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Tämä maakunta, jolla samoin kun Satakunnalla-
kin, on herttualunnan arwo, on maamme lounais-kul-
ma, mutta sen eteläisin paikka, Hankoniemi, on itääm-
pänä Uudellamaalla. Warsinais-Suomen rajat owat:
pohjoista kohden Satakunta, itää kohden Uusimaa ja
Hämeenmaa, etelässä Suomen- ja lännessä Pohjan-
lahti. Se on melkein tasan 60:nen ja 61:sen lewyt-
asteen wälillä ja sen suurin pituus pohjoisesta ete-
lään on 104/y osaa uutta wirstaa ja lewyys melkein
sama. Sen awaruus luetaan oleman 78^ osaa ruot-
sin neljät, penikulmaa.

Warsinais Suomi.

Maakunnan suurin osa on hedelmällinen lakea,
jonka tasasta pintaa ainoastaan meren- ja Turun
seuduilla, sekä koillisessa ynnä Hämeen rajoilla met-
sistyneet hölmöt siellä täällä tekemät epä-tasaselsi,
mutta selanneeksi eiwät ne missään kohdin muutu.
Rantamailla on harmaa-tiwi paasia tai yksityisiä
möhkäleitä, ja niissä tohdin, missä meren aallot ei-
wät ole jaksaneet wiruttaa pois runsasta sawi-multaa,
on saaristo, täynnä niemiä, lahtia ja salmia, oiwalli-
nen kalastamiseksi ja meri-liikettä warten, jonka tiih-
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den se onkin kaikin paikoin hywin .viljelty ja taajaan
asuttu. Meri on täällä, samoin luin etelä-suomen
usiammissa kohdin, sywempi lun Satakunnan ja Poh-
janmaan rannoilla. Maakunnan sisässä ei mitään
suurempaa weden-kulkua ole; järwet owat pieniä ja
joet samoin. Mainio on kuitenki tuo runoiltu Aura-
joki, jota woi purjehtia wielä kappaleen matkaa Tu-
run yläpuolen, setä jakaa mainitun kaupungin kahtia
ja ivanhan linnan lähellä purkaa ruoppasen wetensä
mereen. Pienet owat myöski Euran-, Uudenkir-
kon-, Paimion-, Halikon- ja Perniön-joet,
joista tumminkin wene'-liikkeelle on hyötyä, sillä ne
eiwät ole niin koskiset kuin Pohjois- ja itä-suomen joet.

Warsinais-Suomessa alkawat nuo runsaat kalkki-
kaiwannot, joita sitte kestää toto Suomenlahden ran-
nan mitan. Nuorissa on monin kohdin malmia ja
täällä on hywin monta masuunia ja kanki-pajaa käy-
mässä. Alanko-maat owat joksikin hywin wiljellyt;
kylä kylän, ja kirkko kirkon wieressä. Pitäjät eiwät
useinkaan ole suuremmat kun muualla kyläkuntain ti-
lukset. Kaikista näkyy näitten paiklain olewan Suo-
men ensimäistä wiljeltyjä maita. Tätä ei ole .var-
hainen yhteys Ruotsin kanssa yksinään tehnyt. War-
sinais-Suomen ilma on soipeempi kun minkään muun
Suomen maakunnan. Täällä saadaan hedelmä-puista
maukkaimmat hedelmät, täällä menestyy tammi, jota
kaikessa komeudessaan wielä saa Ruissalon luodolla
ihailla. Muinoin suuret ja tiheät mäntymetsät owat
harwentuneet niin että Turun on tuominen laiwan-
rakennus-aineensa 12 ja 15 penikulman päästä. In-
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nä metsien kanssa on metsän otus wähentynyt sisä-
maissa, mutta rantatienoilla antaa kalastaminen, hyl-
keen ja meri-lintuin pyynti wielätin hywän woiton.

Warsinais-Suomi kuuluu seurakunnallisessa kat-
sannossa Turun arkkihiippakuntaan, jonka asunto wan-
huudesta on siellä ollut, samoin kuin se myös on ol-
lut Suomen kristillisyyden pesä. Tässä maakunnassa
on 4 prowastikuntaa ja 29 emäpitäjää, joista jotu
on päätetty jaettawatsi.

Muinoin oli Warsinais-Suomi jaettu Pohjois- ja
Ctelä-suomeen, joka muistuttaa koto maan wuonna
1435 jaetun lahteen sama-nimiseen tuomarikuntaan.
Warsinais-Suomen jako-raja oli Aurajoki. Kummal-
laki osalla oli oma waakunansa.

I. Wehmaan kihlakunta on tän maakunnan
pohjoisin. Siihen kuuluivat pitäjät owat merirannoilla
ja on niissä melkoinen saaristo, jonka suurimmat luo-
dot owat Suursalo, Taiwassalo, Wartsala, Kaurissa-
lo ja Iniö. Meri tekee erään 1^ penikulman sywän
lahdelman. Tämän kihlakunnan pitäjät owat: Lai-
tila, Pyhämaa (ja Rohdanen), Uusikirkko, Tai-
wassalo ynnä Iniön, Gustawin ja Welkuan
tappelit, Wehmaa ynnä Lokalahden tappeli ja
Uudenkaupungin maaseurakunta. '

Hallituksen suhteen on tämä maakunta Turun
maaherran lääniä, kuuluu Turun howioiteus-piiriin
ja on jaettu wiiteen kihlakuntaan.

Tässä kihlakunnassa, Uudenkirkon pitäjässä erään
meren lahdelman rannassa on Uusi-eli K a loiste n-
kaupunki, jolla on hywä satama noin 12 tai 20
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Kosken, Euran ja Karinaisten kappelit, Liedon
pitäjä ynnä Prunktalan kappeli, Nousiaisten Pitäjä,
Maskun pitäjä ynnä Wahton ja Ruston tappe«
lit, Raisio ynnä Naantalin maaseurakunta sekä
Santta Maarian Pitäjä ynnä Paattisten kap-
peli. Maa on tasasta ja hedelmällistä sekä järwi-
töntä. Sen läpi juoksewat Aurajoki ynnä Paimion-
ja Nousiaisten joet. Maaria eli Rantamä-
ki on Suomen kristi-seurakunnan alku-pesä. Tässä
oli ensimäinen kristin opin julistamista warten raket-
tu temppeli maassamme; pispat Bero ja Ragwald
(1266) owat täällä haudatut. Nousiaisten kirkko
suittaa olla melkein yhtä wanha; tänne käwi moni
harras pyhissä waeltaja syystä että p. Henrikin luut
wuoteen 1,300 asti säilytettiin täällä, jolloin ne juh-
lallisesti muutettiin Turkuun. Wanhempia herranta-
loja owat Ohensaari ja Kankasten sankarien
kartano Maskussa, Mettäkylä, Perno, Isokar-
tano ja Jaakola Raisiossa, Silkkinen ja Nyijö-
näinen Nousiaisissa, Wääntelä ja Moisio Liedos-
sa sekä Itäneen kartano. Ruissalon luoto luet-
tiin myös ennen tähän, mutta on nyt jo yhdistetty
Turun kaupungin tanssa.

Maskun kihlakunnassa on Naantalin kaupunki
Raision pitäjässä, 1^ penikulman matkaa Turusta.
Se kaswoi wähittäin yhden hywämäisesti warallisen
brigittina nunnain luostarin ympäri, joka jo ennen
oli ollut Maskussa, muita muutettiin sieltä 1441Per-
niöön ja 1443 Raision pitäjän Rytisten kylään. Kau-
punki rakettiin kuningas Kristofferin aikana ja sillon
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sanotaan sillä olleen kaksi porimestaria. Luostarin
latautti w. 1527 Westeräs'in herrainpäiwäin päätös,
multa nunnia oli täällä wielä kuningas Juha III.n
aikana noin w. 1590 ja niitten perintöä lie tuo ah-
kera sukan kutominen, jota Naantalilaiset hamaan
nykyaikoihin owat harjottaneet. W. 1649 sai kau-
punki muutamia lisäyksiä oikeuksiinsa ja 1666 luwan
purjehtia Itämerellä. Naantalilla on 703 tynnyrin
alaa maata ja sen iväki-lulu on 650 henkeä. Siellä
on myös ala-alkeistoulu, tullikamari ja postikonttuori.
Sen pienen kaupan hankkii Turku peräti niellä. Pari
wuosikymmentä takaperin ei täällä ollut wielä rohto-
laa, ei lääkäriä eikä awoimia puotia, mutta nyt ei
niitä enää puututa. Siellä on myös terweys-lähde
ja w. 1863 saatiin sinne niinkutsuttu ruoppa-kylpy-
laitos, joka sinne jo ensi wuonna weti runsaasti ter-
lveyden etsiöitä. Tästä näyttää Naantalille tulewi-
na aitoina olewan toiwottawana wilttaampi liike ja
paremmat ajat.

IV. Piikkiön kihlakunta on Warsinais-Suo-
men ranta-maitten keskinen osa ja siihen kuuluivat
pitäjät owat Sauwo ynnä Ka runan kappeli, Pa-
rasten Pitäjä, Paimion Pitäjä Ynnä Kuusluo-
don tappeli ja Nummen pitäjä ynnä Kats'terran
tappeli. Seutu on tiivistä ja epätasasta mutta hedel-
mällistä ja Suomen maan laajimmin asuttuja paik-
koja. Usiampi pitkä lahdelma tungeikse maahan. Pai-
mion joki ja Aurajoki purkauwat täällä mereen.

Piikkiön kihlakunnassa on Suomen wanhin ja
kuuluisampi kaupunki, sen wiljelyksen kehto, sen lir-
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lollisen, tieteellisen, kunnallisen ja waltiollisen wauras-
tumisen koto, pyhän Henrikin, Agrikolan, Pehr Bra-
hen ja Gezeliusten kaupunki — Turku. Seutu ei
maata kohden suinkaan ole kaunis, osittain matala,
santanen ja yksitoikonen, osittain piiritetty nmori-möh-
läleillä, jotka owat tarpeeksi korkiat estämään näkö-
alan merta kohden, mutta liian matalat silmää
ilahuttamaan. Laaksossa näitten wälissä on Tur-
ku, jonka läpitse juoksee tuo werkka, tasa-lewiä, tässä
kohdin purjehdittawa Aurajoki. Asema ei ole niin
raitis kun meren ja wirran lähenäifyydestä olisi syy
luulla. Wilpaat meri-tuulet eiwät ulotu tänne asti
ja Aurajoen wesi on teltasta ja ruoppasta. Ruton
täällä pohjoisissa maissa raiwotessa, on se lowimmin
kiduttanut taajaan ralettua Turkua. Wuonna 1831
kesti kolerakin täällä kauwemmin kun muualla. Vie-
läpä näkyy olewan syytä arwella että Turun asema
wienon mutta tasasen ilmaweto-hengen alla joen ran-
noilla ei ole osaton niissä tulipaloissa, jotka aina sen
syntymästä taajaan owat etsineet tätä kotvin koeteltua
kaupunkia.

Suomen ruotsalaiseksi päätaupunkilsi on Turun
asema maatieteellisessä suhteessa walittu iki-hywin.
Suomen tolmi-kulmion Itämeren polwesta on Ahwe-
nenmaa juuri kun wiiltäin leikattu, ja tämän wiiltee»
leskellä, tarjoen tuhannen luodon, tuhannen karin hel-
man Ruotsia kohden, on Turku. Ruotsalaisuuden ei
muuta tarwinnut kun astua askelen erällänsä ja sit-
kahuttaa soukan Ahwenenmaan meren yli Turusta
lewitäksensä yli koko Suomen. Näin tuli tämä kau-
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Alkaen wuodesta 1157 ja aina wuoteen 1827 on
Turun kaupungin historia koko Suomen yhteinen.
Kaswanut Ruotsin aseitten suojassa, monet monituiset
kerrat julmain wihollisten ryöstämä, roolnalaisen pap-
pis-wallan walossa ajottain muhkea ja wätewä, kätei-
sen talollis-la'in sortama, taas loistawa tiedetten en-
simäisestä noususta, monen urostyön, kärsimyksen, oma-
lvoiton hylkäämisen, isämaallisten toimien, jaloin ahke-
roimisten ja epä-selwäin yritysten näytelmä-paitka
on Turulla wähässä mitassa samat muistot luu kolo
Suomella suuressa; siinä taulussa on paljo warjoa,
mutta juuri senwuolsi paljo waloalin. Kaupungin
ensimäinen alku oli ruotsalainen linnotus, Turun lin-
na, Aurajoen suuhun ratettu, todenmukasesti, waikt'ei
sitä juuri warmaan tiedetä, jo ruotsalaisten ensimäi-
sellä wallotus-retkellä w. 1157. Linnan oli määrä
pitää maa kurissa, mutta seu woima ulottui waan
muutaman penikulman ympärillensä, ivihollisia mat-
kaeli ryöstäen aina sen portteihin asti, kauppa-liike
ei saanut rauhassa menestyä ja ne muutamat mökit,
jotka wähittäin syntyiwät joen rannoilla linnaa likim-
Pänä, ne pisti eräs Venäläinen roswo-joutto w. 1198
poroksi palamaan. Koko 1200-luwun kululla, jona
melkein koko ajan kesti sotaa kristi- ja palana-opin,
ruotsalaisuuden ja suomalaisuuden wälillä, ei kaupunki
juuri miksikään kostunut; sittl tuskin mainitaan. Sen

punki länsimailta tulewien maallisten ja hengellisten
Vehkeitten pesäksi ja sen asema wakuuttaa sen wast'-
edestin pysywiin Suomen ensimäisenä kauppa-kau-
puntina.
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pisftat haudattiin Rantamäkeen ja siellä oli myös
pää-kirtko. Mutta pispa Maunu I:n aikana ruwettiin
Turun pää-tirttoa rakentamaan w. 1292 ja fen wal-
miiksi tultua w. 1300, muutettiin hengellisen wallan
istuin juhlallisesti sinne. Se ehkä tapahtui aiwan
warhain, sillä 18 wuotta myöhemmin tuliwat Wenä-
läiset kaupunkiin, polttiwat sen ja ryöstiwät pää-kir-
kon kalliit tawarat. Mutta Ruotsin walta Suomessa
wakaantui 1323 Pähkinälinnan rauhan kautta ja sii-
tä alkaa Turun kirkollinen ja jaloin aika, jona kau-
punki Heikin-markkinoinensa, saksalaisten kauppiainsa,
linnansa, koulunsa ja ennen kaikkia pää-kirkkonsa tant-
ta oli etewin pohjoisissa. Tawaran waihetus ja a-
neet houkutteliwat tänne suuria wäki-joukkoja. Näin
tawoin tuli Turusta rikas kaupunki ja 1400-luwulla
oli täällä kauppioita, jotka lahjottiwat pää-kirkolle
suuria maa-kartanoita, kiwi-muuria sekä muita kallii-
ta kiintein- ja irtain-tawara lahjoja. lumalanpal-
welns wietettiin sangen komeasti, warsintin noitten
woimatkain tirtko-ruhtinain Hemmingin (f 1367, py-
häksi julistettu 1514), Maunu II (f 1452) ja Mau-
nu 111 (f 1500) aitana (katso edespäin pää-kirkosta)
— jalous, joka oli häiviämään tuomittu, sittekun uu-
den ajan päiwä estämättä sai tunkeuda Turun pää-
kirkon maalattuin ittuna-ruutuin läwitse ja ne woi-
makkaat papit hiljaisuudessa pehkaantuiwat tuolla kir-
kon kiwi-kammioissa. Turussa oli myös alkaen wuo-
desta 1293 yksi dominikanein luostari, wanhin Suo-
messa, jota erään kaupunki-osan nimi wielä muistut-
taa. P. Henrikin kellarissa oli hywä warasto omaa
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panemaa olutta, wieläpä wiiniäkin. 3!iitä taisiwat
Saksalaiset heidän maasta kyllä toimittaa ja ne oli-
watkin sen ajan rikkaimmat kauppiaat Turussa, jonka
porimestari ja neuwokunta oli niistä walittu. Hem-
ming pispan ajasta (1354) oli pääkirkolla jumaluus-
ja lain-opillinen kirjasto, ei taitelikaan runsas, mutta
sen ajan suhteen kallis, ja wuodesta 1355 koulu.
Wieläpä w. 1440 suuren Maunun aikana toimitettiin
sairashuonekin, mutta se ei ollut pitkällöinen. Erityi-
sinä aikoina täällä myntättiinki ja alkaen 1435 oli
Eirikkä kuninkaan maa-oikeuden istuin täällä. Lyhy-
esti, waitta kaupungin wäestöstä ja woimisesta ei
laweita tietoja ole, nähdään kaikista Turun 13 ja 14
wuosi-sadalla olleen sen ajan suhteen wäkewä ja rikas
sekä ainoa paikka Suomessa, missä germanialais-keski-
aika maallisessa ja kirkollisessa komeudessaan eli ja
sai luontonsa mukaan waurastua.

Keskiaika ja paawilaisuus päättyiwät ja tekiwät
tilaa uudelle ajalle setä puhdistetulle opille tauhiain
yhteisten onnettomuuksien tapahtumalla Turussa, jotta
juurituin sallimuksesta näyttiwät uusille tilaa rai-
waawan ivanhan jälkienki häwittämällä. Jonkun wä-
lewän suomalaisen tietäjän melkein luulisi wihasta
maamme kristillisyyden altu-asuntoa kohden jo alusta
noituneen Turun aina sen perustamisesta asti tulen
ainaseksi saalihiksi, sillä tuskin on se raunioistansa
noussut ennenkuin taaskin on mennyt poroksi; niin taa-
jaan ja kolvin on tuli-palo tätä kaupunkia etsinyt.
Wuosi 1198 on jo mainittu. W. 1425 paloi koko
kaupunki ja w. 1429 taas tuskin uudesti ratettu itiii-
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nen puoli ynnä kirkko ja luostari. Tuoreessa muis-
tossa oli wielä tämä onnettomuus kunnes 1459 taas
koko kaupnnki meni poroksi; w. 1473 paloi siitä yksi
osa; w. 1522 paloi wiimeinen paawilainen Turku
lamppailemisten aikana Erik Flemingin ja mainion
tanskalaisen Junker Wolfin wälillä. Tulipaloja kesti
sitte yhtä taajaan ja tuimasti. Wuosina 1537, 1546,
1565, 1569 ja 1592 paloi joka kerta suuria osia
kaupungista, mutta 1594 taas koko kaupunki, jolloin
kirkon kellotkin fulasiwat, sekä w. 1601 n. k. Mätä-
järwen osa ja 1603 taas suurin osa kaupungista.
W. 1614, eräänä iltana kuningas Kustaa Aatolwin
ollessa illallis-aterialla Turun linnassa, pääsi tuli
yht'äkkiä wallalle ja pani koko linnan poroksi. W.
1618 ja 1624 paloi kummallakin erää yksi kaupungin
osa, 1656 kaupungin itänen puoli, 1678 taas muu-
tama kaupungin osa, 1679 usiampia taloja, mutta
1681 kolminaisuuden sunnuntaina howi-oikeus, neuwo-
huone ja koulu. Siinä palossa pelastettiin waan a-
katemia, kirjasto ja muutamia taloja. Tuli-palot
1700-luwulla oliwat wähemmät; oli niitä kumminkin
suurempia ja wähempiä, kunnes w. 1755paloi 153 taloa
yhtä haawaa. Wiimeinen suuri, kaikin tawoin pahin tuli-
palo oli 1827, josta puhumme wast'edes lawiammin.

Ei siinä kyllä että wiimeinen paawilainen Tur-
ku paloi; w.1509 ryntäsiwät Tanskalaiset yö-aikana
sinne salaa sekä ryöstiwät sen. Heidän päällikkö oli
Otto Ruth. W. 1521 oli sen wiimeinen paawilainen
pispa, tuo jalo ja rehellinen Arwid Kurck tawaroine
ja seuraajoinensa, olisipa syytä sanoa: ynnä koko ivan-
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han wätewän Suomen paawilaisuuden kanssa hukku-
nut Meren-lurkun aaltoihin, Ruotsiin paetessansa —

merkillinen loppu! Luetaanko wielä 1529 wuoden ko-
wa rutto, niin on täysi syy sanoa Turun keski-ajan
kauhistuksella loppuneen. Nuorempi Turku, waikka
lawiampi ja tieteellisessä suhdassa kuuluisampi oli
sittekin waan wanhan jälli-liilto. Opin puhdistus
ynnä pispain wallan kanssa, surmasi Turun arwoa
paljon, sillä luninkasten asettamat päälliköt pitiwät sitä
piklu-laupunlina. Saksalaiset tawaroinensa muutti-
wat pois ja Kustaa I:sen kauppa-asetukset eiwät suin-
kaan olleet kehotukseksi. Pietari Särkilahti oli
saarnannut Lutherulsen oppia; p. Henrikin istuimella
oli alkaen w. 1528 Martti Skytte niminen ewan-
gellinen pispa; Lauri Canutinpoika oli Tu-
run pääkirkossa pitänyt ensimäisen ruotsalaisen
messun; wihdoin 1554 jaettiin hiippakunta, ja waikka
se sittemmin yhdistettiin taaskin jaettawatsi, niin oli
wanhalta pispa-laupungilta kumminki waltikka otettu
ja pääkaupungiksi tuli Turku wasta 1809 toisen ker-
ran, täytyäksensä kymmenen, kahdeksantoista wuotta
myöhemmin wieläkin kerran tästä arwosta luopua.
Opin puhdistuksen ajasta on Turulla toiset muistot
ja yhtä kalliit, waitk'ei yhtä loistawat luin paawin-
ailaset. Täällä suomenti Agrilola Uuden Testamen-
tin, täällä Bra ah e perusti ja Rothowius wihkisi
Suomen yli-opiston; täällä opetti urhollinen Terse-
rus; mainio Stjernhööl; määräys-tieteen oppinut
Keller us; historioitsia Wexonius (Gyllenstolpe) ;

jalot Gezeliulset; kielten-tutkia Juslenius; wä-
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fymätön opetus-sankari ja historioitsia Scarin; mui-
nois-kielissä taitawa ja puhelias Hassel; talous-tie-
teen oppinut Kalm; korkeilla lahjoilla Varustettu
Mennander, joka oli seurakunnan sekä yli-opistor,
tuki; yhtä jalo, mutta Varhain pois mennyt Sa-
muli Chydenius; alkeis- ja ivuori-tieteen oppinut
Gadd; ahkera historioitsia Bilmark, Scarinin
kilwottelia; lain-opin uros Calonius; Suomen his-
torian ikuisesti muistettawa isä Porthan; seurakun-
nalle sekä waltiolle yhtä jalo Tengström; mainio
luonnon-oppinut Hällström ja monta muuta tie-
detten walittua ystäwää, joitten nimet isänmaa säi-
lyttää kiitollisessa muistossa. Auran rannoilla kuul-
tiin wihdoin Kellgrenin, Franzönin ja Rune-
bergin kanteleitten ensimäiset säwelet. Ia kellä täl-
laiset muistot on, se ei ikinä ole köyhä, waikka ajan
ja onnettomuuden myrskyt kartottaisiwatki sen ulto-
kiillon ja woiman, jota terran puoleensa weti kansojen
silmät.

Turkua koskeneet kohtalot opin parannuksen jäl-
leen owat olleet sangen waihettelewat. Tulipalot jo
owat mainitut; ensimäiset ryöstämiset samoin. Mar-
raskuulla 1521 oli täällä tuimia tappeluja. Junker
Wolf puolusti linnaa Arwid pispaa wastaan ja antoi
hirttää ruotsalaisia wantia. W. 1522 tuli Sewerin
Norby Tanskalaistensa kanssa; kaupunki ryöstettiin,
eräs kruuti-kammio pamahtui ilmaan ja teki paljo
roimeita. Kowin sai kaupunki kärsiä riitain aikana
Eirittä XIVm ja Veljensä, petollisen herttua Juhan
Välillä ja wieläli enemmän Verisen sodan aikana
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herttua Kaarlen ja Sigismundin wälilla, jossa Tur-
ku sai kärsiä linnan urhollisesta puolustamisesta. W.
1588 oli lowa rutto. 1600-luku, jona Turku ja Suo-
mi sai, paitsi yli-opistoa, erityisen howi-oiteutenfa,
täwi uros-töinensä ja kärsimyksinensä ohitse ilman
Vihollisen käden Turtua koskematta, mutta wuosina
1612 ja 1685 oli wedenftaisumus sekä w. 1657rutto.
Nälästä ja kalliista ajasta ei myöskään puutosta ol-
lut; wuonna 1649 ja 1650, mutta ivarsinkin nmonna
1698 oli täällä niin kauhia nälänhätä, ettei sen »ver-
taista iti-päiwinä muisteta, ja tumminkin oli Turus-
sa muitten kaupunkien suhteen runsaammin waroja.
Koivin kitui kaupunki samoin kun koko Suomi Kaarle
XII aikana. Sulvella 1713 tunkiivat Venäläiset
Turkuun asti. Kaikki mikä waan paeta saatti, otti
patonsa; porwarit, howi-oiteuden miehet, yli-opiston
opettajat; laitti tartasiwat Ruotsiin, josta tuliwat
takasin wasta rauhan päätettyä iv. 1721, kaupungin
oltuna autiona lähes kahdeksan wuotta. Sen ulko-
muoto oli sangen huono; kirkko ryöstetty, moni huone
oli käytetty talliksi, harivat iktuna-ruudut ehiänä.
Mutta Turku waurastui taas pian; Wenäläisten
ryntäys w. 1742 ei ollut tolva ja täällä päätti 1743
»vuoden rauha sen häpiällisen sodan onnettomuudet.
Wuoden 1775 palo, jota teti monen kadun oikosem-
maksi, ei woinut kaupungin woimaa häwittää, joka
näkyy siitä, että laiwasto setä kauppa wähä jälkeen
oli sangen suuri. 18 Vuosisadan loppu ja 19 alku oli-
wat tentiesi Turun jaloimmat päiwät uudempina ai-
koina. W. 1820, menestyksensä ehtoo-hetkenä, oli
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Turun Väestö 12,670, sen kauppa suuremmainen, sen
tehtaat ja laiwa-walkama oliwat suomalaisiksi kyllä
suuret. Mutta epäwakanen oli jo se peruste mihen
tämä woima oli perustettu. Pohjanmaan kaupungit
sekä niitten kauppa-wapaudet, joita Turku turhaan oli
monenlertasilla pyynnöillä kokenut wähentää, ynnä
16:ta wuosi-sadalla asetettu n. k. terwa-kauppakunta,
oliwat niin wähentäneet sen kaupfta-lääniä ja sitensen porwariston arwoa, että Turku, jolla 1500>luwun
alussa oli 4 porimestaria, 1600-luwun keskiaikoina
ei enää tarwinnut muuta kun 3, ja wihdoin waan 2.
Lyhyeksi ajaksi etseiwät kaikki ne uudet woimat, jotka
wuodkn 1809 waltio-muutos pani liikkeelle, Turussa
asuntonsa. Mutta heinäkuun 8 p. 1817 annettua
keisarillista julistusta, joka teki Turun hiippakunnan
arkkihiippakunnaksi, seurasi toisena päiwänä toinen,
joka muutti hallituksen setä keisarillisen senaatin Hel-
sinkiin, joka myös tapahtui w. 1821. Tultuansa
maamme toiseksi kaupungiksi waltiollisessa suhdassa,
olisi Turku saanut olla sillä lohdutettu, että tieteelli-
sessä sai olla ensimäinen, mutta 1827 wuoden onne-
ton palo, sekä yli-opiston muuttaminen näytti salli-
muksen päättäneen Suomelle uuden kesknn, wanhan
hyljäämällä.

Oli tiistai, syyskuun 4 päiwä w. 1827.
Kaupunki näytti tawallista lewollisemmalta, sillä nuo
Vilkkaat yli-oppilaiset, jotka muutoin runsaasti liil-
luiwat Turun kaduilla, oliwat Vielä ympäri maakun-
taa ja heitä odotettiin tänne Vasta Viikon tai kahden
kuluttua. PäiVä oli ollut puoli-selliä ja soipea; hil-
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Ehtoolla kello yhdeksän lyömällä, jolloin wanhaan
aikaan Turussa käytiin leivolle, rupesilvat pääkirkon
kellot .läppäämään. Tuli oli päässyt Vallalleen ison
Aningaisten kadun Varrella erään Hellman nimisen
teurastajan luona. Teurastuksen perästä oli sulatettu
talia, joka rupesi palamaan setä sytytti huoneen. Kai-
ketikin moni Turkulainen käski peljästyneen Vaimonsa
olla lewossa eikä pilan Vuoksi lapsia herättää, ajatellen
ettei muka mitään Vaaraa ole, koska palo ei ollut lä-
hellä. Mutta pian kyllä saitvat nähdä että sinä yönä
nukkuitvat Turussa kuolleet yksinään. Kohta alussa
oli tuli mahdottoman tuima. Tunnin kuluessa oli
kolo Aningaisten mäti tulen Vallassa. Nyt ruwettiin
jo pelkäämään kolo kaupungin luoteis-osaa joen oitialla

puolella ja joukko pelastettua tawaraa muutettiin yht-
äkkiä sillan yli tai Veneillä tuttawien luo joen toiselle
puolelle. Mutta mikä kauhu tunnes kello 10 aikoina
tuuli muuttui kauhiaksi Vihuriksi, joka ajoi summit-
tain kipinöitä ja kokonaisia kekäliä kirkko- ja luostari-
kortteleihin! Joen turtvissa oli täällä oltu aiwan su-
ruttomia; muutama mies kowimmiu waaran-ala.sten
kattojen päällä olisi ehkä ollut kyllä Turun pelasta-
miseksi ja yleisesti luullaan että jos Vaan ylioppilaat
olisiwat olleet kaupungissa, olisi palo saatu Mätetyksi
joti-rantaan. Professori Hällströmin suuri lahden-

jäinen luode-tuuli puhalteli wielä wiheriöitsewässä
akatemian puistossa sekä koetteli Voimiansa tuuli-
myllyihiu, joita kymmenittäin rehotteli kukkuloilla kau-
pungin ympärillä. Pian se raiVoawan tulen kanssa
yhdistettynä sai parempia esineitä koetella.
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Kunnioitettawassa komeudessansa seisoi siinä tuo
ijällinen pää-kirtko; sen kortiat ikkunat loistitvat tu-
len walossa juuri kuin kuoleivan silmät kiiltäwät ja
kellot yrittiwät yhä herättää, jos mahdollista, koko
Suomen fen kansallis-wahingon estämiseksi, joka nyt
sitä uhkasi. Mutta wähä yli kello 10 waikeniwat
kellot ja niitten waiti-010 oli wielä kolkompi kun niit-
ten hätä-huudot. Terwattu paanukatto oli syttynyt
ja paloi kun taula; liekki leimui yht'aikaa ylös- ja
alas-tohden, eikä jättänyt kuolluitten luita haudassa-
kaan rauhaan, luikerti torniin, ajaen häkkiset sa-
ta-wuotisista pesistänsä, sulatti tornin waski-taton ja
leimui luukuista mahdottoman tortialle. Juuri sillon,
kohta kello 11 jälkeen ehtoolla näkyi Turun palo 42
penikulman matkalle Lapuan-loensuuhun.

kertanen pun>riwi oli syttynyt joen toisella puolella ja
nyt oli tuli murtanut ensimäisen rajansa, estämättä
täyttääksensä surma-työnsä.

Pää-kirkon palo setä säkenet ja saivu, jotka siitä
lewisiwät yli koko kaupungin, tekilvät kaiten pelasta-
misen mahdottomaksi. Koko Mätäjärwen osa setä
Uudenmaankadun warret ynnä kirkko- ja osa luosta-
rin korttelista meniwät tuhaksi. Mi-opiston huone,
howi»oikeus, pakkihuone, neuwo-huone, howioiteuden e-
simiehen- ja maaherran asunto, wieläpä Aurajoen sil-
takin meniwät poroksi. Kuumuus oli niin kotva, että
joen wesi tuntui lämpymiitsi ja että lvartiahuoneen
ittuna-ruudut, jota on ylhällä Wartiawuoren kukku-
lalla 200 kyynärää likimäisestä rakennuksesta, käwi-
Vät lomeihin ja pehmeniwät kuumuudesta setä oliwat
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Kaitki ihmis-apu oli nyt jo turha jayrityksetkin
täytyi peräti heittää. Epä-järjestys ja melu tuliwat
sanomattomiksi. Epäilyksestä ja kauhusta melkein ty-
pertyneenä näki moni asuntonsa ja tawaransa pala-
wan, mutta toiset taas Vimmassa tuskin woiwat pi-
dättyä tuleen ryömäämästä. Toisia nähtiin täywän
joku Vähäpätönen kalu kädessä Vaikka kalliimmat ja

arwosammat oliwat palamaan jätetyt. Tawaraa muu-
tettiin talosta toiseen ja joka kerralla särkyi jotain,
siksi että kumminkin wihdoin jäi tulen lopetettawatsi.
Pelloille ja Matiloille tullien ulkopuolella kokoontui wih-
doin joukko kaikenlaisia huone-taluja ja siellä wietti
moni perhekunta kolkon syksyfen yön ; siellä nukutettiin
itkewiä lapsia, joitten nälkää sammutettiin muinoisten

runsasten Varain luku-paloilla. Täällä etseiivät Van-

hemmat eksyneitä lapsiansa, miehet Vaimojansa ja
moni oli toiseen päiivään asti Vallan tietämättä mitä
omasillensa oli tapahtunut. Litimäisten pitäjäin pap-
pilat saiwat Vastaanottaa suuren joukon pakolaisia;
toiset jäiivät likimäisiin kyliin.

juuri sulata. Puoliksi palaneita paperia ja seteliä
lennätti tuuli aina Sauwoon, joka on kaupungista
neljä penikulmaa. Niitä sitte paikkakunnan utelias
nuoriso Viikkokausia perästä etsei ja löysi.

Paloa ja epä-järjestystä kesti aina keskiwiiklo-
ehtoosen asti ja wielä lauwantainatin leimui rauniois-
ta, waikka oli sadettakin ollut, mutta aiwan wähä o-
lilin enää palamista. Tuskin kahdeksas osa oli jä-
tillä, nimittäin muutama talo Aningaisten tullin ty-
könä, Puolalan mäki, se n. t. uuskaupunki Linnanka-
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dun merta kohtaisessa päässä, Viisi taloa ison Luos.-
tari-kadun perällä, pispan ja professori Laguksen talo
setä muutama pieni talo Luostari-mäellä. Kaikissa
muissa kohdin dli joko paljas poro tai kauhistawia
muurien, pesäin ja lottojen raunioita. Kauhiat oli-
wat wahingot. Ruotsin riitin pankin seteliä yksinään
arwellaan koko miljonan arwon joko palaneen tai
muuton hukkuneen. Lukemattomien erityisten hywin-
jaksaminen oli auttamattomasti loppunut, mutta yhteiset
wahingot oliwat paljo suuremmat. Tässä mainitta-
koot waan yli-opiston. Koko sen kallis kirjasto, jota
Porthanin ja hänen jälkeistensä into 50 ajastaikaa oli
suuresti »vaurastuttanut, ja jossa oli monta Suomen
historialle, kieli- ja lain-tieteelle arwaamattoman kal-
lista kirjaa, oli tuhkana. Muutama sata nide, jotka
oliwat lainassa, saatiin waan takasin. Niitten jou-
kossa oli onneksi kalliimmat muinois-kirjat, nimittäin
Turun pääkirkon mainio "mustakirja"; keski-aikasista
paawin julistuksista oli otettu kopio. Mutta kaikki
Gezeliusten tasi-kirjotukset, Porthanin kirjastosta os-
tetut usiammat kirjat, joissa oli oma".tisiä muistu-
tuksiansa, koko korottomalla lainalla (63 tuhatta pa-
peri-ruplaa) ostettu Hauboldt'in kirjasto, ja wihdoin
kapitulin sekä howi-oikeuden kirjasto ynnä monta muu-
ta suuri-arwosta säilyä; kaikki oliwat hukassa. Aka-
temian konsistorin paperit saatiin ikkunan kautta pe-
lastetuksi, mutta niissäkin näkyy julkisesti tulen ja
Veden jäljet. Melkein kaikki muut yli-opiston tieteel-
liset aarteet, myntti-kokous, ja Vieläti runsaampi
luonnon-ti.teellinen Varasto, jossa paitsi muuta oli
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15,000 kaswi-lai'a sekä 15,344 kiwi-lai'a, luin myös
kaswi-tieteellinen istutus-maa, luonnon- ja alkeis-tie-
teelliset warastot, kaikilla oli sama kowa onni. Mi-
opisto-rakennuksen keski osa jäi sentään joksikin wa-
hingoitsematta, jonka tähden huone taas parattiin toi-
siin tarkotulsiin käytettälväksi. Tätä nykyä on siinä
holvi-oikeus, maaherran wirasto, konfistoriumi, waihe-
tus-konttuori, läänin rahasto, maamittari- ja posti-
konttuori sekä maaherran asunto.

Koko Suomi kiiruhti onnettomien awuksi lähet-
tämään setä rahaa että muuta tawaraa. Ulkomail-
takin lähetettiin raha-lahjoja. Mutta todellisesti jalo
oli se apu, minkä H. M. Keisari sekä Suomen halli-
tus toimittiwat onnettomalle Turulle. Tässä waan
mainittakoon että 1 miljona 400 tuhatta paperi rup-
laa määrättiin korottomasti kuuden wuoden aikana
lainattawaksi rakennus-awuksi, josta taksi sadalta
wuotisesti oli takasin maksettawa, ja että Turkulaiset
kymmeneksi »vuodeksi wapautettiin kaikista kruunun-
»veroista sekä Turun kauppiaat myöski kymmeneksi
»vuodeksi ulos-wietäwien talvarain tullin maksosta.

Tämä kiitettäwä jalomielisyys, kuin myös sen
asukkain toimi ja yhteis-henti tekiwät että Turku
pian uutena ja nuorena nousi tuhasta. Muutaman
Vuoden kuluessa oitosiwat sen kadut entisiä letviäm-
pinä joen kahden puolin ja ainoastaan linnaa lähin
kaupungin osa, pispan talo, akatemia-huone sekä war-
tiawuoren torni enää muistuttawat sitä Turkua, joka
w. 1827 meni poroksi. Kaupungin lewiät kadut, joit-
ten ympäri huoneet usiasti owat matalat, owat anta-
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neet syytä sanoa niitten olelvan aution nätöset, mutta
näin ajatellessa kentiesi muistuttajan mieleen joutuu
waan se, että Turku ei enää ole se mikä se oli on-
nettomuutensa päiivän edellä; ettei se enää ole muu
kuin Suomen entinen pääkaupunki eikä oikein oma
itsensä, jota ei mitkään rikkaudet enää woi tehdä siksi
mikä se oli: lietteiden ja waltion keskus. Mutta
muistot sillä owat rikkaat ja tuo uljas setä pulska
pääkirkko näyttää silmälle että Turku wielä on Suo-
men kirkollisen elämän keskus. Näyttää juurituin o-
lisi Turku riisunut kaiken maallisen »voiman ja kun-
niansa, katumaisen taivalla säilyttääksensa taiwaallisen
perintönsä yksinään.

Mutta kun tullaan joki-rantaan, nähdään sen
kaksi soreata siltaa, »vilkas alus- ja wene'-liile, jotka
tulewat ja menewät, tai jos käydään warwiin, sokuri-
tehtaan ja tone'-pajan ohitse setä puuwilla-tehtaasen
ja nähdään mitä liike ja hälinä niissä on, niin pian
on tämän mieli-alan heittäwä. Sitte on nähtäwä.
että Turulla paitsi kirkollista arwoansa on toinen
fangen anvoisa etu, jonka kaiketikin aina saa pitää
asemansa suhteen: se on Suomen etelvin kaup-
pa-kaupunki. Tällaisella on kaikissa maissa ar-
monsa, sillä kansan maallisesta menestymisestä tulee
sen hengellinenkin waurastuminen. Mutta kumminkin
Suomelle — köyhälle Suomenmaalle, jonka »varoja ai-
wan wähän on käytetty, ja jonka teollisuus toimen
puutteesta wielä on kapalossa, — Suomelle on Tu-
run asema suuri-arwonen ja se on sen kunnia mutta
myöskin on sen welwollisuus olla hywänä esikuwana.
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Kaupungilla on 2504H tynnyrin alaa tiluksia
paitsi 13 lähityisen maatalon wero maistraatin pal-
tatsi. Kaupungin ala on 980 tynnyrin maa, jaettu
10 kaupunki-osaan, 201 kortteliin ja 838 koko talon

asemaan. Julkisia rakennuksia owat linna, pääkirkko,
atatemia-huone, wartiawuoren-ratennus (jossa tätä
nykyä on merimies-toulu), Wenäjän-tirtto, sotawäen
kasarmi, suuri-rakennus lukioa ja kouluja warten,
sota-päällikön asunto, kehruhuone, parannus-huone mie-
lipuolia warten, neuwohuone, kaupungin wanki-huone,
tyttö-koulu, polte-tauti sairashuone, waiwais-huone,
seura-huone, näytelmä-huone, Keif. Suomen Talous-
seuran huone, 2 wartia-tornia, 1 julkinen keittiö, kaikki
kilvestä, osittain sangen komeat, setä puinen tomentan-
tin huone, kasarmi, oikasu-huone, pispan-talo, 5 muo-
na-matasiinia, 2 leipo-huonetta, läänin sairashuone,
lankasteri-toulu, patkihuone, ryöstö-makasiini ja ruis-
ku-huone.

Mutta tunnustaminen onti että Turku wiime wuosina
on uuden kutsumuksensa kunnian ansainneella tawalla
käsittänyt ja sen esikutvasta on maallemme todellakin
olewa innollinen kehotus.

Käyskeltäwiä owat puistot pääkirkon ympärillä,
n. k. "parkki", jossa on pieni rawintola ja ivarsinki
Kupittaan puutarha, jossa on jo ammon mainio
p. Henrikin terweyden lähde, jonka ihmeitä telewää
woimaa suuri joukko kylpy-tvieraita joka smvi koette-
lee ja siellä wuorottain hikoilewat ja pa^elewat. Pari
vuosikymmentä sitte lunasti kaupunki sulon, tammia
kaswawan Ruissalon saaren, nyt sillalla tau-
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punkiin yhdistetty, joka wähissä lohwoissa kaupungille
wuorotaan maakartanoin rakentamiseksi. Niin on
Turku saanut hywin tarpeellisen wirwotuspaikan suwi-
helteellä.

Paitsi jo mainittuja »virkakuntia ja toimituksia
on Turussa raastuwan- ja kämnerin-oikens, polisika-
mari, postikonttuori, tulli-kamari, nais-koulu, kauppa-
koulu, 2 sunnuntai-koulua ja Suomen piplia-seura.
Kaupungissa on suomalainen ja ruotsalainen lutheri-
lais-seurakunta; kreikaan opin tunnustawia wenäläi-
siä ei ole montaa.

Awoimia kauvpa-puotia on joku yli »viidenkym-
menen. Kauppa-laiwaston lästi-luku kilwottelee Po-
rin kanssa ja on tietysti tätä nykyä suurempikin. Enim-
mät uloswienti-aineet owat puutawara, rauta ja
tarhan antimet. Ulkomailta tuodaan puuwilloja, lau-
laa, kyynärä-tawaraa, kahwia, soturia ja suolaa.
Markkinoita pidetään tammikuulla (Heikinmartkinat),
helmi-, kesä- ja syyskuulla. Kaupungin warwi on
hywä; siellä on rakettu sekä sotalaiwoja että Sitkaan
purjehtioita. Satama suurempia lastatutta laiwoja
warten on kolmen »virstan matkalla Pikisaarella.
Höyrylaiivat sekä »vähemmät purjehtiat pääsewät itse
kaupunkiin jokea myöten, jonka perkaamiseksi on toi-
mitettu perkaus-proomi. Tehtaita on: kone-paja, so-
kuri-tehdas, rautakalu-tehdas, puuwilla-tehdas, tupak-
ta-tehtaat ja peli-kortti-tehdas, paitsi muita pienempiä.
— Alkaen »vuodesta 1862 »valaistaan kaupungin ka-
tuja pimeinä aikoina kaasulla. Wuotta myöhemmin
toimitettiin myös pääkirkkoon kaasuwalaistus.
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Kaupungin nykynen wäkilulu on 17,700, johon
ei ole luettu fotawäkeä, wanki- ja kuritus-huoneitten
afujia, opistoissa käypiä eikä ketään muualla kirjois-
sa olelvia.

Muistettawia paikkoja Turun ympäristöllä owat
Kuus'luodon wanha linna Piikkiön pitäjässä. Sa-
massa pitäjässä owat rälssi-tilat Pussita ja Ar-
lahti. Santta Kaarinan eli Nummen pitäjässä on
Wähä-Heikkilän 5 manttaalin kokonen muinonen
kuninkaan kartano sekä Ispoisten ja Koristen
kartanot. Parasten pitäjä on »vallan luotoja, joitten
joukossa 6 suurempaa, Hlö (Ankeriais-luoto), Torfö
(turlve-luoto), Lemlahti, Leilahti, Kirjata ja Para-
nen. Täällä poltetaan paljon kalkkia. Paimio on
Piikkiön itäpuolella. Täällä Meltolan kartano. Sau-
wo taas on Piikkiöstä etelää kohden. Wanhoja
kartanoita on täällä: Karunan-Kartano, Saus-
tila ja Kärkinen.

V. Halikon kihlakunta sisältää pitäjät Ke-
miö ynnä Dragsfjerdin, Westanfjerdin ja
Hiitisten tappelit, Perniön pitäjä Ynnä Finn-
byn ja Ilistyläu tappelit, Kiskon pitäjä Ynnä
Suomusjärlven tappeli, Kiikalan pitäjä, Uske-
lan pitäjä ynnä Perttelin ja Muurlan kappeli,
Halikko ynnä Angelniemen kappeli fekä osa Hä-
mecnmaahan kuuluivaa Someron pitäjää. Maa on
täällä joksikin cpätasasta; suuria meren lahdelmia
tunkeuu maahan ja Hämeenmaan järwien alku näyt-
täikse jo täällä. Salon joki ja kaks'haaranen Ha-
likon joki juokscwat läpi kihlakunnan maan, joka
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on oiwallisesti wiljelty. Halikossa on Joensuun
kartano, joka saa asettaa papit seurakuntaan ilman
anomusta. Samassa pitäjässä on wielä Wiurilan,
Vuoreittaan, Lempilän ja Naapalan wapasu-
kusten kartanot. Angelniemen kirkko on Kemiön luo-
don Pohjois nokalla. Uskelassa on Kirjatta lan
rauta- ja luwantosken paperi-tehdas. Kiskon pi-
täjässä on melkosen suuri järwi Kistojärwi. Perni-
össä on Kosken, Kuuston ja Teijon rauta-tehdas.
Kemiö on kotonaan sama nimisellä luodolla, jota on
suurin Suomen etelä rannalla. Täällä on Dahlin
ja Björtbodan rauta-tehtaat setä runsasmainen
kalkkitiivi-kailvanto. Wanhoja wapasutusten kartanoja
owat Sjölahti, Gästerby ja Fröjdböle.

Elokuun 26 p. 1862 määräsi armollinen julis-
tus Suomen kihlakunnat jaettawitsi uusiin tuomari-
kuntiin, jotka Warsinais-Suomessa tulewat olemaan
seuraawat:

1:o Wehmaan tuomarikunta: Laitilan pitäjä ja
Kodisjoen kappeli, Pyhämaan ja Uudenkirkon pitäjät,
Uudenkaupungin maaseurakunta, Wehmaan pitäjä yn-
nä Lokalahden kappeli, Taiwassalon pitäjä ynnä Vel-
kuan, Kilvimaan ja Iniön kappelit, Mynämäen pitäjä
ynnä Mielosten, Wehmalaisten ja Karjalan tappelit.

2:o Maskun tuomarikunta: Lemun pitäjä ynnä
Askasten tappeli, Merimaskun tappeli, Rymättylän
pitäjä, Korpon pitäjä ynnä Houtftärin kappeli, Nau-
won, Nousiaisten ja Maskun pitäjät, Wahton jaRus-
kon kappelit, Raision Pitäjä, Naantalin maaseurakun-
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4:o Piikkiön tuomarikunta: Sanwon pitäjä yn-
nä Karunan tappeli, Paimion pitäjä, Piikkiön pitäjä
ynnä Kuus'luodon kappeli, Nummen pitäjä ynnä Kai-
kerran tappeli, Parasten pitäjä, Kemiön pitäjä ynnä
Dragsfjerdin ja Westanfjerdin tappelit setä Hii-
tisten kappeli.

3:o Loimaan tuomarikunta : Pöytyän pitäjä ynnä
Mäneen ja Orihpään kappelit. Marttilan pitäjä ynnä
Euran, Kosken ja Karinaisten kappelit, Loimaan ja
Alastaron pitäjät ynnä Metsämaan kappeli.

ta, Maarian pitäjä ynnä Paattisten tappeli, setä Lie-
don pitäjä ynnä Prunttalan tappeli.

Warsinais-Suon.ee.. tuuluwista seurakunnista
on ruotsin kieli yleinen, tai kumminkin Suomen kie-
len woittawa seuraawissa: Kuus'luoto, Paranen, Nau-
wo, Korpo, Iniö, Dragsfjerd, Westanfjerd, Kemiö ja
Hiitis. Näestö on selasin suomalainen ja ruotsalai-
nen Turussa, Kakskerrassa, Sauwossa, As kasissa,
Perniössä, Finnbyssä, Yliskylässä, Koskella ja Tei-
jossa. Kaikissa muissa seurakunnissa on »väestö Suo-
mea puhuwa tai on Suomen kieli tumminkin ruotsin
paljo woittawa.

5:o Halikon tuomarikunta : Halikon pitäjä ynnä
Angelniemen tappeli, Uskelan ja Perttelin pitäjät,
Perniön pitäjä ynnä Mistylän ja Finnbyn tappelit,
Kiikalan pitäjä, Turun ja Porin lääniin kuuluwa
osa Kiskon pitäjästä ja Suomusjäriven kappeli setä
Someron pitäjä ja Nummen kappeli osittain.

Tästä siis hawaitaan »väestön mannermaalla e-
nimmätsi osaksi olelvan Suomalaisen ja näyttää sen
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olewan Hämäläisten heimoa. Suomen kieli on hywin
setotettu sekä tunnetaan helposti siitä että sanain wii-
meinen tawu ja päätteet owat katkastut. Eri pitäjis-
sä on kieli-murre usiasti erilaatunen, niin että tar-
kastaja melkein helposti puheen parresta woi. sanoa
mistä pitäjästä puhuja on. Luontonsa ja taipumus-
tensa puolesta on Warsinais-suomalainen monin toh-
din Hämäläistä eteivämpi setä hyivässä että pahassa.
Hän on ahkerampi, toimikkaampi, tatewämpi, liuk-
kaampi ja nerokkaampi, mutta myöski »vähemmin luo-
tettawa sekä koko olonsa suhteen »vähemmin jäykkä-
luontonen. Muinon pappis-walta ja sittemmin aate-
liset kartano-herrat owat taiwuttaneet Suomalaisen
jäykkyytensä. Ulkonaisen ihmisensä suhteen owat he
muita Suomalaisia siistemmät ja käytöksensä suhteen
siwistyneemmät. Mies on taitawa maawiljeliä ja Vai-
mot osaawat tehdä monenlaista käsityötä. Kaupungin
tawat owat joksikin yleiset niin jokapäiwäisessä elä-
»nässä kuin sattunaisissa tiloissa, pidoissa, juhlina j.
n. e. Kansan esi-isiltä perityt tawat owat jääneet
melkein unhotutseeu. Kansan mieli-alassa toti taivu-
taan monta pakanallisuuden jälkeä. Ruotsalainen »vä-
estö asuu saaristossa. Se on reipasta ja liittuwaa,
kalastusta ja purjehtimista harjottawaa kansaa. Niit-
ten puoliksi kansitetut purret nähdään usein kewäällä
warhain ajo-jäitten ja myrskyjen läpi pyrtiwän Tur-
kuun sekä Helsinkiin. Turun merimiehillä on siinä
wirassa hywin ansaittu maine. Se ruotsalainen kieli-
murre, jota täällä puhutaan, on »vähä Uudenmaan
sekä Pohjanmaan ruotsiu sukua, mutta Mekin enem-
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MllN ensiksi mainitun kaltaista. Ahwenanmaalla se jo
alkaa ääntyä oikein samoin kun itse Ruotsissa.

Lähes Viisi »vuosisataa oli länsimainen siwistys
Ruotsista tullut Suomeen, ja wielä ei Pohjanmeren
tällä puolella ollut yliopistoa. Pragissa, Parisissa ja
Wittenbergissä täwiwät Suomen miehet oppia etsi-
mässä kunnes samalla ajalla heikko siwistys kotimaas-
sa taisteli synkeän taitamattomuuden keralla. Suo-
men kenraalkuwernööri Braahe, Turun pispa Rotho-
wius ja kuninkatar Kristina perustiwat Turun ylio-
piston "hywäin tapain sekä »vapain kirjallisten tai-
detten pesäksi Suomen Isoruhtinaanmaalle kunniaksi
ja kaunistukseksi." Tää uusi laitos »vihittiin tauo-
tukseensa juhlallisesti heinäkuun 15 p. 1640.

Hliopiston asettaminen.

Wi toto maan oli tätä päitvää käsketty jumalan-
palwellulsella wiettää ja paitsi Turkulaisia, oli koko
maan »virkakuntain ylimykset kutsuttu juhlille. Hei-
näkuun 14 p. kello 1 j. p. julistettiin juhlan-altu
torwien kaikunalla. Seuraawana päiwänä kello 7
aamulla, lähti pispa Isak Rothowius, ynnä profes-
soreiksi pääsiat ja muut arwosat miehet »veneillä Au-
rajokea myöten linnaan, jossa terwehtiwät reiwi Pehr
Braahea, joka heille piti lyhyen puheen. Sitte tuli-
wat kaikki kaupunkiin takasin määrätyssä järjestykses-
sä. Edellä talvi torwen-soittajia, sitte jaloimmat wa-
pasukuset, joitten perässä kannettiin siltti-tyynyillä y-
liopiston awaimet, esimiehen wirka-puku, yliopiston
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sinetti, henti-luwun-kirja, sekä kaksi hopiaista »vallit-
taa. Näitten perässä pispa Rotholvius, yliopiston
tulewa johtaja, jumaluusopin professori, tohtori Eskil
Petraeus, sitte eräs »virkamies kantaen samaa yliopis»
ton perustus-kirjaa, joka tätä nykyä on sen rahastos-sa hopiaisesfa »vakassa; toiset 10 professoria kaksit-
tain. Sagputvilla oli pappia ja »virkamiehiä Wiipu-
rin hiippakunnasta ja Lihioin maaltakin. Helvos-lvä-
teä oli riivittäin kadulla ja linnan kanunat jystähte-
liwät tuon tuostakin.

Soiton helistessä tultiin »vihdoin yliopistoon;
reitvi Braahe lausui ruotsiksi suloja sanoja Suomen
kiitollisuudesta Jumalaa ja kuninkatarta kohtaan,
jotka »vihdoin oliwat sallineet maamme saada yli-
opiston. Perustuskirja luettiin ja kuningattaren Ni-
meen sanoi reitvi yliopiston olewan perustetun. Rei-
win wielä laitoksen menestymiseksi lausuttua hartaita
sanoja setä muitten toimien päätettyä, käskettiin kaikki
saapumilla oliat linnaan kruunun kustantamalle päi-
tvälliselle. Sitte pidettiin pääkirkossa jumalanpallvel-
lus ja pispa saarnasi. Sen päätettyä rupesiwat kirt-
to-pihalla asetetut kannua, jyrisemään niin että olisi
luullut kuolleittentin herääwän; kokoontunut ihmis-
joukko päästeli riemu-huutoja niin rajuja, että "temp-
pelin laki »värisi ihmisten äänten kaitunasta."

Näin syntyi Suomen yliopisto, jota ensin majo-
tettiin »vanhan lukion rakennukseen, »vanha 5 huonei-
nen kiivi-muuri pääkirkon lähellä, johon se ensin hel-
posti mahtuikin, sillä ensin oli siinä waan 44 oppi-
lasta, joista8 suomalaista, mutta jo seuraawana tvuon-
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na 300. Tämä tapahtui kolmekymmentä-wuotisen so-
dan wielä Ruotsin sekä Suomen »vähiä »varoja kulut-
taessa Aina 1700-luwun loppuun asti eli yliopisto
kituen ja »vähillä »varoilla, mutta se oli sitä ahkeram-
pi kutsumuksessaan ja sen »vaikutus on Suomelle ol-
lut siunauksesta rikas. Sen kaksisata »vuotinen muis-
tojuhla, joka »vietettiin w. 1840, kuuluu Helsingin
muistoihin.

Nuorukaisten ylioppilaisiisi ehdittyä oli tapana
heitä uuteen artvoonsa »vihkiä. He puetettiin monen-
tarlvasista riepaleista tehtyyn mekkoon, sarlvet ja aa-
sin torwat ripustettiin joinki tawoin päähänsä. Sitte
mustattiin kaswot, kumpaankin suupieleen pistettiin
sian tora-hammas ja näin yliopiston saliin, jossa
kummituksesta sitte tehtiin kaikenlaista suurempaa ja
pienempää pilkkaa, mutta minkä ohessa ei tummin-
kaan unohdettu pitää sopilvaa puhetta opin ja kaswa-
tutsen tarpeellisuudesta. Sitte kyseltiin kumppaniksi
Pyrkiältä yhtä toista, mutta koska tora-hampaat esti-
wät selwästi puhumasta, lyötiin, rääkättiin jariepos-
teltiin häntä monin tawoin; sarwet, korwat ja tora-
hampaat »verrattiin taitamattomuuteen, pahoin tapoi-

Mopiston asettamisen jälkeen asui siellä koko 70
wuotta opin rinnalla kaikki sen alkanen taika-usko ja
raakuus. Todisteeksi tähän olkoot seuraawat asian-
haarat.

Anmaclmia sen aikasista tnmoista.

Varsinais Suomi. 2 -
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hin ja yksinkertasuuteen. Puku riistettiin pois, muis-
tutuksella että kaikki typeryys olisi samoin riisuttaiva.
Sitte oli permannolle lasteuminen, jossa oppilaaksi
aikowaa höylättiin, »vedellä »valettiin, pyhjittiin ja »vih-
doin julistettiin »vapaaksi ylioppilaisetsi, jonka kui-
tenki wielä puolen »vuotta oli kaikissa ijällisempiä
totteleminen. Ne waatiwatki ailvan runsaasti palive-
lemista, lähettiwät nuorempia asioillensa y. m. Täl-
lainen käytös kesti yliopistossa 1700-lutvun loppuun
asti, jolloin se käwi helpommaksi ja loppui Helsingissä
peräti. Poikia kouluun ottaissa »vallitsi yhtä rumat
tawat. Warsin kumma^tuttalva on, että juuri Tu-
run kouluissa wielä »viimeisenä »vuosikymmenenä
näistä raakuuden ajoista oli runsaat jäännökset.
Wanhemmat kumppanit kiduttiwat nuorempia, waatei-
wat heidän tekemään pienempiä kounan kuria, joista
opettajain nuhde tai rangastus wälttämättömästi seu-
rasi. Ijällisemmän käskystä ja »vaatimuksesta täytyi
nuoremman waston parempaa tietoansa »vastata o-
pettajalle »vallan »väärin kaikkein köykäisempäänlin ky-
symykseen tai sanoa asiaa ei tietäwänsä. Ei mitään
tumma että opettaja tällaisesta suuttuneena sitte ran-
kasi sitä, jonka usiasti uppiniskasuudesta ja pahasta
sisusta luuli näin tekeivän. Onneton se, joka asetti
itsensä tällaista »vanhempain kumppaniensa käskyä
»vastaan. Jos ei juuri toto menestyksensä oppi-tiellä
ollut lopussa, niin kumminkin oli kumppaneilta jotapäi-
wänen kiduttaminen ja rääkkäys tiedossa.

Kapitulin pöytäkirjoissa on säilytetty koto joukko
pilamaisia todisteita tapain raakuudesta. Esm. 1644
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kertoi Lemun esipappi kapitulille että hra Henricus
oli häntä lyönyt korlvalle, repinyt tukkaansa sekä hän-
tä haukkunut. Asianomanen ei sitä kieltänyt, mutta
sanoo papin sitä ennen häntä haukkuneen. Syyskuulla
samana ivuonna cli Hammarlannin pastori tullut
saarnastuolista alas, ottanut raipan, lyönyt ja aja-
nut ulos kirkosta muutaman trengin, jotka saarnas-
tuolia nuljuttiwat niin että pappi pelkäsi putootvansa.
Janakkalan esipappia syytettiin siitä, että oli sanonut
aateliston "nälkäsiksi täiksi ja kerjäläisiksi" sekä e-
räässä herrantalossa oli »vaatinut tviiniä ja muuton
sopimattomasti täyttäinnyt. — Turun koulun esimies
oli wirkakumppalinsa kutsunut aasiksi, josta nuhteita
saatuansa, selwitti asian näin: jok'ainoa tyfterä-pää
on aasi; N. N. on typerä-pää; siis on N. N. aasi.
Kapitulilla ei mitään ollut tätä päätöstä »vastaan,
waan nyt pantiin syyttäjä todeksi näyttämään onko
syytetty aasi. — W. 1644 warotti kapituli yhtä yli-
oppilasta monessa kohdin yht'aitaa tosiomasta eitä sopi-
mattomia lauluja runoilemasta, josta ei hänelle eikä
yliopistolle tule kunniaa. — Wuonna 1642 määräsi
yliopiston konsistori että pidoissa, joita sen esimiehet
Pitäwät, ei saa tuoda esiin usiampaa kun 6 ruoka-lai-
tosta, woita, leipää ja kinkkua lukematta. Sokuri-
leipiä kielletään pitämästä mutta sen siaan saatiin
tuoda juustoa. Olutta ja ranskan wiiniä sai olla
käsillä, mutta ei paljo lvieraita eikä rouwaswäteä en-
sinkään, ei edes professorien »vaimot. Pitoa ei sakon
uhalla saatu pitkittää toiseen päiwään asti. — Täl-
laisesta määrityksestä näkyy, että sen aikasissa pidois-
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sa ei ollut syytä kohtuullisuutta kiittää, ja ettei ta-
pana ollut sitä noudattaa.

Samoin kun keskellä kelvää toisinaan tulee kolkko
jälki-tallvi, niin myös noin sata »vuotta opin puhdis-
tuksen »valon päästyä jo melkoseen »valtaan, letvis.
yht'äkkiä koko Pohjois- ja keski-Europaan kauhia tai-
ka-usko, joka hankki keski-ajan raakuuden taaskin y-
leiseksi tehdä. Ne oli nuo mainiot noitain wainoomi-
set, jotka alkoiwat yleisiksi tulla noin w. 1620, rai-
wosiwat pahimmin Vuodesta 1640 Vuosisadan lop-
puun, mutta niitä kesti 1700-luwun sisään, siksi että
saman fataluVun keskellä Varsin loppuiwat. Miehiä
sekä naisia syytettiin siitä, että muka ilkiän woiton
tähden olisiwat myyneet sielunsa perkeleelle ja hänen
awullansa wahingoittaneet tai wietelleet kanssa-kristit-
tyjänsä; todellisia oikeuden käymisiä toimitettiin, eris-
kummallisimmat todistukset kelpasiwat ja tawallinen
päätös oli: lawolla polttaminen. Varsinki syytettiin
ijällisiä naisia ja heitä wastaan todistit usein lapset,
jotka sanoiwat noitain heitä »vieneen perkeleen tuoksi
Kyöpeliin pitoihin. Syytetyt toisinaan omistiwat täl-
laiset kanteet. Mielen miehitys oli tänne kohden niin
wäkewästi wedetty ja häijy wiettelemys niin suuri,
että moni totisesti luuli olelvansa liitossa pahan »vi-
hollisen kanssa; mutta enimmin uskottalva on, ettei
usiammat näistä onnettomista edes tähän luuloon ol-
leet syypäät, waikka he, mitenkä sanottiin, "sielunsa
pelastukseksi" eläwänä poltettiin.

Noitain Vainoaminen.
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Juuri samana aika-kaunna, jona yliopiston Tur-
kuun asettamisesta oli parempia aikoja toiwottawa,
alkoiwat sielläkin noitain ja loihturein wainoomiset.
Niistä monesta kummasta tän-taftasesta oikeuden käyn-
nistä, jotka kapitulin ja howioikeuden kirjat owat jäl-
ti-mailmalle säilyttäneet, panemme tähän muutaman
otteen.

W. 1641 oli howioikeudessa eräs Erkki Juhon-
poika, Oulun pitäjästä lotosin, syytetty siitä, että 20
ajastaikaa oli harjottanut noitumista, pannut pahaa
tautia ihmisiin, uhannut muuttaa koto hää-wäen su-
fitsi Y. m. kauhistalvia kujeita. Hänen näyttää olleen
yhden noista "tietäjistä", jotka Pohjanmaalla keino-
ansa harjottatvat. Hän tunnustikin rehellisesti »vaati-
neensa warasten tuomaan »varastetun tatvaran taka-
sin, parantaneensa tautia, toimittaneensa hywää »voin-
onnea y. m., mutta sen sanoi tehneensä Jumalan a-
wulla, luwuilla ja yrteillä. Mutta koska usiamman
kihlakunnan lautakunta »vannoi hänen oletvan noitu-
rin, tuomitsi howioikeus hänen lawolla poltetta-
waksi.

Samana »vuonna kirjotti howioikeus kapitulille
Turussa: "Emmekä saata teiltä salata että
K. howioikeus on tuominnut erään noita-akan Veh-
maan kihlakunnan Lapin pitäjästä, nimeltä Elina, it-
sellensä hywin ansatuksi rangastukseksi, syystä että hän
tyräpuuskalla on surmannut erään wanhan ratsu-
miehen Euran pitäjästä. Tässä on muutamia muita
ollut hänellä awussa, jotka kaitli siellä, missä rikos
on tapahtunut, päiwiltä pois otetaan. Ia koska kyllä
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W. 1643 oli hoivioikeudessa asia, koskema Ve-
näläistä pappia Käkisalmen läänistä, jota oli syytetty
pahain henkien ajamisesta, noitumisesta ja siitä että
häntä kutsuttiin "pahan hengen sedäksi." Pappi puo-
lusti itsensä wallan hywin ynnä näytti todeksi, että
hän waan oli lukenut rukouksia missä sanottiin kum-
mituksia nähdyn y. m. Howioikeus päästi hänen »va-
paaksi sillä muistutuksella että luopuisi kummituksista,
sekä muista papille sopimattomista »vehkeistä.

hawaitaan sen synnin (Jumala paratkoon), »varsinkin
Vehmaan ja ala Satakunnan kihlakunnassa olelvan
sangen yleisen, siis »varotetaan papistoa sellaista noi-
tumista ja pahennusta estämään sekä häwittämään."

W. 1649 syytettiin hoivioikeudessa Valpuri Ky-
niä Tyrivään pitäjästä monenaisesta noitumisesta.
Hän oli tärmeen nahalla pannut lehmät werta lyp-
sämään, eitä »vaipunut, waikka kädet seljan taa si-
dottuna oli järween »viskattu. Siihen wastast hän:
minä pidin suuni ummessa, jonkatähden en »vaipunut.
Hänen sanottiin pahentaneen ruis-kyltvön, noituneen
muutaman miehen hukkumaan y. m. Kärewästi hän
itsensä puolusti; kysymykseen: "outo hänellä tapana
ihmisiä sudeksi muuttaa", »vastasi hän: "minä en osaa
susia enkä perkeleitä tehdä." Hänen »vaadittiin luke-
maan uskon-tunnustus, josta jätti sanat pyhityksestä
sekä Isä-meidästä 6:nen ja 7:nen rukouksen. Var-
sinkin sitowana syynä pidettiin se, että setä äitinsä,
että äitinsä isä oliwat noituudesta poltetut. Muuta
ei tarwittu. Hän tuomittiin poltettawaksi.

V. 1661 tuomittiin eräs Eolenius niminen yli-
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oppilas kuolemaan, syystä että oli tehnyt "liiton saata-
nan kanssa" (pg.owm oum Ltiwnk,). Todisteeksi toi-
mitettiin, että hän merkillisen lyhyellä ajalla itse oppi
sekä muille opetti latinan kieltä, kuin myös että kir-
jotuksensa oli sangen sorea. Toisella Gunnerus ni-

misellä oli löydetty kummallisia tirjotutfia. Häntä
syytettiin sekä kysyttiin: oliko nähnyt saatanaa? Ju-
mala minua »varjelkoon, »vastasi hän. Kumminki tuo-
mittiin hän wankiuteen setä yliopistosta ainaseksi pois.
Jalo Braahe teki molemmat nämät päättömät tuo-
miyt mitättömiksi. Mutta wainoa kesti Yhä. Käsittä-
mättömin keinoin sanottiin erään ylioppilaan hypän-
neen kirkon katolta itseänsä tvahingoitsematta; toinen,
jota oli raamattua lukenut, osasi kohta joka lvärsyn
ulkoa; kolmas oli »vetoa lyönyt, että Yhdellä sieme-
nellä joisi koko kannun olutta ja kohta kun sen pani
suunsa eteen, oli se tyhjä ; neljännen sanottiin ivoiwan
tehdä kärmeen wahingottomaksi, muutaman sanottiin
omalla »verellänsä kirjottaneensa saatanalle, panneen
hengen ja sielun pantiksi, josta oli pyytänyt muuta-
man sata taalaria y. m. Kyöpeliin matkustamisia ru-
Vettiin Suomessa puhumaan tv. 1675, jolloin muka
eräs poika oli ilmassa sinne wiety.. Tästä syntyi
suuri melu ja Braahe käski joka »vuosi kahdesti kai-
kissa Suomen kirkoissa noitumista »vastaan saarnata.
Taika-uskoa kuitenki kesti, pahimmin tentiesi niit-
ten suurten toimien tähden, joita sen estämiseksi
tehtiin. Vasta hywän matkan 1700-luwulle joudut-
tua se peräti loppui.
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Niihin ikuisesti muistettawiin, mitä warsinais-
Suomessa on tehty seurakunnan, tieteen ja kotimaan
waurastumisen. puolesta, ei ole lisättätvää mitään i-
losia »valtiollisia tai sotasia muistelmia uudemmilta
ajoilta. Täällä (Uudessakaupungissa) päätettiin se
rauha, jossa Ruotsi luopui siitä »voimasta ja mallas-
ta, minkä oli saanut Kustaa Aatolwin ja Kaarle X
aikana. Täällä (Turussa) päätti häftiällinen rauha
häpiällisemmän sodan mitä Ruotsin aseilla on käyty.
Täällä (Lemussa) meni mitättömiin ainoa sotainen
toimi, jonka tämä paikkakunta näki 1808 »vuoden so-
dan aikana. Mutta se waikka ei onnistunut, tuo
maalle astuminen Lemun rannalla, niin se tehtiin
kuitenki kunnioitettawalla urhollisuudella, joka tekee,
että se ansaitsee tulla säilytetyksi niitten rauhallisten
muistelmien rinnalla, jotka owat Varsinais-Snomen
kunnia.

Sota Lemun niemellä.

Viapori oli anastettu, Suomen pää-joukko, jota
johdatti tuo mitätön yli-päälliktö Klingspor, oli we-
täynyt takasin pohjois-pohjanmaalle ja Venäläistä
sotawäkeä oli Yli ympäri maata. Sillon tuumailtiin
Ruotsin puolella meritse lähettää sotawäkeä karkotta-
maan Venäläisiä etewemmistä paikoista lännessä,
Turusta ja Vaasasta samalla aikaa kun Adlercreutz
ja Döbeln päälle tarkaten ajaisiwat »vihollisen La-
puan-loensuusta. Kaikki nämä »vehkeet eiwät menes-
tyneet; edelliset osittain, wiimeinen puoliksi.

Turusta kaakkoiseen tnngeitfe Lemun niemi S:t
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Tälle Lemun niemelle astuiwat ruotsalaiset kau-
niina suwi-päiwänä, Kesäkuun 19 p. 1808 kello 7
ehtoolla. Se oli ewesti-luutnanti von Vegesack,
joka 16 kanuna-pnrren turwissa »veneillä toi pari tu-
hatta miestä Ruotsin wartia-wäkeä, Irykymentin he-
wos-wäkeä, 4 pataljoonaa Upplannin wara-wäkeä, 107
wapaehtosta Taiwassalon, Vehmaan ja Mynämäen
rahtvasta ynnä 106 apumiestä Turun läänin ja Po-
rin rykymentiä suomen wapaehtosen tarkk'ampujain
nimellä. 200 talonpoikaa tekiwät rannalle multa-
penkeren^ takasin menemisen tnrtvaksi sill'aikaa kun
»vähempi osasto souti Kemiötä kohden »viholliselle le-
wottomuutta tekemään ja 200 miestä lähetettiin
Kuus'luotoa ja Kakskertaa suojelemaan. Pää-joukko,
wieden muassansa patterin kolme leilviskäsiä kanunia
ja hewos-wäti etunenässä, kiiruhti Ala-Lemuun ja
suurta Turku-tietä kohden.

Kaarinan pitäjässä. Siihen aikaan kaswoi siinä taaja
hako-metsä, joka, ynnä kiwinen ja rotkonen maa teki-
wät sen kululle hywin työlääksi. Mutta ei kaukana
siitä oli iso maantie Turkuun.

Tuskin tunnin kuluttua maalle astumisen jälkeen,
kuultiin jokiwärien panttina metsän syrjällä. Venäläi-
set oliwat huomauneet »vaaran. Heidän etuwartiat
pamahuttiwat ja ewesti Wadkoffski 2000 miehen ja
6 kamman kanssa riensi ruotsalaisia »vastustamaan.
Mi-Lemun luona alkoi sota samalla kiiwaudella kum-
minkin puolin ja sitä kesti yhtä mittaa kello puoli
yhteen asti yöllä. Ruotsalaiset eiwät saattaneet tun-
kea edemmäksi ja Venäläiset eiwät jaksaneet heitä
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Sill'aikaa oliwat Venäläiset saaneet apua. Ken-
raali Baggehuflvud usiamman rykymentin ja 6 kanu-
nan kanssa tuli paikalle. Venäläisillä oli nyt 4,000
miestä ja 15 tammaa. Olisi ollut joku muu mies
kun Vegesack, niin ei suinkaan olisi pitänyt häpiänä
tällaista joukkoa paeta. Hän kyllä huomasi rynkäyt-
sen käyneen mitättömiin, mutta paeta ei ollut hänen
tapansa. Niin alkoi sota taas kello 2 aamulla.

ajaa takasin. Nyt lewättiin tuokion aika, jona waan
perattiin kiwärit, ryöstettiin kanunat ja haatvotetut
korjattiin.

M oli ivallan »valkea. Tuskin wähä hämärä
pimitti synkäämpää metsää ja ainoastaan yö-sumu,
joka nousi märkämäisistä paikoista, yhdistettynä kruu-
ti-sawun kanssa, esteli lvarhaisen aamu-koiton näky-
mistä. Metsässä, jota muuton näihin aitoin elähytti
kukan tuoksu ja suwi-lintuin laulu, Välttyi nyt ti-
wäriä ja jyskyi 20 kanunan pamahukset, jotka sel-
wästi kuuluiwat le»vottomasti walwowaan Turkuun.
Pian walasi seuraawan päiwän auriuko tämän sodan,
weren, tulen ja kuoleman näytelmä-paikan.

Sota alkoi kanunan tulella ja päällerynkäämisellä
joukottain, mutta muuttui paikan sopimattomuuden ja
riivien pituuden tähden paikottain kahdenkesken-tappe-
luksi. Metsässä, pensastoissa taisteli Menäläinen
Suomalaisen ja Ruotsalaisen keralla. Puitten takaa
ammuttiin ja pensasten joukkoon pisti »vihollinen mie-
hensä miekalla tai pajunetilla ikuista unta näkemään.
Moni kiipesi paitkoin, joihin tuskin pääsi, tarkkasi
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Urhollisuus ja tiuttu oliwat molemmin puolin
yhtä suuret. Baggchufwud ja Borodin, Vadtoffsti
ja Tschogloff ja omainfa etunenässä kenraali Tutsch-

koff 1 wapatahtosena, kaikki ryömäsiwät halwan sota-
miehen tawalla tappeluun kehottaen Venäläisiä mur-
tamaan ruotsalaisten riwiä. Mutta yhtä urhollinen
ja kowa oli »vastaanotto. Hewos-miehet, joita johdatti
Broberg, jättiwät hewosensa, ottiwat kilväärin ja te-
kiwät jääkäri-palwelusta. Wartiawäki Tornerhjel-
»nin johdannolla, tappeli yhtä sisusesti. Wapaehtoset
Suomen tarkkampujat, joita johdatti nuori luutnanti
von Vegesack, joukkonsa oiwa johtaja, rynkäsi Viholli-
sen wasemmalle siwu-riwille ja koki turhaan sitä mur-
taa. Kaikki kilwotteliwat urhollisuudessa ja kuoleman
halweksimisessa; maamiehetti tekiwät parhaansa, mutta
harjaantumattomat ja esimiestensä ollessa tottumatto-
mia, he eiwät olleet sotawäen arwoset.

sieltä miestänsä, mutta pian oli »vihollisilta piiritetty
ja sitte oli oma loppunsa »välttämätön.

Aurinko oli jo korkialla, ruotsalaiset ja suoma-
laiset oliwat marsimisesta, sodasta ja walwomisesta
»väsyneet, mutta »vihollisensa saiwat yhä uutta apu-
wäkeä. Vielä pistiivät Venäläiset Ala-Lemun pala-
maan ja suuri joukko uhkasi piirittää ruotsalaiset ja
estää heidät takasin palajamasta. Nyt oli Vegefackin
lvetäyminen takasin. Vaikka ruotsalaisia ja suoma-
laisia tuimasti hätyytettiin, wetäysiwät he kuitenki,
Yhäti ampuen, takaperin, sitsi että pääsitvät patterinsa
ja kanuna-weneinsä suojaan ja niin Vihdoin päiwäl-
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Neljätoista ja puoli tuntia oli yhtä mittaa ta-
peltu ja puolen toista tuntia oli sillä aikaa waan
lewätty. Tappio oli kumminkin puolin sangen tun-
tuma. Täällä kaatui tuo urhollinen taafti-ajutanti,
kattein. Ramsay, ruotsin sotajoukon kunnollisimpia
upsieriä ja ynnä hänen kanssansa 85 miestä ruotsa-
laisten puolelta, joita paitsi 7 upsieriä ja 116 ala-
upsieria ynnä sotamiestä haawotettiin. Venäläisten
tappio oli 1 alaupsieri ja 6 miestä »vankina, usiampi
uvsieri ja 500 miehen paikoilla osittain kuolleita, o-

sittain haawotettuja.

lis aikana alukstinsa, waikka Venäläisten kanunat ja
ampu-koneet yhäti kuulia wiskeliwät.

Tämä yritys ei menestynyt, pääasiallisesti syystä
että ruotsin sota-tvoima oli aiwan heitto. Tosin ur-
holliset miehet, niinkuin nämä, usiasti owat pakoon
ajaneet kahdenkertasen »vihollisen »voiman: sellaista on
Suomessa monasti nähty. Mutta sotasia, urhollisia,
hywin johdatettuja setä monen »vertaa lukuisampaa
»vihollista »vastaan, miten Venäläiset Lemussa oliwat,
ei urhollisuus muuta woi kun kuolla tai kunnialla
paeta. Van Suchtelen kiittää kenraali Buxhoewden'in
warowaisuutta, siinä että toistaseksi lykkäsi sillon pi-
dettätvät Turun sulvimarkkinat. Jos nimittäin maa-
miehiä olisi runsaasti ollut lähipaikoilla, niin ne e-
päilemättä olisiwat käyneet omaistensa puolelle, ja sitte
olisi saattanut käydä peräti toisin.

Tästä "weripäiwästä Lemun rannalla" on jalo
runoillamme Runeberg tehnyt yhden niistä ihanista,
mieltä wiehittäwistä muistelmista, joita ruotsiksi on
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tullut kaksi wihkoa, ja joita muutamia jo on suomen-
mttukin. Merellä, maalla pimeni, ja rannalla on
kuolelva sotilas "Suursaaren ajoilta"; "kotins' oil
Wolgan rannalla, hän täällä »vihan alalla." Lähet-
iänsä makasi mies nuori kuoltunut, äsken wihollisensa;
kwleman rauha oli nyt molempien »välillä. Mutta
yö etenee, soutu kuuluu ja kuu pilkottelee pilwien
ra'osta. Veneestä astuu yksinäinen impi, käyden kun
haamu myöten ruumis-ritviä. Hän huusi langenneen
ruotsalaisen nimeä; »vastetta ei kuulunut, rikkunut
rinta oli kylmä, se hänt' ei sulkenut. Tän näkee
wanha Venäläinen missä makasi, kyynel »vuosi ukon
poskelle, "nyt nousi hän, täwi askelen ja nääntyi nei-
don etehen." Suruinen katsantonsa, kyynelensä, mikä
mieli oli niillä?

hän itki ilkeen, waiwasen?"
Kaiketikin, sillä

rukoillakohan rauhoa
wiel oli mielensä?
wai osaako ihmisen

"Tunnollentohan lepoa
wiel auo äänensä?

Kuwattuin paikkuin historia^ ynnä niitä KoZKc-
min Kertomuksia.

Kristin oppia oli julistettu Auran rannoilla;
orjantappuralla kruunattu jumala oli miettain helis-

"ah! eloon kosto katsowi,
sen himot kuolo katkowi."
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tessä ja »veren »vuotaessa tullut maahamme. Vanha
Väinämöinen kanteleillensa oli paennut Hämeen ja
Karjalan metsihin, jossa Vielä oli rehellisiä palwelioi-
tansa, jotka kauwan tekiwät Vastusta uudelle opile.
Ensin käytettiin rauhan ja rakkauden opin lewit.an.i-
seksi miekan Voimakasta puhetta, eikä suinkaan suosi-
ota; sen turwaksi rakettiin warusteita ja linnoja.

Turun tuomiokirkko.
Suomen »vanhin historiallinen muisto on Turun

linna, mutta Turun pääkirkko on taas kaikista arwo-
sin; sellainen että sitä katsellessa mieli wälttämättö-
mästi taipuu hartauteen. Tässä, näitten muurien
sisällä oli Suomen kristillisyyden kehto ja kaswatus-
koto; sen ensimäinen kristillinen siwistys lähti täältä;
täällä työskenteliwät sen jalcimmat muis.ettalvimmat
miehet ja monta niistä makaawat ikuista unta sen alle
holwatuissa kammioissa. Monta surun ja ilon kohtaloa
on Suomi nähnyt; muinoisuuden usiammat jäljet
owat kadonneet, nytynen mies-polwi tuskin tietää mitä
raunioita ja hautoja se polkee. Mutta Millä on Tu-
run pääkirkko, tukewa kun »vuori, kaikkina aitoina jäyk-
kä, esi-isäin kallis testament, jälkeensä tulelville. Ukon
nuoli on sitä ampunut, tuli on sitä raitvonnut ja
»Vihollinen ryöstänyt, mutta wielä tänäpäiwänä seisoo
se suurena ja jalona, muuttumaton kaikissa kohtaloissa
samoin luu se uskonto, jonka oppia jo luusi »vuosisa-
taa on sen muurien sisällä saarnattu.

Pääkirkko muodostuttaa koko Turun; asemaltansa
joen etelä rannalla, näkyy se yli koko ympäristönsä.
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Eitä silmäilee »vieras ensin ja mieluisammin ; pyhällä
klnnioittamisella käy hän sen wäkewän laen alle; ih-
nmen tuntee olelvansa nöyrytetty tämän jalon raken-
nlksen rinnalla ja tuitcnli korotettu sen mieltä ylen-
tävän suuruuden lautta. Se on kristillisyyden jalous
tivi-pukuun puetettuna — ei siinä ole noita pimeitä,
kokkoja kammioita, joissa keski-aita ähtyi huokautsi-ansa paastoten ja piesten, — eitä myös tuo aiivan
wavaa, niin sanoaksemme mieliwaltanen rakennus-tapa
joll. nyky-aika koristelee Herramme edessä — waan
siini laivataan keski-ajan luja jäykkyys menestyueellä
taivalla yhdistettynä uuden ajan walosamman, urholli-
semtmn mielen kanssa.

Helposti on ymmärrettätvä, että Turun pääkirkko
ensin alussa ei ollut sen näkönen eikä sen lokonen
kun se nyt on. Sen perustamisen »vuosilukua ei tie-
detä ; se waan on tietty että jo »vuosina 1292 ja 1296
synninpäästöä annettiin niille, jotta täwiwät "neitsy
Marian ja pyhän Henrikki martyrin kunniaksi" pe-
rustettuun Turun kirkkoon. Se taas tyllä tiedetään,
että pispa Maunu I — ensimäinen suomalainen pis-
pa — w. 1300 tänne muutti hengellisen hallituksen
Rantamäeltä, se on, teti kirkon pääkirkoksi (tuomio-
kirkoksi).

Muinon unitantareksi kutsutulla kummulla
— sangen sopiwa tirkko-pihan nimi — oli »vanhuu-
desta tukeiva, harmaasta tiwestä rakettu, päältä tii-
lillä korotettu, 12 jalkaa korkea ja 4 jalkaa paksu
muuri, kuolleitten asunnolta piirittämässä. Tämä
muuri, jonka awaruus oli 1340 jalkaa, cli niin luja,
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että sen muinon luultiin aiwotun hätä-warusteets^
jota warten siinä oli tanuna-porttiatin. Sen Pohjo-
sen osan alla oli tellareita, jotta ennen sanottiin >l-
leen munttien asuntoja, mutta sittemmin täytettin
muihin tarpeihin. Myöskin oli muinon etelä- ja
länsi-portin päällä muurissa kamaria, joissa munit
myilvät annetta, mutta myöhemmin oliwat palowari-
ain suojana ryöppä ilmalla. Ken hakisi näin toltoiisa
paikoissa Suomen tiedetten ja taitojen pesää? Tä_sä
ne kumminkin afuiwat; tässä kirkkoaidan riwissä ki-
lvat »vanhat, »viimeiseltä hywin riutuneet atatenian
rakennukset, joitten ahdasten seinien sisässä opilliset
toimet asuiwat enemmän kun puolitoista wuosiMa,
siksi kun uusi yliopisto »vihittiin tv. 1815.

Tämän, nyt jo häwinneen muurin ja samoin
hyljätyn kirkkopihan sisässä on pääkirkko. Se on tii-
listä rakettu wanhan göötiläis-rakennus tawan mu-
kaan, ynnä kuori, joka tehtiin lisää kuningas Kustaa II
Aatollvin aikana. Tän kuorin sanotaan erään »varak-
kaan Turun kauppiaan, Jaako Vollen kustantaneen.
Kirkon pituus on 300 jalkaa, lewyys 127 jalkaa ja
korko 150 jalkaa, mutta torni, jonka ylinen osa on
kokonaan kuparilla katettu, samoin kun itse kirkon
kattokin, on koko joukon yli 300 jalan korkea. Kor-
keat »valoisat ikkunat, ja piimänä aikana kaasu-walo,
walaisewat kirkon pilarillensa ja siivukammioinensa,
ynnä urkuja, jotka owat suurimmat Suomessa ja ai-
wan pulskat, sekä Vestinin maalaaman alttari-taulun,
kuwailewa Kristuksen kirkastumista, soreassa kuorissa,
joka yliympäri on koristettu howimaalari R. W. El-
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Ollen Suomen kristillisyyden keskus ja pesä, oli
Turun pääkirkko muinon koristettu sen ajan suhteen
tawattoman pulskasti. luustenin aikakirja on täynnä
kertomuksia siitä mitä alttareita ja koristuksia osittain
pispat, osittain muut rikkaat miehet oliwat kirkolle
lahjottaneet jonkun pahuuden selvittämiseksi tai sielunsa
kiirastulesta pelastaaksensa. Niin kerrotaan Hemming
pispan kirkolle lahjottaneen pispan hiipan ja sauwan
sekä monta kallista kirjaa ja koristusta. Vieläkin
runsaskätisempi oli pispa Maunu Uolewin poika Ta-
wast. Aikakirjat eiwät kyllin woi ylistää kaikkia niitä
kalliita tawaroita, jotka tämä wäkewä pappi, enim-
mätsi omalla kustannuksellansa, toimitti kirkolle. Niistä
mainitaan, paitsi muita, merkillisen komea ja kallis
siunatun leitvän astia ja monta jäännös-wakkaa pää-
alttarilla, kalkki-astia ja sen kansi ja pispan kaula-
kääty puhtaimmasta kullasta, suuri, kallis hopia-risti,
monta loistawaa pukua, tehdyt pispan pyhä-matkan
aikana Venedigissä. Myöski on tietty, että alttari
oli runsaasti kullattu ja ikkunat ihanilla maalauksilla
koristetut. Mihinkä kaikki nämä kalleudet aikain ku-
luessa owat joutuneet, siitä ei ole Varmaa tietoa.

man'in maalauksilla ewangeliumin ja osittain opin-
parannuksen sekä Suomen historiasta. Tän temppe-
lin korkeus, hywä Valo, rakennus-tapa, säwelten kai-
ku, muisto-patsaat, edesmenneen ja ikuisuuden muisto
— kaikki yhdistyivät kääntämään mieltä pyhään har-
tauteen ja antawat katselialle sen lujan luottamuksen,
joka waihetusten mailman keskellä tietää muuttumat-
toman Jumalan olewan aina läsnä.
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Hywin todenmukasta on toki että tulipalot »vuosina
1425, 1429, 1459, 1546 ja 1594 sekä tanskalaisten

ryöstämiset w. 1510 ja 1521 häwittiwät tai hajotti-
wat kirkon paawin aikasista koristuksista enimmän
joukon. Mitä sitte wielä saattoi jäädä, kentiesi kor-
jattiinRuotsiin tai hukkui Artvid Kurckin kanssa 1521.
Myöhempinä rauhallisempina aikoina kirkon ulko-lois-
toa tosin koetettiin entisellään, mutta ikinä ei sitä e-
nää saatu sellaiseksi kun se oli Maunu pispan aikana.
Kertomuksessansa Turusta 1700, puhuu sentään luS-
ttn mieli-hyivissä sen pulskeista ikkunoista, joista
muutama oli matsauut yli 80 taalerin, alttari-tau-
lusta, jonka hinta oli 2000 taaleria, saarnastuolista
ja kaste'-maljasta, jotka malsoiwat 1000 taaleria,
jonka »viimeiksi mainitun sanottiin olleen kalliimman
kaikkia muita toto Europassa(?), paitsi paalvi Inno-
centiutsen wähä ennen toimittamaa. Nämä laitti wie»
tiin »venäläisten maahan rynkätessä 1713 Ruotsiin,
ja samaan aitaan katosi myös kirkon talliin muinois-
jäännös, pyhän Henrikin luut, jotta Maunu pispan
sanotaan antaneen hopioita. Epätictonen tultu-puhe
sanoo ruhtinas Galitzin'in ne wieneen Pietariin, jossa
ne sanotaan ratetun täydetsi luu-rangotsi setä Tsar
Pietarin kokousten joukossa talletettawan.

Paawilaisen jumalan-palwelutscnprameuteen kuu-
lui messut, lahjoilla ja testamenteilla määrätyt pi^
dettämään "tuomiopäiwään asti", sekä alttarit, rake-
tut Kristuksen tai jonkun pyhän kunniaksi. Messuista
ei suinkaan puutosta ollut, sillä aikakirja sanoo "pis'
pa Maunu Talvastin asettaneen aamu- ja ehtco-mcs-
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Menneen ajan muistoista »viipyy katselian mieli
omituisella halulla kuolleitten asuntoja tarkastamassa.
Turun pääkirkossa lepää paljo siitä, mikä muinon oli
Suomen kunnia. Täällä owat usiammat sen pispat
haudatut, waikka ajan talwaawa hammas on häwittä-
nyt itse hylvämuistoseu marmorinkin todisteen. Kuu-
dennentoista »vuosisadan tvaftasukuset, jotka wielä kuo-
lemassakin tahtoiivat komeutta, owat pulskeilla muis-
to-patsailla tahtoneet täällä muistoansa ikustaa, ja
waikka tuli on niitten koreutta paljo pilannut, on sitä
Vielä kyllin jälillä »niellä ja silmiä pidättämässä
näitä tatoivaisuuden majoja katselemaan.

suja, myös erityisiä, niin ettei ainoakaan päiwän hetki
ilman messua kulunut." Kirkossa oli myös kaksikym-
mentä suurempaa ja pienempää alttaria; niitä war-
ten oli rakettu siwu-kuoria, jotka wielä osittain tyh-
jänä, osittain hauta-kammioina muistuttawat Muinos-

ta tartotustansa. Kaikkein näitten kustantamiseksi oli
kirkolla melkoset tulot lahjotetuista tawaroista ja maa-
taloista.

Ensin kirkon etelä muurin siwulla on se hauta-
kammio, jossa tuo ylistetty, Vaasan sutunen Tottin
heimo on majotettu. Tässä lepää taulana puolisos-
tausa ja pojastansa sen onnettoman Eirittä XIV:n ar-
mas, kolvin koeteltu puoliso Katarina Maununtytär,
tyttärensä Sigridin »vieressä, joka oli naitu Henrikki
Tott'in kanssa setä urhollisen Ake Tottin äiti, jonka
ynnä puolisonsa Kristina Braahen kuwa on haudan
yli marmoriin hakattu. Itsen kuningattaren ruumis,
josta waan luu-ruuko on jälillä, on särkyneessä puu-
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arkussa, mutta samassa kammiossa on toisia maskisia-
kin. Tottin perilliset ostilvat haudan 500 tynnyrillä
rukiita tv. 1641; patsaan teetti Pehr Braahe w. 1688.
Samassa haudassa lepää Turun läänin maaherra,
waftaherra Lorentz Creutz. Sitä lähin on hotvioiteu-
den assessorin Uolelvi Vallenstjernan sutu-hauta, os-
tettu lv. 1687 seitsemällä sadalla taalerilla tupari-ra-
haa. Samalla seinustalla on wielä muutamia pie-
nempiä kammioita, joitten omistajista ei ole Varmaa
tietoa, kunnes Vihdoin tornia lähimmällä on jalon
Stäl hand sk e sutvun hauta. Sen päällä on rakettu
kallis muistopatsas mustasta marmorista, jonka koris-
tuksia osittain näyttää Väkisin kankomalla ryöstetyn,
(arwattawasti »venäläisten tai tanskalaisten työ);
osittain on Vanhuus tai tuli itse patsasta poreillut.
Itse hauta, jossa lepää Kustaa Aatollvin sotatump-
pali, urhollinen Torsten Stälhandste, pulskasti koris-
tetussa sinktisessä arkussa ja Vaimonsa Kristina Horn,
on sisältä kaiktia muita Turun tirton hautoja siis-
tempi. Kuorissa, josta lv. 1645 maksettiin 900 ritsiä,
oli runsaasti aseita ja saalis-merttiä kolmekymmentä
Vuotisesta sodasta. Nyt mistä ei enää ole Millä
muuta kun eri palasia muutamasta haarniskasta.

Käydäänkö sitte kirkon yli, sen pohjoiselle seinus-
talle, alttarista alkaen, niin tulee »vastaamme ensinse hauta-kuori, jossa lepää Kurekin ja Hornin su-
wut. Näitten joukossa tawataan eräs naisen ruumis,
jota »voiteilla ja öljyillä on saatu niin säilymään,
ettei nahkakaan ole turmeltunut ja että kaikki liha,
waikka ftehtaantunut, on jälillä waikka ruumis siellä
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jo on maannut jonkun Vuosisadan. Muutou näissä
pääkirkon haudoissa talvataan paljon maalaamattomia
arkkuja, mutta usiasti ne owat jostakusta kalliista
puusta, jonka »vuoksi ne ehkä owat maalaamatta jäte-
tytkin. — Sitä lähin on Gezeliusten hauta, jonka
lv. 1650 osti ewesti, reiwi Arwid Wittenberg, joka
myös on täällä haudattu. Hänen kuoltua tuli se kir-
kolle takasin mutta Johannes Gezclius »vanhempi osti
sen taas 100 taalerilla hopia-rahaa. Kammio on
täynnä latinan kielisiä hengellisiä kirjotutsia, joka te-
lee sen wähän erimuotosctsi wapasukusten haudoista,
mutta sen ailancn prameus on siinäkin silmiin pistä-
mä; samoin kun edellisensä paawilaisettin vispat oli
wanhin Gezelius wielä haudassakin tirton ruhtinas.
Tän perästä tulee n. k. "Kristuksen ruumiin kuori",
jossa jalo pispa Maunu Tawast lepää, joka nätyy

rauta-häktiin somasti »valetuista sanoista: A.nuo moä
xxv __II!,FNU3 Olkli 6IPUB lecit litili K. OPUB H___l,l'
__IA.IiIA.. (W. 1425 Maunu Uolewin poika pispa
antoi tämän tehdä. Anta Maria). Tässä haudassa
on monta Tawastin sukulaista. Muuton on tässä
kuorissa stottlautilaisen ewestin Cockburnin hautakir-
jotus, joka kuoli Turussa lv. 1621 ja jota hautaan
saatti kuningas Kustaa Aatolwi. Myöski on tässä
Ewert Hornin ja puolisonsa Margareta Fincken marmo-
riset kuivat. Täällä kirkon- ja sota-santarien joukossa
lepää myös Turun professori Juha Thorwöste, jonka
oma kuori oli 1731. — Vielä on yksi hauta-tuori,
jouka perustaja on tietämätön. Vaakunoista ja tir-
jotuksista waan tiedetään että se on ollut Munck,
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Kijk, Gyllenkrok, Birckholtz ja Starenstiöld snkuin
hauta.

Vuoden 1827 palo hälvitti myöskin pääkirkon
mutta se kohosi taas pulskempana ja uudet urut lah-
joit, siihen testamentilla eräs Varallinen leipuri.

Ruissalon luoto, jota sillan kanssa on yhdistetty
Turun kaupunkiin, on nyt lohwottain wuorottu Tur-
kulaisille, jotta sinne owat rakentaneet somia sulvi-
asuntoja. Meri-puoleltansa on luoto »vähemmin he-
delmällinen eikä sen luonne siellä ole niin ihana ja
waihtel.wa kun pohjoisella puolla, jossa temmatkaa,
lehdot, somia maatartanoja setä suloja saloja yhä
kohtaa matkustajaa toinen toisensa perästä. Manner-
maalla, luodon mainittua rautaa ivastapäin owat her-
rantalot Paakarla ja Artutainen. Tämän kohdan
ollessa nätö-alana, on tatselian silmäin edessä Suo-
men luonteen toto muhkeus ja sulo.

Nuissa.o) Paakaria, ArtuKmncn.

Luoto oli muinon kuninkaan kartano ja myöhem-
pinä aikoina annettu Turun maaherralle, joka suivi-
aikana asui Ruissalon kartanossa, joka on luodon koilli-
sella puolella. Mutta maaherran kaupunkiin muu-
tettua ja sittelun tartauo wuorottiin, halpeni myös
Ruissalon jalous; sinne Vaan mentiin sen lehdoissa
raikasta ilmaa ja sulven tuoksua huokumaan ja siellä
nähtiin Vaan joku hartvoin taivattaVia kukkasia tai
merkillisiä hyönteitä etsilvä ylioppilas. Mutta sittekun
Turun kaupuuti maaherralta lunasti Ruissalon, jaet-
tiin se, ynnä lähellä olelva Iso Puktisaari lohkoi-
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hin, jotta 50 ajastajaksi ivuorotaau erityisille. Tästä
tuli hylvä »voitto; wieläpä muitakin etuja. Turun
ympäristössä ei muuton ole sopimaa suwi-täyöteltä-
tvää, ja juuri sen sai se Ruissalossa. Nyt jo on tuo
ihana, hedelmällinen penilulman pituuen lucto juuri
kun ainoa suuri puutarha, jonka tammi-lehdoissa la-
mataan suwi asuntoja yksi toistansa muhkeempi. Näi-
hin mnuttawat »varakkaat sitvistyneet Turkulaiset su-
tveksi. Luodon läwitse käy maantie ja sen keskellä on
ralvintola (nyt jo muutettu toisaalle) ja tien »vieressä
lähde, joka on saanut nimensä mainiosta Chorceus
nimisestä runoillasta, joka joskus täällä oleskellessa
sepitteli laulujansa.

Marjaniemen nokkaa tvastapäätä, jonka Raision
maasta erottaa Pohjasalmi, on Paatarlan kartano.
Sen wellawain tammien ja monenmuotosten pensas-
häkkien ja tuttas-istutusten joukossa täy suwi aikana
paljo Turkulaisia, jotka eiwät uuhota suurta ontelo
tammea ja erättään luolaa samassa käydä katsomassa.
Koko Paalarla on »vasta »viimeisinä aikoina tullut
miksi se on, oikein yrtti-tarhalsi, jonka konsti ja itse
luonto yhdistyivät sitä ihanaksi tekemään.

Turusta puoleu penikulman matkalla, ci kaukana
Ruissalon rannasta, on Killin wihamielissä »viskaa-
ma Kuttarotiwi, josta puhutaan tarinassa Raision
kirkon rakentamisesta. Kiwi on pudotessansa taiketi-

Sitä lähellä on Artutaiueu, saman luontei-
nen ja yhtä scma kuu Paakariakin.

KuKKaroKilui.
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kin murskaantunut, jonka Voisi päättää siitä, että sen
ympärillä on pienempiä, jotka teräivänä salaseöti uh-
kaalvat purjehtiaa. Varsinkin kuulvalolla on kiwi yksi-
näisyytensä tähden muhkea ja olisi lvieläkin muhkeem-
pi jos sen halkeemissa saattaisi .astvaa parempia pui-
ta kun katawa ja kuusi pensaita. Sen päällä lepää
usiasti »väsynyt willi-hanhi ja sen Ympärillä luihkilvat
kala-kaijat. Pnrjehtioilla on se kaukaa ohje-wiittana.

Naantali.
loska Turusta isoa ranta-tietä pohjoisiin kohden

matkustaja tuokion matkan Raision kirkolta poikkee
Vasemmalle, niin ei tarwitse kauwan kulkeatsensa kun-
nes taas näkee kirkon tornillensa. Katsella on sen näh-
dessänsä tuntetva saman kunnioittamisen, minkä ainakin
hatvaitsee »vanhaa mninosaikasta temppeliä katselles-sansa. Ämpärillä olewien »natalain huonetten ja ma-
talan paikkakunnan rinnalla näyttää toki tämäkin kirkko
sangen suurelta. Sitä katsellessa unohtuu kaikki muu;
tuskin mieleen muistuu että ollaan kaupungissa, mutta
kumminkin on niin; sillon ollaan Naantalissa.

Suuret kaupungit eiwät Suomea suinkaan pilaa;
tään maan suurimmat olisitvat mualla mallan pikku
kaupunkia mutta Suomessa on Naantalikin kaupunki.
Turun rinnalla on Naantalin käynyt mitenkä köyhän
ainakin käy rikkaan rinnalla: se jolla paljo on se saa
aina lisää ja se jolla on »vähä, häneltä pienikin o-
mansa menee pois. Naantalin asema lahdelman ran-
nalla on kaunis ja satama sytvä. Suwella suitsee ja
puhaltelee siellä höyrywene' "Thekla", "Helmi" tai
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Toisten kaupunkien alku on ollut joku linna tai
waruste; Naantali taas on kastvanut samannimisen
brigittinain luostarin ympäri. "Jumalalle ylistyt-
setsi, neitsy Marialle, Johannes kastajalle, p. Annalle
ja pyhän Brigittan kunniaksi oli jo lv. 1400 Mas-

kussa nunnain luostari "saman järjestyksen ja tawan
mutaan kuu Vadstenassatin." Miten se monasti
muutettiin ja Vihdoin tv. 1443 jäi Vakinaiseksi Rai-
sion pitäjän Hytisten kylään, on jo ennen sanottu.
Perustus-kirjeen alle, jota on annettu elokuun 28 p.
1433, owat waltakunnan neuwokset kirjottaneet. Run-
saita lahjoja sai luostari niiltä hartailta sieluilta,
jotka siellä antoiwat autuutensa puolesta messuta.
Sen hywin jaksamisen päilvistä ei muuta paljo tie-
detä kun se, että se Suomen luostareista oli rikkain
sekä komiampi sekä että siellä oli munkkia ja nunnia,
mutta jos tällaisessa yhdys-elämässä »veljet ja si-
saret yhtä Vähän lukua pitiwät luostari-lupaut-
sista kun Vadstenassatin, siitä ei ole mitään tietoa.
Sen hälviäm.sestä taas paatvilais ajan loputtua on
surullisia taruja säilynyt.

joku niitten jälkisistä, jotta sinne wiewät hupi-mattus-
tajia Turusta, jotta itse mielestänsä täällä owat ai-
wan niin "mailla" kun Pietarilainen Helsingissä ol-
lessansa.

Vuoden 1569 alussa pyytää Naantalin luosta-
rin Viimeinen johtajatarBrigitta Kurck kuningas Ju-
hana Illmelta "että Jumalan tähden heille Vanhoille
luostari-sisarille ynnä muutamille Veljille, saarnaa-
jalle ja palkollisille armollisesti annettaisiin luostarissa
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elake ja asunto kuolinpäiwään asti, koska jo oliwat
Vanhat ja Voimattomat sekä lapsuudestansa asti siellä
olleet, eikä heillä sukulaisiltansa enää mitään turmaa
ollut, koska oliwat luopuneet perinnöstänsä ja tatva-
rastansa, jonka mninon oliwat luostarille antaneet."
Kuningas sallei heidän pyyntöusä ei ainoastaan syystä
että hän itse oli paalvin oppiin taipuwa, waan su-
lasta ihmisyydestäkin nunna-rauktoja kohtaan. Tä-
hänkään ei wielä kuninkaan hywän suoma loppunut.
W. 1573 lahjotti hän luostarille kaikki tulot Karlve-
tin talosta Raision pitäjässä; lv. 1576 antoi hän
korjata rappiolle joutuneen luostari-ratennutsen sekä
sanoa nunnille, että joska sinne »vanhoja leskiä ja
muita uaisia tahtosi käydä jumalan-pallvelusta pitä-
mään, olisi hän wast'edes »varaa myöten luostarin
tilaa parantawa, jota paitsi sokiain, ontuivain ja
muitten raajariktoin siellä sallittiin (paawilaista) ju-
malan-palwelusta harjottaa. Mutta pyhäin ja neitsy
Marian tumartajia ei enää kokoontunut. W. 1577
kuoli wiimeinen johtajatar Vrigitta Kurck ja hänen
jälteensä jäi ivaan kolme nunnaa. Ia samana ivuon-
na tarjoiwat nämä kuninkaalle "kultaa, hopiaa ja
muita kalliita kappaleita" mitä wielä oli heidän hal»
lussa luostarin tawarasta, jonka palkkioksi saitvat
Stenbergin talon ja luostarin kirkko annettiin Raision
esipapin haltuun. W. 1581 eli waan yksi ainoa nun-
na ja hänen eläkkeestä piti kuningas huolta, mutta
woutien näyttää tehneen hälle petosta eitä antanneen
nunnalle mitä hänen tuli. Se näkyy siitä, että ku-
ningas kaksi eri kertaa rangastutsensa uhalla käskee
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nunnan Elin Knutintyttären saada osansa. — Kuinka
taulvan tämä paalvilaisuuden lesti wielä eli ja saito
hän Upsalan kokouksen päätöksen jälteen nähdä oppin-
sa wiimeisen toitvon katoa»van, ei ole tietty. Juhana
111 oli paatvilaisuuden Viimeinen puolustaja; Luthe-
rin oppi piti »velwollisuutcnausa häwittää tatoliöopiu
wiimeisetkin muistot. Muutamia pyhäin tulvia ja
laappuja, hylvin koreita alttari-waatteita ja kalkki-
astiain peitteitä, nunnain työtä näytetään Vieläkin
uteliaille. Kirkon alla lepää tietämättömiä sukukun-
tia, joitten nimi on unohtunut ja taksi Voiteilla mä-
tänemättömätsi tehtyä rnumista näytetään, joista toi-
nen luullaan oleman luostarin Viimeisen johtajattaren
Brigitta Kurjen. Mutta nunnain käsityö-taito on
jäänyt paikkakunnalle perinnöksi ja teriveys-lähde (ny-
kysin ruoppatylpy-laitotsen kanssa yhdistetty) on ten-
tiksi niiltä saanut parantawan woimausa.

Mäellä kirkosta wasemmalle on wielä jäänötsiä
tvanhasta luostarista : muurin raunioita — siinä tailti.
Itse tirtto sai 80 tai 90 wuotta takaperin toinin,
jota ei sillä ennen ollut ja nykysin antoi hallitus mel-

kofen summan koko kirkon korjaamista warten. Työ
pantanee pian alkeisiin.

Eräästä tän kirkon palosta on seuraawa tarina:
Metsästäjä »vainosi lintua; lintu pakeni puusta puu-
huu ja istui »vihdoin kirkon katolle p. Briitalta apua
saamaan. Mutta metsästäjä noudatti, uäti kirkon ka-
tolla istuwan linnun, tarkasti ja ampui ;...kuolleena
putosi lintu kirkon muurin »viereen. Metsästäjä otti
saaliinsa ja meni pois, mutta takasin katseessansa hän
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Turusta oikoseen etelään on Parasten pitäjä,
joka kokonansa on saarimaa, ylistetty kauniista luo-
doistansa ja lehtimetsällä kaswaneista rannoistansa.
Siinä asuwan ruotsalaisen »väestön reippaasta käy-
töksestä ja arasta, loukkaamista ailvan wähän salli-
masta luonteesta ei luulisi puolen pitäjää ennen olleen
Flemmingin hallussa. Qwidja, Flemmingien manha
perintö-kartano on wielä tänäpänä paikkakunnan suu-
rimpia kartanoja. Sen alustaa on koto Lemlahden
luoto ja osa Alön saaresta; paitsi kartanoa kuuluu
siihen 32 rälsitaloa, jotka yhteensä tekemät 25Z mant-
taalia. Nämä talot owat nyt elinajaksi wuorotut lam-
puodeille, jotka kartanoon tekemät työtä ja Veroa.

Vaaleni. Ampuma oli sytyttänyt kirkon katon, liekli
leimui tailvasta kohden ja temppeli paloi — mutta
metsästäjä ei Voinut kääntää silmiänsä palosta, Vaan
tuli sokiaksi. Se oli tuomio siitä että oli rikkonut
kirkon ja pyhän rauhan.

ElmioM

Turun päällikkö Joakim Flemming jo kirjotti
itsensä "Qwidjan herraksi" 1495. Hänen poikansa,
mainio amiraali ja talonpoikais-Väen kiduttaja Erik
Flemming, kuningas Gustalvi I:n jaloin mies ja aika-
nansa Suomen rikkain herra oli sekä syntynyt, että
kuoli Qtvidjassa (1548). Häntä seurasi wielä wäke-
wämpi poikansa, kuningas Sigismund in uskollinen tur-
wa, woimakas ja julma »valtio-marski Klas Flem-
ming, joka kuoli 1597. Kumpiki on haudattu Paras-
ten kirkkoon, kumminkin Erik Flemming, jonka Hauta-
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Qwidjan kartano puutarhanensa, on hywin »van-
han nätönen; kohta muistuu mieleen että historialli-
sella maalla seisotaan. Eräällä kummulla kartanon
lvieresfä, on wielä wähämäinen harmaasta kiwestä
rakettu linna »vallan ehiänä. Kaiketiki on se muinon
ollut kanunilla warustettu, turwaksi lewottomina ai-
toina 1500-lnwun lopulla ja kuudennentoista alulla.
Tämän linnan sanoo tultu-puhe kuningas Kaarle IX
piirittäneen setä tvallottaneen. Näihin aitoin ja jo
tauwan ennen täytetään sitä wilja-aitatsi.

kiwi wielä on siellä. Kuinka Qlvidja on joutunut
Flemmingien hallusta, ei ole tietty, mutta w. 1678
oli se ewesti Kaarle Falckenbergin, 1744 wapaaherra
Wreden, 175? maaherra Kaarle Juha Creutzin ja
1789 rohtolan isännän Lars von Mell'in. Juuri nyt
tarjotaan sitä myytäwätsi tatteini Prytz'in lesken jäl-
teen.

Tämä istunta-säteri, joka on Turun läänin
Maskun pitäjässä, on Suomen »vanhimpia wapasu-
kusten säteriä ja sen asunta-riivi on harmaasta ti-
tvestä rakettu neljäkulmaseksi omituisella tawalla, niin
että kaikki sawu-torwet katon keskellä yhdistyivät yh-
teen ainoaan sawutorween (korsteiniin). Pää-riwin
lähellä on maan-alasia holwia ja täytäwiä, joista woi
päättää wieläkin wanhempia rakennuksia siinä olleen
ja että siinä on asunut iti »vanhoina aitoina päälli-
köitä tai muita mahtalvia miehiä. Kantasten ensi-
mäinen omistaja, jonka nimi on jäänyt jälkimailman

KnnKaotcn Kartano.
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tietoou, on 15 wuosisadan alkupuolta eräs Nikolaus
eli Klawus Lyditin poika Diekn, Turun linnan pääl-
likkö, jonka isä, Suomen kuwemyöri Lyder Kyrn jo
luul.alvasti oli Kaukasten isäntä. Mainitun Klawus
Dieknen tytär joutui naimisiiu linnan päällikön Hen-
rikki Uoleminpojan Horn'in kanssa, joten Kantanen
tuli Horn'in sumun haltuun, jonka monta Suomen
Ruotsin historiassa mainiota jäsentä oliwat sen omis-
tajat sekä kirjottuvat itsensä sen herroiksi, niitten jou-
kossa 30 »vuotisen sodan aitana mainio sotapäällikkö
Kustaa Horn.

Vuoden 1687 jälteen jääpi Kantasten historia
wajawatsi. Viimeisen wuosisadan lopulla oli se
Turun howioiteuden wara-esimiehen Niilo Hassel-
bom'in, jota Fredcnstöld'in nimellä korotettiin mapa-
sukuseen säätyyn. Sittemmin oli se howioiteuden
neuwotsen Florus Toll'in, jota oli naitu mainitun
Fredenstöldin pojan tyttären kanssa ja myöhemmin
osti sen ewestiluutnanti Aminoff, jonka perilliset sen
nyt »vuorolla pitäwät.

Kantasten kartanolla on siis suuret ja wanhat
muistot ja sen ulkomuoto muistuttaa wielä tänäpänä
menneitä aikoja. Sen uudempia muistelmia on wuo^
delta 1820 se surullinen tapaus, että ätkipikasesti
syntyneessä tulipalossa sen aitanen omistaja, ewesti-
luutnanti Fredenstöld huoneessansa eläwänä paloi.

Tämän niminen istuuta-säteri Lemun pitäjässä
Turun lääniä, oli 1? »vuosisadan alussa Pohjois Suo-

Fcmpi saari.
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men laalmannin Jesper Matinpojan Cruns'in, jota on
Suomen mainiompia miehiä setä rikkaimpia mitä
tässä maassa joskus on ollut. Paitsi tätä kartanoa
oli hänellä Vanajassa Harlviala, Tammelassa Joki-
oinen setä Lahden ja Nokian säterit Pirkkalassa, ynnä
laitti rälsi-oiteudella niitten alle kuulumat monta sa-
taa taloa ja tilusta. Hän oli nainut Brita de la
Oardien, mainion sotapäällikön Pontus de la Gardien
ja Sofia Gyllenhjelmin tyttären, jota oli kuningas
Juhana III:n luonnollinen tytär. 17 satalulvun lo-
pulla täwi Lempisaari Vreden sumulle. Sittemmin
oliwat sen omistajia »vapaaherra Herman Flemming,
tehtaanisäntä Kaarle Robert Muncktell, kattein. Antti
Vaör, jonka perästä se taas kämi perinnöksi emesti
Flemming'ille sekä oston kautta »vapaaherra Kaarle
Efraim Carpelanille, jolta professori loseppi Pipping-
slöld 1813 osti Lempisaaren ja sen perillisiltä osti sen
wihdoin 1823 salanenwos L. G. von Haartman, jonka
perillisten se tätä nykyä on. Viimeisinä aikoina on
kartanoa suurilla kustannuksilla koristettu ei ainoas-
taan rakennusten, maan istutustenkin puolesta, niin
että paikka jota muutonkin on luonto-ihana, nyt on
mitä somimpia. Täällä täytetään montaa maamiljelyssä
untta keksintöä ja konetta, josta on toimo paikkakuu-
nalle lemiätvän kunnollisemman maalviljely- ja talous-
hoito-tulvan.

Tämä istunta-säteri on todenmukasesti wanhem-
pia wapasukusten kartanoja Suomessa. Ken sen en-
sin on perustanut ja siihen saanut rälsi-wapauden,

Louhisaari.
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pysynee ainaki tietämättömissä; kenties, oli se jo pa«
kaua-aikoina jonkun Suomen päällikön koto, samoin
kun saman lahdelman rannalla olema Saaren kar-
tano, joka sanotaan olleen Henrikki pispan surmaajan,
tuon mokoman Lallin talo. Ensimäinen ritarimies,
joka tietysti on ollut Louhisaaren omistaja on Herman
Maununpoika Flemming, jota »vanhaksi sanottiin.
Kulku-puheen mukaan olisi asunto-ritvin alin laki
»vuoreen purattuine kellarillensa ja hollvattuine huo-
neillensa jo siihen aikaan rakettu, jolloin myös nyt
maatuneen meren lahden wesi kaiketi talvi huoneen
perusteihin asti. Flemmingien suwussa pysyikin tämä
kartano hywin kauwan ja oli moni sen isännistä joto
kuuluisa »virkamies tai sotapäällikkö. Eräs näistä
Louhisaaren Flemmingeistä rakennutti Askasten kappe-
lin kirkonkin. Ihden Herman Flemming nimisen ho-
Vijunkkarin 14 perillistä myitvät Vihdoin Louhisaaren
sota-neutvos Fredrik von Knorringille, joka taas Vuo-
rostaan myi sen tehtaanisäntä Kiit'ille, joltaH. Flem-
mingin wäwy, majuori Toll sen osti, mutta kaupan
lautta w. 1795 tuli sen omistajaksi reilvi Kaarle
Mannerheim., jonka pojan lesken oma se nyt on.
Tämän sutvun omistus-aikana on kartano työllä ja
kustannuksilla suuresti kaunistettu ja sen awarat, ja-
lommista pimlai'sta istutetut laysteltäwät ja metsiköt
telewät, että se on Suomen soreampia herrankartanoja.

Tämän niminen paperi-tehdas on perustettu tv.
1820 Uskelan pitäjän Pöytyän kylän tiluksilla Tu-

ImvanKosKi.
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Vettä tulee tehtaasen Pernojärwestä, joka on
Kiikalan ja Uskelan pitäjäin Välillä. Siitä tulee
pieni, kolme Virstaa pittä joki, joka tehtaan laitoksia
käyttää. Pudotuksia on kaksi; toiseen niistä on tehty
laitos Valkosta paperia warten ja alimaisessa tehdään
harmaata; kummassakin on talsi kattilaa. Kolo työ-
»väki, noin 40 henkeä, owat suomalaisia ja paikalla
keinonsa oppineet. Rääftäläin puutoksen tähden ei teh-
das woi ympäri »vuotta olla käymisessä; loppu aika
menee tehdyn paperin »valmistamiseen. Teoksen mää-
rä on toisina »vuosina suurempi, toisina »vähempi.

run läänissä 15 »virstan matkalla Salon kauppalasta
ja puolentoista »virstan matkalla siitä tiestä, joka käy
Muurlan ja Perttelin kappeli-kirkkoin ivälillä.

Piikkiön pitäjässä, ei kantana Turusta on Kuus'-
luoto, penikulman pitkä ja puolta leweä. Se on eri-
tyinen kappeli, jota sai kirkon ja papin 1600-lulvulla.
Täällä oli muinon samanniminen uljas pispain linna.

Kohisewan kosken ja Vilkkaan liikkeen näkeminen
owat seikat, jotka teketvät että matlustaivainen ei suin-
kaan kadu luwankoskelle poikkeamistansa.

Kuus'luodon Nauniot.

Vanhat kirjat sanowat Kuus'luodon olleen Tu-
run pispan maatalon ja arwattawasti asui jo pispa
Maunu I (lv. 1295) täällä. Hänen jälkeisensä Rag-
tvald II ihastui niin paikan luonto-suloon, että tänne
rakennutti asuntonsa, jonka runsas-lvarasista kellareista
hän kestitti maakunnan ylimyksiä ja Turun pappia.

Warsinais Suomi. 3
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Vasta 113 ajastajan kuluttua rakensi pispa
Maunu II iv. 1431 linnan taaskin entistä pulskem-
maksi setä lujemmaksi; ivarusti sen limimuurilla ja
torneilla. Prameutta ja mutawuutta rakastalva pispa
piti sitte täällä oikein ruhtinaallista menoa, piti wa-
pasukusia palwelioita ja matkusteli kiiltämään haar-
niskaan puetetulla seuralla. — Witalia-weljesten käynti
1400-luwulla teki luodolle haittaa, mutta linna seisoi
jäykkänä lvuoteen 1470, jolloin wahingon walkia sen
poltti; samassa meni monta Suomen historialle tärk-
kää paperia taas poroksi. Siihen aikaan oli Turun
pispana woimakas Konrad Bitze. Hän pani liikkeelle
kirkon kaikki tvoimat ja ivarat linnan kuntoon pääse-
miseksi, joka menestyikin niin, että se jo seuraalvana
»vuonna 1471 oli lvalmis, setä entistä tauneempi.
W. 1467 makuutettiin Turun pispoille Kuus'luodon
omistus-oiteus ; m. 1507 osti sen pispa Johannes IV
edellisensä perillisiltä ja maksoi siitä 200 naulaa ho-

Mutta pian tuli kutsumattomia »vieraita, jotka eiwät
tytyneet tumalliseen kestimiseen. Venäläinen lailvasto
purjehti lv. 1318 Aurajokeen, ryösti Turun ynnä ah-
disti Kuus'luotoa, johon pispa oli »vienyt kirkon kir-
jaston ja kalliimmat tawarat. Kauwan piti pappi
lujasti puoltansa, mutta mihdoin oli hänen pakenemi-
nen, linna poltettiin ja sen muassa paloi arlvaamat-
toman kalliita kirjotutsia.

Kustaa Vaasan wäen Turun linnaa piirittäessä
lv. 1521, lähetti pispa Artvid Kurck Kuus'luodosta
linnalle ampuwaroja sekä kiwäriä. Mutta siitä pispa
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tuli pahoin omilleen. Selverin Norby »vallotti Tu-
run, piiritti sitte Kuns'luodon, johon pispa Arlvid,,
samoin kun muinon Ragmald, oli kätkenyt pääkirkon-
ja omat talvaransa. Urhollisesti tosin linna piti puol-
tansa, mutta ruoka-aineita rupesi puuttumaan; pispa
patosi yö-aitana, mutta hukkui talvaroinensa Ruotsiin
purjehtiessansa Meren kurkkuun. Kuus'luoto oli tans-
kalaisten hallussa »vuoteen 1521, jolloin se antausi
Flemmingeille. Linnotutsetsi Kuus'luodosta ei euää
ollut mitään. Turun linna oli niin lähellä, että sitä
ei tartvittu, mutta sen tunnossa pitäminen maksoi
rahwaalle paljon. Puhdistetun opin maahan toimi-
tettua, ja sittekun Kustaa I otti kruunulle takasin pa-
piston maa-tilat, talvi Kuus'luodolle samoin. Kunin-
kaan käskystä maahan relvittiin linna 1528 jaKuus'-
luodon kuninkaan kartano annettiin Kaarle XI aikana
Turun ruotu-sotawäen pataljonan elvestille puustelliksi.
Piikkiön kirkko, joka rakettiin 1600-luwulla, sanotaan
enimmäksi osaksi olelvan rakettu riistetyn linnan ai-
neista.

Kuus'luodou rauuiot olvat luodon itäpuolla kum-
mulla, joka toden mukasesti muiuon on ollut meden
piirittämä. Kaksi muurin jäänöstä maan on jälillä,
mutta kiiviä itse häminneestä linnasta on kaikin puo-
lin pirstottuna pihlajain ja marjapensasten joukossa.
Kuus'luodon omistajat omat uudempina aikoina rau-
nioin ympäri antaneet istuttaa syreni- ja kirsi-puita,
joitten marjossa pottu menee Muinoseen linnaan.
Näitten ja taajan lepistön marjossa on huftasa täys-
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Nykynen K-_us'luodon kartano, joka on raunioin
lähellä, on »viimeisinä aitoina hywin hoitettu setä so-
milla istutuksilla ja puutarhoilla koristettu. Siinä
nähdään nyty-ajan toimi muinosuudeu rinnalla ja
lvierasta kohdellaan siellä »vieläkin yhtä kohteliaasti
kun Muinosten woimatkain vispainkin aikana. — Luo-
toa mastapäätä on mannermaalla monta kaunista kar-
tanoa, joitten joukossa Raadelma ja Rauhalinna.

keltälvä, josta näkee hywin lawealla paikkakunnan ym
pari.

Että Kllus'luodon raunioilla myös on omat ta-
runsa ja että siellä sanotaan aaiveita ja aarnihautoja
oleman, ei suinkaan ole ihmeellistä. Kulku-puhe sa-
noo siellä olleen mainion meri-roslvojen pesän. Mei-
sempi on se luulo, että wanhat woimakkaat Turun
pispat sydäu yöllä touttuina liikkumat, muistellen
muinoista jalouttansa tai lvartioiten joitakuita kilvien
alle kätettyjä aarnihautoja. Ia josta muistamme mi-
tä ja tuinta paljo kalliita talvaroita Kuus'luodolla
talletettiin ja kuinka suurta kurutta »vihollinen kaksi
kertaa siellä teki, niin ei niin aiwan kumma olisikaan
waikka maa tätkisikin tietämättömiä talvaroita. Mutta
niitä saadalsi tarwitaan loihto-sauiva ja tvahtva usko.
Ensiksi mainittua ei enää laswa metsissä, eikä jälki-
mäistä ihmisten sydämissä.

Viidennentoista wuosisadan kululla ja kuuden-
nentoista alussa talvi Ruotsissa ja Suomessa kauhia
pitalin sutunen tauti. Ne, joihin se Pystyi, saiwat

Seilin huilu-huone.
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Jalon Kustaa II Aatollvin ihmisiä rakastatva
sydän armahti kaikilta hyljättyjä turwattomia pitali-
sia. Julkisen säännön johdosta, annettn heinäkuun 15
p. 1619, määrättiin tähän tautiin saastuneille majo-
tus-huone rakennettaivatsi Turun saariston Nauwon
pitäjän Seilin luodolle. Täällä saiivat, jos ei pa-
rannusta, kumminkin eläkkeen ja asunnon onnettomain
kumppaniensa seurassa. Tämä tauti rupesi kuitenkin
luojan armosta taukoomaan, niin että 1600-lulvun lo-
pulla sitä oli waan aiwan harivalla ja myöhempinä
aitoina on tauti, jos ei lvallan loppunut, tumminkin
sangen harwoissa. Seilissä annettiin sittemmin tilaa
muillekin onnettomille ja sinne otettiin kaikenlaisia pa-
rantamattomasti sairaita, mielipnolia, raajarikkoja
sekä köyhiä, jotka eiwät muualla hoitoa saaneet. W.
1771 annettiin juuri sitä warten ne waltiowarat
Sellille, jotka ennen taivimät Turun maiivais-huonee-sen. Mutta 010 siellä oli sangen kurja; lääkärin hoi-
toa puuttui ja asuminen hulluin joukossa oli surkia
niille sairaille ja köyhille, jotka ei olleet järjen
Viassa.

koko ruumiiscusa rumaa, pahalta löyhtälvää maistaa,
joka oli ftarantamaton. Tämä tulema oli myöskin
saastumainen ; siis ne joilla se oli, saiivat amuttoma-
na kärsiä kurjuuttansa yksinänsä.

Väestön lisäännyttyä — muita syitä mainitse-
matta — kastvoi myöskin hullujen luku, ja Seili tuli
nyt »varsinaiseksi hulluin kodoksi. W. 1840 asetettiin
Seili parantamattomain hulluin säilypaikaksi, sellais-
ten joitten seltiämisestä ei ensinkään toilvoa ole. TM
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laisesta syystä ei täällä pidetä lääkäriäkään, ainoas-
taan asiamies ruumiillisten tarlvetten tähden ja mui-
non pappi heugellisten. Kirkko siellä kyllä on, mutta
ei nyt enää pappi. Tätä nykyä on siinä tilaa kuudelle
kymmenelle kahdeksalle. Koko hoito ja kaikki kustan-
nukset käymät 2 ja 3 tuhannen ruplan »väliin. Seili,
samoin kun muutkin samallaiset laitokset, perii siellä
olleitten hulluin jälkeen jääwän tawaran. Ilman mak-
sua ei ainoatakaan »vastaan oteta; kukiu pitäjä lu-
nastaa sinne köyhät mielipuolensa. Tänä lvuonna

siellä hoidetaan 66 mielipuolta; siis on kaksi tilaa
tyhjänä, mutta usiasti on tilaa pyydetty puolta »ver-
taa useemmalle mitä laitokseen mahtuu.

Nautvon saaristo on kaunis ja waihtelewa, mutta
hartvat matkustajat pääsewät Seilin siwutse, tunte-
matta jonkunlaista alakulosuutta, joka loppuu lvasta
sitte kun tämä onnettomuuden koti on jäänyt seljan
taa. Tuleeko tällainen mielen rasitus sitte siitä että
onnettomuuden pesä on juuri silmien edessä wai onko
itse luonto murhe-pumussa, se olkoon tässä sanomatta.
Saman kauhistuksen minkä matkailla tuntee Wenedigin
lvanki-huoneen portin yläpnolella lukeissansa sanat "__>,B-
-oikti oF»i_ 8P618N7.9,!" (heittäkää kaikki toilvo), saman
kauhun haivaitsee hän täälläkin. Seilin muurilta
kuuluu sama tolva tuomio: Te, jotta tänne tulette,
jättätää laitti toiivo! Kaussa-ihmisten säälilväisyys
tosin täällä nämät sanat lausuu, mutta yhtä tolvat
ne sittetin owat. Sillä ota ihmiseltä kaikki mitä hän
maan päällä rakastaa: isänmaa, toto, leipä, heimo-
laiset ja ystätvät, ryöstä häneltä rattans, rauha ja
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itse elämä, mutta jätä toilvo, eitä hän sittetään uppoo
epäilyksen pohjattomaan sytvyyteen; mutta otappas
wielä toiwotin, niin hän epäilee. Kurjat onnettomuu-
den lapset tollossa Seilissä, teillä ei mitään ole maan
päällä jälillä,— ei mitään! Mutta sen hämärän lä-
witse, jota olentonne pimittää, tentiesi pilkottaa kor-
keemman elämän lohduttama säde, jota mailman su-
meet eiwät woi peittää, ja se toilvo joka täällä al-
haalla on teiltä kielletty, sitä ei tuolla ylhäällä teiltä
oteta. Sitä toilvotkaa!

Perniöstä Kemiöä kohden poiketessa tullaan mel-
kein tolkonnätöseen metsämaahan, jota käy aina lol-
lommatsi mitä likemmä »viimeksi mainittua pitäjää
tullaan. Kemiön ja Perniön Malilla on soukka salmi,
jota Kemiön salmeksi sanotaan, jonka Venäläiset so-
dan aikana sulkilvat mutta se on sittemmin perattu.
Wirta käy salmessa sinne tänne ja matkustajat ta-
wallisesti wartoowat sitä pysääntymistä, joka tulee
sillon kun wirta suuntansa kääntää. Tämän salmen
syrjällä on Strömsholma niminen niemeke. Muinon se
oli saari, mutta nyt on sen ja Kemiön tväli maatunut.
Strömsholmassa merkillisin on pieni järivi, noin 100
neljät, kyynärää alvara sekä 3 ja 5 syllän sywä, sal-
mea ailvan lähellä. Waikk'ei sen wesi ole suolasta,
eikä siitä näkylvää ojaa mereen käy, on järlvi kuitenki
meren kanssa yhdistetty, sillä sen pinta on aina yhtä
korkin kun merenkin. Vallan soma on tämä järlvi

Strömsholma.
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Kemiön kirkko on naivalla kedolla. Vanhan ra-
kennustatvan mukaan, on se ulkonäöltänsä muhkea.
Msi tupu on erittäin ivalmistettn suomalaisen juma-
lan-palwelutsen pitämistä ivarten, sillä toto pitäjässä
on ailvan wähä suomalaisia, paitsi Dahlin ja Björt-
bodan tehtaissa, joihin niitä on toisista tehtaista
muutellut.

taisla-rantoinensa. On siinä talojakin »vaikka se niin
pieni on.


