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dar, anblicken af idoga gårdar förjagar minuet af strandens dysterhet. Tuo-
vilanlaks vik är en god mil läng; dess innersta strand är ihög grad" impone-
rande. Trakten höjer sig starkt och bildar mellan åsarna djupa och smala
dalar, i hvilka bäcken sorlar mellan lunder af hägg. Ett stycke från gärden
deruppe pä den första höjden finnes en IHcn insjö, hvilken afbördarsitt vat-
ten utför en fors. Sommartid, dä insjöns vatten är lagt, Ber man här blott en
klyfta af mosslupna stenar, (ill hälften skymda af lummiga granar och björkar.
Flodtiden deremot höres redan pä afstånd forsens däfva brus. Man nalkas
bron, den tyckes svigta under vandrarens fot; öfver hällarna nedrusar forsens
vatten, skummet sfiger högt mot bron och droppar likt dagg från granarnas
barr. Några varsama steg nedåt bradjupet, och vandraren står vid den prakt-
fulla forsens bädd ien remna, som tyckes sprängd i jordens innandöme. Våg
pä väg brusar här fram, och den lilla qvarnen uppe i forsnacken tyckes skälf-
va i sina grundvalar, likasom anande sitt öde att tid efter annan bortspolas
af vårfloden.

— Iafsigt att öppna en segelled norrut, fullbordades för några
Sr sedan lluokovirlakanal icke långt härifrän; en annan kanal med sluss-
byggnad är i det närmaste färdig vid Viando, der vid den stora forsen af
samma namn ett nytt pappersbruk är i full verksamhet. Segelleden går här-
ifrän genom Tomperi, Nerkko in. fl. vattendrag norrut till ldensalmi, och den
dag skall komma, när propellångfartyget med nya verldcns specerier ilar frän
hafvet genom Saima kanal samt sjöarnauppföre, för att slutligen ankra ieD

bortgömdvik vid foten af den laudlrygg, som skiljer Saimas fjärdar frän Uleä
vattensystem.

land något högre beläget samt genomslrukot af skogbevuxna, sällan kala
landtåsar, mellan hvilka sjöar och strömmar slingra sig. Ehuru detta är all-
männa karakteren, förete likväl norra och södra delarna deraf stor olikhet
sinsemellan. Iden förra äro hemmanen glest ströddapå åsarna mellan sjö-
ania och kärren, vid hvilkas stränder man ofta i slutet af Augusti, vadande
i vattnet, bergar ängarne. Landtmanncn sätter här största hoppet pä sveden,
och de steniga backsluttningarna prydas, likasom iSavolaks, af det gredelina
bohvetet. Åt den södra, något jemnare delen har en äldre kultur redan gifvit
större och sammanhängande åkerfält; man räknar här 460 menniskor pä qva-
dratmilen. Ihela Tavastland, utom i dess sydvästra del, äro kyrkorna bygg-
da vid sjöstränder,helst på näg-on utskjutande udde,och socknarnaderoinkringv
eller ock kring flera med hvarandra förbundna sjöar. Man ser tydligt att af-
seende alltid blifvit fästadt vid kommunikationsjoledes till kyrkan. Detta har
sin grund deruti, att landets koloniseringhär, såsom annorstädes, gick länge
sjöarna, den tid inga vägar furmos genom urskogarna. Tavastlimningen älskar
ännu sina sjöar och ror hellre ivä mil till kyrkan, än han åker eller går e»
mil. J Viitasaari ligger kyrkan påf en holme, dit det höst. och var är svart
att komma; men en motion år 1770 em dess förläggande till stranden af fasta
landet väckte motstånd. Kapprodden, Tavastlands nationalhöje hvarje som-
marsöndag, kan derati hafva haft sin goda del. Hvart byalag bygger sig
gemensam kyrkbät, som efter byns storlek kan vara så stor, att den inrym-
mer 150 eller flera personer och ros med 26 par hrar. Den är utan köl,läng
och rankig, och segel nyttjas aldrig. Sjöarna äro af ålder kända för sin rike-
dom pä fisk. Den största af våra insjjrfiskar, Malfisken (Silurus ghmis, Sä-
kä-kala) har man hittills funnit blott iTavastlamL Men af befolkningen är
muikau allramest värderad, och muikrommen har till och med iHelsingfors
börjaträknas bland läckerheter.

VII. Tavastland.

Tavastland är Finlands mellersta del omkring Päjäne sjö. Dess längd

ifrån Nylands gräns till Pyhäjärvl iÖsterbotten är 45 mil. Provinsen är sma-

lare mot norr, men sydligaste delen mellan EgentligaFinlaud och Satakuuda
ivester samt södraSavolaks i öster är bredast, eller ungefär 30 mil. Ta-

vastlands vapen är ett gyllene lodjur med tre stjernor ofvan, tre rosor under

irödt fält, och skölden betäckes af giefskapskrona. Imotsats mot Österbot-

ten och Nyland,,hvilka af Tavasibon kallas låglandet (ala-maa), »r Tavast-

Emedan Tavastlauds utseende helt och hållet bestämmes af dess talrika
sjöar,som med sina vackra holmar, uddar, vikar och forsar försona moarnar
och mossornas enformiga ödslighet,är det nödigt att fästa vid dem ensärskild
uppmärksamhet. De förena sig, spridda insjöar oräknade, i tvenne bassiner,
af hvilka den östra har Päjäne till medelpunkt. Nordligaste Tavastlands
största sjö,Kcitele (6 mil läng), genom Mattila ström delad iöfre och
nedre Keitele, far genom Kymmene forsar vatten ifrätt Kirijärvi och Kolims-



j*rvi vid Österbottens griius och Hedströmmar genom Mämminkoski och Ääne-
koski i sjön Kulinama. hvilken genom Naarankoski frän rester upptager
Saarijärvis mänga sjöar.Kuhnuma, omgifvet pa vestra sidan af det högaber-
get Tärtävuori, störtargenom Kapeekoski iVatia njö och derma genom
Kuusankoski i tSaravesi, hvarest, midtemot Laukkas vackra kyrka och
prestgärdsudde, Rautalampi vattnen tillstötafrän Leivonvesi,Urajärvi ochKyn-
sivesigenomTarvalafors (se vidare under: Rautalampi).Kuliankoski stora
fora för vattnen till Leppävesi och Haapakoskt, derifrän tillPäjänes
nordligaste del Jyväsjärvi nära Jyväskylä stad. Härifrån till Auianpelto
räknas Päjänes hela längd till 18 mil. Den omgifves af 8 församlingar, dess
öppnaste fjärd heter Tähikselkä och följandeströmmar mcd deras vattenked-
jor inflödaderuli: 1) Järn sä ström ifrån Jämsä och dess kapell Kuivasmäki,
2) Harmas ten jok i iKuhmoia och 3) Arakoski iPadasjoki, den förra
ur Lummene, den sednare ur Vesijako, hvilka ."jöar bägge ligga pa sjelfva
landtäsen och dela sitt vatten bade at Päjäne och ht vesttavastländska yat-
tensystemet; 4) Tainio mäktiga strömiSysmä mcd många stora sjöars vat-
ten längt ifrån Savolaks. Sydligast inströmmarfrän söder Vääksynkoski
i Asikkala förbi Anianpelto ur Vesijärvi iHollola. Kymmene strömför
ensam hela derma vattenmassa genom Högfors och Abborfors till finska viken.
Den börjas vid Kalkkis iAsikkala och rinner mcd djup fåra, omgifven af ett
romantiskt landskap, genom Konnevesi förbiIleinola till littis (härom längre

""oen andra bassinen har sin utgångspunkt iPääjärvi nära Lampis kyrka
«eh rinner under namn af Vanaanyesi förbi Tavastehus till Sääksmäen
(eller Vanaan-)selkä iSääksmäki, hvarifrän Rautunselkä fortgår at ve-
»ter, upptagande frän norr ur Mallasvesi de hvitskummande dubbelforsarna
Apiakoski och Valkiakoski. TillMallasvesi såsom medelpunkt samlas tre
vattenleder: 1) Hanho sjöarneifräu öster genom Kyllö,2) P älkän c vrai
frän norr genom Kostia och pa vestra. sidan 3) en bred förbindelse mcd
Rome,i hvUken den VA ,i. länga Längelmävesissödra fjärd Villikka,
jemteVeSijärvi(beggeinomSa,akunda), inströmma genom Kaivanto. Ifrån
Rautunselkä komma «, förenade vattnen till Konhonse.kä i Akkas och
»trömma genom Niemis, Herrala och Kuokkala forsarna i Satakunda till Py-
häjärvi (i Birkkala) och Nokia, Kumo elfs början. Iderma trakt var vid
Rikala är 1788 en kanalled mellan Tavartehu och Tammerfor» päbö.jad,

hvars utförande nära derintill vid Hulaus i Lempala var rar tid rförbehället.
Det är ofroligt hvad Tavastland vannit i kommunikationer och odlingsbarmark
genom Slrömrensningskorpsens verksamhet sedan 1818. Derigenom alt Län-
gelmävesi aren 1820—31 fälldes OVi fot, vunnos 4500 tunneland, mest ängs-
mark. Genom sfrömrensninger i Valkiakoski och Apiakoski 1819— 1827, iKo-
stia 1820—1827, iKyllö 1821— 182G, Vihavuolle och VirtasalmiiHauho och
I.nmpis 1832— 1387 vanns blott i denna enda (rakt mycket land, som förut
var sjöbotten eller kärr och gunglly. För att under missvexfbren 1832— 183:5
förskaffa fattigt folk arbetsförfjenst,användes i Saarijärvi 6890 llub. S:r till
att sänka Mahlu,Löytänä, Kaihlojärvi, Kyyjärvi och Kiminki sjöar,hvarige-
nom 1400 t:land fruktbar jord vauns och frostalstrande mossor torkades. Sedan
Konnehkoski iRautalampi 1830, 1831 samt forsarne iLaukkas 1837—1842 blif-
vit upprensade,har Tavastlandshela norrahärad bätkommunikation till Jyväs-
kylä, och ifrån denna stad hafva O fot djupgående fartyg kunnat afgä till
Anianpeho,sedan Äijälä sundet mellanJyväsjärvi och stora Päjäne 1839— 1841
fördjupades. Af allra största vigt var likväl sjelfva Päjänes fällning 4 fot.
hvilket, efter flera förberedande arbeten, verkställdesmellanaren 1820—1837»).
Förut hade man pä dess ödeläggelsersådana exempel, som att Täki hemman
iKuhmois 1780 genom sjöns öfversvämning förlorade icke allenast allsin äker
och äng, utan äfven sjelfva abygguaderna, dervid äboen nödgadeslångt upp
i skogen rödja sig ett nybygge.

Tavaatland har pä sina ställen bJÄrjat blifva skoglöst. Der storskiftet för-
siggått»*), har det synbarligen verkat skyddande för barrskogen, ty allmogen
har b.örjat idka mera ralionelt jordbruk och minskat svederne, hvarigenom dit-
tills härjande skogseldar uppkommo. Följerman longitudsgraden för landska-
pet, är den jemuförelse icke utan intresse, att iNyland värsädet är y, mot
rågsådden, under det i Tavasdand korn och räg odlas lika mycket, dä dercmot
i norra Österbotten kornet blir det öfvervägandeoch slutligen enda sädessla-get. Egendomligast för Tavastland är linkulturen,i synnerhet iLängelmäkiTuulois, Lampis, Padasjoki och Asikkala, hvilka hafva den derfill tjenhgaste
jordman, sve.tjord (hikihieta). En god del af Hushållningssällskapets pris-
belöningar för finare linnespänad har äfven tillfallit Tavastland, framförallt

*) Afl. Generalmajor v. Rosenkampffs benägna uppgifter.
~) 1 Unkkas häradet har det skett försti de .ednute decennierna.
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Päikäne socken. Deremot äro Tavastlandskorna i finare linnéväfnad ännu
långt efter Pemar och många andra orter. Imedlet af förra seklet inrättade
Krigsrådet O. E.Boije och Kapten A. Boije på sin egendom Lahdenfaka i
Tyrväntö den försfa skola för provinsens invånare uti linplanteringoch linno-
spånad. De underhölloi böljan 20' elever, hvilka efter slutad lärokurs sprid»
des ut ilandsbygden, utdelade bland allmogen spinnrockar och hasplar samt
sysselsatte sålunda utom skolan 800 spinneiskor. År 1764 hade de i sin skola
24 väfstolar i gång. Hushållningssällskapet har för linodlingen nyligen till
Musfiala institut införskrifvit en familj frän Ångermanland samt utspridt ma-
gerska spinnrockar. Humla odlades för 300 är sedan i Tavastland sä mycket,
att Savolaks dermed förseddes.Bland handtverkare finnas här ojemförligt flera
garfvare än iandra provinser. Fabnkerne äro högst få. Bland dessa må näm-
nas ett oljeslageri uti Arakoski fors iPadasjoki, ett annat dylikt pä Pork-
kala gård samt en snusfabrik på Bobaeka. Oakladl rikedomen pä sjömalm,
finnas i hela provinsen blott fre jernbruk samt elt af BruksinspektörJuslén pä
hemmanet Pekkanen iFetäjävc.si nyligen anlagdiblästcrverk med (vennehark-
hyttor *). Tvenne andra Mästerverk, det ena iPadasjoki, det andra iLän-
gelmäki, skola dock vara påtänkte. Direktör J. B. Depont anlade 1748 utan

publiKt understöd pä Sillanpää bys ägor i ISomero elt glasbruk Åvik, som i
flere decennier var det enda i Finland. Bruket sysselsatte 100 arbetare, och
de första glasbläsare voro, heter del, (venne kalholiker. Sedan i nyaste tid
tvenne eldsvådor efter hvarandra lagt detta bruk iaska, är det nu nedlagdt,
men Tavastland har likväl för det närvarande det bästa finska glasbruk pä
Notsjö. (Om Jokkis längre fram).

Tavastlänningen (Ilämäläinen) har starkt markerade anletsdrag, grof och

muskulös kroppsbyggnad med breda axlar samt yfvigt, inacken jemnt afklippt

här. Bland alla Finnar,är han den härdigaste, arbetsamasle och (arfligaste.
Klädd i mekko (säckpalelot), är han sommartiden pä utarbete från försfa

dagningen till sent pa aftonen med föga annan kost, än den halffärdigö talk-
kunarälten, som han i en sä kallad kontti (näfverrenselj bär med sig påryg-
gen. Är måltiden inne, får han, med tillhjelp af sitt oumbärliga vademecum,
puukkon, af närmaste björken näfvenifva,hvari han tillblandar talkkunamjö-

let med~mjölken. Om vintern njuter han sä mycket mer af hvilan och frossar

*) Stud. K. J. Regndi.

i synnerhet jultiden. I jemförelse med Savolaksaren är han begäfvad med
mindre poetisk fallenhet, i jemförelsc med Österbotiningen är han mindre
konstfärdig och företagsam. I fallet anträffar man hos den allvarsame, ihär-
dige Tavastlänningen större förmögenhetän hos dessa. Häng trampenhet, som
sluudom antager karakleren af härdnackadt slyfsinne, härrör till det mesta af
förra historiska förhållanden; egeudomsinnehafvares förtryck och fordna em-
betsmäns orälträdighet hafva gjort pä honom ett outplånligt intryck. Skol-
anslalter hafva icke heller ännu i provinsen skingrat okunnigheten och mildrat
sinnelaget. Tavasllänningcn* språk är rent och klangfullt. En utmärkt skrift-
ställare, D:r Jacob Juden, representerardenna dialekt.

Tavastlands kolonisaUonshislorie tyckes föiljena en störreuppmärksamhet,
än hittills deråt blifvit egnad. Den tid Birger Jarl med sina "halade och pau-
zarklädde riddare" anlände till Tavesternes hamn och derefter anladeTavaste-
hus slott, bodde Lappar öfverallt i Tavastland jemle Finnarne., Vid re.forma-*
tionstideu finner man spär af Lappar"i sydligaste delen (Somero}. Under Gu-
staf AVasas tid hade norra delen af provinsen värde blott i egenskapaf fiske-
vatten och skogarna för ekonskinnens skull samt de usle nomadiserandeLap-
parne, af hvilka förpaktare*) indrefvo skatt. Tidigare än Laukkas, Saarijärvi
och Wiitasaari har Rautalampi varit bebodt. Detta har skett genom flyttnin-
gar ifrån södra Tavastland. Detta ser man bland annat deraf, att en slägt
derstädes ännu heter Ritvanen efter hembyn Ritvanen i Sääksmäki. Smånin-
gom hafva äfven frän Savolaks kolonister tillkommit.ISämnda treandra soknar
betjenades i början med prest frän Rautalampi, eller ock reste, enligt en an-
nan sägen, presten i Sysmä någon gäng sommartiden dit och höllunder ett
slags pell gudstjenst vid Ristilahti vik vid södraändan af sjönKuhnama i

Laukkas. 1 förra hälften af 1400-talet voro konungens fogdar i tfavastehim,
Waldemar Djekn oclrOlof Tavast, ifrigt sysselsatte med att utsända koloni-
ster frän södra delen af provinsen till den norra. Detsamma berättas om en
Harald och Ärengisle Andersson seklet förut. Derigenom vanns äfven målet,
ty norra Tavastland synes blifvit tidigarebebodtän vissa delar af södraKors-
holms län i Österbotten. De sä kallade äremarker (erämaat), som iGustaf
I:s tid furmos mellan Korsholms län och Hollola häradet och till hvilka Ståt-
hållaren pä TCyslott Gustaf Fiucke skickade 140 (Savolaksbönder att bosälta

*) Lapparne kallade sådana konunga olmai d: a. konungens män.
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sig, höide sannolikt til! nuvarande södra Österbotten, sä mycket mer som
Musiasaari, Kyro, Vörä och Pedersöre dcraf synas blif^it kallade "Nonebolln
i Saulax." Dessa kolonisationer föranledde emedlertid också här blodiga upp-
träden, innan nya förhållanden samroanjemkudes, och detta härrörde, säger

Fineke, af TavasUänningarues afundsjuka, ehura desse hade marker nog
alt odla.

Åtskilliga jordfynd bevisa tavastländska kolonisationens höga ålder. 1vår

lid har man iRautalampivid gräfning i en mullbacke pä G qvartersdjup stött

pä ändarna af en katschas spjelar och vid fortsatt gräfning genom jordlagret
funnit katschan stå på fast lerlager och likna nutidens katschor (fiskgärden).
IHauho och Pälkäne har man gjort fynd af silfver armringar och pä det sed-
narestället derjemte hittat 14 V» lodkufiska mynt. På Rautuukärki udde mellan
sjöarna Rautunselkä och Konhonselkä stolte arbetare för icke längesedan på
en källare med ölkäri. Ölet hade varit starkt och berusande, troligen tillhö-
rigt någon rik herreman frän sednare århundraden.

— Huru outredd än Ta-
vastlands äldsta forntid är, tyckes man med säkerhet kunna påstå, att denna
provins ursprungligen sträckte sig långt vcslligare än nuvarande Tavastehus
län. Detta bevisas redan deraf, att en socken vester om Tammerfors heter
Tavastkyro ("Hämeenkyrö"). När och af hvilken anledning namnet Salakunda
uppkom, känner man icke. Någon gäiig synes delta namn varit öfverilyttadt
på det landskap, som man nu egenteligeu försfår med Tavastland. Sjelfva
Tavastehus lån kallades stundom blott Hollola eller Hauho häradet.

Tavastehus län bestod ar 1539 af följande härader och socknar: 1) Öfre
häradet: Hauho, Tuulois, Lampis, Asikkala, Hollola, Tenuilä,Padasjoki,äys-
mä och Jämsä; '2) Sääksmäki härad: Sääksmäki, Port tas, Kalvola, Saa-

ris och Kulsiala; 3) Hattula härad: Hattula, Janakkala, Loppis, Renko,
Mäskälä och Lehijärvi. Åren IGIii— 1031 lydde Tavasfehus län under Åbo
höfdingedöme. Sistnämnde Hr erhöll det egen landshöfding, under hvilken
äfven Nyland lades. Pehr Brahe åtskiljde dessa 1010, men åtta är derefter
förenadesde äter under gemensam laudshjfding ined säte iHelsingfors, och
så förblef det, tills de vid nyaste läneregleringen (1832) fingo hvardera egen
landshöfding. Kymmenegärds län försvann, men i dess ställe tillades S:t
Miehels län det mesta af äcn tavastländska del, som derunder.lydt. Vid re-
gleringen är 1775 lades Laukkas härad under Wasa län, men Satakunda hä-
radet under Tavastehus län, »a att Näsijärvi nu är länegräns. Tavasllands

fordna indeluiugisoknar och kyrkogäll är förvillande derföre, ait/sockeu dii

icke alltid betydde detsamma som nu. Den förra benämningen hade afse-

ende på landets civila indelning, den sednare på den ekiesiastika. Soknarna
Tennilä, Nyby, Mäskälä, Saaris, Porltas hafva således föga funnits annorstä-
des än i uppbördsböckerna.Den äldsta indelningen i lie härader (1539): öfrc,

Sääksmäki och Hattula häradet, utgick frän Tavasfehus-frakten, sä att hvarjn
af dem, i män af odlingens framsteg, sedermera omfaffaile långsmala land-
sträckor åt norra Tavaslland samt äfven något af Nylands gränsesoknar. I
eklesiaslikt hänseende lydde Tavaslland först under biskopen i Abo, derefter
lades östra Tavastland under Wiborgs stift och sedermera under Boign. Den-
na del ufgör 15 paslorafer; Itautalampi socken är nyligen frånskild och lagd
under Kuopio stift. Under erkesfiflet hör vestra delen med 13 paslorater. I
judicielt hänseende lyder Tavastland under 3 hofrälter, nemligen 5 domsagor

nästan helt och hållet under Åbo hofrält samt Nylands och Tava.slehus lag-
saga; norra Tavastland under Wasa hofrält och Österbottens östradomsaga;
un.ler Wiborgs hofrätt helt och hållet blott Heinola domsaga samt soknarnc
VValkiala och Rautalampiaf Lappvesi och Rautalaifipidosnsagor.

Tavastland är nu fördelad! på 5 län, sä att kärnan deraf, fyra härader,
nästan helt och hållet bfir till Tavasfelius län; af norra delen Laukkas härad
helt och hållet till Wasa län och nord-ostligaste sokncn Rautalampi med Jlan-
kasalmi kapell under Kuopio län; Heinola häradet, tand/M öster om Päjäne,
helt och hållet lil! S:t Michels lan; af Lappvesi härad VValkiala socken till
Wiborgs och af Perno härad Iiitia socken, jemle en del af Orimatlila, till
Nylands län.

r. Lappversi härad. VValkiala skall hafva blifyit först bebygdt af
bönder frän Hollola, hvilka här nedsatte sig, en i Selänpää vid Wiiojärvi, en
annan, smeden Matts Orava, i Oravala,, en tredje i Ranfala. Är 1515 var
VValkiala en socken i föreningmed liiiis,Nastola och en. del af Mäntyharju,
1606 med Mäntyharju allenast, 1630 kapell under litds, skild socken år 1610,
dä höfdingeu öfverKarelen, Erik Gyllenstjerna, erhöll frälseräv till Walkiala
by (nu VValkiala gärd). Vid kyrkan stod eft fältslag*den 29 April 1790.

IL Heinola härad utgör nordvesha delen af det fordna Kymmenegärds
län öster om Päijäne, med fruktbara stora åkerfält, likväl sä genomskuret af
sjöar, att vattnen nära nog inlagahaifva arealen. Sydligast är Mäntyharju
sockens tavastländska del samt Ueiuola, nyligen ifrän Hollola skildt säsom
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egen socken. Här märkas Paaso (Essen) ocli Taipale (Hisinger och Wal-
leen). Kyrkan ligger pä näset af den halfö, sura den börjande Kymmene
(Kymi), eller här Jyränkö slriim, bildar med sjöarna Ruolsalaincn pä öfra
och Konnchvesi pä nedra sidan. Syrim 8 socken med kapelletLahanko
ligger v'l(l I'äjäne. Koskipää säteri raslhäll (Tandefell) upplager största
delen af Guh ta f Adolfs sockens (Hartola) moderkyrko område. Dess ka-
peller, Joulsa och Leivomak i, sluta landskapet raol Savoiaks (se Nor-
denlund, Mieskomäki). Vid Jyränkö strön» ligger den täcka ftiaieo

He ino la,grundlag!) 1779 pii Tommola rusthnlls ägor. Slatlen med sina
116 (omfer pn 80 lunnelands stadsplan hade är 1843 955 innevånare, 1 köp-

män, 2 handlande borgare och 5 öppna salubodar. Af inalles 33 handlverkare
utgjorde färgarene slörsla anlalet. Lamlshöfdingen öfver Kymmeneghrds län
hade bär sitt säte sedan köpingens grundläggning. Men sedan S:t Michel
blifvit residensstad, har Heinola nu sin nya högre elementarskola och bokhan-
del samt sina tvenne frimarknader alt (acka för sin liHigliet. Handlandet)

Toropoff donerade 1851 en summa af 5000 rub. (ill en skola for failiga barn
härsiädeis.

111. Öfre Hollola härad omgifver Päjänes södra strand. Det siora

pastoratet Hollola omkring Wesijärvi är i dessa är deladl i trenne. Det är
ett ibland Tava«Hands äldsta pastorater, ty ifrån Koipilaks, Oriniattila och

littis gick man här ikyrka, och ortsnamnen Kuolemantie och Ruumiinvalkama
beteckna de siällen, der lik öfver obanade marker eller sjöledeshemtades till
jordfästning. Kappadociebacken, med en perpendikuiär höjd af 100 alnar och

en pladi ofvanpa toppeö, lemnar en vidsträckt wtsifft öfver Wesijärvi sjö.

Det smala land, som skiljer denna ifrån Päjäne, genomgiäfdes i förra seklet

af prostarne Reiner och Krook, och åren -1821-1831 fälldes sjön ytterligare

B fot. Den läckra Paimelabraxen måste nu vika för de mera nyttiga tilland-

ninffarna, men i Wääksyforsen blef i stället godt ålfiske. Nära härintill är

An janpel to by, ett ibland de få ställen, der landtmarknader numera äro

tillåtna. Dess boskapsmarknad den 14 September är isynnerhet talrik) besökt.

Man har uppgifvit ruslhallen iHollola till 49, hvaraf 6 berustade säterier, af

hvilka märkas Pyhäniemi (Ammondt), I.aitiala (Wilckman), Mukkola (Hau-

sen); iKärkölä kapell: Woistis (Sederholm); iNas to la kapell:Ersta

Koikkala (UUner), Seesla (Bhrenroth). Tennilä fordna socken om-

fattade Kärkölä tillika med Koskis kapell af Lampis. IKoskis ligger

säteriet Kurjala. Idetta härads norra del blef potalesodlingengenom Kapel-
lanen A. Laurells bemödande tidigare än annorstädes i Tavastland allmän.
Uli Iit tis ligger ett större gods Perheniemi (Strahle), i dess kapell Ja ala
ligga Kimmola (Holmberg) och Bergviiv (StichQ. Inom Asik kala märkes
Salo majorsboställesamt Kalkkis (FoiMéif), invid utloppet af Kalkkis fors' ur
Päjäne. Vesira strandau af Päjäne omgifves af Padasjoki socken och dess
kapell Kuhmois. En strid och klar fors, Arakoski, brhdstörfar vatlnet ifrån
dea märkvärdiga sjön Wesijako iPäjäne. Vid dess mynning är Saksala
(G. M. von Fieandts arfvingar).

Vid Nyyslöla eller Werho herregods nedgjorde finska bönderneunderklub-
bekriget en afdelning af SigiamuruLs trupper under Silfverbögelsbefäl. De stu-
pade begrofvo.s pa en holme i I'äjaue, som dcraf kallats Nuijasaari. Alho
(Forssell) ligger vid Lummenes strand. Kapellet Kuhmois, nordligast mot
Jamsä, är bekant för sina ofantligt höga backar: (Linnamäki, Majurinmaki,
Kotamäki tå. fl.), i hvilka den resande plägar promenera vid sitt åkdon. Här
är vid sjöstrandenPäijalä gärd, fordom tillhörig familjen Aderkas. Mieho-
niemi (Gronqvist) ar en mindre egendom,men med förtjusandeläge. Kauko-
uiemi (Wegelias) vid Kahmois kyrka är ock blandortens vackraste egendomar.

IV. Nedre Hollola härad. Wänä (Wanaanpitäjä), fordom äfven
kalladl Waanöö, är Tavastlands äldsta församling invid Tavastehus. Des»
östra del kallades förut Mäskälä; vestra delen, Renko kapell, var lidtals
skild församling. Vid reformationen ansågs Wänä för lika godt pastorat som
lyaris. Janak kala hade egen pastor 1183, och dess kapell Hansjärvi
inrättades 1611. År 1K39 var Loppis socken annex under Janakkala, ehuru
dess stiftelse äfven går tillbaka till kalholska tiden. Tio byar deraf hafva
blifvit underlagda Janakkala, 7 af södra delen under Wichtis socken af Ny-
land. Ifrän trakten af Ryttylä (GranfelQ i Jauakkala är en jernväg projek-
terad att ledas till Helsingfors. Pä Tervakoski rusthålls ägor är ett pappers-
bruk, som under dess nuvarande ägare (Nordensvan) blifvit mycket förbält-
radt. Landtäsen, som genomstryker Hausjärvi och Loppis, ger ifrån movägen
mellan Helsingfors och Tavasfehus ett intryck af dyster ödslighet,bakomhvil-
kesi man knappt anar det nya och slätliga Erkkylä(Munck). Loppis har utse-
ende af ofruktbarhet och vildhet tillika. Midt uppå den här 1831, 1832 öfver
kärr byggda Topenovägen mellan Tammela och Loppis kyrka frodades nyligen
vildrosen och limjan. Men Loppis är för Helsingfors af största vig' för sin
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goda skog, och pä sjömalmeni Salo vidsträckta rusthålls (Sohlman) 70 sjöar
ba en masugn med två hyttor samt en stängjenißhammare nyligen blifvit
grundade. Mycken märkvärdighet har Kytäjärvi eller Näs egendom (Arm-
felt). Den häller 7 mil i omkrets, hör till tvenne län och 5 församlingar,nem<-
ligeu: Wafsia och Kena tillLoppis, Heikkilä och Martlila till Janakkala, den
s. k. Herajoki trakten till Hausjärvi, stommen med de antika karaktersbygg-
naderna och romantiska belägenheterna i Kytäjärvis dal till Nurmijärvi, och'
smärre delar ligga i Wichiis. Loppis utgör Tavastlands södra platä, 350 fot
öfver hafvet. Den öfriga norra delen af häradet hör till Borgå stift och be-
står af Hauho pastorat af första klassen, med kapellcrna Tuulois och
Luopiois — den; fullständigaste skärgård inuti landet

— samt Lampis
socken. AJla dessa liafva, utom Luopiois, stenkyrkor från 14:de seklet. Pal-
sankoski, Nerokoski och Porraskoski bilda på denna sida genom åtskilliga
sjöaröfverWesijako kommunikation med Päjänc. Dä man vid blast håller örat
mot jorden mellan Särkimäjärvi och Uisko mycket djupa och en half mil frän
hvarandra belägna sjöar,hör man under sandbackarna sorlet af den fors, som
underjordiskt förenar dessa. Luopiois är nordligast i socknen mot Längelmäki
omkring Kukkia sjö. Här är ett stort gods, Kantola (Palmfelt). Genom en
häftig ström,Wihavuolle, falla denna trakts vatten i Iso Boine, hviikeu äter
under en mycket läng bro vid Alvettula nära moderkyrkan förenarsig med
Hauhonselkä. Omkring dessa ligga godsen Höfgärd(Furuhjelm; nu Ingström),
Sape (Schildl), Hahkiala (Charpentier),Hyvikkätä, Lauttia, Leirismäki, Bo-
baeka (Bosin). Det mycket gamla kapellet Tuulois, omkring det djupa, pä
sagor och fonmiinnen rika Pyhäjärvi- och andra sjöar mot gränsen af Lampis,
har godsen Sairiala (JTudeer, nyligen försåld!) och Jultila, öfverstelöjtnanis-
boställe vid Tavastehus regemente. Lampis (Kammin piläjä) är en något jern-
nare skoglös linort omkring Pääjärvi sjö. Här märkes Porkkala allodial (But-
turlin>, Ronni (lieopold) och Mommila Hietois (Essen). Kommande från
Helsingfors till 6 verst nära Tavastehus, stadnar den resande för alt njuta af
utsigten ifrån Ha11el mal'a åsen. För höjdens skull märker man knappt nå-
gra vid åsens fot strödda bondbyar, ännu mindre det på en mil lill höger af-
lägsna högalkaloisten vuori, en genom skog undanskymd fortsättning af sam-
ma as. Ncdanföre i den djupa dalen kommer frän öster meUan holmar den
»jölika Wanaanvesi, på hvars andra sida man till höger ser Wånä sockens
kyrka (4 verst från staden) samt lägenheter af det halfva socknen omfattande

Harviala (Brusiin), i fonden Kanfola och Kappolan vuori, och längst lill v^n-

sler öfverskädarman hela släden.
Ta v astehus, (planche 88) residenset för guvernörenöfver Tavas:ehus

län4 (ill ålder Finlands andra fäste och inliil sednaste tider Tavastlands enda
stad, är beläget 12 mil frän Helsingfors och nära 17 frän Åbo. Staden är af-
(ecknad frän nordvestra"sidan, d. a. från strandsidan af parken, och presente-

rar främst ryska centralapotheksbyggnadcriia och slottet, det smalnande, lugnt
framilande Wanaanvesi samt länelazarettetoch länemagasinet pä andra sidan
om nya bron till vetister. Dä 'Pehr Brahe, till följeaf regeringens förordnan-
de 1038, försog staden med privilegter 1050, byggdes Tavasfehus på ett in-
skränkt och olämpligt ställe tusen alnar söder om fästningen. En lid liortät
hade orlen, såsom landshöfding Creulz berättar, sin ringa bergnlng mest af
krögande. Gustaf 111 anbefallte den 11 Juni 1776 dess flyttning 2000 alnar
frän slottet till den nuvarande vackra och förmänliga platsen pä Saaris bo-
ställes ägor. Ar 1708 var den nya regleringen fulländad. En eldsvåda den
14 Sept. 1831 härjade tvåtredjedelar af släden, som likväl äter päen ytterli-
gare utvidgad plan rest sig vackrare än förut. Guvernörens residens, det pä
aktier byggda societetshuset och mililärkasernerna äro de prydligaste bygg-
nader i staden. Kyrkan är en rotunda med allaret midtnti och bänkarna am-
fithealraliskt placerade rundlomkring. Tavastehus har 70 handtverkare, 10hand-
lande, 4 hökare. Utom länestyrelsen, finnes här magistral, högre och lägre
elementarskola, postkontor, tvenne apothek, lazarett, kurhus, korrektionsinrätt-
ning. Tvenue betydande marknader öka rörelsen; sällskapsspcktakler hafva
blifvit gifna för fyrahundra åskådare. Likväl uppgår befolkningen i Tavaste-
hus ännu icke till 3000; icke heller har någon tidning här blifvit utgifven,
ehuru tryckeri redan länge funnits. — Pä Parola eller Lill Luolais malm,
% mil frän staden, hade Tavastehus regemente och den nu upplösta finska
militären sin excrcisplau.

V. Öfre Sä äksmäki -härad är ett föga sammanhängande område.
Nordligast vid Päjäne är Järnsä, hvarest märkes Witikkala, förut ägdt af
Taubcr, och pä vestra sidan härom Kuorehvesi kapell mot Keuru, med
kommunikation till Ruovesi och Näsijärvi genomMelanen och Wilppula for-
sar. Söder derom är moderkyrkoförsamlingen Längelmalri, sa fullt af
sjövikar,alt alla byar, med undantag af tvnnne, hafva obchindrad bålfart till
kyrkan. De» förrnämnda sjön Lummenes vestra utloppsann kommer genom



Wehknjärvi, Pitkävesi och Winkiä sjöar »amt Pääskylänkoski fors tillLän-
gelmävesl sjö,som i sig sjelf iir (Ken, men skjuler en arm, Säkkiä, längt 1

nordost lill Länkipohja, och mot söder ännu vida längre förbimlcsgenom Pii-
tasalmi med Koljouselkä och vidare genom Koppalansalmi, utanför Eräpyhä,
med Rislinselkä. Ulanfor Saaris (Sillnian) och Haapanicmi (Lange) iSaha-
laks kallas sjön Haapaselkä. Härifrån bröt sig vattnet 1601 genom Ihari en
ny led till Pälkänevesi, hvarigenom gamla sfröinen Saifa blef torr; nu har
Ihari i sin tur uttorkat, sedan Kaivanto i Kangasala1831 hämnades sin granne
Sarsa. Längelnaaki skildes 1640 frän Orihvesi, Bahalaks 1581 frän Pälkäne,
som är ännu äldre socken och sedan 15<JO räknats till Sääksmäki härad. Ut-
sigten frän Pälkäne nya kyrkas torn är utmärkt vacker och vidsträckt: i norr
ända till Luopiois öfverden holmbeslröddaPälkänevesi, 1 söder ända lillWul-
kiakoski öfver den öppnaMallasvesi och dess förening med Roine till höger
och Ilauho vattnen ur Ilinolanselkä och Pintele genom Kyllö och Harhala till
venster. Den gamla föifallna och på auktion spolierade kyrkan är nära intill
ph ena sidan, på den andra är korta, djupa och strida utlopp
Kostia, vid hvars stränder ännu kanonkulor hittas efter slaget den 13 Sept.

1713. Finska arméen under Carl Armfelt försvarade öfvergängen härslädes,

tills Ryssarne pä flotlbroar öfver Mallasvesi kringgingo deras position. Om

Hattula och Tyrväntö se Sijernsund.
VI. Nedre Sääksmäki härad ligger omkring Wanaanvesis fortsätt-

nin"- ht vester. Nuvarande socknen Sääksmäki är till större delen belä-

gen pä dess norra sida mot Pälkäne och Ilauho. En skön natur och mänga
fornminnen fästa här uppmärksamheten. (Se Judikkala ni. m.). Häradets öf-

riga del ligger mest söder om vattendragen. När man förbi det välbyggda

Nikkilå (Arckenholtz) i Wänä kommit en kort väg från Tavastehus, är det

för sin skiffer bekanta Kalvola den förstabland dessa socknar. Bildad af

Hattula och Sääksmäki, var den till 1660 en del af socknen Kulsiala, hvartill

äfven nuvarande kapellet Tyrvänlö hörde.IKalvola ligga:Niemis (Granfelt),

Kutila (NordensvanJ, Kallis jemte littala (Barck), Kuurila (Granfelt), Ahla-

järvi (förut Segercrantz; nu Heimburger). Sydvestra delen af den fordom

stora socknen Sääksmäki fränskildes dertftän med namnet Saaris 1483. Den-

na delades äter 1600 i Akkas, beläget omkring Konhonselkä och Jalanlisjö,

eom deruti infaller, samt Urdiala (Urjala, äfven Airanne), söder om Akkas

omkring Rulajärvi. IAkkas märkes: Konho och Wiiala (Granfelt) och i kn-

pellet Kylaiäko*ki: Haudoi» och HaavUto(Melliu) samt ruinerna af det gamla
Akiborj*).IUrdiala: Notsjö (Törngren) samt Honkola och Ma(ku, det förr*
FuruTijelmars, det sednare Tamelanilrars hemgods. Häradels och landskapet»
sydligaste del hette fordom Portas och omfattade nuvarande socknen T ara-
mela med kapellernc Jokkis, Berttula och IIutuppila samt Somero.
Tanimela är ett slät Iland omkring Pyhäjärvi, ur hvilken den sedermera sakal-
lade Loimijoki a har sitt upphof. Socknen har rikedom pä mineralier. Här
äro: Saaris (Lepsen) vid Klvijärvi, Wikeberg (von Post, WetterhofF; nu La-
vonius). Se Jokkis och Mustiala längre fram.

VII. Laukkas härad är det östra favaslländska vattensystemets nord-
ligaste område, vid hvars mångfaldiga utgreningar alla lägenheter ligga.
Sydligast är Laukkas socken och dess kapell Jy väskyla i söder vid
Jyväsjärvi. Kuivasmäki eller Petäjä^esi kapell af Jämsä socken ligger 1
jemnbredd med Jyväskylä mot vesler och derifrån skildt genom ett utskott af
tavaslmon. Piläjävesi har i sina mänga små med hvarandra förenade träsk,
hvilka uppkomma pä landlryggenoch ulgöra Jämsä forsens öfre lopp, rike-
dom pä sjömalm,hvarpä tvenne bläslerverk äro grundade, men det äldre,Pen-
gerjoki, är nedlagdt och nedbrunnet. Kars tu la kapell (se längre fram) är
i norr härifrån och i nordvest frän moderkyrkan Saarijärvi. Dess andra
kapell är Uurais eller Kuukkajärvi mot gränsen af Laukkas. Wii tasaarl
är detta landskaps nordligaste rocken och dess kapeller, Kivijärvi och
Pihtipudas, gränsa till Österbotten. Alla dessa äro glest bebodda, men
rika på naturskönheter, bland hvilka exempelvis mäikesKulhanlinna iSaari-
järvi ofvanom Mahlu sjö, ett af de viidskönaste ställen iFinland.

Jyväskylä stad ligger pä stranden af Jyväsjärvi sjö och har genom
Äijälä fördjupade sund obehiodrad segelfart öfver Päjäne till Anianpelto 102

Vj verst. Likaså ligger orten imedelpunkten af alla de vattendrag, som från
landskapets norra del här sammanträffa och genom strömrensningarblifvitfar-
bara. Läget är således mycket förmånligt och lockade till marknadshandel
redan förr än platsen, till följe af manifestet den 22 Mars 1837, under loppet
af följande året grundlade*. Stadens ägor utgöra ICOO (unueland, stadsplanen
98. Jyväskylä har postkontor, provincialläkare, apothek och sparbank. Dess
kapellan besörjer själavården.Laukkas sockens häradsrätt är domstolen1brott-

") Se Literatnrbladet1851 N:o 9 sid. 281.
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mal och egenieliga rättegängsärender, utom politie— och ekonomierna!, hvilka
en ordningsman jeinte 4 bisittare afdöiuer. Det ärligen tilltagande antalet af
handtverkare, handlande, fartyg och kommunaliniäUuingarberättigar (Hl det
hopp, a(t denna Tavästlands andra stad skall veta uppskatta sitt läge, det
mest centrala iFinland.

VIIJ. Om Rautalampi socken och Hankasalm] kapell, nordvesdigaste de-
len af Rautalampihärad,ne längre fram;

Tavastlands Minnen.

1. Sagorna om Hämäläiset.
Hos många nationer finnas sagor, som afmäla vissa orters inbyggare sä-

pom ytterst enfaldiga.Storryssen kallar i sådan mening Malorossianen en rik-
tig "hahol", pä samma sätt som nämäläinen är hos de öfrigé piunarne ett spc-
namn. Hvilka desse llämäläiset varit och livar de egentligen bott,' torde va-
ra svårt att afgöra;här blottnågrasagor till prof. En Hämäläinen åkte en gäng
på glansk i blåsten. Han hade hos andra menniskor sitt skjul, tog derföre
en nål, stack den i isen och sof igod tro rätt godt dervid. När han fort-
satte resan, glömde han näten och sökte den nästa är pä samma ställe. —
Dä llämeboerne voro på höslotfer en vacker sommardag, märkte en af dem
en gadda vid ästranden. Bäst han mättade ät den ett hugg med lian, högg
han hufvndet af sig sjclf (ty han hade lian orätt vänd). Hans närmaste kam-
rat antastades af en tiedje, som anländt till stället, såsom hans banemari.
"Nej ingalunda var jag orsaken derlil!," sade den anklagade; "när han skulle
slå gäddan, gjorde han sä här," och dermed högg han hufvudet af sig. Den
tredje, fjerde och sluteligen hela sällskapet öfvertygade sig på samma sätt
om de föregåendes dödssättoch blefvo till sista man hufvudlöse. - När Ilä-
mäläiset byggde sig stuga, gjorde de intet fönster i väggen. Men emedan
de dock funnit lifve,t beqvämare vid dagsljus, kommo de efter mycket beläi.-
kande pä det rädet att hemta in ljuset med säck. Säcken utspärrades såle-
des emot solskenet, hvarefter den försigtigt inbars bunden om mynningen. Stu-
gan blef till deras förvåning icke ljusare. Händelsen förde till dem en klo-
kare man (vanligen Matti), som emot någon belöningvisade dem konsten alt
hugga häl iväggen, hvarigenom ljuset sjelfmant och nian deras besvär skulle

inkomma. De funuo rådet utmärkt godt och uthöggohela väggen, sä att stu-
gan ramlade.

— Till sin skörd behöfde de nödvändigt sju personer. En tog

i halmen, och nedböjdeden, den andra höll ett träd derunder, den tredje af-
Bljjrg halmen, den fjerde bar den till kärfven, den femte band kärfven, en

bar kärfvarne tillsammans, och den sjunde siackade. Eller ock tillgick det
sä, alt de ryckte upp halmsfrän och buro dem i lian. Engäng kom Matti till
stället, skördade af medlidandemed det arma folket en stor sträcka samt

lade sin skära ofvanpä en skyl. Hämcboenies förundran om morgonen var

icke liten, och kroknacken, som satt ofvanpä skylen, ansågs enhälligt som or-

sak (ill den skedda illgärningen. Han »kulle derföre dränkas, men nu upp-
stod en svårare fräga, nemligen huru man skulle komma ät honom; han vore,

så trodde man, en förvandlad trollkarl. Iändan pä en lång stör bands ett

snöre, och i d,ess ända gjordes en dubbel ögla för att uppfånga den onde,
hvilket ock lyckades. Hela sällskapet hade nu fägnaden att se huru han måste
fö!ja med till sjöstranden, oakladt han spjernade emot och gjorde kruinbug-
ter i hvarje dike. Skäran ficks äudteligen i ena ändan af balen och rodde»
ut pä djupet. En slor sien fastades vid starka rep, för att draga deras fiende
ned (ill sjöbottnen. Men skäran skäggnde i båtkanten och kuMstjelpte båten
med samtelige llämäläiset.

En gäng brände Häineboerne sved vid insjöstranden; pä andra stranden
botade deras boskap. Vargen kom ocli dödade en ko, som derföre skulle
ätas. Till en början afhöggs ett lär, för att stekas. Dertill behöfdes eld,
men emedan eld redan brann pä motstående stranden, vore det, mente de,
nog att uppställa sleken der den var emot eldskenet. Nu ansågs steken färdig,
och maltiden begynte. Likväl tyckle någon alt steken icke smakade rätt bra
och att fisk vore en rätt som han hörl berömmas; man borde således försöka
de bragder man nyligen köpt. En del lade ut noten pä mon och begynte
draga, men fingo intet. Andra hängde under lidengrytan iett träd. Dess skugga
i solskenet togo de för en ijuf och började kasta stenar, sä att grytan gick
sönder. Nägot »kulle emellertid ätas, och allmänna smaken uttalade sig för
gröt. En tog mjölsäcken (ill vaken *) och dithällde mjöl,för att tillblanda
rätlen. När mjölet tyckte» böra förslå,beslöt kocken ga ned, for att smaka,
hurudan gröt det månde finnas pä bottnen. Och der blef han. Nu, sade den

) Läsaren behagade här icke fästa sig vid anakronismen.
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ene efter don andre, äter kamraten der nere ensam upp gröten, utan alt unna
St mig min del, och så hoppadealla efterhvarandraivaken.— Hämeboerne foro
engäng pä björnjagt om vintern. Efter intagen frukost bröt sällskapet upp. En
skulle först krypa i idet, att hernta nalle fram, men vid hans fötter fastades
rep, for att draga honom tillbaka, om del blefve nöd a färde, hvilket han
borde lillkännagifva genom sparkning med foten. Knappt hade Pekka in-
stuckit sitt hufvud i idet, fiirrän björnen tog hela hufvudet bort, hvarvid man-
nen litet sprattlade pä foten och dog. "Se sa," sade kamraterne, "nu är tid
att draga honom bort." Detta skedde, men Pekka hade intet hufvud. "Ja
verkeligen, intet hufvud!" sade kamraterna, och somliga gingo sä långt, att
de tviflade om Pekka ens vid ditkomsten haft något. "Nä," sade en, "visst
minns jag ju tydligt, huru hufvudet på honom rördes och skägget skakade,då
han ät ärter till frukosten."

Sädana sagor äro allmänna i hela landet. Nästan ord för ord dylika be-
rättas om BemböleboerneiHelsinge. Benibölekräklan,hvarmed gröteni trä-
sket omrördes, är bekant. Likasom Hämeboerue, funno de saltet för dyrt och
beslölo derfiue att sä det i egen åker. Då saltet skuli£ nedharfvas, menfe
de, att hästens hofvar kunde förderfvadet ädla utsädet; derföre togo de, fyra

man starke, hästen och buro honom omkring med harfven *).

2. Ritvalan Helka.

Om Finnames religiösakult känner man nästanallsintet, ehuru man omöj-

ligen kan antaga, att de, likaså litet som alla andra folk, skulle saknat sina
festliga tillfallen. Ehuru mycket härom är alldeles förloradt, skall eu närmare
uppmärksamhet säkert ännu uppdaga åtminstone några strödda spär. Hr

Cottlund "*) tillkommer förljensten af en beskrifning om Ritvalan Helka fe-
sten, den enda hittills kända i landet. Den har frän äldsta tider tillbaka blif-

vit med stor högtidlighetfirad i Sääksmäki, en af Tavastlandsäldsta socknar.

Gottlund förmodar, att denna fest är ett foster af katholska (iden, hvilket åt-

skilliga ställen i de fyra dervid förekommande runosångerna antyda; men

märkvärdigt är det, att spär (ill den fordna björnfesten,- hvilken var äkta hed-
nisk, äfven intill scdnaste tider förekommit pä samma ställen. Om Helka-

*) Stud. Linsen.

**) Otava, 2 delen.

festen fått sitt namn efter någon qvinna Helka (Helga) eller af helg, är
oafgjordl, men eniTavastland nog utbredd nationaldans kallas också ännu
Helka och synes stå i sammanhang med nämnda fest. Ifrån nio eller tio
kringliggande socknar samlades talrik menighet till dennas firande. Högtiden
begynte kl. 6 e. m. om skärthorsdagen och fortfor hvarje helgdag till Petri
dag.Ehuru intresset numera svalnat, befarar folktron ännu, att missvext skall
inträffa i socknen, i synnerhet iRitvala by, om festens firande uraktlåtes.
IIcIk a är en blomsterfest blott för ärbara flickor, som hand i hand med hvar-
andra, fyra a sex irad, högtidsklädda tåga frän det ställe der Ritvala by
korsar allmänna landsvägen, upp tillHelkavuori, der före deras ankomst eld
är upptänd. Under färden afsjungas iviss bestämd ordning samt i runans
enkla tongångar fyra sånger, af hvilka en måste sjungas först. Tärnorna mana
deri hvarandrä inbördes, att gä ut på linsädd, att samla färggräs samt att
icke blygas för sin svaga och barnsliga röst, utan låta enhvar sin gök gala.
då de nu, en skön skara af brudar, gä till sina rena gudar. De tre följande
sångerna sjungas turvis en för hvarje qväll och bevara minnet af lika mänga
tärnor: Magdalena, Inkeri och Annikka. Magdalenas säng har starkt tycke
af den botfärdiga Magdalena. Om Inkeri berättas, att hon i sin spädaste
barndom blef förlofvadmed en lagman. Dä denne skulle anträda en mång-
årig resa, bad han henne vänta trogen i tio år; men finge hon höra, att han
vore död,ägde hon gifta sig med en bäilre man, icke sämre och icke bättre
än han, för öfrigt efter eget tycke. En liten riddare Erik kom under (iden

med ett falskt bref om lagmannens död. Med vald påtrugades henne Erik»
fästegäfvor, med vald fördes hon i brudsalen, men till vigseln kunde hon icke
tvingas, utan gick pä sin bröllopsdagi löftetoch säg gråtande utåt sjön. Pä
långt häll igenkände hon pä bfltprydnaderna, ärarnas raska tag och de nya
seglen, till hälften af silke, som hon fjelf hade sytt, sin återkommande älsk-
ling. — Annikkas sång ;ir bristfälligast bevarad till var tid. Efter flickornas
(äg följapä nägot afsfänd, men äfven igod ordning, uugkarlarue och den
öfriga folkskaran till elden på Helkavuori. Sedan sängen här blifvit afslutad,
är den öfriga qvällen egnad åt gemensaina lekar och danser.

3. Norra Tavastlands vargjagt.
Jagteu och konsten att löpapå skidor äro hvardera för finska upplandet

ett behof och ett uöje tillika. På Finnarne icke, såsom Lapparne, tämja renar
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alt oka öfver drifvonm, skulle de glest befolkade nejderna Icke kunnat bebos,

derest icke skidorna gjorde kommunikationen möjlig. Iford.na dagar, då sve-

den gaf mindre näring och ängarna voro orödjadc, voro skidorna dessutom
nödvändiga för jngt efter villebråd till födan, samt efter björnar och vargar,
hvilka tillfogade kolonislens boskap skada och hotade hans eget iif. Isödra

'delen af Finland har odlingen längesedan förskaffat inbyggarnemångfaldiga
medel till berguiug, närmat dem till hvarandra och med dclsnmma-iiiidan-

liiingt skadedjuren; derföre se vi skidorna der aflagda, eller plumpt gjorda

och begagnade blott för nöjes skull — ett nöje, hvilkct, såsom passande för

vårt land, visserligen borde blifva mera allmänt.För upplandsbon äro dcremot
skidorna ännu ett oundgängligt behof; derföre ser man honom mycket nog-
räknad att fä dem smidiga och vackra. Näst konsten att gä pä sina två föt-
ter, är konsten att löpapä skidor den första och angelägnastei upplandet;
stöddamot väggen, stå de ständigt färdiga i förstugan, antingen det gäller

en färd till kyrkan, eller ett skogsarbete, eller en jagt.
Till björnjagtbehöfvas väl skidorna vintertid; men striden om nalles pels

är oftast utkämpad vid idet, sä att vidare förföljandesällan förekommer.Der-
emot erbjuder jagicn pä vargar i Laukkas härad af norra Tavastland en
egendomlig anblick. Elgjaglcn var visserligen mera lockande och lönande,
men sedan är 1833 om vintern iMultia kapell af Keuru socken 28 elgarned-

gjordes i trakten af Vehu mot gränsen af Soiui och de återstående 10 af sam-

ma hjord fingo sin bane vid Hinkka, förekommai landet blott spridda indivi-
der af- detta vackra djur. Numera gäller det vanligen de lalrikt förekom-
mande vargarna. När vargen eller ett färskt vargspår yppas, väntar man icke
pä skallfogden, hvilken i denna landsort är (emligen öfverflödig,utan ger sig
genast af att pä skidor förföljaskadedjuret. Lusten för äfvenlyr lockar hvar-
enda stridbar man pä färden, hvarigenom vargjagten blifvit ett nalionalnöje
för orten. Emedan detta jagtsätt gar ut på att uttrötta djuret och att deref-
ter med spjutet eller yxan gifva det dödshugget, älgar vid djup och lös snö

härtill föga tid, emedan vargen är ur stånd att länge fly; men vid fitet snö
eller skara händer ofta att han inäste förföljasicke blott (ill soknens ytter-

sta gräns, utan äfven till andra eller tredje grannsoknen. Man ser honom dä
förföljasaf en läng tågordning af skidlöpare; de bäste löparne hinna främst
och bortkasta under farten alla onödiga persedlar, för att blifva sä mycket
vigare. De efterföljandesämre skidlöparue, som ofta följt spåret för öfuings

och för den goda »åkens »kull, upplnga dessa och kalla» deraf rllpimlehet.
När vargen hunnit (ill någon gård eller by och den närmaste förföljarentrött-
nat, är friskt manskap, likasom enligt förut uppgjord öfverenskommelse,fär-
digt att pä ögonblicket fortsätta jaglen, och så fortgår det, tills djuret stad-
nar och i dödsångesten sätter sig (ill motvärn. Dess tröttnandeär en följd af
svetten, som dryper ned ät fötterna till den mängd, att ett tjockare lager af
is hindrar rörelsen. Någon gång händer, att förföljarensjelf i sin ifver dör 1
blodstörlning.

—
Om både varg, björn och elg berättas bland folket; en stor

mängd äfventyr. Så säger man, att när elgen ser sig utan räddning upphun-
nen, kastar han sig på sina knän, vänder hufvudet emot sin förföljareoch ser
på honom med en blick, som kommit mången den råaste jägare att dröja med
hugget.

4. Mustiala Landtbruksinstitut.
Inrättandet af en agronomisk skola förbildandeaf kunnige praktiske landt-

brukare var af stor betydelse för Finland, som, bättre odladt, kunde inrymma
en mängfaldt större befolkning. Månget finskt bröst vidgades af glädje vid
underrättelsen om Inrättandet af det första finska landtbruksinstitut genom
Kejs. förordningen af den 24 Avg. 1830. Sjelfva exemplet, af ett rationclt
jordbruk efter bästa methoder skulle bäst förmå att besegra sekelgamla för-
domar; derföre bestämdes genom en annan nådig förordningaf den 30 Nov.
1037 till lokal för institutet Mustiala f. d. ladugård, sedermera öfverstelöjt-
nants-boslälle vid f. d» Nylands dragonregemente, beläget1verst frän Tara-
mcla sockens kyrka i södra Tavastland. Med undantag af några kärrodlingar,
för hvilka de sednaste arrendatorerne, Kapten Lepsen och Tit. Rådet Rualh,
åtnjuta frihetsår, den förres rättsinnehafvare till år 1865, den seduares till
1873, uppliits det frän midfastan 1810 till Finska Hushållningssällskapets dis-
position, under hvars inseende institutet är ställdt. Musiiala ligger i en af
landets mest odlade och folkrika (rakler, der böljandeåkerfält ochstora angs-
nlätter redan inkräktat betydligt af kärrens och moarnas område. Alla hus
äro ännu af träd, men snart skall en slolt tvåvånings hufvudbyggnad af sten
och trädplanteringar från gårdstomten ät stränderna af de begge omgifvande
träsken fägna betraktarens öga. Egendomens areal utgör 12,000 tunnland,
hvaraf 8,000 skog och 80 betesmark, samt uppskattas till 4 mantal. Till 1840
utgjorde utskylderna 188 tunnor spanmäl och omkring 800 Rub. S:r, Igam-
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mal åker såddes ena sret 20 tunnor höst- och C t:r vårsäde, andra aret 25 t:r
höst- och 7 t:r värsäde: i nyäkcr 12 t:r höstutsäde, kärrodlingarna oräknade.
Afkastningen var imedeltalB:de kornet. Ängarne lemnade föda för 15 hä-
star, 10 par oxar, 60 kor, 20 slagtkreatur och 120 far. Nu *) är förhållandeti
flera hänseenden annorlunda. Det gamla, ännu i landet allmänt brukliga tvä-
och treskiftesbrukelrär utbytt emot det nyare vexelbruket. En del af åkem,
experimentalfältet,utgörande 30t:land, är fördeladi11, en annan del af om-
kring 35 t:lands vidd i 9 skiften. Afkastningen var 1851: för hvete 12y2

,
råg 10:de, korn och hafra 8 1/., ärter B:de kornet, inalles 590 t:r spanmäl och
750 t:r rotfrukter. Bland anmärkningsvärda förbättringar förtjena.de sä kal-
lade täckta stendiken att omnämnas. Mången, som bevistat ärsexamen, har
säkert öfverlygatsig cm nyttan af dessa underjordiska diken, som, med än-
damålsenlig konstruktion, vara i 60 a 70 är, bespara oräkneliga dagsverken
och öka åkervidden. Vid institutet begagnas uteslutande skottska och sven-
ska åkerredskap, alla af högst ändamålsenlig konstruktion. Till trakfhugg-
ning har ungefär hälften af skogen under loppet af 1850 och 1851 blifvit af-
delt. Några nya torp hafva tillkommit, sä att deras antal nu är 39. Bland
nya inrättningar förfjenar, bland annat, nämnas en nybyggd mjölqvarn, som
drifves med s. k. reaktionsturbin samt en säg med samma invention. På Mu-
stiala underhällas nu 30 mjölkandekor, 4 tjurar, 10 qvigor, 8 kalfvar, 20drag-
oxar och 9 arbetshästar samt ett större antal af utländska racer. För är 185J
omnämnes, att tvenne kor från November till Juni mjölkat1,393 3/3 kannor
mjölk,hvaiaf 14 lisp. smör bereddes. Vid årsexamenhafva racekreatur blif-
vit bortauktionerade.Utgiftsstaten för institutet är 15,900 Rub.B. Ass., hvar-
med aflönas en direktör, en elementarlärarc, en bokhållare, en gärdsinspektor,
en hofslagare, en smed, tvenne stallknektar, en verkmästare, en schäfer, en
deja, samt kosthållningen för 4*B elever och reparationer, resekostnader m. fl.
extra utgifter bestridas. Institutets förste direktör var Intendenten Seb. Gri-
penherg. För närvarande (1852) finnas 1deje- och 41 fogde-elever, de fleste
från Nylands, Åbo och Tavastehus län. Äfven private herreelever hafva fan-

nits vid institutet. Uti dess slöjdeverkstad förfärdigas af eleverne alla slags
redskaper efter bästa utländska konstruktion, till afsalu och stornytta förhela
landet. Ehuru ringa Mustialas verksamhet ännu må hafva hunnit göra sig

*) Åtskilliga upplysningar äro benäget meddelade af Herr K. W. Regne4l.

kännbar för vårt vidsträckta land, önskar hvarje,fosterlandsvän detsamma den
bästa framgång; och då Sverige har tvenne landtbruksinstiluter, Ultuna vid
Upsala, Degeberg i södradelen af landet, ochdessutom åtskilliga privata,bör
man tillika önska, att äfven hos oss flera dylika nyttiga inrättningar mätte
uppstå pä skilda landsorter.

5. Blåfieldska Slägten.

Mänga adeliga ätter,Mellin,Uggla, Stjerncrantz,Uamsay m. fl. tillhöra
södra Tavastland. Furuhjelmarne, som ursprungligen hetle Nauclér, togo sig
namn efter godset Honkola *). De flesta adeliga gods hafva, under tidernas
lopp, flerfaldiga gånger ombytt ägare, till och med kommit i utlänningars
händer **). Fä hafva längre tid oafbrutet förblifvithos en ätt, än Judikkala
hos lilälieldarne. Sfamfadren för denna ätt var slottsfogden iÅbo Benfft
Jönsson, af infödd finsk slägt och af Sten Sture d. a. adlad 1476. Genom
majoren och kommendanten på Wiborgs slott Ivar Gustafsson Bläfield intro-
ducerades familjen1636 pä Sveriges riddarhus. JudikkalaallodialsäteriiSääks-
mäki kom kort derpå (1642) genom giftermål frän rytfmäslaren Jöran Iluf-
vudskiöld till Bläfleldarne, i hvilkas ägo det förblifvit.Flera krigare af denna
familj stupade under svenska fanorna iPolen. Under Karl XIl:s krig dog en
Blåfield, hvilken efterlemnade en omyndig son, Hindrik. Under dennes min-
derårighet köptes Judikkala af en von Birckhollz, äfven af gammal tavast-
ländsk, men numera utdöd familj. Myndig blefveu, infann sig den unge Blä-
field (omkring 1725) hos Birckholtz för att börda sitt fädernearf. Den rike
Birckholtz svarade först kort och godt, att han icke ämnade utan process gä
in dcrpä. Dock huru han betänkte sig, yttrade han: Vill ni gifta er med min
dotter, skall jag gifva er alla mina gods; hvaremot den unge löjtnantenicke
hade något att invända. Det var vinter. Eva Katharina, gärdens enda, tolf-
äriga dotter, som ute på backen skrann iskälke, inkallades och presenterades
för sin fästman. Den rödblommigaflickan tackade, neg och begaf sig åter ut
till kälken. Vid tretton ars ålder blef Eva Birckholtz gift med Hindrik Blä-
field; vid fjorton ars ålder födde hon det första af sina 14 barn, af hvilka alla

*) HonUa betyder furu.
*") Porkkala som redan före medlet af 15 seklet tillhörde familjen Tavast, äges uv

af Butturlin.



euhvar ärfde eu egendom. Dessa voro, utom allodialet: Lotila, Partala och
måhända Tordia iSääksmäki, Märve och Ihalempii Hattuia, Kära iHaus-
järvi och, som det förmodas, Nokia iBirkkala, ra. fl. Af Kaptenen Anders
Bläfield, som dog är 1303 och hvars fru tillhörde deu ryktbare Löfvings fa-
milj, hördade sednast Häradshöfdingen Karl Johan Ulåäeld Judikkala. De
flesta af de öfriga godsen hafva efterhand kommitiandra händer. Deremot
hafva Bläfieldarne tidtals ägt Viiala och Konho i Akkas samt Munksnäs,
Bockboda m. 11. gods iHelsiuge och Sibbo.

Lokala detaljer.

Planche 88. Tavastehus. Se sid. 212

89. Kronoborgs slott.

Svenskames första fasta punkt i hjertat af Finland var det af Birger Jarl
1250 anlagda Tavasteborg eller Kronoborg (sedan Tavastehus, Tauestahuus).
Pä slottsportens yttre och inre sida samt pä sjelfva muren ftinnos förutåtskil-
liga adeliga familjers vapen afbildade. Men utanföre på sjösidan fanns äfven
en staty, som är karakteristisk för Tavasternes omvändelse och Kristendomens
första predikan pä orten, nemligen frälsaren, stående på en upphöjninglik-
nande Tottska vapnet, med knutpiska iveustra och en läng qvastihögrahan-
den *). Hämeenlinna — sä kallas af Finnarne ännu bhde slott och stad— betvingade först de närmaste inbyggarne och omfattade under sloltslänet
allt större del af provinsen. År 130!! tillföll detta genom fördrageti Örebro
hertigarne Erik och Waldemar, pantsattes 1336 af 'Konung Albrecht ät riks-
drotset Bo Jönsson Grip, förlänades 1441 af Kon. Christofer ät Karl Knutsson
Bonde, ät Erik Axelsson Tott 1470 och lofvades af Kon. KristianIImed all
konungslig ränta och rättighet åt Sten Sture den yngres cnka Kristina Gyl-
ienstjerna. På slottet bodde en läng tid länets höfdingar. Bartholdus uppgif-
ves bland dem såsom den förste 1297, således elfva är före Finlands första

*) En kopia finnes i OtavaIOsa. Tab. XVII fig. 1. Enligt en annan uppgift (se
Dahlbergs Siiecia antiqua et hodierna) var det Birger Jarl som, klädd ihai-
nesk, stod med knutpiska iden ena handen, kalken i den andra och brasa vid

fötterna.

kända indelning i slottslän. Efter honom följa flere af den (idena utmärkiasle
män: Matts Kettilmundsson Lienia 1828, den nämnde Bo Jonsson 1371, Wal-
demar Djekn 1120, Olof Tavast 1444, hvilken i detta embete do°r 1455 och
begrofs iÅbo domkyrka, m. fl. Vid läneresidensets flyttning- tillHelsingfors
tillsattes på Tavastehus slott kommendanter eller slottshoppinän. En arrenda-
tor, Kasper Reiner, var den förste. Några förmoda, af t vallarna och graf-
varna äro tillkomna efter Birger Jarls lid. Hertig Johan lät 1559 förbättra
slottet, hvarvid en pä sin oumbärlighet trotsande byggmästare, Henrik von
Köln,användes. Den 5 Juni 1659 afbrann det med allt hvad derinne var inpii
sjelfva källarhvalfven, sedan det mot Kyssames befarade anfall nyligenblifvk
repareradt; genom en ny gärd af kringliggande allmoge uppbyggdes det äter.
Sedan tjenade slottet till tyghus och arméns depot. Pa norra sidan inom den
pä senare tider utvidgade ringmuren ar nu korrektionshus, och njelfva den
namnkunniga borgen ar länehäkte. Lasten och brottet ha af nuvarande gu-

vernör blifvit tvungne att belala smaken en tribut genom den s. k. böfvels-
backens och den förut fula slottsomgifningens förvandlande till en skön pro-
menadplats för staden. Ett fängelse är vittne (ill mänga kontraster. Der i
vara dagar en tiofaldigmördare, Johan A d a in sso n, förvaras, der inspär-
rades kapten Löfving, fördet han 1742 vågade tillvitageneral Lewerihauptdess
okunnighet. 1 vinkeln af en smal gäng, som leder till ett af slottstornen, vi-
sas ett trängt rum i muren, hvaruti, enligt traditionen, Birger Jarls syster
blef insatt för sin tillgifvenhet för Finnames hedniska gudalära, vunnen ge-
nom bekantskap med nägon af infödingarne, samt dött af sorg. En romans
("Tavastehus slott") besjunger med diktens frihet den sköna prinssessans
äfventyr.

90. Iittis prestgård.
Presten ar pä landsbygden kulturens förnämstasakförareochbondens stöd,

presigärden socknens högqvarter.Bland bondgårdar utmärka sig prostgårdarna
genom mera smak och prydlighet, oxsh bvad Tavastland säiskildt beträffar, kan
man säga, att de, med fä undantag, tillika äro väl belägna vid någon sjö-
eller flodstrand. Detta gäller äfven om littis prestgård,hvars läge ingalunda
är bland de sämre. Floden (Kymi) *) genombryter pä gränsen mellan littis

') Det generela namnet, hvaraf man tillskapat läne-, härads* och socknenamtiet
Kyin;iK>u<?, lur blifvit ett Bpccieit namn för denna Ho*.

2iB
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och Heinola medelst den väldiga Koskenniska fors höglandets barriere, hvar-
efter den något lugnare strömmargenom Kauramaankoski förbi Sitikkala by—

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

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

91. Sommarnäs.

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

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

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

Sömmarnas (Sominaislenkartaiio, Stjernvall) med sin vackra karaktersbygg-

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

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

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

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

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

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

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

92. Hakoisten Linna.

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

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

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

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

93. Hiittis
,

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

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

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

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

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

*) Tidn. fitgf. af ett sällskap i Abo 1775 N:o 7.
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