namnet. Man sköt pä honom skott på
skott, utan att han sårades. Hans egna kamrater trodde om honom, att han
var son till en Lapp eller af någon Lapp förtrollad. Efter 3Vi månaders strid
drog sig Fieandt, pä befallning ifrån högqvarteret, till GamlaCarleby.

—
Ortens rika sjömalm tillgodogöraspä ett jernbruk härstädea (Wasastjerna).

") Somliga berätta, att det var Tallijoki.
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