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Landskapen.
Jemte den nuvarande administrativa indelningen af landet består

af åider den historiska indelningenilandskaper eller provinser. Man fin-
ner här namn, som för nutiden sakna en praktisk betydelse, men som gä(t ge-
nom sex till sju århundraden och vid sig binda minnet ej blott af den sven-
ska eröfringens landvinningar,utan, hvad som är vigtigare,af vissa den finska
o:h svenska befolkningens områden, fordom skarpare begränsade än nu. Det
ar denna tradifionela karakter, som ger landskapen en varaktigare betydelse,
an nyare tiders vilkorliga indelningar, och som gör dem lämpligare att läggas
tiil grund för nedanstående lokala skildringar.

Emellertidlia äfven landskapens gränser än vidgats, än hopträngts,och
några ord blifva nödiga, för alt urskilja hvad pä olika tider med dem förstätts.

Finland, isvensk mening, innefattade vid eröfringens tid och länge
derefter den sydvestliga del af landet, som ännu bär namn af EgentligaFin-
land. Dä derföre är 1435 hela landet delades i tvenne lagsagor, innefattade
Norrfinne lagsagan Wehrno, Wirmo och Masku härader samt, såsom bi-
hang dertill, Åland, Satakunda jemte öfra och Nedra Norrbotten (Öster-
botten),hvaremot till Söderfinne lagsaga räknades Piikkie och Haliko hä-
rader, jemte biländernaNyland, Tavastland samt Vestra och Östra Kare-
len

—
d. a. Savolaks (ursprungligen namnet på en karelsk socken) och dåva-

rande andelen af svenska Karelen. Gränsen mellan lagsagorna var således
Aurajoki samt en linie, dragen ungefär i nordost som fortsättning af denna å.
Tvåhundra är derefter har namnet Finland vidgat sig. Det omfattar nu äfven
Satakunda, Nyland och Tavastland, men icke de öfriga landskapen,somsynes
deraf att Pehr Brahe är 1637 förordnas till General-Guvernör öfver Finland,
Åland, Österbotten och bägge Karelerna.,, Efterhand omslötos äfven dessa
(och sist Åland)! af det gemensamanamnet, men först efter 180!) tages Fin-
land i hela sin nuvarande omfattning. Kalevasängarne,de finska förvandterne
i Archangelska guvernementet, utsträcka benämningen Suomenmaa äfven
till deras land, till skilnad från hvilket de stundom kalla Storfurstendömet
j.Suomenniemi., — Finska halfön i stor mening.

Med län förstod man fordom området kring slotten (Slottslän.,). De
äldsta läueu hafva derföre silt namn af Åb o slott eller hus,,, Tavaste-

hus. Wiborgs slott och Kexholm, af hvilka, enligt Nöteborgska freden
är 1323, de tre förstnämnda tillerkändes Sverige och det sistnämnda Nowgo-
rod. Dessutom lågo under Kastelholm Åland, under Korsholm Öster-
botten. Vesda Nyland utgjorde frän medlet af 15:de till medlet af 16:de sek-
let ett slottsUin under Ra seb org, hraremot Östra Nyland,de! s. k.Borga
län, sällan eller aldrig- haft egen höfding, utan lydt underTavastehus',måhän-
da stundom AViborgs slott. Kring det är 1475 uppfördaNyslott uppstod Ny-
slotts län, som innefattade största delen af Savolaks, men sedan tidfals
lydde under AViborg. Uleåborgs län uppkom jenile det donerade Kors-
holm. Ännu 1007 föranledde sloitsbygnadcn iKajana benämningenKajaue-
borgs län, ehuru detta aldrig haft någon egen styresman.

Man ser häraf den civila styrelsens och förval(ningens samband med
den militära. Efterhand skiljas de ät, och i samma inan blir länefördelningen
mera oberoende af slotlen. Man ser nu Björneborgslän för en tid äga
särskild höfding. Tavaslehus, Raseborgs och Borgå län läggas under höfdin-
gen i Åbo ; det 1617 af Ryssland erhållna Kexholins län under Wiborg. 1634
sammanslås Åland med Åbo och Björneborgs län, som dä till en tid, utom den
ordinarie, får en Under-landshöfding. Österbotten, som vissa tider styrts af
samma höfdingsom Vesterbotten, far sin skilda styresman iUleäborg; Kemi
lappmark iatilt elfven slås under Vesterbotten.Nu hör man omtalas ettKym-
menegärds län och Nystotts län omfattar Ingermanland. Pehr Brahe 1640
finner en klyfning af länen nödvändig. De blifva nu 8. Af de fordna Rase-
borgs och Borgå län bildas ett Nylands län med residensiHelsingfors;
Österbotten klyfves, i tvenne, med residenser iKorsholmoch Uleäborg;
Nyslotts län äterstälies. Denna fördelning rubbas snart.

Christinas donationer hade tagit den utsträckning, att hela provinser
bortgäfvos ät enskilde, som öfver desn ägde fullstyrande rätt. Sä många lands-
höfdingar furmos dä med skäl umbärliga. Nyland slogs 1648 äter under Ta-
vastehus, heia Österbotten förenades under en höfding iNy-Carleby, ja
1654 lillochmedunder Vesterbottens landshöfding, som skulle taga Torneä
till residens; hvarefter dock AVasa är 1674 blef säte för en höfding öfver
hela Östcrboflen särskildt. 1658 slogos Nyslott och Kymmenegård under AVi-
borg och förblefvo sä intill Nystadska freden17*21, dä styrelsen öfverAViborgs
län förlades till AVillmanstrand samt, efter deltas förlust174?, till Lovisa.
Sålunda utgjorde svenska andelen af Finland vid denna, tid endast4 län,nem-
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ligen Åbo och Björneborgs län mod Åland, Nylands och Tavastehus län. Sa-
volaks och Kymmenegärds län samt Österbottens län, och detta förhållande
fortfor intill Gustaf III:s regering*).

År 1773 uppstod af Savolaks och Kymmenegärds län tvenne, nemligen
Kymmenegärds län med residens iHeinola samt Savolaks och Karelens län
med residens i Kuopio. Österbottens län delades \ Wasa onh Uleäborgs.
Den till Ryssland hörande andelen af det fordna Wiborgs län samt det gamla
Kexholms län (utom Ingermanland), d. a. hvad i en sednare tid fått namn af
Gamla Finland, utgjorde i början ett s. k. Wiborgs Guvernement, derefter
frön 1784 till 1796 ett stäthällaredömesamt slutligen åter ett s. k.Finländskt
Guvernement, hvilket, med förändrad!namn afWiborgs län, är 1812 införlifva-
des med Storfurstendömet. Finlands län voro då 7 Intill den 1Jan. 1832,. då
den Braheska fördelningenåter upplefde,med den förändring, attNyslotts och
Kexholms län nu blefvo ett S:t Michels och ett Kuopio län.

Mer än tjugu orter hafva sålunda gifvit namn åt län ellerutgjort lands-
höfdingesäten. De antyda i sin mån tidsföljden för hvarje trakts bebyggande
samt orternas relativabetydenhet livar för sin trakt. Sålunda omtalas Öster-
bottens kusttrakter i århundraden, innan man vet af något Rautalatnpi län,,,
något Li!l-Savolaks,,, något Kajana län.,, Iallmänhet äro de norra delarna
af Finlands provinser en vida nyare bygd, än de södra. Så voro bevisligen
de nordliga delarna af Tavastland, Satakunda, Savolaks, Karelen och hela det
s. k. Kajana län ännu för tre ärJiundraden tillbaka föga annat äji ödemarker,
besökta allenast för fiske och jagt af de sydligare boende. Spåren häraf igen-
finnas i landskapens gränser. Tarasterne i vester försmådde ej att från sina
bördigatrakter efterhand utflytta till mynningarna af Österbottens strömmar,
medan éSavolaksarne i öster än talrikare drogo sig norrut längs sjöstränderna.

Exempelvis har det nämnda 8. k. Rautalampi lä.n^ ehuru alltid räknadt till
Tavastland,Savolaksisk befolkning.

Förhållande» som dessa äro dock undantag. Ofelbart ligga nationela
olikheter till grund för landskapsfördelningen, på samma gäng som äfven na-
turgränser varit härvid bestämmande. Det af Maanselkä och Bottenhafvet in-
neslutna Österbottniska låglandet har alltid räknats som en särskild provins,

*) Det i lagboken (R. B. Cap. 25) påkallade Kantalampi ISn har aldrig haft
egen styrelse, utan städie lyilt under Tavastehui.

ehuruväl Kvaener, Tavastcr och Svenskar täflat om dess bebyggande. Fordom
nära besläglade familjer af samma stam, flyttade till fjerran skilda bonings-
platser, stängda från hvarandra genom vida ödemarker, bli snart för hvarau-
dra främmande, och det dröjer länge, innan de, vid vesande beröring, äter
vidkännas slägtskapen.Namnet Finland behöfde sex århundraden för att vexa
utöfversin ursprungliga gräns och omfatta hela landet, och ehuru det gällde
endast för utlänningen,kan man utan fara för stort misstag anse sjelfva det
inhemska Suomenmaa och folknamnet Suomalaiset ha lika långsamt vuxit ut
till sin nuvarande betydelse. Innan Finnarne igenkände hvarandra som ett
folk, gällde för dem endast stam- och provinsnamnen. Delarnas frändskap
synes lättare att urskilja pä längre afständ, än på närmare. Savolaksaren in-
begriper ganska riktigt Tavasten och den finska Nylänningen under det ge-
mnnsama namnet Hämäläiset: men inbördesvidkännas ej desse sin slägtskap.
Ännu mindre känner Xylänningen den nära stamiörvandtskapenmed inbygga-
ren i det Egentliga Finland och Satakunda, om han ock af dialektenkan ana,
att de stå honom närmare än Savotaksarn och Karelam. InomKarelska stam-
mens område är fallet enahanda. Savolaksam vill ej heta Karelare, ehuru han
härstammar från karelske nybyggare; ja icke ens alla Karelens invånare vid-/
kännas det karelska namnet. Idelningntraktatea mellan Sverige och Now-
gorod af 1323 säges det sistnämnda till Sverige afstå de tre gisla!aa,!-n Sa-
volaks, Jääskis och Äyräpää. Det är äfven bekant, att invänarne i Jääskia
och det derifrnn lösbrutna S:t Andreae ännu idag kalla sig Jääske!;ii*et,
utan att erkänna det geinensama namnet af Karelare. Äyräpää är äter på-
tagligen intet annat än yttersta vestra delen af det område, hvars östra,mora
Ingermanland liggaode del bebos af Äyrämöiset, hvilka äter ietbnografiskt
hänseende bestämdt skilja sig frän sina grannar Savokot, Vatjalaiset och
Ingrikot. Det synes derföre, som skulle Savolaks, Jääskis och Äyräpää i
nationelt hänseende stå til! sin medelpunkt,Karelen, isamma förhållande,
som Egentliga Finland, Nyland och Satakunda till sin medelpunkt,Tavast-
land, —

och Österbotten bildar då för sig den tredje stora gruppen- i
d&n enhet af folk och land, hvilke» förstinyaste tiderkommit till medvetan-
de af sig sjelf och nu arbetar uppå alt kayta sig allt fastare samman genom
literaturens och fosterlandskärlekens bnml.

Att, såsom här är meningen, först låta skildrisgens trådar knyta sig-
vid EgentligaFinland oc!i Tava.«ternes slam, kan synas i det afseeudet var»
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en omvänd ordning, att den äldsta finska sagan öfverallt pekar tillbaka pä
Karelame. Men utom det att Tavasterne äro tidigare i landet inflyttade,äga
de för Finlands kultur en både äldre och härdlls större betydelse, än denan-
dra hufvudsfammen. Det finska universitetets historia röjer detta pä hvarjé
blad. Kort efter Åbo akademis stiftande är IG4O voro dess studentfördelnin-
gar eller s. k. nationer, likt sånggudinnorna, nio till antalet. Sex af dessa
nio buro namn af svenska provinser; de öfriga voro: 1J Åbo stads invånare;
2) Norrfinnar och Sydfinnar (från Eg.Finland); 3) Ålänningar, Nylänningar
och Ösferbotlningar. Karelame ha idenna fördelningintet namn', ehuru hela
detta land, jemte Savolaks, då lydde under Sveriges spira. Iböljan af 1700
talet förändrades indelningen pä ett sätt, som visar, huru anlalet af svenska
studenter minskades och af finska, äfven frän de östra orterna, ökades.Bland
de nio nationerna furmos dåmera endast tvenne svenska; de öfriga voro: 1)
Åbobor; 2) Norrfinnar; 3) Sydfinnar; 4} Satakuiidenser; 5) Tavaster; 0)
Ösferbotlningar och 7) Wiburgensef, hvilka sistnämnde då och längt der-
effer omfattade bäde Karelare och Savolaksare. Således representerades Ta-
vasterne af fem, men Österbottningar och Karelare af endast en nation hvar-
dera. Vid seklets slut hade man endast en svensk nation och denna försvann
slutligen är 1829. Norr- och Sydfinnar hade undertiden förenats, men deremot
klyfdes Wiborgska nationen 1833 itvenne^ den Wibörgska och denSavolaks-
Karelska. Österbottniska afdelningen, klufvén 1837, återställdes1845, och året
derpä förenades Åbo-, Safakunda- och Norrfinne-afdelningarna till en gemen-
sam, den Vesf finska, i följdhvaraf Tavasterne nu vid universitetet represen-
teras af tre afdelhingar: denVestfiuska,Nylandska ochTavastländska; Öster-
botlningarne af en, samt Karelame af tvenne: den Wibörgska och Savolaks-
Karelska.

Bibeln och den andliga literaturen hafva betjenat sig af Tavasternes
dialekt; lagboken och de fä vetenskapliga skrifter finskan äger hafva riktat
sig genom Österbottens språktillgångar; runorna hafva talat med Karelarens
tunga. Alla de natioiiela grupperna hafva lemnat sina bidrag till fosterlan-
dets kultur; men att ett småningom stadgadt skriftspråk alltmera binder dem
alla samman, må gälla för ett bevis, att ingen provins numera kan ställa sina
lokala intressen h'igre än det gemensama fosterlandets.

I. Egentliga Finland.
Detta landskap som, jemte Satakunda, bär titeln af hérligdöme, utgör

landets sydvestra hörn,men sydligaste punkten, Ilaugöudd,är belägen oslli-
gare och mom provinsen Nyland. Egenlliga Finland gränsar inorr till Sata-
kunda, i Öster till Nyland och Tavastland, i söder tillFinska och i vester till
Bottniska viken. Det ligger temligen jemnt mellan 60:de och 61:sta latiluds-
graderna och största längden frän norr till söderkan derföre antagas till 10'T
svenska mil eller,närmare uttryckt, 104/^ ryska verst, samt bredden till un-
gefär lika mycket. Areala innehållet beräknas till 73/uSv. qv. mil.

Större delen af landetutgör en bördig slätt, hvars jemna yta endasti
hafvets granskap och nejderna af Åbo samt längre i nordost mot gränsen af
Tavastland afbrytes af skogbevuxnakullar, gruppvis spridda, utan att bilda
en sammanhängandehs. Vid kusten, framträder graniten än i flacka hällar,
än iform af enstaka klippor, och bildar, pä de ställen der hafssvallet ej för-
mätt bortsköljaden yppiga lermyllan, en örik skärgärd, full af uddar, vikar
och sund, ypperligt belägen för fiske och sjöfartsamt derföre älven nästau
öfveralltväl odlad och tätt befolkad.Hafvet är här, liksom pä de flesta punk-
ter af sydfinska kusten, djupare, än högreupp vid Satakunda och Österbotten,
samt derföre äfven renare från bankar, men mera utsatt för stormbyar och
vådligtianseende till hvassa ref. Något mäktigare vattudrag genomström-
mar ej det inre af landskapet;, sjöarna' äro smä och floderna äfvensä. Histo-
riskt ryktbar bland de seduare är likväl den besjungna Aura å, egentligen
«n gren af Abo a, hvilken är segelbar"ännu ett stycke ofvanför Åbo, derpä
delar denna staditil och nära det gamla slottets murar tömmersitt grumliga
vatten ihafvet. Lika obetydliga äro Eura-, Karvia-, Pemar-, llaIik k fl-
od! Bjerno åar, dock ej utan gagn för båttrafiken, emedan de under sitt
fredliga lopp genom slätterna vida mindre än de nord- och ostfinska ström-
marna besväras af forsar.

Det är iEgentligaFinland de vidlyftiga kalkbrotten taga sin början,
hvilka sedan sträcka sig längs hela kusten af Finska viken. Bergen föra pä
flera ställen malm och ett jemförelsevisstort antal smältugnar ochstängjerns-
hammare äro här igång. Slättlandet är förträffligt odladt:by vid by, kyrka
vid kyrka, socknarna ofta ej större än byområden annorstädes. Allt utvisar



att dessa nejder äro Finlands äldsta kulturländer. Icke det tidiga svenska
inflytandet ensamt har dertillmedverkat;EgentligaFinland har af alla finska
landskap det mildaste luftstreck.Här gifvafruktträden den smakligasteskörd;
här trifves eken bäst och beundras ännu i all sin prakt på det lummigaIluii"-
Bala.' Furuskogarna, fordom mäktiga, Öro dock numera ganska glesa och Åbo
måste släpa sitt grofva skeppsvirke 12 till 15 mil. Med skogarna har ville-
brädet aftagitide inre trakterna, men ypperliga äro kustenia förfiske,skjäl-
fångst och sjöfägeljagt.

Invänarne, de fordne Sumerne, äro på fastlandet till största delen af
finsk härkomst och, som det synes, blott en af-art af Tavasterne. De tala en
ganskauppblandad finska, den s. k. Åbo dialekten, igenkänneligpä sina sue-
ticismer och i synnerhet på sina stympningar af ordens sista stafvelse*). Till
lynnet har EgentligeFinnen imänga delar gatt framom Tavasten bäde i god
och ond mening. Han är idogare, driftigare,händigare, smidigare, åtkomli-
gare; tillika mindre pålitlig och till hela sitt väsende grundare. Prestväldet
fordom och sedan herregodsenha böjthans finska styfhet. Till yttre skick är
han mera civiliseradän andre Finnar; kunnig jordbrukare, äga han och hans
qvlnnor flerfaldig skicklighet ibandslöjder. Den svenska befolkningen bebor
skärgården. Det är ett raskt och rörligtsjömanna-och fiskareslägte. Man
ser deras halfdäckade skutor tidigt om våren söka sig väg genom drifis och
stormar till Åbo och Helsingfors. Åbo matroser ha isitt yrke ett välförfjent
rykte. Den dialekt af svenskan, som här begagnas, sfär som en mellanlänk
mellan den nylåndska och den österbottniska, dock närmare den förra, samt
får längst ivester och på Åland ett drag af den genuina svenskans egna be-
toning.

Egentliga Finland var af ålder deladtiNorra och Södra Finland, ett
minne af hela landets delningitvenne lagsagor 1435. Gränsen mellan båda
var Aurajoki. Norra Finland,ivester och norr om denna a, fördeivapnet
en stående björn, hållande med högra framfoten ett bart svärd mellan tvenne
sfjernor i till hälften rödt, till hälften silfverfält. Södra Finland,i öster och
söder om Aurajoki, fördeiskölden en gyllenehjelm med en krona och tvenne

fanor irödt fält.

") Renvallisin finska språklära citerar på skämt följande uttryck frän Åbo stad:
"unko syäteri olhit visiitin pMITf" 'Se ole vaarli kulkca turmillayli liaavin."

Egentliga Finland höriandligt afseende till Åbo erkestift, hvars huf-
vudsäte der af ålder varit, såsom det ock iFinland varit kristendomens vag-
ga. Inom provinsen finnas 4 prosterier, samt 29 pastoraten

Iadministrativt hänseende hör EgentligaFinland till Åbo län, lyder
under Åbo hofrätt samt Åbo och Björneborgs lagsaga och är indeladti5hä-
rader eller fögderier samt 2 provincial-läkaredistrikter.

I.Nordligast i provinsen ligger Wehmo härad. Det är belägetvidku-
sten och har en ansenlig skärgärd, hvars största öar äro Sudsala, Töfsala,
Wartsala, Kaurissalo och Iniö.Största sjön ärOtajärvi, största strömmenNy-
kyrka a. Frän hafvet inskjuter en fjärd 1J mil lång. Hit höra socknarna
Letala, Pyhämaa (och Rohdais), Nykyrka, Töfsala med Iniö,
Gustafs och Wc 1kua kapeller,Wehmo medLokalaks kapell samt
Nystads landsförsamling.

INykyrka socken ligger vid en vik af saltsjön staden Nystad med
en beqväm hamn och 12 a 20 fots vatten pä god aukargrund. Det var Gu-
staf IIAdolf, som vid sitt besök iFinland är 1616 fastade uppmärksamhet
vid den lifliga veckomarknad, som hvarje lördag höllsiMännäis by af Ny-
kyrka socken och 1617 befallte Nystads anläggande pä Mäihälä bys ägor,
hvilka han, jemte Ruokalaks och Pietola byar till staden donerade. Han kun-
de icke dä föreställa sig, att just här, i denna obetydliga småstad, som var
hans verk, hundra är sednare frukterna af hans eröfringar jemte Sveriges öf~
vermakt i norden skulle gå förlorade. Det var liemligen här, som den för
Sveriges och Kysslands historia likamärkvärdiga freden slöts den 30 Avg.
1721. Från 1630 till 1683 höll Åbo hofrätt här sina sessioner, af fruktan för
pest på förra orten. Den 14 Avg. 1830 fick staden oinskränkt stapelrätt och
sedan dess har dess kända handel med trädkärl, strumpor och väfnader pä
Danmark, Stockholm och Lübeck till slörre delen lemnat rum för en mång-
sidigare trafik, sä att tulluppbördenför stadens import år 1847 steg till22,331
och för dess export till 5290 Rub. S:r. Sjöfarten drefs 1841 med 52 fartyg
om tills. 2722 läster. Slädens ägor uppgåividd till 2697 tunnland; dess
folkmängd är 2197. Nystad har en lägre elementarskola, tullkammare, post-
kontor och provincial-läkare.Skilda gånger, såsom 1685 och 1793, har staden
lidit af eldsvådor. Den mest förstörandeinträffade dock natten mot den 23
Avg. 1846, dä åskan glogned, Störgta delen af stadens försvarsfolk var dea
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tiden ute pä sjöresor och släckningsanstalterna otillräckliga, hvarföre 87 gär-
dar, ellermer än två tredjedelar af staden, blefvo lågornas rof. Utom talrika
enskilda gåfvor, hugnades de brandskadademedden kejserliga gåfvan af 7000
Rub.S:r. Nystad uppstår nu äter vacker och reguller ur sin aska. Stadens va-
pen är tvennegäddor meduppvändahufvudenisilfverfält,omgifvet af en krans.

11. Winno härad söder om Wchmo, består till norra delen af fast
land, men till den södra af den vidlyftigaste skärgård, som, förutom Åland,
något härad iFinland äger, samt omfattar socknarne Nagu,■'Korpo med
Houtskärs kapell,llimitomed Merimasku k., Winno med Karjala,
Wehmalais och Mietoiskk. samt Lemo med Willuäs k. Iskärgår-
den ligga, bland talrika smärre holmar, öarna llimito,Nagu, Korpo,
Simonby ö, Houtskär och Livo ö. Tvenue större vikar, Sa aris- och
Lemo fjärdarna, inskjuta ilandet. Största ån är Alasjoki. Bland herre-
gods märkas Saaris kungsgård i Winno; Tenala, Autis och Willnäs
i Lemo. Till Nagu hör äfven Skjälö,med dess hospital, hvarom mera
längre fram.

111. Masku härad öster om Wehmo och Wirmo berörblott en liten
del af kusten samt utgöres af socknarna Pöytis med Ylane k. (delvis),
S:t Mårten (Nyby) med Ko sk is, Eura och Karina is kk., Lundo
med Brunkala k., Nousis, Masku med Wahto och Rusko kk., Reso
(Raisio) med Nädendals landsförsamlingoch S:t Mari» med Paatisk.
Marken är jemn, fruktbar och utan sjöar samt genomströmasaf Aurajoki,
Pemar- ochNousis åar. S:t Marise, pä finska Rändämäki, är märk-
värdig såsom den finska kyrkans vagga. Här bygdes den förstakristna kyr-
ka ilandet; Biskoparne Bero och Ragvald (1266) blefvo här begrafna. Äfven
Nousis kyrka tallar med den i ålder; hit vallfärdades mången andäktig pil-
grim, emedan S:t Henriks ben förvarades här intillär 1300, dä de med stor
högtidlighetflyttades till Åbo. Bland äldre gods märkes Odensaari och
Kånkas hjeltesäte iMasku, Me11äky1a, Per n o, Storga rd och
JaakolaiReso, Sukkis och Nynäs iNousis, Wändälä ochMoisio
iLuudo samt Ylänegård. Ransala ö är ock af ålder hiträknad.

Inom Masku härad ligger staden Nådendal (Vallis Gratise,
Naautali) iReso socken Iimil frän Åbo. Dess uppkomst tillskrifves ett

(emligen rikt doteradt brigittinerkloster, hvilket redan tillförene funnits i
Masku, men fferifrän flyttades 1441 till Bjerno och 1443 till Äylis by iReso.
Staden byggdes ikonung Christophers tid och säges dä haft tvenne borgmä-
stare. Klostret upphäfdes 1527 genom Westeras riksdags beslut, men nunnor
anträffades här under konung Johan III:s tid omkr.1590, och frän demlärer man
få härleda den synnerliga flit istrumpstickning, som alllintillnyare tider ut-
märkt Nädendals Invånare. 1649 utvidgades stadens privilegier och 1665 fick
den BCglationsfrihet på Östersjön. Nädendal har 703 tunnland jord, 125 be-
bygda tomter och 571 invånare, lägre elementarskola, tullkammare, postkontor
och helsobrunn, men hvarken läkare eller apothek, ej heller öppna handelsbo-
dar. Tulluppbörden för 1843 utgjorde 175 Rub. 10 kop. S:r. Sjöfarten be-
drifves med 2 fartyg om tills. 83 läster. Nådendals välstånd harisednare
tider gått tillbaka och dess lilla handel uppslukats af Åbo.

IV. Piikkie härad utgörmedlersta delen af EgentligaFinlands kust-
trakter och omfattar soknarna Sagu ined Karuna k., Pargas, Pemar
med Kuustök. och S:t Karin (Nummis) med Kakskerta k. Nejden
är ojemn, men fruktbar och bland de tätast befolkadeiFinland. Långsträckta
hafovikar skära djupt in ilandet. Pemar a och Aurajoki flyta här ihafvet.

Inom Piikkie härad ligger Finlands äldsta och berömdaste stad, stam-
sätet för hela dess kultur, medelpunktenförhela dess kyrkliga, vetenskapliga,
samhälliga och politiska utveckling,Sanct Henriks, Agricolas, Pehr Brahes
och Gezeliernas stad

— Åbo. Nejden är åt landsidan icke vacker, dels låg,
sandig och enformig, dels omgifven af kullar, tillräckligt höga,för att skym-
ma utsigten ät hafvet, men alltförlåga, för att erbjuda ögaten pittoresk om-
vexling. Idalen mellan dessa kullar, genomfluten af den lugna, jemnbreda,i
detta dess nedra lopp segelbara Aurajoki, ligger Åbo (Turku, af torg). Lä-
get är icke så sundt, som man skulle vänta af hafvets granskap och strömens;
de friska hafsvindarna slängas ute och den besjungna Auras vatten är gult
och grumligt. Hvarje gäng pesten rasat inorden, har den ihärdigast och svå-
rast härjat det tätt bygdaÅbo; äfven kolerans besökderstädes1831 varlång-
varigare och mera förödandeän annorstädes. Man vore ock böjdatt tro, det
Åbos lägeunder det lindriga, men jemna luftdraget längs strömen ej är utan
sin andelide täta eldsvådor, som alltifrån dess anläggning hemsöktden härdt
pröfvade etad.en.
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Geografiskt ypperligt valdes Åbos läge som Finlands svenska hufvud-
stad. Frän Östersjövinkeln af den finska Iriangelnär Åland likasom tvärt af-
skuret och midt uppä linien af denna afskärning, sträckande tusen öars, tusen
klippors inbjudande och trogna famn mot Sverige, är Åbo beläget. Steg fiir
steg säker om fotfäste, hade svenskheten blott den smala ränniin af Åland»

haf att öfverstiga, för att frän Åbo utbreda sig öfverFinland. Sä blef denna
stad utgångspunkten för alla verdsliga och andligainflytanden vesterifrån,och
dess läge försäkrar den derjemte fortfarande om rangen af Finlands första
handelsstad.

Åbo stads historia är frän 1157 till 1827 Finlands. Vuxet under skygd
af svenska vapen, härjadt mångfaldiga gånger af vilda- fiender, blomstrande
och tidlals lysande iåterskenet af den romerska hierarkin, nedtryckt af en
afundsam ekonomisk lagstiftning, äter glänsande af vetenskapens första gry-
ningilandet, skådeplats för *å mänga hjeltebragder,sä mänga lidanden,upp-
offringar, patriotiska företag,ädelt nit och grumliga beräkningar, äger Åbo i
smått samma minnen som Finlandistort, en tafla af starka skuggor,men ock,
just derföre,af desto mer framståendedagrar. Stadens upphof var ett svenskt
fäste, Åbo slott, anlagdt vid Aurajokis mynning, sannolikt, ehuru icke säkert,
redan vid första svenska eröfringen1157. Slottet skulle betvinga landet, men
dess makt räckte blott fä mil omkring, fiender ströfvade tätt under dess por-
tar, handeln fick ej ro, och de några kojor, som efterhand uppstodo pä flod-
stränderna närmast slottet, ladesiaska af ett ryskt ströfparti 1198. Under
hela 1200talet, som förgick under en nästan oupphörlig strid mellan krislen-
dom och hedendom, svenskhet och finskhet, kom staden icke till någon bety-
denhet; den namnes knappt, dess biskopar begrofvosiRändämäki, ochder var
äfven domkyrkan. Men under biskop Magnus Ibegynte Åbo domkyrka att
byggas omkr. 1232, och när den var färdig är 1300, ditflyttades med pompoch
ståt den andliga maktens hufvudsäte. Det var måhända för tidigt, ty 18 är
derefter föllo Ryssarne öfver staden, uppbrände den och plundrade domkyrkan
pä alla dess klenodier. Men svenska väldet iFinland stadgades 1323 genom
Nöteborgskafreden och från denna tid begynner Åbos hierarkiska och mest
glänsande period,under hvilken staden, genom sin Henriksmessa, sina tyska
köpmän,sitt slott, sin kathedralskola och framför allt sindomkyrka, var en af
de berömdasteihela norden. Stora folkmassor sammanströmadehit, lockade
af varubytet och aflafen. Åbo blef derigenom en vik stad, och pä 1400talet

furmos här köpmän, som till domkyrkan testamenterade slora landtegendomar,
stenhus och andra kosteliga häfvor ifast och löst. Gudstjensten firades med
utomordentlig; prakt, isynnerhet under de mäktige kyrkofurstarne Hemming

(f 1367, kanoniserad 1514), Magnus II(f 1452) och Magnus 111 (f 1500)
(se längre fram om domkyrkan) —

en herrlighet,dömd att förblekna,när en
nyare tids dager trängde obruten genom de fordom måladerutorna af Åbo
domkyrka och de väldige prelaterne istillhet multnade bort dernere i sten-
hvalfven. Åbo hade sedan 1-293 äfven ett dotninikaucrkloster, det äldstaiFin-
land och hvars minne sedan qvarlefde i namnet pä en stadsdel. S:t Henriks
källare var väl försedd, åtminstone med hembrygdt öl,ochhvarföre,icke äfven
med vin? Sådant förstodo nog Tyskarne att införa frän deras land, och de
voro den tiden de rikaste köpmäni Åbo, hvars borgmästare och råd för det
mesta valdes bland dem. Sedan biskop Hemmings tid (1354) fanns vid dom-
kyrkan ett bibliothek itheologi och lagfarcnhet, säkert icke vidlyftigt, men
dyrbart pä den tiden, och sedan 1355 en skola. Ja 1440 underden store Mag-
nus inrättadesiÅbo tillochmed ett lazarett, men det hade ickelänge bestånd.
Mynt slogos här ock vid flera tillfällen, och sedan 1435 hade konung Erika
landsrätt här sina sammanträden. Korteligen,ehuru man hvarken om stadens
folkmängd eller välstånd har några detaljerade underrättelser, finner man af
allt, att Åbo under 13 och 1400talen var för sin tid mäktigt och rikt

—
den

enda punkt iden finska norden, hvarest den germaniska medeltiden, med dess
feudala och hierarkiska ståt, upplefde inågon glans och fick rådrum att ut^
bilda sig efter sitt lynne.

Öfvergängen frän medeltidenoch katholicismen till nyare tiden och re-
formationen skeddeiÅbo under grufliga allmänna olyckor, hvilka, likasom
genom en försynens skickelse, syntes vilja bereda det nya rum, genom att
undanrödja ända till spåren af det gamla. Man vore frestad att tro någon
mäktig finsk tietäjä, af hat till detta kristendomens stamhållilandet, hafva
förbannatÅbo alltifrån dess grundläggning;till lågornas ständiga rof, knappt
åter uppståndet ur askan, innan det änyo sjunkit tillsammaniglöd och grus
—sä täta och förhärjande hafva idenna stad eldsvådorna varit. Året 1198
är nämndt. År 1425 nedbrann hela staden och 1429 åter den knappt nybygda
östradelen, jemte kyrkan och klostret. Än lefde denna olycka i friskt minne,
då 1459 äter hela staden lades iaska; 1473 brann en del deraf; 1522 ned-
brann det sista katholgka Åbo, under fejdenmellan ErikFleming och deube-.
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j-yktade danske Junker Wolf. Vådeldarne fortforo sedan medlika eller ökad
våldsamhet. Åren 1537, 1546, 1565, 1569 och 1592 brunno hvarje gång be-
tydliga delar af staden, men 1594 äter hela staden, dä äfven kyrkklockorna
smulto, samt 1601 den s. k. Mätäjärvi delen och 1603 äter störstadelen af sta-
den. 1614, en afton dä konung Gustaf Adolf spisade qvällsvardiÅbo slott,
brast en plötslig vadeld ut, som lade"hela slottetiaska. 1618 brann endast
en mindre del, 1624 äter en stadsdel och 1656 staden öster om än, 1678 åter
några stadsdelar, 1679 flera gärdar, men 1681på TrefaldighetssöndagenHof-
ratten, rådhuset och skolan, hvarvid endast akademien, bibliotheket och nögra
fä gärdar blefvo räddade. Mindre förstörandevoro eldsvådornapä 1700talet;
man räknade likväl åtskilliga sådana, större och mindre, tills år 1775 153 gär-
dar på engång afbrunno. Ben sista stora, för Abo i alla äfseenden mest här-
jande eldsvådan inträffade 1827, hvaronl mera nedanföre.

Det var icke nog att det sista katholska Åbo brann; år 1509 hade det
bllfvit lönligehöfverfalletoch utpluiidradt nattetid af Danskarne under Otto
Ruth; är) 1521 hade dess siste kalholske biskop, den ädle och redlige Arvid
Kurck, jemte alla sina skatter och följeslagare, man kunde tillägga: jemte
hela det gamla väldiga påfvedömet iFinland, gått till botten iQvarkens vå-
gor under flykten till Sverige

—
ett betydelsefullt slut! Lägger man dertill

den härjande pesten är 1529, så finner nian} att medeltiden i Åbo tog en ända
med* förskräckelse. Det nyare Åbo var, ehuru utvidgadt och vetenskapligt
ryktbart, blott en efterglans af det gamla. Reformationen borttog, jemte bi-
skopames makt, en stor del af stadens betydelse; konungames tillsatte"höf-
dingar beherskade Åbo som en provinsstad, Tyskarne med deras rikedomar
utflyttade och Gustaf I:s handelsreglementenvoro icke de mest uppmuntrande.
Lutherdomen hade predikats af Peter Särkilax; på S:t Henriks stol sätt
sedan 1528 en evangelisk biskop,Martin Skytte; sakristanen Laurentius
Canuti hade hållit den första svenska messa iÅbo domkyrka; slutligen1554
delades stiftet,och ehuru det sedan återförenades,för att äter delas, var dock
spiran tagen frän det gamla biskopssätet, och hufvudstad blef Åbo först1809
för andra gängen, för att tio, aderton är derefter ännu engång nödgas abdi-
kera denna värdighet. Andra minnen har Åbo frän tiden efter reformationen,
och lika dyrbara, fast icke lika lysande, som de katholska. Det var här Agrl-
cola öfversatte Nya Testamentetpä finska; det var här Brahe grundade och
Rothovius invigde det finska universitetet; här lärde den frimodige Ter-

serus; den frejdade Stjernhöök;mathernatikern Kexlems; historikern
Wexionius (Gyllenstolpe); de Rdle Gezelierne; språkforskaren Jusle-
nius; den outtröttligekathederhjelten och häfdeforskaren Scarin;den klas-
siskt vältalige Hassel; ekonomenKa1m;denhögtbegäfvadeMennander,
kyrkans, ej mindre än universitetets pelare; den ej mindre rikt begäfvade,
men tidigt bortryckte Samuel Chydenius; kemisten och mineralogen
Gadd; den flitige historikernBilmark, Scafins medtäflare ikathederbrag-
der; lagfarenhetens hcros Calonius; den finska historiens fader, Porthan,
oförgätligiåminnelse; den för kyrka och stat lika inflytelserike och nitiske
Tengström;den frejdade physikern Hällströmoch så många andra ve-
tenskapens korade män, hvilkas namn fäderneslandetitacksamhugkomst be-
varar. Det var slutligenAuras böljor,som lyssnade till de första slagen af
Kellgrens,Franzéns och Runebergs lyror. Och medsädana minnen
är man aldrig fattig, äfven om tidens och olyckans stormar skulle förströden
yttre glans, den yttre makt, som engäng tilldragit sig folkens blickar.

De öden' Åbo för öfrigtgenomgått efter reformationen ha tidtals varit
ganska omskiftande. Eldsvådorna äro nämnda; äfven de första plundringarna.
Är 1521 iNovember stodo här heta strider. Det var Junker Wolf, som för-
svarade slottet mot biskop Arvid och lät upphänga de svenska fångarna*).
1522 kom Severin Norby med sina Danskar; staden härjades, ett krutmagasin
sprang iluften och åstadkorn stor förödelse. Svårt led ock staden under bro-
dertvisterna mellan Erik XIV och den förrädiske hertig Johan samt än mer i
den blodiga Striden mellan hertig Carl och Sigismund, der Åbo fick lida för
slottets tappra försvar. 1588 härjade en svär pest. 1600talet, under hvilket
Åbo! och Finland erhöllo, utom universitetet (1640), äfven sin särskilda hof-
rätt (1624J, gick med alla sina krigiska bedrifter och uppoffringar förbi,utan
att Åbo vidrördes af fiendehand; men väl skedde här öfversvämningar1612
och 1685, äfvensom pesten år 1657 här grasserade. Pä hunger och dyr tid
var heller ingen brist; aren 1649 och 1650, men isynnerhet året1698, var här
en sådan grufvelighungersnöd,att man dess make aldrigmindes; och dock
var Åbo jemförelsevisväl försedt. Härdt led staden, likasom hela Finland,
under Tolfte Carl. 1713 om sommaren trängde Ryssarne fram till Åbo. Allt
hvad flykunde,borgare,hofrättsmän,academici,alla flydde de öfvcr till Sverige,

*) Hiirom vidare under rubriken Åbo slott.



"«+ 69 +**■

och aferkommo först 1721 efter freden, sedan staden varit ödeinära ätta Sr.
Stadens utseende var dä ganska bedröfligt,kyrkan spolierad, månget hus be-
gagnadt till stall, fä fönsterrutor hela. Men Åbo repade sig snart älcr,
1712 ars ryska infall aflopp lindrigt oéh här slöt freden af är 1713 det nesliga
krigets olyckor. 1775 års brand, som gjorde mången gata rakare, förmiidde
ej nedsätta stadens välstånd, som synes af att Åbo 1781 hade en handelsflotta
af 2047 läster och importerade varor för den dä högst betydliga summan af
105,000 Rdr. Slutet pä 18:de och börjanaf 19:de seklerna voro måhända Åbos
mest blomstrande period inyare tid. Är 1820, isin lyckas aftonväkt, hade
Åbo 12,070 invånare och dess handel var betydlig, desa fabriker och skepps-
varf efter finsk måttstock ansenliga. Men längesedan vacklade redan den
grund, pä hvilken det fordom hade byggt sitt välstånd. De Österbottniska
städernas uppkomst och handelsfriheter, hvilka Åbo förgafves genom enstän-
diga petitioner sökte inskränka, samt det pä 1600-talet inrättade s. k. ijäru-
kompagniet, hade till den grad inknappat dess handelsområde, och derlgenom
dess borgerskaps betydenhet, att Åbo, som i börjanpä 1500-talet hade 4 borg-
mästare, imedlet af löOO-falet kunde nöja sig med 3 och slutligen med 2.
För en kort tid sökte alla de nya krafter, som sattes irörelseaf 1809 ars
förändrade politiska ställning,iÅbo sin medelpunkt; menKejserliga plakatet
af den 8 Juli 1817, som förklarade Åbo stift för Finlands erkestift, efterfölj-
des dagen derpä af ett annat, som förlade styrelsens medelpunkt och Kejser-
liga Senaten tillHelsingfors, hvilket ock gick i fullbordan 1821. Nu syntes

Åbo kunna tröstasig öfver missödet att hafva blifvit Finlands andra stadmed
vissheten att dock fortfarande vara sånggudinnornas och vetenskapens första.
Men den olyckliga branden af 1827 samt universitetets derpä följandeflyttning
tydde pä ett ödes beslut, som for ett nytt Finland hade bestämt enny medel-
punkt, med undanskjutande af den gamla.

Det var tisdagen den 4 September 1827. Staden syntes mera

stilla än vanligt, ty studentemes rörliga slägte, som annars bidrog att gifva
Åbo gator lif, var ännu kringspridt vida ibygderna och hitväntades först om

en vecka eller par. Dagen hade varit halfklar och mild; en lindrignordvest
drog genom de ännu gröna löfven i akademieträdgardenoch pröfvade sina
krafter på väderqvarnarna, som pä alla höjderkring staden yfdes tillhundra-
detal. Den skulle snart, förmäld med en rasande furie, pröfva gin styrka pä
vänligare föremål.

Ph slaget nio om aftonen, när gammaldags folk i4bo släckte ljusen
och läste sin aftonbön,begynte klockornaidomkyrkolornet att klämta. Elden
hade kommit lös hos slagtarenHellman. Man hade efter slagten skirat talg
och denna tog eld samt antände trädhuset. Tjensteflickaa, genom hvars oför-
sigtighet detia skedde, hade väl aldrig anat, hvilket redskap hon skulle blifva
i försynens hand. En eldsvåda nattelid har äfven för den likgiltigaste något
hemskt. Dock är det säkert, att mången Åbobo, när han hörde ropet det
brinner hos Ilelimans!„ tänkte vid sig sjelf: i:ä Gudskelof, det är högt uppe
vid stora Aningais gatan!„ och manade sina skrämda qviuuor att lägga sig i
ro och icke väcka barnen. Ack, snart skulle han spörja,att denna natt sofvo
i Åbo allenast de döda! Genast frän börjanvisade elden ovanlig våldsamhet.
Inom en timma stod hela Aningais trakteni låga. Nu begynte man frukta
förhela nordvestra delen af staden på högra sidan om än, och en mängdber-
gade saker flyttades istor hastdels öfver bron,dels päbätaröfver tillbekantas
hus pä venstra ästranden. Men hvem målar de flyendes fasa, då omkring kl.
10 den dittills saktmodiga vinden plötsligensyntes vexa till en hvinande or-
kan, som dref en sky af gnistor och hela eldbränder öfverkyrko- ochkloster-
qvarteren!Iförlitande pä elfvens skydd hade man här varit alltför säker; nå-
gra man, placeradepä de mest hotade taken, hade måhända varit tillräckliga
att rädda Åbo, och allmänt antog man att förstörelsenfunnit en gräns vid ån,
om blott studenterne funnits istaden. Försent blef man varse de glimmande
gnistorna på taket af Professor Hällströms tvåvånings hus; de tände, och nu
hade förödelsensprungit öfver sitt första råmärke, för att utan hejd fullborda
sitt gräsliga verk.

Der stod ihela sin vördnadsbjudande storhet den åldriga domkyrkan,
dess höga fönster glimmadei eldskenet som den sista glansen af en döendes
ögon och klockorna fortforo att väcka, om möjligt,hela Finland till värn mot
den national-olycka,som hotade det. Men klockan 10\ tystnade klockorna,
och deras tystnad var ännu hemskare än deras nödrop. Det tjärade spåntaket
hade fattat eld och brann som fnöske, lågorna smögo sig pä engång nedåt och
uppåt, våldförde de dödasben i grifterua och slingrade sig upp genom tornets
inre, smälte dess kopparbeläckning, jagade kajorna ut ur deras sekelgamla
tillflyktsorter och slogo genom gluggarna upp till otrolig höjd.

Idetta ögonblick,klockan strax efter 11pä aftonen, säg man Åbo brand
på 42 mils afständ iNy-Carleby.
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Domkyrkans brand och det stormmoln af gnistor och rök, som derifrän
jagades öfver den öfriga staden, gjorde all räddning åt dettahäll omöjlig.
Hela Mätäjärvi stadsdel och stora Nylandsgatanuppslukades jemte det mesta

af kyrko- och klosler-qvarteren. Universitetshuset, hofrättshuset, packhuset,
stadshuset, presidentshuset, landshöfdinge residenset, ja sjelfva bron öfver
Aurajoki nppgingo 1 lågor. Elden var sä våldsam, alt vatlneti än kändes
varmt och fönsterrutornapä observatorium, som ligger högst upp pä Warta-
vuori och 200 alnar frän närmaste hus, bugtades och mjuknade af hettan samt

syntes färdiga att smälta. Halfbrända papperslappar,ja sedlar, borlflögomed
stormen ända tillSagu, fyra mil frän staden, och gåfvo iveckotalderefternej-
dens nyfikna ungdom ämnen till nya efterspaningar och nya fynd.

Alla menniskokrafter erkändeidessa förfärliga ögonblick sin vanmakt
och det vore härdt att tala om försumlighet der, hvarest ett okufvcligt öde
syntes leka med alla ansträngningar.Eldens våldsamhet och nästan samtidiga
spridningöfverallt åstadkommo en förvirring,omöjligatt beskrifva. Pä släck-
ning var icke att tänka. Mången såg med en resignation, som gränsade till
liknöjdhet,sitt hus och sina egodelaruppsväljas af den framvältande eldsmas-
san. Andra vredo förtvifladehänderna och kunde med mödaafhåHas frän att
störta sig ilågorna. Åter andra sågos vandra ur sitt antända hus med en
bok, en kastrull, en paraply eller andra effekter af mindre värde, medan dyr-
barheter, silfver, tillochmedreda penningar qvarlemnades. Mänga flyttade sin
bergade egendom frän hus tillhus, frän ställe till ställe, der de ansågo den
säkrast, men om fä ögonblick kastade sig elden äfven dit. Sä hände att man-
gen nödgades flytta fem till sex gånger, och för hvarje gång förloradesen del
och en annan del sönderbrötseller annars skadades. På backar och åkerfält
utanför tullarna samlades slutligen en om hvartannat släpad massa af allamöj-
liga bohagsting; här tillbragfe hundradetals husvilla familjer den kulna höst-
natten; här söfdes gråtande barn, hvilkas hunger stillades m:;d de få qvarlef-
vorna af fordom rika förråder; här sökte föräldrar sina förvillade barn, män
sina hustrur, och mangen förblef ända till följande dagen i den grymmaste
ovisshet om de sinas öde. Nummis, Reso och S:t Mari», Lundo, Pemar och
Piikis prestgärdar fingo mottaga en stor mängd flyktingar, och de öfrigain-
qvarterade sig i kringliggandebyar.

Branden och förvirringen fortforo långt inpä onsdagen,och under tidtals
vexlande stormhvirflar ilade cldcu framåt, ehuru längsamare och motad af öka-

<Je ansträngningar, tills dess framsteg om onsdagsaftoneni någon man hejda-
des. Utan att söka nya rof, fortfor dock branden ibland ruinerna hela följan-
de natten och nästan hela (horsdagen; ja pä förmiddagendenna dag anländes
ett helt hemman iRaunistula by nära Aningais tull och nedbrann hastigt.
Oaktadt upprepade valtenbegjutningar och tillochmed regnskurar, glimmade
glöd och tidlals upplefvande lågor ända till söndagen, och de afbrända mu-
rarna kändes heta ännu flera dagar derefter. Men sä fanns ochså fögamer
för lågorna att förtära. Hvilken anblick för de tillfälligtvis frånvarande stads-
bor, som onsdagen och thorsdagen återkallades af det kring hela Finlandmed
otrolig hastighet*) flygande olycksbudet! Af det nyss sä blomstrande Äbo
äterslod knappt en åttondedel, nemligen några hus vid Aningais tull högst
uppe vid Linväfvaregalan, den s. k. Fuolalabacken, gärdarne från societets-
huset och Assessor von Hellens hus jemte Nystaden ned ät slottssidan, fem
gårdar i ändan af stora Klostergatan,erkebiskopshuset och Theologise Profes-
sorn D:r Lagi gärd samt några mindre gårdar pä backen till höger om stora
Nylandsgatan. Allt det öfriga var ödelagdtoch visade blott en förfärligskog
af nakna murar och skorstenspipor. Ofantliga voro förlusterna. Man har be-
räknat, att endast i Svenska banko- och riksgäldssedlar omkring en million
riksdaler uppbrunnit eller förkommit. Olaliga enskildes välstånd hade fått ett
obofeligt slag, men det allmännas förlust var ännu vida större. Man behöfver
endast nämna universitetets. Genom bibliothekets fönster hade lågorna först
inrusat: hela den dyrbara boksamlingen, som genom Porthans och hans efter-
trädares nit sedan 50 år högstbetydligt ökats och innehöll många dokumen-
ter af oskattbart värde för den finska historien, språkkunskapen och lagfaren-
heten, låg iaska; blott några hundrade band, som tillfälligtvis voro utlånade,
kommo sedan till rätta.Bland dessa hefunnos lyckligtvis den dyrbaraste sam-
lingen af forntida dokumenter, neml. Åbo domkyrkas ryktbara Svartbok;,, af
Fredenheims för finska medeltidenvigtiga samling af päfliga bullor var afskrift
tagen. Deremot gingo hela Gezcliernas manuskript-samling; de flesta frän
Porthans boksamlinginköpta verk, hvaribland flera försedda med hans egen-
händiga anteckningar**}: hela den medelsträntefritt län ur finska statskassan

*) Redan onsdagsaftonen säges ryktet om Åbo brand hafva kommit till Wasa på
34 mils afstånd.

**) Oersättelia; var förlusten af Jnslenii finska lexicon, interfolierade och fuHskrifvet
med anmärkningar af Porthan. Det tillhördeD;r Z Topelius och brann iseder,
mera Lektor C. N. Keckmaus rum.
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inköpla Hauboldska boksamlingen, som kostade 63,000 Rub. B:co Ass. och
inkom till bibliotheket1826; slutligen äfven domkapitlets och hofrättens arki-
ver, samt mänga andra samlingar af stort värde, förlorade. Consistorii Aca-
demici handlingar räddades till största delen, derigenom att de pä stege ned-
buros genom ett fönster iöfra väningen, dock bära de tydliga märken af eld
och vatten. Nästan alla universitetets öfrigavetenskapliga skatter, den redan
ganska rika myntsamlingen och det ännu rikarenaturalhistoriska museum, som
bland annat ägde 15,000 species vexter och 15,344 mineralstuffer, äfvensom
botaniska trädgården,physiska kabinettet,kemiska laboratoriumm. m. drab-
bades af samma undergång. Medlersta delen af universitetsbygaaden förblef
dock någorlunda oskadad, hvarförehuset ock sedermera återställdes, för att
tjeua till andra ändamål*),än det ursprungliga.

Frän alla trakter af Finland skyndade hjelpsamheten att bispringa de
brandskadade, dels med lifsmedel och andra förnödenheter, dels med penuin-
gar. Ej utan rörelse läser man i de vidlyftiga förteckningarne öfver dessa
gäfvor mången daglönares,mången fattig enkas namn, hvilka med glädje gif-
vit sin ringa skärf, äfven de. Frän flera orter iByssland, Sverige, Danmark
och Tyskland inflöto likaledes peuningegåfvor. Mest storartadt var dock det
isanning kejserligaunderstöd, hvarmed 11. M. Kejsaren och Finska styrelsen
hastade att lindra det olyckliga Åbos nödoch, sä vidt möjligt, godtgöra följ-
derna af den förfärliga tilldragelsen. 11. K. M. behagade nemligen under d.
9 Okt. 1827 förordna; 1) att 300,000 Bub. B:co Ass., till hälften af finska
stats- och till hälften af milittemedlen, skola tilldelas dem af Åbo stads invå-
nare, hvilka genom branden förloratsin egendom; 2) att en fond af 1million
400,000 Rub. s. m. ma bildas, för att till bygnaders uppförande under sex års
tid tilldelas stadens braudskadadogårdsägare, såsom räntefria län med 2pro-
cents årlig afbetalning; 3) att finska brandförsäkringskontoretma genom ett
'understödaf 300,000 Bub. s. m. försättasi stånd att uppfylla sina förbindel-
ser; 4) att till domkyrkans iståndsättande 15 procent af salt-tullen anslås un-
der sex ars tid; 5) att Åbo stads invånareitio ars tid erhålla eftergift af
alla kronoulskyldcr; 6) att stadens handlande, äfven under tioars tid, befrias
från erläggande af tull för utskeppade varor; 7) att brandskadade, som upp-

*■) Neml. som embetsrum förKojs. hofrätten, länestyrelsen, domkapitlet, bankens
vexelkontor och postkontoret.

föra eller reparera hus, befrias frän ingvartering, for stenhus i femtio och för
trädhus itjugu ars tid; samt 8) att universitetets bygnadsfond ytterligare i
30 års tid (t. o. m. 1863) ma åtnjuta de densamma år 1822 tillförsäkradetull-
afgifter för utskeppad ved, bräder, beck och tjära. Dessutom förordvar11. K.
M., under samma datum, att de tillförene (1824) ät den blifvande ecklesiasti-
ka pensionsinrättningen anSlagne inkomsterne af lediga pastorater i Finland
ma frän d.1Maj1827 i trettio ars tid komina det linska universitetet tillgodo.

Säväl i följd af denna utmärkta frikostighet, som ock genom dess in-
byggares drift och samfundsanda, uppstod Åbo ganska snart föryugradtoch
förskönadtur sin aska. Inom få år reste sig dess gator bredare och rakare
än förr pä ömse sidor om än, och blott den närmast slottetbelägna stadsdelen
samt erkebiskopsgärden, akademiehuset och observatorium erinra ännu om det
Äbo, som gick upp ilågor 1827. Man har anmärkt, och kanske ej utan skäl,
att dessa nya breda gator, med sina oftast låga hus, och glest befolkade som
de äro, gifva en ödsliganblick. Kanske tränger sig dervid pä betraktaren en
aning om att Åbo icke mera är hvad det var före sin olycksdag. Man erin-
rar sig, nästan mot sin vilja, att man dock står i det fordna Finlands fordna
hufvudstad, som icke mera är sig sjelf; pä en roirinesdiger, men härjad och
förvandladstrand, som inga rikedomarmera förmågöra till hvad den var, (ill

sånggudinnornashem och statens bjerta. Blott den vördiga,sköna domkyrkan
talar till ögatom en förfluten tid och påminner om att Åbo ännu är den fin-
ska kyrkans medelpunkt. Det förekommeren, som hade Åbo afklädt sig all
verldens makt och ära, för att, lik en botgörare, behålla endast sinhimmelska
arfvedel qvar.

Men denna ofrivilligakänsla försvinner tillen delnär man nalkas åsträn-
derna med deras tvenne prydliga broar och ser den lifliga trafiken afbålar och
fartyg, som komma och gä, eller när man vandrar utåt skeppsvarfvet ellerdet
nya bomullsspinneriet och den mekaniska verkstaden samt betraktar all den
rörlighet, som der råder. Man finner då, att Åbo, förutom sin värdighet af
kyrkligt residens, äger ännu ett annat vigtigt företrädeibehåll och sannolikt
skall, förmedelstsitt läge, äga detialla tider; det att vara Finlands
första handelsstad. Ett sådant företräde är ialla länder af vigt, ty

med ett lands materiela välstånd stiger eller sjunker dess allmänna kultur.
Men för Finland i synnerhet —

för det fattiga Finland, med dess fögalegag-
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Både hjelpkällor, med dessilinda liggande industri och dess brist pä företag-
samhet

— är en ställning sådan som Åbos af stor betydelse, och det äger i
denna ställning, jemte dess ära, äfven dess pligt att genom föredömenverka
godt. Man måste erkänna, att Åbo de sednare aren uppfattat denna sin nya
besfämmelse pä ett sätt, som fördet är hedrande, och som för detöfrigalan-
det måste blifva af en lifvande inverkan.

Staden äger iafhysta ägor 2504Itunnland, förutomde tillmagistratens
aflöningdonerade räntorna frän 13 närbelägna hemman.Den sednast fastställ-
da stadsplanen upptager en vidd af 980 tunnland samt är indelad i 10 stads-
delar, 201 qvarter och 838 hela tomter, dera 40 sten- och 526 trädhus finnas
af privata uppförda. Taxeringsvärdetutgjorde 1,181,890 Rub. Silfver. Publi-
ka bygnader äro slottet, domkyrkan, universitetshuset,cbservatorium (der na-
vigationsskolannu är förlagd),grekiska kyrkan, en militärkasern, gymnasii-
huset, skolhuset, brigadchefshuset, spinnhuset, kurhuset för sinnessjuke, råd-
huset, stadshäktet, flickskolan, feberlazarettet, fattighuset, societetshuset, the-
aterhuset, Kejs. Finska Hushållningssällskapets gärd, 2 värdtorn och ett all-
mänt kokhus, alla af sten och till en del ganska ståtliga, samt af träd kom-
mendantshuset, en kasern, biskopsgården, 5 proviantmagasiner,2 bagerier^ lä-
nelazarettet, lankasterskolan,packhuset,konfiskationsmagasinet och ett spruthus.

Bland promenader förtjenaomnämnas esplanaderna vid domkyrkan, den
S. k.parken,, med dess lilla värdshus och isynnerhet Kuppis trädgård med
sin af älder ryktbara S:t Henriks källa, hvars undergörandekraft numerapröf-
vas af en stor mängd vattumän, som der turvis svettas och isas efter gräfen-
bergska methoden. Äfven det sköna Runsala med sina lummiga eklunder
är för tvä år sedan af staden inlöst och utarrenderas nu imindre lotter för
villors anläggande, hvarigenomÅbo fatt en förut saknad tillgäng pä uppfri-
skande sommarnöjen.

i Utom redan nämnda auktoriteter och inrättningar, finnas iÅbo rådhus-
och kämnersrätter, poliskammare, postkontor, tullkammare, fruntimmersskola,
handelsskola,söndagsskola, finska trädgärdsodlingssällskapet och finska bibel-
sällskapet. Staden har en finsk och en svensk luthersk församling; endast 11
grekiske trosbekännare uppgåfvos vara här bosatte är 1841. År 1845 hade
Äbo 14,278 invånare. År 1841 underhiillos pä stadens bekostnad 949 fattige,
för hvilka kostnaden steg till 7500 Rub. S:r. Såväl magistraten, som handels-

och handtraksgillenahafva genom ärliga sammanskott bildat kassor till un-
derstödför behöfvando delägare.

Staden har 52 öppna salubodar, f)O handlande och 60 hOkarc. Dess han-
delsflotta bestod 1847 af 50 fartyg om inalles 5,423 lästers drägt, ett lästetal,
som endast öfverträffas af Björneborgs. Tullen för inkommande varor 1847
utgjorde 100,114 Rub. 2 k. och för utgående varor 3,657 Rub. 94 k. Silfver.
Bland exportartiklarne äro bjelkar och bräder samt stängjern och smör de mest
inbringande.Största importvärdet utgår för bomullsgarn och tyger, kaffe, soc-
ker och salt. Frimarknader hållas 1Januari (den af ålder ryktkära Henriks-
mässomarknaden), Februari, Juni och September månader. Staden har ett be-
römdt skeppsvarf, der bäde örlogsmän ochSilkafarare lemnat stapeln. Hamnen
förstörre lastade skepp är belägen3 verst frän staden vidBeckholmen. Smärre
fartyg inlöpaupp till sjelfva staden genom en med än iförbindelse stående
kanal, till hvars muddring man för 12,000 Rub. S:r anskaffat ett mudderverk.
Bland ortens fabriker äro den mekaniska verkstaden, bomullsspinneriet, spel-
korts- och tobaksfabrikerna de betydligaste. — Handtverkare finnas 182 med
736 gesäller och lärlingar, förutom timmermän, forman m. m. Staden har 18
värdhus och 3 konditorier.

—
Stadskassan häftade 1844 fören skuld af 106,171

Rub. S:r, deraf dock 92,857 Rub. voro räntefria.
Inejderna kring Åbo märkas för öfrigtKuustö gamla slottiPiikkis

socken*), hvarom mera längre fram. Isamma socken ligga frälsegodsen
Bussila och Arlaks.IS:t Karin märkas Lill-Heickilä fordom kungs-
gärd om 5 mantal samt godsen Ispois och Koris to. Pargas består af idel
öar,hvaribland 6 större, Ålön, Torfön,Lemlaks, Leilaks, Kirjala och Pargas.
Kalkbrotten äro här ganska betydliga. Pemar ligger öster om Piikkis kring
än af samma namn; här ligger Meldola sätesgärd. Sagu ligger äter söder
om Pemar och äger, bland äldre gärdar och gods, Runa-gärd,Saultila,
Westis, Saursalo ochKärkis.

V. Halik o härad utgör östra delen af EgentligaFinland och omfat-
tar soknarnaKimito (Kemiö) med Dragsfjärds, Westanfjärds och
Hiitis kk., Bjerno (PerniöJmed Finnby och Öfverby kk., Kisko med
Suomnsjärvi k., Kiikala,Uskela med S:t Bertils k., Haliko med
Angelniemik., samt en del af den till Tavastlaud räknade Somero socken.

*) Hvilken genom tryckfel uteglömtss. 66.
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Marken är har något ojemnare, stora fjärdar inskjuta från hafvet, och Taväst-
lands sjöar skicka hit sina förposter. Sal o a och den tvägrenade Bjerno
a genomflyta landet, som är bördigtoch ypperligt odladt. — IHaliko märkas
Åminne sätesgärd, som äger jus patronalus i socknen; Wiurila (_hvaroni
mera längre fram);Wuorentaka; Le in pilaoch Naapala adeligagods.
Angelniemi kyrka är belägen pä norra udden af Klinito ö.Uskela äger Kir-
jakkala jerabruk och Juvankoski pappersbruk. Kisko har en temligen
betydlig sjö, Kiskojärvi. IBjerno märkas Koskis, Kusto och Tyko
jernbruk (hvarom mera).Kimito ligger helt och hållet pä ön af samma namn,
den största vid Finlands södra kust. Här ligger Björkboda jernbruk
(hvarom mera} samt elt ansenligt kalkstensbrott. Gamla adeliga gods äro
Sjölaks,Gästerby och Fröjdb ii te.

Bland de till EgentligaFinland hörande församlingaruppgifves svenska
språket vara allmänt rådande, eller åtminstone vida öfvervägande iKuustö,
Pargas, Nagu, Korpo,Houtskär, Tnio, Dragsfjärd och Westanfjärd. Blandad
finsk och svensk befolkning anträffas i Åbo, Kaxkerta, Piikkis, Sagu, Will-
näs, Rimito, Kimito, Bjernn, Finnby, öfverby,Hiitis,Koskis, Tyko. Öfriga
församlingar äro antingen rent eller vida öfvervägandefinska.

Egentliga Finlands Minnen.
Detta landskap har icke samma rikedom pä krigiska minnen, som man-

get annat iFinland. Eller rättare: tidens vält har jemnat spåren efter man-
gen förödandefejd, som utkämpats inom EgentligaFinlands gränser, och en-
dast frän sextonde seklets dunkel glimmar en mera lysande glans af vapen
och ridderliga bragder hit öfver till våra dagar. Det är dä kring Abo slott
dessa minnen samla sig och skola jemte detta omtalas. De flesta och bästa
af Egentliga Finlands hågkomster äro, sä att säga, kulfur-minnen, rotadedels
ikristendomens och kyrkans grund, dels i universitetets fruktbara jordmän.
Frän båda skördefälten skola vi plocka några ax

—
några allenast, och efter

tidsföljden,ty skördenär rik, men samlamehärtills få och ladorna tränga.

1. Legenderna om Sanct Henrik.
En finsk runa [Kantelet. 111, 7) berättarhärom följande,

Fordom vuxo tvenne bröder. Tnvastlaudets Henrik var den ene, och

han fostrades i ett kal-land. Konung Erik var den andre, §ch han vardt en
maklig man iSverige.

Tavastlandets Henrik sade ät sin broder konungErik: lätom oss draga
ut att döpade odöpta länder, i hvilka ingen prest finnes! Konung Erik sva-
rade sin ädle broder Henrik: men om träsket är ofruset? om den slingrande
floden är öppenännu? Tavastlandets Henrik sade: vore ock så, nogkringgår
jag Kjulo träsk, nog kommer jag förbi den slingrande floden.

Alltså spände de i redet unga fålar, redde släden i ordning, ställde
korgen på dess sprintar, lade kanterna pä medar och fejade de små beslagen.
Derpä gäfvo de sig ut och färdades tvenne vårens dagar och tvenne nätter
efter hvaraudra.

Dä sade konung Erik till sin ädle broder Henrik: hungern kommer öf-
ver oss, ty hvarken ha vi ätit eller druckit eller tagit någon rast. Henrik
svarade:Lalli bor der bortom viken, här framom udden rätt väl till pass; hos
honom vilja vi äta och dricka och taga oss hvila.

Illa möttes de vid Lallis gård. Kerttu, den oförskämda värdinnan,ut-
for mot dem ihårda ord. Men Tavastlandets ädle Henrik tog dock hö ät si-
na hästar och bröd ifrån ugnen och öl ifrån källarvrån; dock lade han pen-
ningar i stället för allt livad han tog. Och sedan bröderne ätit och druckit
och rastat här, foro de vidare fram.

Dock efter en stund kom husbonden Lalli hem till gärden. Strax vände
hans elaka hustru sin tunga till lögnoch sade: här har man farit fram med
plundring medan du var borta, här har varit folk, som ätit och druckit och
rastat här. De ha tagit hö för sina hästar och brödfrän ugnen och öl från
källarn och för allt detta ha de lemnat sand och grus istället.

Pä sparren invid ugnen satt en herde. Han sade till qvinnan: förvisst
har du nu ljugit. Och till mannen sade han: sätt ej tro till hennes onda
pladder! Men Lalli, den ondskefulle mannen, hvars hela slägt var lika ond-
skefull som han, tog sin bästa ridhäst och sitt långa spjut samt förföljdede
resande herremännen.

Men der desse färdades fram yttrade till dem deras trogne träl: mig
tyckes jag hör bakom oss ett gny; skall jag pädrifva hästen bättre? Tavast-
landets Henrik sade: hör du bakom oss ett gny, så må du icke pädrifva hä-
sten. Trälen sade: men om vi upphinnas? om vi kanhända mördas! Hans
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herre svarade: göm dig bakom stenen der och lyssna tillhvad som föregår.
Om jag blir upphunnen och kanhända mördad, sä hämta upp frän drifvan mina
ben, lägg dem pä en med oxe förespändsläde och för dera tillFinland. Der
da märker att oxen tröttnar, der ma en kyrka uppföras, ett heligt kapell in-
vigas, och der ma presten förkunna det heliga ordet för allt folk!

När en tid var förtiden, kom den onde Lalli hem till sin gård igen. Då
eade till honom herden vid sparren: hvar har Lalli fått sin mössa? hvar har
den onde missdädaren tagit biskopsmössan? Och Lalli vardt full af anger och
ryckte mössan frän sitt hufvud, men med mössan följdeallthans här och huf-
vudsvål, och med ringen frän hans finger följde fingretskött. Alltså drabbades
den ondskefulle mannen, missdädaren, biskopsmördaren,af himlens härad och
fick af verldons herre sin lön.

Dessa äro runans ord, och är det dessutom sagdt, att Lalli, som af en
del säges varit liemma frän Killais by, tillförene blifvit af bispen straffad
för mandråp och derföre velat hämnas. Hvarom samt om andra helgonets un-
der Messenius isin finska rimkrönikaförmälor följande;

En som manslag gjort
Det kyrkjostraff förtryterstort,
Och thy han Bispen ihjälslog,
Dä hans själesörjare drog
Öfver Kjuhlo träsk och sköflar
Hvad der fanns medsina bollar,
Högg fingret af förringen skull,
Som ett signet, gjordan af gull,
Den af Guds vilja så försvann,
Isnönhonom ej återfann.
Med mössan månde värre gä,
Som han satte sitt hufvud pä;
Hvilken, när han henne aftog,
Här och hud tillika afdrog.
Dock mera straffad, som en skref,
Af Gud och menniskor han blef.
INous kyrka, som bygd var då*}r

*) Hvilket skedde der den nämnda oxen tröttnade.

Sin mande den helge man fä
Begrafning; men pä samma är,
Då isen var allt smällt den vår,
Fanns fingret och ringen igen
Ien isklump, som intet mehn
Af solens heta hade fött,
Röjdaf en korp, har jag förstått.
Pä det rum, eller hartU hos när,
livar Sanete Henrik diidad är,
Litet grund eller holme var
Trä-kapell en from man byggt har
Fordom söker mycket folk dit,
Der sin gudsfjenst gör med all flit,
Och i Juni månad hvart &r
Af stort samqväm der marknad står.
Lallen förbannarhvar och en
Som deras apostel dödsmehn
Gjorde,iSaris bodde han,
Var en ovärdig frälsesman.„

Dessa äro legenderna om Sanct Henriks underverk: Det första. När
han skullevisiteraNorr-Finland,komhan tillMasko härad ochNousis sokn; der
hafver mötthonom en orm, på hvilken han spottat, och strax har ormen sjun-
kit iberget, hvarest ännu i stenen synes en orms liknelse, och berget kallas
så länge verlden stär Ormberget,Kärmeenkallio.

—
Det andra. När

Sanct Henrik vardt dödoch farmen, inlades först hans lekamenien boda hos
en bondeiTopois by, och som ett vidunder stär denna boda ännu idag
(1674) och kallas Sanct Henrics boda.

—
Det tredje. När Sanct Henrik

var död, hafver vid Johannetiden en blind gubbe med sin son dragit öfver
Kjulo träsk och sonen blifvit varse en korp, som hafver suttit på en isklimp
och huggit till med sin näbb, dock intet förståtthvad det vara skulle och så-
dant för sin blinde fader berättat. Fördenskullbjödfodren honom ro dit, för
att se åt, och när de kommo, så blefvo de varse, att der låg ett finger med;
gullringuppå, den korpen högg till, och när de kommo närmare, flög korpen
sin väg och Icmnade fingret qvar. Sedan tog gubben fingret och ringen och
(strök dermed sina ögon, och strax fick lian gin «yu igen.
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Det fjerde är redan sagdt om bispcns mössa. Och Lallis beläte utan

hufvudliår ligger vid S:t Henriks belätes fötter och bär mössan på sina hän-
der. Detta berättar Albertas Davidis, pastor iNousis 1074. Men Sanct Hen-
riks krönikahar än vidare under att förtälja. Det femte. IKaisalum
by voro en fader och en moder, som svepte sin döde son, och när de åkalla-
de S:t Henrik, blef sonen återställd (ill lif och helsa. Detsjette. Likale-
des var Antons dotter i Wehmo, då hon allaredan sörjdes af sina föräldrar
som död, genom S:t Henriks åkallande återställd till helsa och lif. Det
sjunde. ISastmolaplägades en qvinna af svår tvinsot i tre års tid.Men
eä snart hon åkallade helgonet och gjorde ett löfte,blef hon genast frisk igen.
Det åttonde. En munk vid namn Erland hade i sex år en svär hufvud-
värk. Denne lofvade att, om han blefve återställd, ville han framför helgonels
bild upphänga ett vaxhufvud samt städse hålla helgonet i£största ära, och se-
dan han lofvat detta, blef han frän sin vända befriad. Det nionde. En
qvinna iKyro led ett års tid af en svär blindhet. Hon åkallade S:t Henrik
och lofvade en vallfart samt blef frisk. Det tionde. En mau iKyro hade
en af sendrag härdt förkrympter fot och lofvade att, derest han genomhelgo-
nets förbönerblefve frisk, skulle han till fots valfiirdas (ill dess graf. Och
så skedde. Det elfte. En kyrkotjenare vid namn Ingo säg sin förstfödda
dotter kämpa med döden, och intet botemedel fanns. Dä nu flickan var såsom
dödoch fadren af sorg hälft bortkommen, hördehan en röst säga: hvarföre
åkallar du ej S:t Henrik? Och en gammal qvinna, som siod nära intill,sade:
gör löfteåt S:t Henrik, förthy han sjelf begär detta löfteaf dig. Då lofvade
Ingo att hans dotter skulle fasta hvarje är vid Henriksmessotiden och besöka
helgonets graf, och strax uppsteg flickan helbregda. Det tolfte. Nägre
män frän Kumo hade under skjälskytte råkat ut för en svär storm och fruk-
tade att förlisa,men åkallade helgonet; strax blef hafvet lugnt och de sluppo
döden.Det trettonde, Gudmund, bispens iÅbo tjenare, var rest tillVester-
gölhlandoch tog in hos en prest i Sandhem samt drack om aftonen till S:t
Henriks minne. Deråt log presten och sade: är denne ett helgon, sä må han
näpsa mig, om han det gitter. Om natten derefter fick presten en ytterst

evår värk i alla leder och förstod nu att det var helgonet. Strax lofvade han
att alla år fasta vid Henriksmessotiden, och blef sä äter frisk igen.

Men huru nu dermed må sig förhälla, sä är dock visst, att Åbo dom-
kapitel ännu idag1 bär i sitt vapen en afiwggon tumme. Och Sanct Ileurikp

ben begrofvos förstiNousis kyrka, och fördes derlfrän till Åbo är 1300, hvar-
efter biskop Hemming lät inlägga dem i ett silfverskrin och biskop Magnus
Tavast säges hafva försilfrat helgonets armar och hufvud. IÅbo domkyrka
förvarades dessa öfverlefvor till det ryska infallet 1713, då de förkommo och
sägas hafva blifvit af grefve Douglas förde till Petersburg. Men Sanct Hen-
rik sjelf ärades alltunder pafveväldeta tid som Finlands skyddspatron, den
der i all evighet står inför Herrens Guds thron och manar godt för Finlands
folk. Och hans beläte sägs ännu länge i lutherska tiden i mänga kyrkor, så-
som man ock visar flera ställen, tillochmedhus, der han skall hafva predikat
för hedningarna.

2. Reso kyrkas bygnad.
(Folksaga. Muemosyne 1821.)

Ifordomtima, sedan Reso församling pä en sockenstämma om våren
Valborgsmcssotidenbeslutit att åt sig uppbygga en prydlig stenkyrka, öfver-
lemnade sokneboerne vördsamligenät sin kyrkoherde omsorgen att dertillutse
en skicklig byggmästare. Kyrkoherden, ehuru nitisk för saken och beredvillig
att efterkomma församlingens önskan, rakade dock härvid istörsta förlägen-
het, emedan han icke visste hvarifrän en skicklig kyrkobyggare vore att fås.
Fördjupadi sina bekymmer häröfVer, vandrade han en vacker sommarafton,
något före den heliga trcfaldighetstiden,utmed stora landsvägen, och tröttaf
vandringen, satte han sig pä en sten invid vägen. Efter en stund kom längs
vägen en välklädd man, som höfligt frågade honom hvartät prästgården vore
belägen. Den okände sade sig ha hört omtalas att Reso församling ämnade
bygga en ny kyrka, och ville han derföreanmäla sig hos kyrkoherden som
byggmästare. Med glädje gaf presten sig tillkänna såsom den han sökte och
bjödhonom med sig hem. Här undfägnade pastorn sin gäst pä det bästa och
erfor nu att han var en vandrande mäslare frän vida aflägsna främmandelän-
der och atthan, emot en måttligbetalning,ätoge sig att ännu innan höstenupp-
bygga ät församlingenen vacker kyrka. Sitt namn uttalade han med sä främ-
mande ljud, att presteu knappt kunde eftersäga det. Dagen derpå samman-
kallade presten sockenstämma, framlade den nykomne mästarens ritning till
kyrkan och de af honom föreslagnabetalningsvilkoren| allt beviljades af de
förnöjdesockenmännen, ochnubortgick mästaren, för att, som han sade, skaffa
6ig arbetare och mcdhjelpaie till byguadeu.
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Nägra dagar derefter återkom han med en enda karl. Prosten, som
blef något stöttatt se honom sä litet ordhällen, frågade när hans omtalda
medhjelpare skulle infinna sig. Hvarpä han ganska kort svarade, att han nog
skulle komina tillrätta med denna enda. Detta gjorde han äfveii. Mästaren
framförde sjelf alla stenarna och uppfördemurarna, och den andre arbetade
natt och dag ismedjan. Det led med arbetet otroligt hastigt, och redan vid
skördetidens slut var kyrkan taktäckt och blott inredningen och putsningen
äterstodo. Af allt detta tog sig presfen anledning att misstänka, det icke allt
etod rätt till med dessa flinka kyrkobyggare och beslötderföre yppa sin fruk-
tan för en gammal vän, hvars röd han under så betänkliga omständigheter
ville inhämta. Till denna sin vän. som boddeien aflägsen del af socknen,
begaf han sig tidigt om morgonen före Korsmessodagen och beskref för ho-
nom de okände byggmäsfarnes underverk. Denne sade sig nu med visshet
kunna försäkra,att kyrkobyggarne voro ingenting mer eller mindre än tvenne
mäktiga bergtroll, som, snåle efter församlingenssilfverpenningar, iklädt sig
menniskohamn och åtagit sig bygnaden. Dock, tillade han, känner jag en ut-
väg att göra dem ett stort spratt, hvarigenom de skola blifva de efterfiskade
penningarne förlustige.Dertill behöfvesblott, att vi på något sätt söka utleta
deras verkliga namn; känne vi engäng dessa, sä är all deras makt öfver oss
och bygnaden alldeles upphäfven, och församlingen kan då tryggt glada sig
öfver att äga en prydlig kyrka samt dessutom sina penningar ibehäll.

Lugnare till sinnes, återvände nu presten hem mot aftonen, men som
han beständigt grubblade pä sin gamle väns ord, tog han miste om vägen och
märkte ej detta förr än han ien obekant skogstrakt öfverraskades af afton-
skymningen. Han bjöd dä tillatt åter leta sig fram till vägen, men förgäf-
ves; mörkret tog alltmera till och sä fann han sig tvungen att tillbringa nat-
len i skogen. Trött af den länga vandringen, lade han sig under ett träd,
välsignade sig och insomnade tungt. — Omkring midnattenblef han plötsligt
uppväckt af ett starkt och gällt skrik, som liknade ett barns och tycktes kom-
ma ur djupet af skogen. Strax derpä hördes en grof qvinnostämma rytande
bainia barnet, men dä del fortfor att skrika, hördes qvinnan börjavagga och
vyssja destomera samt med danande stämma, likasom för att öfverröstabar-
net, sjunga följande vaggvisa:

*) Killibygger kyrkor, Nalle smider spikar i det penningrikaReso-landet.
**) Bort,Killi, från kyrkan! Bort, Nalle, från takåsen!

Killi kirkkoja tekee,
Nalle nauloja takoo

Rahallises' Raisionmaas' *).
Hemskt skållade skogen af denna säng, blandad med barnetsgrät. Pre-

sten, som blifvit skrämd af det ovanliga ljudet midt i natten, gladde sig dock
ät denna händelse, dä han derigmiom trodde sig ha fatt vela att Killi var
namnet pä, kyrkobyggmästaren och att dennes medhjelpare hette Nalle. Han
kunde väl förmoda att den vyssjande qvinnan var Killis hustru och barnet
hans barn. Sedan det småningom blifvit tyst iskogen, inslumrade presten
åter och vaknade vid daggryningen. Nu hittade häri snart pä vägen och, ti-
digt hemkommen, var han glad att icke hafva försummat sin ottesängspredikan.

Morgonen derefter gick han till kyrkan och fann den uäslan färdig;
blott några prydnader äterstodo. Han yppade ej sin upptäckt för någon, men
dä aftonen var inne, gick han äter till kyrkan och säg båda byggrnäslarne
sitta pä tak-kammen, för att fästa några prydnader pä gaflarna af kyrkan.
Dessa prydnader voro iform af kors, men arbetet ville icke lida under deras
annars så flinka händer. Då presten såg deras oförmäga att fästa korsen vid
kyrkogaflarna, styrktes han än mer i sin tanke, att de voro, såsomhans gamle
vän sagt honom, onda troll, hvilka han lätteligenkunde fördrifvamedelstkors-
tecknet och yppandet af deras verkliga namn. Han gjorde derföre det heliga
tecknet och ropade med högröst:

Pois, Killi, kirkosta!
Pois, Nalle, harjasta!**)

Och se, trollen blefvo i hans åsyn förvandlade till tvenne stora korpar, hvilka
med ett förfärligt skri höjde sig i den mörka rymden. Denna lyckliga utgång
af sitt påfund berättade presten sedan för soknemännen, hvilka hos honom an-
höllo,att som kyrkan numera vore fullkomligt färdig, han instundande Mi-
chaélidag ville högtidligeninviga densamma. Detta skedde äfven.

En kort tid derefter omtaladesiskärsdeknarna omkring Äbo, att en
ofantligt stor jätte vandrade kring och skrämde folket. Mänga hade sett ho-
nom, och alla instämde deri, att han varit sä högsom en fura och gått klädd
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igråa klädet1utan mössa pä hufvudet, bärande på ryggen en ofantlig klippa
ien lädersäck, att han under sina vandringar lika litet aktat sjö som land,
och att vattnet i den djupaste sjö ej nätt honom längre än till stöfvelkragar-
na. Tillika omtalades han allestädes hafva frågat efter vägen tillResö soc-
ken, dit han sades ämna sig, iäfsigt att hämnas på soknemäiinert, för det dö
icke, enligt aftäl, betalt honom penningarne, soni de voro honom skyldiga för
den nya kyrkan. Och hade hail derförehotat att nied den iiämndä stora klip-
pan krossa hela Heso kyrka, pä det sokueboerné icke måtte hafva nagöu
fromma af sitt bedrägeri*

Allt detta hann äfven till Reso sokneboers kunskap, och de sökte råd
hor sin visa kyrkoherde. Denne gissade strax pä Killi och ansåg det vara
bäst att genom något medel fä Killis egen hustru på församlingens sida., föt
att genom hennes medverkan afvärja faran. Han företog sig derföreatt upp-
söka henne iskogen och öfvertalaheniie att genom hägot påfund afleda sin
man frän soknerts granskap. Efter en stunds vandringiden skogstrakt^ der
han förut hörtbarnet gräla, fann han en gammal och ful jätteqvinna sitta vid
ingången till en bergsgrotta och vagga ett jättebarn, som sof ien af stora
stenhällar sammanfogad vagga. Presten frägade henne omhon icke vore den
mäktige Killis hustru och om hon icke nyligenhörtnågot om honorm Qvin-
nan svarade att hon visserligen vore bergskonungeu Killis hustru, men att
hon ej sett honom sedan förlideil var, då han begynte bygga Reso kyrka*
Säkert, tillade hon, har det händt eiler skall det hända honom någon olycka,
emedan barnet hans gråter allljemt och jag ej på något sätt kan få det att
tystna. Ocksä har Killi redan bordt komma hem, men litet har han alltid vår-
dat sig om sin hustru och sitt barn, och ehuru rik pä guld och silfver han
är, får jag alltid lida brist och nöd.

Presten omtalade då hennes mans Underverk vid Reso kyrkas bygnad
och den fara, som nu förestodkyrkan, samt frågade henne, om hon icke för
en frikostig belöningville afleda honom frän trakten. Härvid blef hon först
mycket uppbragt och vägrade alldeles att ingå i prestens planer, men dä hon
erhållitnågra blanka guldstycken samt löfte om ännu flera, lofvade hon sä
vilseföra sin man, att han ej mera skulle återkomma. Hon lyftade nu vaggan
med det somnade barnet in igrodan, reste en stenhäll utanför ingången och
begaf sig ut ibyarna. Här gick hon ien gammal tiggargummas skepnad

omkring och samlade sa mahga utslitna skor och sä mänga äfbrutna årar hon
kunde öfverkomma, och försedd med dessa, begaf hon sig till nänr.äste sjö-
strand. Här skaffade hon sig en gammal båt, lastade den med de gamlaskor-
na och de afbrutha ärorna samt rodde ut till sjöss, för att träffa sin man.
Honom möttehon snart vadande niidligenotn fen stor fjärd, der vattnet gick
honom ända till stövelkragarna. Killi, som allt ännu bar den ofantliga klip-
pan, sade, när han fick se sin hustru: det var väl jag träffade dig, jag har
ämnat mig tillHeso, för att krossa deras hyä kyrka, för hvilken de ej vilja
betala mig byggarelön,men jag hittar ej vägen. Du som känner den skall
nu visa mig dit. — Hustrun svarade: mycket har du förvillat dig, om du här
i granskapet söker vägen till Reso. Den orten ligger in i landetmycket längt
härifrän, bakom mänga berg och insjöar; jag kommer just derifrän, och se
bara huru mänga par skor jag utslltit under färden öfver bergen och hedarna
samt huru många par åror jag rott sönder under färden öfver insjöarna. —
Vid denna underrättelse blefKillinedslagen och sade: efter det är sä långt
dit, vill jag ej mera bära denna sten, nog finner jag en sådan ochså närmare
kyrkan. Härvid uttog han stenen ur säcken samt utkastade den på närmaste
strand och begaf sig med sin hustru inåt landet.

Pä detta sätt har nu Reso kyrka blifvit uppbygd af bergstrollen. Men
Killis sten visas ännu i denna dag på stranden af Ruiisala ö,enhalf mil frän
Åbo. Det är en ofantlig lösryckt klippa, kallas ock af alla i nejden boende
Kukkarokivi, d. a. päsestenen, emedan den burits i trollets påse, samt
tjenar sjöfarande till landkänning. Fjärden härulanförebär ock namnet Kuk-
karokivi-auko samt ar känd för sin djuphet och sina höga, tvärt bry-
tande böljor.

3. Letala Kyrka.
(Åbo Tidn. 1785).

Sex och en fjerdedels mil norrom Åbo ligger Letala kyrka invid stora
landsvägen tillBjörneborgoch Österbotten. Namnet Letala härledes frän fin-
ska ordet laita, som betyder ett litet bräde eller slöjdämne,hvarmed invå-
iiarnes färdighet i trädslöjd antydes. Igamla domar kallas soknen Unda-
mala, efler en stor by af detta namn, der den aldsla kyrkan skall ha varit
belägen. Traktenär ganska rikpä vatten, och förCO är sedan räknade man der
ända till 70 sjöar och träsk, men numera äro icke så fä af dem uttorkade.



78

Letala gamlakyrka har för sin tid varit ganska vacker och bygd af grå-
sten 1403, hvilket åratal iganska oläslig munkstilfinnes a kyrkans östravägg.
Hon är 54 alnar lång och 23 alnar bred. Om dess grundläggning och bygnad
har lagläsarenHartvig Henrikson jemte Nils Kijl frän Nykyrka besörjt, och
den sednare har haft bestyr med hennes målning. Man finner der Falcken-
bergska slägtens vapen och graf, och störstaklockan iklockstapelnär för-
ärad ar 1643 af grefve Gustaf Gustafson Wasaborg, den store Gustaf
Adolfs naturlige son, under hvars grefskap Letala den tiden hörde.

Men den märkvärdigaste omständighet vid Letala kyrka är måhända
följande. Utanföre på kyrkans östra \ägg fanns åtminstone för 60 år sedan
en hufvudlös menniskobild af träd, insattien niche imuren. Anledningen
härtill skall ha varit denna. Enligt ritningen skulle kyrkan byggas lika stor
som Wirmo kyrka. Men byggmästaren, som dervid lade hand, har gått ifrån
ritningen och förfarit efter sitt eget hufvud, sä att kyrkan blef långt mindre
än hon skulle blifva. Hvad nu hans mening dermed må ha varit, om det sked-
de af vårdslösheteller af egennytta, derom tiger berättelsen. Men ganska
strängt blef han derfore straffad, ty han halshöggs pä kyrkobackenochhonom
till evärdelig nesa uppsattes nämnde beläte ikyrkomuren.

Skulle nu sä strängt förfarasivåra dagar, sä är väl troligt, att entre-
penörer noga betänkte saken, innan de inläte sig i sä halsbrytande företag,
som denne byggmästares. Hvad man nog kan märka, är att Letala och Wir-
mo gamla kyrkor annars äro mycket lika, utom att Wirmo är större. Hvilket
synes styrka berättelsens sannfärdighet.

4. Pitkä Piena och Wehmo kyrka.
(Mnemosyne 1820).

Wehmo kyrka är ock ganska gammal och går med all säkerhet upp till
ISOOtalet. Ide gamla tider strax efter kyrkans uppbyggandelefdeiHollari
by invid samma kyrka en ung man, som i orten var vida känd både för sin
vilda lefnad och sitt sköna utseende. Hollari by var dä ock kyrkoherdens bo-
ningsstäHe. Dagligensökte den fromme presten att med sina förmaningarföra
ynglingenpä en bättre väg, men förgäfves,han fortsatte utan hejd sitt vilda
och tygellösalefnadssätt. Engnng hade denne man, hvars namn under tider-
nas längd förlorats, fallit pä det oräd att fria till tre de skönasteflickor isok-

nen på engång. Ehuru de voro af ett fromt och dygdigt sinnelag, lockade
han dem med sitt sköna utseende till genkärlek och fick deras ja, men ålade
hvar för sig sträng tystnad, emedan, som han sade, mänga afundades hans
tillkommande lycka. livar for sig trodde sig derföre vara hans enda trolof-
vade och höll äfvcn troget sitt tysthetslöfte. Nägon tid derefter bjöd han en
dag i all tysthet flickorna komma till honom, för att beskåda hans stora rike-
domar.De kommo, men, enligt hans önskan, på olika tider, sä att de ej kun-
de träffa hvarandra. Då föresloghan dem hvar och en att qvarstadna öfver
natfen, hvarpå följande dag presten skulle tillkallas och brölloppet firas. Efter
många invändningar gingo flickorna in derpä, och nu föresloghan dem att
ännu samma afton taga den på orten vanliga brudbadstuganihans nybygda
badhus. Härtill voro de äfven villiga,badhuset eldades, och då det redan li-
dit in på natten, underrättade han dem hvar försig att badet väntade, tia
infördes de en i sender ibadstugan. Strax instängde han dem, antände hu-
set och innebrände dem alla tre, döf för deras böner om hjelp och förbarman-
de. Som både hans tredubbla förlofning och flickornas besök var en hemlig-
het för alla i byn, blef denna hans illgerning icke känd, utan man trodde all-
mänt att hans badstuga uppbrunnit af vådeld.

Detta skedde i början af hösten. Men bittida om Allhelgonamorgonen
fanns dentie man liggande död utanför tröskeln af sin boning. Han var allde-
les naken och tycktes ha blifvit utkastad från sin förstuga. Kroppen var öf-
verallt blå, likasom hade han blifvit kramad till döds. Hans hastiga och be-
synnerliga dödblef väl ett allmänt talämne och mången skakade dervid be-
tänkligt pä hufvudet, men rätta orsaken kände ingen. Ehuru hans lefnad va-
rit ogudaktig, ville dock kyrkoherden låtahonom få en hederlig begrafniug,
och söndagendcrpä begrofs han verkligen invid kyrkogårdsmuren. Följande
måndagsmorgon, då klockaren skulle gå in i kyrkan för att hämta något der
qvarlemnadt, fann han till sin stora förvåning liket i full svepning stående i
en niche vid stora kyrkodörren.Man kan (änka att han ej var sen att berätta
detta för presten, som lät undersöka grafven och fann den öppnad,hvarpähan
lät ånyo begrafva den döde. Men följande morgon fanns denne äter stående
isin svepning vid kyrkodörrensamt grafvcu åter öppnad; och ehuruväl mån-
ga försökgjordes att gömma det sällsamma liketi jorden, så fanns det dock
alltid ånyo ofvan jord och på sin förra plats. Slutligen vågade ingen vidröra
det. Kroppen blef småningom alldeles förtorkad, och sedan svepningenbort-
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fallit,stod han vid kyrkodörreusåsom en hög, askfärgart och hotande skep-
nad. Många berättelser voroisvang om hans gudlösa lefnad, hans förskräck-
liga diid och hans ännu förskräckligareoro efter döden. Och det förtorkade
liket var vidt omkring i nejden bekant under namn af Pitkä Piena*).

En läng tid derefter, sedan den fromme gamla kyrkoherden längesedan
var död,och likaledes hans son, som efterträdt honom i embetet, förestods
Wehmo församling af en ung man utan den gudsfruktan och det saktmod,
som man den tiden fordrade af en kyrkoherde. Pä prestgärden gjordes män-
ga och stora förberedelser till den snart instundande julen. Långväga främ-
mande voro bjudne och väntades om julaftonen. Dessa ankommo sent på <jväl-
len, och då samtalet vid bordet föllpä ortens märkvärdigheter, omtalade pa-
storn ganska lättsinnigt de sällsama säguer, som voro i svang omPitkäPiena.
Flere af gästerne, isynnerhet de unga, visade mycken lust att ännu samma
afton se den ryktbara mumien, hvarföre de ville öfverlalaen af gärdens gam-
la drängar att gä och hämta dödsmannen till prestgärden. Drängen vägrade
dettabesfämdt; ty, sade han, ännu har ingen vidrörtPitkä Piena, sedan han
eist blef begrafven, och föröfrigtvore det icke rädligt att så här vid midnatts-
tid gifva sig ifärd med en ogudaktig menniskas lik, allramiust vid sjelfva
julottau.

Dä drängen ej stod att öfvertala, vände sig de öfverdädigcgästerne till
en ung och rask piga i gärden, samt lyckades att mot god betalning förmå
henne att hämta till dem Pitkä Piena. Hon gick, lyftade utan svårighet den
hiskliga gestalten frän urholkningen och kastade den värdslöstpä halmen fram-
för de nyfikne. Desse betraktade honom noga, förundrade sig öfverhans hemskt
stelnade anletsdrag och hans ovanliga lätthet, samt slängde honom af och an
ihalmen. Sedan de härmed ledsnat, bädo de pigan återföraPitkä Piena till
hans gamla plats. Och hon gjorde det.

Men idetsamma hon ville insätta mumien ihans niche, omfattade han
henne med stark arm och utbrast med grof stämma: Olyckliga, du har varit
djerf nog att imidnattens mörker föra mig frän min femtioärigahviloplats och
lemna mig till spott och hän för oförständiga. Nu vill jag hämnas och straffa

*) Kan öfversättas med Den långa styltan eller Den långa hållaren. Piena betyder
nemligenett vid fogningar inpassadt tvärträd, som håller tillsammandet hela.

dig. Jag skall krama dig mellan mina armar och ån skall imin famn för-
stelna till en lika ryslig skepnad som jag, tillspillogifven för efterverldens
spott och han. Dock — ett enda kan rädda dig. Gä inikyrkan, dess dörr
finner du öppen och der ser du tre unga qvinnor, som fira sin gudstjenst.
Dessa hafva ilifvet varit mina trolofvade och dem har jag för femtioår sedan
idjupa miduatten innebrändt. Allt sedan min död har jag stått utanför denna
kyrkodörr, för att tigga af dem förlåtelse förmin illgerning, men ännu har
jag ej kunnat erhålla den. Sjelf får jag icke ingå iHerrans hus; gå derföre
du och anropa dem om förlåtelse för mig, på det att mina ben, efter mänga
ars vånda, mätte fä ro i grafven. Kan, du beveka dem dertill, så är du fri;
iannat fall vet du hvad dig förestår.

Darrande af den grufligaste ängest, gick pigan in ikyrkan, hvars dörr
fanns öppen. Helgedomen var klart upplyst af en otalig mängd ljus och en
mild melodisk säng framsväfvade, som af anderöster, ur dess inre. Ien bänk
närmast altaret sutto tre unga hvitklädda flickor; de sjöugo med mycken an-
dakt gemensamt ur en stor bok. Med stapplande steg nalkades dem den dar-
rande pigan och sade: eder mördarestår i ånger och ängslan derute; förlå-
ten honom för hans ängers skull! — Nej, svarade alla tre pä engäng, vi för-
låte honom ej! —

Med detta svar gick pigan (Hlbaka. Gå åter in och bed!
sade till henne Pitkä Piena. — Hon gick då för andra gängen in ikyrkan,

bönföllgråtande och sade: förläten honom, om ioke för hans, sä ålminstoue
för min skull, ty annars är jag förlorad!

— Nej, svarade äter alla tre, vi för-
läte honom ej!

—
Skälfvande framfördepigan detta svar. Gå ännu engäng!

röt den förfärlige dödsmannen. Och erhåller du ej heller.nu deras förlå-
telse, sä finnes för dig intet hopp meraitiden o,ch för mig intetmeraievig-
heten.

Nu gick den olyckliga flickan för tredje gängen in, knäföll vid altaret
och sade: förlåten honom dock, om icke för hans och min skull, så förvar
frälsares Jesu Christi skull! —

Och nu rörde sig de hvitklädda skepnadernas
läppar mildare än förr, och de sade:vi förläte honomI

—
Och sängen tyst-

nade, skepnaderna sjönko tillsamman, ljusen slocknadeoch utanförkyrkanhör-
des en graf med dån igenfalla. Och pigan återvände och berättade Itvad hon
sett; Men Pitkä Pieua var för alltid försvunnen frän sin plats vid kyrko-

dörren.



5. Biskop Hemming och hans kanonisation.

År efter Christi börd 1340, dä kristendomen varit iFinland predikad g
sedan etthundrade ältatiotreär, uppsteg pä Åbo biskopssäte Hemming,den '
elfteiordningen efter Sanct Henrik och, honom inräknad, den tolftebiskopen. ?
Han hade tillförehevarit domherre iUpsala och Åbo samt valdes, för sinsto- \
ra fromhets skull, icke genom formeligt val, utan, som man den tiden sade, 2
genom gudomelig ingifvelse.,, Åfven rättfärdigade han detta val genom att 5
isju och tjugu är med stor vishet och kraft vara den finska kyrkans öfver- J
herde. Under honom inträffade svåra tider. KonungMagnus med tillnamnet g
Smek gjorde ett olyckeligthärtåg motRyssland och blef tillhakaslagen, hvaraf |
uppkom stor förödelse och manspillan. Kort derefter härjadeinorden den %
grufligaste pest, som någonsin varit, den förskräckligadigerdöden, hvilken \
troddes hafva bortryckt en tredjedel af menniskoslägtet. Vid samma tid var %
äfveu i Finland inre oro och oenighet, ianledningaf folkets vägran mången- S
städes att betala tionden, presteriies motvilja att lefva iogift stånd och de *
kunglige stäthällarnes förtryck. Under allt detta förfor biskop Hemming med i
stränghet och klokhet, jemkande der det behöfdes, men obevekelig i att fast- g
hälla kyrkans rättigheter, efter tidens tro under påfveväldet. Hvarföre ock g
uägre säga att han af konung Magnus, försin frimodighet, blifvit fängslad; '

men detta är ingenstädes bestyrkt. Isjelfva verket var Hemming den, som £
under konungamakfens svaghet, grundladede finska biskopamesfurstliga makt, \
sädan man hundrade år derefter ser den idess högsta glans under den väl- 5
dige kyrkofurstenMagnus Olai Tavast. Hemming icke allenast inrättade dom-

'
prostevärdigheteniÅbo och fullkomnade sålunda det andliga väldets meka- J
nism; utan han utsirade äfven Åbo domkyrka på det herrligaste med egode- g
lar, smycken och skrudar samt förärade till densamma en samling böcker, 5
hvilket vill säga mycket på den tiden,när mången bok värderades lika med S
ett behållet bondhemman. |

Samtidigt med Hemming lefde det berömdasvenska helgonetBirgitta g
af Braheätten. Det har blifvit räknadt den stränge bispen till stor berömmel- g
se, att han med SanctaBirgitta stodiförtrogen andelig vänskap och af hen- '»
ne högt värderades. Ide s. k. Birgittas uppenbarelser finnes om detta deras g
förhållande ett drag antecknadt. Det hände sig uemligen att Birgitta engäng %
i ett samqväm satt (ill bords med biskop Hemming och dervid, till Guds ?

ära,,, lät slff allehanda läcker spis väl smaka. Men biskopen tänkte isitt
sinne: hvi afhSller hon sig icke frän läcker spis, hon som dock har denhelige
andes gåfvä? Dessa hans tankar visste Birgitfa ej; men om aftonen vid ves-

pertiden hörde hon i andanom en röst som sade: se, din granne vid bordet
umgås med bekymmer öfver din spis. Och hon berättade detta för Hemming,
som bekände att han så illa tänkt och anhöllom hennes förlä(else samt för-
bön. Tredje dagen tierefter har jungfru Maria visat sig för Birgitta, med
dessa ord: sag ät biskopen, att efter han plägar begynna alla sina predik-
ningar med mitt pris, och efter haii dömdedig vid bordet efter sitt omdöme,
men detta icke härflöt af ilvilja,utari af kärlek: alltså bör hans kärlek hug-
svalas. Säg honom att jag vill vara honom en moder och framställa (presen-
tare) hans själ för Gud.,,

Biskop Hemming afsomhade år 13C7. Ehuruväl Sanct Henrik var som
helgon ansedd och Finlands skyddspatron, öfverlade dock efterföljandebisko-
par, huru de skulle tillvinna en infödd finsk man den äran att af romerska
kyrkan offentligen som helgon utropas (kanoniseras). Och sedan man med all
flit samlat åtskilliga berättelser om under, som skulle ha tilldragit sig vid bi-
skop Hemmings graf, samt ställt hans fromhet och stora förtjensterom kyr-
kan i dagern, sä lyckades svenska sändebudet iRom Hemming Gadd är 1499
att af påfven utverka en höglideligflyttning af Hemmiiigs stoft, hvarpå sedan
skulle följahans ännu högtidligare kanonisation. Denna gick väl om intet,
till följdaf tidernas oro och evangclii uppkommande ljus; men förstnämnde
högtidlighet, som iFinland var sista efterskenet af katholicismens och medel-
tidens hierarkiska ståt, ägde rum i Åbo är 1514 och är noga pä förhandbe-
skrifven i ett bref af samme Hemming Gadd till domkapitlet iÅbo. Det ly-
der som följer.

Vördige herrar och fäder. Dessa cflerskrcfne artiklar äro ivår helge
faders päfvens och Romare gärd hällandes,när som någon heliger inan, jung-
fru eller qvinna upphäfves och helig hällas skall. Så skedde i deu salige Bo-
naventuras och Leopold!kanonisationer.

Först skall midt i kyrkan en park af bräder byggas, sä vid och bred
kyrkan är emellan pelarena, 30 alnar läng och 4 alnar hög. Deruppä skall
göras ett altare, hederlig,en bredt och långt; deroppä skall högmessansiigas,
och uppå den parken kommer ingen upp, utom riksens förcstiindare, alla som
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irädet aro och gode män flere, med alla bisper och värdiga prelater af cle-
reciet och tjenande bröderna. Der skall vara en port före, att ingen tränger
sig in, utanhan är tillskickad. Midt på trappan skall porten vara och tvä
gode män skola vakta honom.

Om J icke hafven skrin att strax lägga helgonets qvarlefvor uti, dä
tagen en fyrkantig eller afläng kista och läten henne förgyllamed mälareguld
och helge biskop Hemmings vapen pä alla sidor.

Itera är sedvänja, att alla som gä iprocessionen skola hafva brinnande
vaxljus ihand, så stort som hans stat (stånd) medgifver, dock icke störreän
3 marker vax, och mest 1mark, 2* och I|, allteftersomJ sjelfve velen göra
den helge herren heder.

—
Item är ock plägsed att kasta igrabb (hoptals)

af parken en 4 eller 000 penningsljus för den menige man, sedan processio-
nen är gjord och gudsijeusten begynner; om nemligen .här så skall ske, ty
här är otålig och dryg allmoge.

Item pä hvar pelare ett helge biskop H:s vapen om ett ark stort och
Öfver vapnet ett vaxljus, medan gudstjeust hålles i de sju dagarna. Fränmel-
lersta väggen och hvalfvet, nedåt midten af pelarene, skola hängas grönaqvi-
star pa segelgarn, och blomsterkransar, och emellanhvarannan qvist ellerkrans
ett vapen om ett hälft ark. Desslikes på kyrkogärden och iallakyrkoportar.

Midt ikyrkan skola hängas tre stora vapen, hvart om ett ark, min her-
res riksens föreståndarespå en sida och erkebispens på den andra, och helge
biskop 11. emellau; och de skola vara målade pä båda sidor och fastadeien
krans, så att hvart de vändas, synas vapnen. Ofvanför parken borde vara50,
00 eller100 lampor brinnande med olja, omJ kurmen komma dem ästad; öf-
verst en mot en, deruäst tvä mot två, tre mot tre, o. s. v.

Huru många ljus J viljen hafva på parken, stora och långa, kommer an
på eder. — Item för hvar kardinal iRom 3 ljus,, tvä af vanligt vax och ett
hvitt af jungfruvax; de tvä bärCandatarius, de hvita Cardinalis, och de brinna
medan messan läses.

—
Item för hvar erkebiskop, biskop och protonotarie två

ljus, ett hvitt och ett. af vanligt vax. Desslikes för oratores och alla herrars
(riddares) sändebud, för en rådman tvä, och för gemene ett.

Item skall framför min herres (riksföreståndarens)herberge hela gatan
vara beströdd; desslikes de vördige fäders; och helge Hemmings vapen pä
porten. Ej skolen J första att helge biskop H:s vapen ensamt skall målas,

utan håna helighels persan, ochsä vapnet under högrahanden, eller hnru J da
viijen, men de öfrigavapen allena.

Sedan helgonets qvarlefvor äro med vördnad upptagna, göres först pro-
cession frän högrakoret kring kyrkan, sedan uppä parken, och skrinet bäres
med, af min herre riksens föreståndaremed andre de öfverste inpå altaret pä
parken, och dä sjunges i processionen Veni Creator spiritus.,, När skrinet
stär uppä altaret och Veni creator är utsjunget, upphäfver den vördigstefader
och herre erkebispen sina vördiga händer och ögon till himlen, begynnandes
med sammanknäppta händer Veni sancte spiritus.,, Då dettaUtan collect»
är till ända, begynnes strax litanien, Kyrieelecson; och när Hans Nåd kom-
mer till yttersta versen i Te rogamus, audi nos,,, skall han upphäfvahänder-
na och sjunga ensam 3 verser ?,ut inhoc sancto negotiohujus beati patris beati
H. nos non contingat errare,,*J, och choren svarar Te rogamus, audi nos.,,

Item skola offras 2 bröd om £ spann, ett förgyldt och ett försilfradt; 2
fjärdingar vin, enförgylld och en försilfrad. Först skall ordinarie bispen offra
ett bröd, sedan biträdande biskopen det andra; min herre offrar ena vinfjär-
dingen, närmast högste prelaten den andra, och allt detta fä de som ministre-
ra (tjenstgöra); de fä intet annat offer mera. Vill någon af dem som bära
brödeteller fjärdingarha lägga 50 eller 60 gyllenpä altaret, skall dem ingen
det förtycka. — Alla andra högtideroch ceremonier, som ske skola, kurmen
j ej begripa,utan att Jharven hos eder någon, som visar de påhitt ochstyc-
ken deftill höra,med löpandeeld från hvalfvet och in pä parken och af par-
ken upp till hvalfvet, och två lefvande dufvor med hvar eld; det är ett gan-
ska lämpeligt stycke. Eder begäran att jag personligensjelf skulle komma
berorpå min förman;om Hans Herredömeville gifva miglof, gjorde jageders
vördigheter gerna den fjensten, för mitt namns skull; jag ovärdigebär samma
namn som helge biskop Hemming.

Efter offcrtorium skall hållas fitt latinskt tal på parken: sedan skall
dessutom pä kyrkogärden hällas en predikan om den helge och vördige fader
biskop 11. Kär talet är slut, skall erkebiskopen begynna akten; och som den
begynnes, skall, medanSanetus,, och Agnus,, sjungas, halfva och hela afla-

*) Att i denna., den helige fadren helge Hemming angående förrättningvi icke må
fara ville.
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ter samt stycken af aflaten alltjemt kastas ned frän hvalfvet, och deribland
blå, gröna, gula och hvita blomsterblad, allt utan stjelkar, äfvensom lefvande
fåglar, små och stora, dufvw,hjerpar, steglitsor, sparfvar och andra små fin-
kar, de der flyga af och till i kyrkan samt qvittra. Dertill gå väl 2 eller 3

spann blomster åt, förutomaflaten. Af den går väl ock vtdpass lika mycket
åt, och deribland röda (?), runda, aflänga och haUVa mest; ty de sjunka sna-

rast ned, här de äro hela. Och pä golfvet vid hvar pelare skall göras parfym
med rökelseoch myrrham, sä det ena möter det andra mellan hvalfvet och
kyrkogolfvet. Två häl äro på hvalfvet och man kastar genom dem båda.

Item små bollar af linblär,stora som en valnöt och fyllda med etthälft
nötskalkrut, skola kastas ned med eld; det ser bland det öfrigaut som ljung-
eld. Vapnen, både stora och små, en 5 eller 600. skola bjudaa allestädes om-
kring bådeikyrkan och pä kyrkogården, kastas näftals, kringdelas iriddar-
nes hörbergenoch bortgifvas.

Sedan ceremonin är slut och messan likaså samt välsignelsen gifven,
sjunges för jungfruMaria eller annat som för dagenpassar. Dernäst för nöd-
torftig väderlek Domine Rex.,, Dernäst för frid och näde Da pacem.,, Och
ytterst för alla kristna själar och elände Clementissime.,, Dä allt detta är
slut,är bäst att gå hem och snacka iskinkan, den sådant hafver, och dricka
godt finskt öl. Klockan blir väl kring1 förrän allt är slut, ty päfven iRom
begynner förrättningen vidkl. 12 och 13 (12 och 1) och slutar den ej förrän
mellankl. 18 och 19 (6 och 7).

Aftalen med alla som i staden bo, att alla gator äio rena utanalldyng-
ja, löfvade och med gräs strödda, samt midtemellan alla hus på gatornablom-
sterkransar och löfqvistar upphängda, allteftersom enhvar vill göra sig sjelf
och den helge biskop Hemmingheder. Töcken högtid sker aldrig mer ideras
och våra dagar, som nu lefva, det är utan tvekan. Den som gör den helge
herren heder här i verlden, den hedras af honom i himmelrike, utan tvekan.

Under måltiden skola vid bordet läsas den helge herrens lefverne och
underverk för allanärvarande. Desslikes skall varaparfym der kosten hålles
(maten serveras) till måltiden. Den som läser skall vara en af eder kyrkas
prelater, till det minsta en domherre, och medan han läser, skola framför ho-
nom stå två brinnande bloss. Huru mänga bloss J viljeu hafva för den vör-

digste fader erkebiskopen, med alle de andra vördige fäder, samt för minher-

re riksföreståndaren och de som sitta jeinteHans Herredöme, störiedert skön.

12 par unga raska karlar, hvar med enmålad stäng om 3 alnar ihand, skola

hälla enhvar iden andres stång-ända, och emellan dem går sakramentet och
skrinet, min herre och menige rådet, att ingen tränger in uppä dem.

Item, vördigefäder och herrar, detta är uppsatt igod mening, att J
deraf besinnen huru den heligahögtid tillgå skall. Hon sker ieder tid och
aldrig mer sålänge J lefven. Jag vet ingentingmera som eder fattas än lam-
por. Och J hafven icke målare der istaden; skicken bud tillReval eller ut
till Stockholm; der är en ganskakostelig snickare,, etc.

Biskop Hemming ligger begrafveniÅbo domkyrka.

6. Biskop Magnus Olai Tavast.

Tre biskopar med namnet Magnus hafva herrskat öfver den finska kyr-
kan, alla tre utmärkte och om fäderneslandet förljente män. Den andre af
detta namn var Magnus Tavast,den sjuttonde af Finlands biskopar. Ta-
vastska slägten var under katholska tiden en af de mäktigasteiFinland; dess
stamgods var AlasjokiiWirmo socken, hvilket Olaus Tavast inköpt för 250
marker silfver och som sedermera kallades Tavastila, Här föddes år 1357
Magnus Olai.Isin ungdom studerade han, lik mången annan Finne, vid uni-
versitetet iPrag, der Johan Huss lärde, och erhöll der magistergraden,hvar-
efter han ingick iandliga ståndet. ISverige, Danmark och Norige var den
tiden Erik XIII af Pomern sin mäktiga mosters, Drottning Margarethas,med-
regent, och hos honom stod den genom bördoch lärdom lika ansedde klerken
istor gunst, som synes af att Magnus år 1406 fick Thokela gods i Wirmo
med allom konungslikom rätt,, samt sedermera hela Masku sockeni förläning
för lifstiden. Han sägea ock hafva varit konung Eriks kansler samt arkidia-
conus iÅbo.

När biskop Bero Balk är 1412 afsomnade, befann sig Magnus på be-
skickningiRom hos den af kristenhetens dåvarande tre påfvar, Johannes
XXIII,som då der residerade. Här fick han underrättelsen om sitt utnäm-
nande till biskop iÅbo och invigdes iS. Catharin» kyrka till denna värdig-
het. Pä återfärden till fäderneslandet öfvervintradehan iParis, hvars univer-
sitet den tiden jemte högskolornaiPrag och Oxford, bildade hela den lärda
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verldens föreningspunkt. I38 är förde han med högstaära och vishet den
ondliga spiran IFinland. Mycket var under biskop Beres ålderdom förfallet.
Magnus upprättade allt.Hans verksamma hand hann till öfverallt. Han bygde
ett biskopshus af sten, flyttade Nådendals kloster, befastadeKuustö, inrättade
fattighus samt ett hospital iÅbo, det farstå iFinland (sannolikt för spetäl-
ekan), ökadehögstbetydligt kyrkans inkomster, förmådde enskilde rike män
att bygga kapeller och inrätta prsebender, stiftade S:t Andre» och tre konun-
gars gillen,hvart med sitt kapell. Finland betäcktes under hans tid med en
stor mängd af dessa små, men varaktiga stenkyrkor, hvilka ända tillvårada-
gar församlatsä mänga slägten inom sina murar. Biskop Magnus var Fin-
lands störsto Merark, en päfve i sin ort, hvars bud och vilja landet lydde
utan gensägelse, medan unionskonuugarneiSverige till- och afsattes. af bön-
der, adel och prester. Han, som före sin tid fann 6 domherrar i Åbo och ef-
terlemnade10, som öktekyrkans glans med dubbla antaletprsebendater, chor-
sångare, altaren, som till domkyrkan förärade dyrbara böcker och ännu dyr-
barareklenodier och skrudar, som med störstadrift återställdedensamma efter
den förödandebranden 1429, som under tre konungar,lik en annan Joseph,w
intog en af de förnämstaplatserna i rikets råd, samt vid hvarje tingsstugalät
på sin bekostnad bespisa ett antal fattiga

—
han hedrades ock af sin samtid

med nästan ett helgons ära. Krönikan säger om honom att hans namn var vi-
da berömdt, ej allenast inom hans eget stift och Sverige, utan äfven hosRys-
sar och andra främmande folk, och ingen af den finska kyrkans män, förutom
Hemming^ har ph sin tid utfört sä stora och sä prisvärda verk, som han.

År 1420 företogbiskop Magnus med stora kostnader en vallfart tillden
heliga grafven och lät pä återresaniVenedig förfärdiga de kostbara skrudar,
hvarmedhan sedan iÅbo domkyrka ökade gudstjenstens glans. Slutligen,när
han kände sig af ålder försvagad, nedlade han år 1450 sitt embete, som öf-
vertogs af hans systerson Olaus Henrtci, samt afsomnade är 1452 isin gård
invid Nädendals kloster 95 är gammal. Hans stoft hvilar i det af honom in-
stiftade Christi lekamens chor iÅbo domkyrka, hvarest man ännu kan idet
flerfaldigt skadade jerngallret läsa orden ANNO DOMINI 013. CD. LII.
MAGNUS OLAI EPISCOPUS. HELP MARIA! Den marmorskrift, som

dessutom var ristad öfver hans graf, förstördesgenom branden år IGBI. Men
hans namn skal! lefva lika länge som den finska kyrkan.

7. Biskop Michael Agricola.

Påfvedömet var fallet 1 hela norden, Lutherdomen hade ryckt spiran ur
kyrkofurstames händer och lagt den ikonungames, mennlskorna vågade åter
tänka fritt och deuna tankefrihet födde ur sitt sköte en ny verldsålder. Bi-
skop Arvid Kurck och Finlands katholska biskopsdöme voro förgångna iBot-
lenhafvets vägor, Peter Särkilax hade predikat dennya läranochMartinSkyt-
te, konungens man, hade efter konungens vilja omformat den finska kyrkan.

Ihans ställe trädde, efter 4 års vikariat, år 1554 Michael Agricola,en
fiskares son frän Thorsby iPerna socken och tillförene rektor vid Åbo skola.
Samma är hade Finland delats i tvenne- stift och Agricola fick det vestliga
och förnämligare,Åbo stift.

Han hade inhämtat sin första lärdomiÅbo skola, vann i en sednare
tid magistergradeniLuthers stad, Wittenberg, och återvände derifrån med
rekommendationtill konungen frän Luther och Melanchton. Under sin studie-
tid åtnjöthan inkomsterna af S:t Lars' prsebende iÅbo och behöll dem sedan.
Han var en nitisk rektor, som gjorde allt för att upphjelpa skolväsendet, och
en lika nitisk hiskop, som genom visitationer i Österbotten och annorstädes
stadgade Lutherdomen och god ordningikyrkan. Sin första messa som bi-
skop hade han förrättat klädd i den katholska mitran (biskopsmössan)och
detta upptogs af konung Gustaf illa. Dock skickadeshan år 1556, jemfe an-
dre förnämligemän, till Czar IvanIIiMoskwa, för att underhandlaom fred,
och skall dervid hafva,, pä Czarens befallning, disputerat med ryske patriar-
ken am religionen, hviiket skedde pä grekiska. Detta hade behagat Czaren
så väl, att han hängt en guldkedja om Agricolas hals; men tolken, som skulle
öfversättasamtalet på ryska, förstod af grekiskan intet och öfversatte pä fri
hand, hVaråt Agricola,som äfven kände ryskan, mycket log. Vid återkomsten
tillFinland sjuknade biskopen och dog iKyroniemi by afNykyrka socken den
9 April 1557 samt vardt begrafven i Wiborg. Agricola var den förstefinske
biskop, som var gift, och efterlemnade en son, Christian Agricola, som blef
biskop iReval och af konung Johan 111 adlades, hvarefter hans sonsons son-
son år IGB6 antog namnet Leyonmark.

Men hvarken lärdom, eller skolenit, eller biskopsnit, eller andra viljans
och förmågans utmärkta egenskaper halva gjort Ag-ricolas namn till ett af den
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finska Kyrkans ärofullaste. Det ar önska skriftspråket, finska literaturen, som
ihonom vörda sin fader, honom till odödligära.

Reformationen hade utgjort en vändpunkt ifinska folkets andliga lif.
Detta visade sig förstpå kyrkans höjder: Agricola förde en ny tids, en be-
tydelsefull framtids talan. Före honom hade endast tvenne böckerfunnits,
tryckta för Finlands behof:Missale Aboeuse af 1488 och MauualeAboense af
1522, båda på latin. Agricolas Rukouskirja Bibliasta tryckt iStock-
holm 1544 och, som hans samtida uttryckte sig, dagligen nött af allaFinnars
händer,,, var den första på finska språket tryckta bok, en diger volym om 400
pagina, innehållande böner, sentenser, öfversättningar ur bibeln och kyrkofä-
derna, inblandade med astrologiska tabeller och annat mer. Se Uusi Te-
etamen ti,efter Luthers öfversättning,var af Agricola utarbeladtredan1542
och samtidigt med svenska bibeln, men utkom af trycket först1548. Året
derpä utkom hans Kasikirja castesta ita muista Christikunna»
nienoista och samma år Messu eli Herran ehtollinen samt Se mei-
dän Herran Jesuxen Christuksen piina etc.,1551 Davidin Psaltari,
hvarpå följdeen finsk anthologi frän Moses och propheterna samt 1552 en öf-
versättning af profeterna Haggai, Sacharja och Malachia. Allt detta utarbe-
tades, utan ringaste förarbeten,under stort ekonomisktbetryck, under rådande
misavext och stora svårigheter vid tryckningen pä rikets enda boktryckeri i
Stockholm. Så mycket större är den ihärdige mannens förtjenst och hans folks
välsignelser lönahonom derförepä hans graf. Men denna vackra gryning till
en finsk literatur missvärdades och mörknade äter, för alt först inemot 300 är
efter Agricola ånyo dagas och, vill Gud, ej mera förmörkas.

Det var Agricola, som i företalettill sinPsaltari bland annat skref den
första finska mythologi. Genom honom och genom hela bibelns fullständiga
öfversättning1642 blef vestfinska dialekten likasom det heliga språket, rådan-
de äfven i psalmboken. Det kan vara af intresse att jemförabibelfinskan pä
olika tider. Följandeställe-är ur 64:de psalmen*).

Agricolas öfversättningaf 1551: Culdele Jumala minun Ände-
ni minun valituxessani, varieleElemen silde hirmuliselda viholiselda.Peitemi-
nua ninen Pahoin cocouxist, ninen PahantekiedhenKimbusta. Jotca heidenkie-

*) Citeras efter Fosierl. Album 1847.

lens hiovat ntoquin Miecan, Jotca ambuvat heiden myrkylisille sanoilans, nin-
quin Nolille.

Bibelupplaganaf 1642. Culdele Jumala mittan ändäni minun va-
lituxesani,varjele minun elämän sildd hirmuiselda viholliselda. Peitä minua
pahain cocouxist, pahantekiäin kimbusta. Jotca heidän kielans hiovat uijncuiit
meican, jotca ambuvat heidän myrkyllisillä sanoilans nijncuiii nuolilla.

Vår nuvarande bibel af 1776. Kuule Jumala minun aändäni, mi-
nun valituxesani: varjele minun elämäni vihollisen pelvosta. Peitä minua pa-
hain neuvosta, väärintekiäin metelistä. Jotka heidän kielänsä hivovat niinkuin
miekan: he ampuvat heidän myrkyllisillä sanoillansa niinkuin nuolilla.

8. Universitetets instiftande.
Snart i femhundrade är hade vesterländsk bildning inströmatfrän Sve-

rige till Finland, och ännu fanns pä denna sidan om Bottenhafvet intet uni-
versitet. IPrag, iParis, i Wiltenberg skötte finske män sina studier med
stor kostnad, medan hemmailandet den glesa bildningen förgäfves söktebe-
kämpa den manstarka okunnigheten. Brahe, Rothovius och Christina stiftade
universitetet iAbo,säsom en verkstad till dygder och fria bokliga konster,„
Storfurstendömet Finland till heder och prydnad,,, Den nya inrättningen vig-
des ,till sin höga bestämmelse den 15 Juli IG4O.

Öfver hela landet hade befallning utgått, att fira denna dag med guds-
tjenst ikyrkorna och, förutom Åboboer, voro de förnämstaembetsmän frän alla
verk inbjudna. Den 14 Juli kl.1e. m. tillkännagafs med trumpetskall den
förestående högtidligheten. Följande dag kl. 7 pä morgonen begäfvo sig bi-
skop Isak Rothovivus, de blifvande professorerne och andra förnämligemätt
pä båtar längs Aura a till slottet. Der uppvaktades grefve Pehr Brahe, som
(ill dem höllett kort tal, hvarefter alla återvände till stadeniföljande tag-
ordning:

1) Tvenne trumpetare och herpucker, de der sin tjenst lustigt med
all flit gjorde ifrå Slottet.,,

—
2J Marskalken eller adelskapets anförare och

efter honom 30 adelsmän tvä om tvä; de yngste främst. — 3) Grefvens hof-
mästare och efter honom pä sidenkuddar universitetets insignier,hvart och ett
buret af särskild person; nemligennycklame, Magnifici kjortel,, (kappan), af
rödt samet och fodrad med hvitt taft samt för tillfället buren af enStudiosus;
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vidare univ:S signet, dess matrikel och tvenne'silfverspiror. — 4) Generalgu-
vernörenBrahe, hafvandes pä begge sidor sina uppvaktare med deras bardi-
saner, till 12 personer.., — 5) Biskop Rothovius och univ:s blifvaude rektor,
Theologiseprofessorn D:r Eskil Petraeus, efter dera en tjensteman med univ:s
fundationsbref*) och de öfrige 10 professorcrne, tvä om tvä. Itre följande
afdelningar gingo embelsmän och prester, bland hvilka några från Wiborgs
stift och Liffland, sä att tågets afdelniugar befunnos vara lika mänga som
sänggudinnorna. Rader af ryttare voro uppställde längs gatorna och mellan
dem framgick tåget helt långsamt, under beständigt dån af slottets kanoner.
Dä man framkommit till landningsstället vid Aura, gick hela tåget på båtar,
sirade med otaliga brokiga flaggor och vimplar. Pä den grannast utstyrda

kungliga galeren togo Brahe, bi«kopen och de anseddaste af adeln sin plats.
Hästfolket tågade fram längs stadens förnämsta gata.

Vid detta tillfälle — säger en samtidaberättare, Wexionius
—

syntes
Gud och hela naturen harva förenat sig att öka och höja dagens fest; ty icke
allenast luften förblef klar och mild, utan en ljuf fläkt, som framdref de smyc-
kade farkosterna, gaf anledning till ett skönt skådespel; pukor och trumpeter
ljödo frän både vatten och land, hvaraf skallet återkastades, likasom under
bifallsyttring af omgifvaude boningar och berg.,,

Dä man landstigit, gingo alla, enligt förra ordningen,öfver stadens torg
mellan uppställda krigsmän och tusentals nyfikne åskådare till universitetshu-
set, hvarest tak och väggar, kathedrar och bänkar voro praktfullt smyckade
med purpurfärgade mattor och tapeter. Man intågade under musik, hvarefter
grefve Brahe uppsteg ikathedern och talade (på svenska} sköna ord omFin-
lands behof af ett universitet samt landets tacksamhet mot Gud och drottnin-
gen. Decanus uppläste fundalionsbrefvet och grefven förklaradei drottningens
namn universitetet grundlagdt, hvarefter han tillRothovius som Procanceller
med ett latinskt tal öfverlemuadeuniv:s insignier. Till slut yttrade han var-
ma önskningar för universitetets välgång och inbjödalla närvarande tillen for
dem i slottet pä kronans bekostnad anställd middag kl. 4 e. m. Efter Brahe
talade Rothovius och installerade rektor i hans embete, påklädde honom den
rödakappan och gaf honom iusigniema. Akten slutades under vexlande mu-

*) Som nu förvarasiett siifverskrin i untvis uararinm.

sik och säng med tal af Petnéiis och Wexionius samt den utige Johan Stål-
handskes gratulatoria oratio med synnerlig lyckönskan.,,

Derpå hölls gudstjenst i kyrkan och biskopen predikade. Sedan detta
var slut, begynte kanonerna pä kyrkogarden ett dunder, som kunnat väcka de
döde, och den församlademenighetensvarademed så höga fröjderop,att temp-

elhvalfvet skälfde vid dessa askor af menniskoiöster.,,
Dagen derpä uppförde studenterne istora auditorium ett sedolärandé

skådespel, kalladt Studenterna, deri framställdes, huruledes sohiliga för-
äldrar visa sig mycket knappe att bestå penningar åt sina söner, hvilka då
gemenligen blifva flitige;men andre bestå dem allt hvad de ästunda, hvarige-
nom HÖJterne blifva försumlige,ohörsame och förlorade,,o. s. v.

Sä uppstod det finska universitetet, som vid dess begynnelse inlogera-
des i det förra gymnasiihuset, en gammal byggnad af sten, bestående af 5
kalla rum igranskapet af domkyrkan*). Detta skedde medan trettioåriga
kriget ännu uppslukade Sveriges och Finlands små tillgångar. Alltintill 1700-
-talets slut framlefde universitetet bekymmersamt med knappa medel, men de-
sto berömligarenit försitt kall, och dess inverkan pä Finland har varit väl-
signelserik. Dess tvåhuudraåriga jubelfest år 1840 hör tillHelsingfors' minnen.

9. Sedemålningar.

Under de första 70 åren efter universitetets stiftande liprrskade der, i
bredd med lärdomen, all tidens vidskepelse och ofla äfven dess råhet. Föl-
jande drag är ett af de mänga, som bära derom vitne.

Dä ynglingarblifvit studenter, skulle de i denna sin nya väldighethög-
tidligen invigas. Man påklädde dem en af många brokiga lumpor sammanflic-
kad klädnad, en svart kappa earnt en med åsneöron och horn utrustad mössa.
Sedan svärtade man deras ansigten och instack vid hvardera munsgipan svin-
betar. Derpä drefvos de af den pä siat tillsattedepositoin,, medelst en ofant-
lig hillebard till universitetssalen, der de ställdes i ring kring sin herde,,,
som med dem dref åtskilligt speklakel, förvred sitt ansigte, neg för dem och

*) De rymdes der ock i början godt, ty de voro först blott 44, hvaraf 8 Finnar,
men redan året derpå 300.



begabbada deras utstyrsel, meu dock ej underlät att hälla ett för tillfälletläm-
peligt tal om uppfostrans nödvändighet etc. Nu förelades dem frågor att be-
svara, och när svinbetarne hindrade dera att tala, slogos de, fattades med en
tång om halsen och drogos ned pä golfvet, hvarvid deras betar, horn och öron
jemfördesined laster, okunuighot och enfald, Depositorn fränryckte dem deras
grannlåter och sade att de på samma sätt borde afkläda sig all dumhet. Se-«
dan framtog han en hyfvel, befolka dem en efter annan nedlägga sig pä golf-
vet och hyllade dem i alla riktningar, förliknande detta vid lärdomens inver-
kan på förståndet. Härefter följde andra upptåg i samma stil,hvarefter depo^
gitorn öfversköljdesina välhyflade studenter med ett ämbare vatten, aftcirkade
deras ansigten med en grof trasa och förklarade dem för frie studenter vid
akademien,,, med vilkor likväl, att de ännu ett hälft års tid skulle bära den
svarta kappan och utan minsta gensträfvighet vara de äldre siuderiterne lydi-
ge. Dessa underlåta ej heller att skicka navitierna pä ärender och fordra af
dem, jemte trägna uppvaktningar,allt slags uppassning.Ett sådant de yngres
beroende af de äldre kallades pennalism och fortfor till slutet af 1700talet,
då det antog den humanare formen af novitie- och seniorskap samt förstiHel-
singfors alldeles försvann. Iskolorna rådde vid piltames intagande lika bar-
bariska bruk.

Consistorii eccl:i protokoller bevara en stor mängd kuriösaprof pä se-
dernas råhet. T. ex. 1644 d. T Avg. berättade pastor Lemoensis för Consist.
att Dn. Henricus hade presenterat honom en örfil och tagit här af honom, så-
som ock öknämnt pastorem. Härtillkan Dn. Henricus intet neka, dock säger
han att Dn. Jacobus hafver sagt tillförene åt honom: Quid est servitus? Audi
bestia!,, Dn. Henricus, pastor iNousis, dömdes att incareereres pä en tidoch
afstår med embetet.,, — S. å. d. 7 Sept. hades fram Dn, Maihias, pastor i
Hammarland, för det han hafver nedstigit af predikstolen och med enlöfruska
slog och utkörde nägre drengar, de der rörde vid predikstolen, att han fruk-
tade nedfalla.,, — 1653 angafs kyrkoherden iJanakkalaatt hafva kallatadeln
hungroga löss och sveltlngar,,,pockat på vm ien herrgård och betett sig myc-
ket oanständigt.

—
Rektorn för Åbo skola antastades för att hafva kallat sin

embetsbroder Asmus och bevisade detta sålunda: hvarje idiot är en åsna; N.
N, är en idiot; alltså är N. N. en åsna, Cousistonum, som ingenting hade
att invända mot slutsatsens riktighet, olade nu anklagaren att bevisa num sit
88llK% (om han verkligen vore en åsva).— Är 1644 erhöllen student, Dommus

Torpensis, den förmaning af Consistorlum, att det honom icke väl anstår, att
han pä åtskilliga orter friar, hvarjemte han förmanasatt icke sä mycket låta
höra sina visor och rim; de glfva hvarken honom eller akademiennågon be-i
römmelse.,,

År 1642 förordnade Consistorinm Acad. att Uti Rectorum Conviviis
(kalaser} skola framsättas ordinarie G rätter, undantagandes smör, bröd och
skinka. Efler måltiden skall intet konfekt frambäras, utanallenast osten. Och,
skall rektor lata iskänka godt finskt öl och något franskt vin.,, Utom akade-
miestaten fick rektor inbjuda en eller två goda vänner eller slägtingar, samt
de af studenterne, som musicerat vid solennileten.,, Fruntimmer fingo alldeles
icke bjudas, icke ens professoremes hustrur, och gästabudet skulle vid vite
icke fä extenderas till andra dagen.,,

10. Hexprocesserna.

Likasom stundom midtivåren en eftervinter kommer med kolen skär-»
pa, sä begynte omkring hundrade är efter ljusets verkireformationen en mörk
och oh3'gglig vidskepelse att ihela det norra och medlersta Europa återföra
en del af medeltidens barbari. Det var de ryktbara hexprocesserna,
hvilka begynte blifva allmänna omkr. 1620, grasserade ursinnigast frän omkr.
1640 till seklets slut och fortforo långt in på 1700-talet, tills de slutligen vid
medlet deraf upphörde.Män och qviunor anklagades att försnöd vinninghaf-
va sålt sin själ ät djefvulen och med hans bistånd skadat eller förfört sina
medkristna, formligarättegångar anställdes, de orimligaste vitnesmål vunno
bindande kraft och utslaget blef vanligen: a bäle brännas. Isynnerhet äldre
qvinnor voro blottställda för dessa förtärligaanklagelser,och mot dem vitnade
ofta barn, hvilka försäkrade sig hafva af hexorna blifvit förda till djefvulens
gästabud pä Bläkulla; äfven bekände sig dessa stundom skyldiga. Inbillnin-
gen var åt detta häll sä starkt uppjagad och den demoniska lockelsensä'"s(or,
att mången verkligen trodde sig stå i förbund med menniskoslägtets fiende,
men troligast är, att flertalet af de olyckliga icke ens voro skyldiga tilldenna
brottsliga sjeltförblindelse,ehuru de för sin själs räddning,,, som det hette,
öfveranhärdades lågorna.

Just vid sammaperiod, dä mangenom universitetets instiftandeiÅbo med.
Skäl väntade en mera upplyst tid, begynte äfven derslädes troll- och hexpr«»
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cesserna. Bland de många sällsama rättegångar af detta slag, som Consi-
ptorii och hofrätlens handlingarbevarat åt efterverlden, ma några iutdraghär
fä rum.

År 1641 anklagades införHofrätten Erik Johanson medbinamnet Pu u-
Jumala,hemma frän Uleå, såsom den der i 20 är bedrifvit trolldom, satt
ond sjukdom pä folk, hotat ett helt bröllopslagatt göradem till vargar, m. fl.
gräsliga brott. Han synes ha varit en af dessa många tietäjät,,, som i
Österbotten drifva sitt yrke, och bekände ärligen att han tvungit tjufvar att
älerbära stulna saker, botat sjukdomar, skaffat god smörlycka och annat mer,
sägande sig dock hafva gjort det med Guds åkallande, med läsningar (lu-
wut) och med örter. Dock som flera häradsnämnder svuro honom vara till
trolldomskyldig, dömdeshan af hofrätten att bålebrännas.

Samma är skref hofrätten till Consistorium eeclesiastlcumiÅbo :— —
Och kunne eder vänligen ej förhålle, att den K.Rätt hafver resolveret en
trollkona ifrSn Wehmo härad och Lappo socken, Elin berämnd, till sitt väl-
förtjenta straff, för det hon genom, töremakeri(trolleri, af tyra, troll-
skott) en gammal ryttare från Eura socken genom några andras tillskyn-
dande hafver afdagataglt, hvilka ock jemte henne pä den orten, der geniin-
gen är gjord, med det första skola straffas till lifvet. Och efter inan nogsamt
förnimmer,att den synden (Gud bättre) i den landsändan, särdeles i Wehmo
härad och nedra Satakunda, mycket hafver inritat, ty,, o. s. v. förmanas pre-
sterskapet att sådana trolldom och förgörningarvidare förekommaoch dämpa.,,

År 1643 ransakades ihofrätten ett mål, rörande! en rysk prest från
Kexholms län, Terentioff, angifven att hafva utdrifvit onda andar, förtrol-
lat menniskor och att hafva kallats den Ondes farbror,,. Presten försvarade
eig ganska väl och bevisade sig allenast narra' läst böner der man uppgifvit
att det spökadem. m. Också frikändes han af hofräften, dock med förma-
ning att icke fara efter spökerioch andra lättfärdigheter, som en prestman
jcke väl anstå,,.

1646 d. 8 April framilades inför Consist. Eccles. en skrifvare, Erik at
skolgatan, som har skrifvit till Satan med egen blod och begärt 400 daler,
satt lif och själ ipant. Frågas om han haft sedan några tentationer?Han
säger: Något svagihufvudet och ondt samvet; säger ock altSalav har mött
honom pä gatan 3 dagar efter med en penuingsäck, budit hand, den han in-
tet tog,,. Dömdes till kyrkoplikt,

Ar 1649 anklagades inför hofrätten hustru W>lborg Kyni frän Tyr-

vis för mångahanda trolldom. Hon hade medelst ormskinn förgjortboskap att

mjölkablod. Hon hade icke sjunkit, när man bakbundeu kastade henne i
sjön

—
hvartill hon svarade: jag höll mun igen, så kunde jag ej sjunka.,,

Hon hade förgjort rägsäde och trollat en nian att drunkna ra. m. Som ett

synnerligt argument mot henne anfördes, att hennes morfar och morblifvit för
trolldombrända. Hon försvarade sig med mycken spotskhet; när man frå-
gade henne om det var sannt atthonbrukadegöra tre vargar pä f01k,,, sva-
rade hon: jag kan hvarken djeflar eller vargar göra.,, Tillsagd att uppläsa
trosartiklarna, bortlemnade hon artikeln om helgelsen och från Fadervnr ö:te

ach 7:de bönerna. Sådant bevisade tillfyllest. Hon dömdes till bålet.

År 1661 dömdesen student, vid namn Eolenius, till döden, för det han
ingått pa,c(um cum satana,, (förbund med djefvulen), och som bevis anfördes,
att han på otroligt kort tid lärt både sig sjelf och andra latin, äfvensom a«
han hade en särdeles prydlig handstil. Hos en annan vid namn Gunnervs,

fann man ett skrifvet häfte med vidskepliga anteckningar;man antastade ho-
nom och frågade: om han sett satan? Gud bevare mig, svarade han. Dock
dömdes han till fängelse och relegaiion för alltid. Den ädle Brahe upphäf«'.e
båda dessa orimliga domar. Men fanatismen fortfor. En student sades ge-
nom magiska konster ha kastat sig ned frän kyrktaket, ulan att skada sig;
en annan, som läst ibibelu, hade genast kunnat hvar vers utantill;en tredje,
Österbottning, hade slagit vad, att han i en klunk skulle utdricka en kanna
öl,och som han satte kannan för munnen, var den tom;en fjeide anklagades
att kunna, tjusa ormar och hälla fast dem; icke annorlunda, sade han, än
med en klufven käpp. Blåkullafärder begynte omtalas äfven i Finland år
1675; en gosse hade blifvit ditförd genom luften. Stor uppståndelse väcktes
häraf, och Brahe befallte att tvä gånger om året skulle i alla Finlands kyr-

kor predikas emot hcxeri. Vantron fortfor likväl, och kanske just genom, de
stora anstalter som togos deremot, ett godt stycke in pä 1700 talet.

11. Gezelierna.

Gezelierna voro en slägt af biskopar, ty i tre leder efter hvarandra,
son efler far, besutto de biskopsstolar, tvä i Åbo och en i Borga. Johannes
GezeUus, den äldre kallad, härstammade ftän lloniferluna iSverige ocli



blef Professor i grekiskan iDorpat, hvarefter han fick ett pastorat iDalarna,

blef sedan general-superintendent och procaneeller förUniversitetet iDorpat
och slutligen sir 1664 biskop iÅbo, efter den för sina s. k. villomeningar af-
satte nitiske Terserns. Han var enmäkta verksam och kraftfull man, berät-
tas hafva 7 gånger visiterat sitt vidsträckta stift och bevistat 11 riksdagar.
ISland Finlands evangeliske biskopar var han sannolikt den störstehierarken,
som ej heller alltid var sä Dogräknad om inedlen att störtasina motståndare,
hvarföre han under sin mesta tid var invecklad i ständiga och Stundom skan-
dalösa processer. Men kyrkan vidmaktshölls af honom med väldig hand och
fördess literatur har han lemnat efter sig en evärdelig minnesvärd både i
den finska qvartbibelu af 1685 och i det stora exegetiska bibelverk, som af
honom utarbetades och nppgafs vara färdigt redan är 1682, men dock först
under hans sons tid utkom af trycket och fulländades år 1728. Fem och
tjugu är satt han pä Åbo biskopsstol och afsomnade är 1690, 75 är gammal,
efterlemnande icke mindre än 70 barn och barnabarn.

Johannes Gezelius den yngre, som föddes i' Dorpat, men
studerade iUpsala och Åbo samt pä sistonevarit Superintendent iNaiva, ef-
terträdde år 1690 sin fader pä den biskopliga stolen. Krönikans ord om fa-
dren, att han var en dråpeliga arbetsamman,,, kunde lämpas jemväi pä so-
nen. Denne vidmakthöllsin kyrka, om icke med lika stor framgång som fa-
riren, dock pä ett sätt, som vann mera förtroende, Han afslutade bibelver-
ket, men upplefde ej dess fullständiga utgifvande. Den lärde och nitiske
mannen hade som biskop stora sorger. De grufligaste olyckor hemsökte un-
der hans tid Finland. Missvextåren 1695 och 96 förde med sig den mest fa-
hansfulla hungersnöd,som någonsin varit, ihvilken blott frän Michaeli 1696
till midsommaren1697 öfver 60,000 menniskor omkommo af svält och sjukdo-
mar i Åbo stift. Och knappt voro dessa djupa sår till hälften läkla, innan
Carl Xll:s krig förde öfver Finland stora ofreden,, med alla dess förödelser,
hvilka hotade att inom kort utplåna spåren af de bada Gezeliernas femtioåriga
verksamhet för ordning och bildning inom kyrkan. Till dessa olyckor sällade
sig besynnerliga villomeningaroch sekterismer, såsom den förryckte presten
Ulstadii frän Uleåborg, hvilken en tid slog sjelfva biskopen dunst för ögonen.
»Slutet pä sä mycken ofärd hann Gezelius den yngre icke upplefva; han dog
i landsflykt undan krigets faror pä sin gärd Wigbyholm iRoslagen 71 är
gammal är 1718* Enka och barn adlades efter hans död. Sonen,

Johannes Geäelius den tredje, var föddiKarva 1686, studerade
i Åbo och blef der theologi*professor, medan universitetet var öde, samt
slutligen år 1721 den förste biskop iBorgå, dit det kyrkliga residenset flyt-
tades från det då under Ryssland komna Wiborg. Hela hans tolfåriga em-
betstid användes att hela krigets sär, och krönikansäger, att han, efter en
gudfruktig och stilla vandel, afsomnade1733, blott 47 år gammal.

—
Geze-

liernas glans var med honom förbi och sjelfva deras vidlyftiga manusciipt-
samling uppbrann iÅbo 1827. Men den finska kyrkan skall städse bevara
deras namnbland sina utmärktaste.

12. Biskop Tengström.

Äfven sjuttonhundratalet fördepä Åbo biskopssäte flera utmärkta mihi,
hvilkas minnen utrymmet förbjuder att här anteckna, och främst bland dem
biskop Mennander. Men just pä gränsen a ömse sidor om det nya tidskifte,
som förFinland begynte 1809, hade skickeisen ställt en man, som med stor
förmåga och insigt förenadedenna egna smidighet, som vid sädana glanspe-
rioder är pä sin rättaplats och genom att med lätthet inlefva sig i nya för-
hållanden, vanligenlyckas att beherrska dem. Denne man var Jacob Tcng-
ström.

Vore icke Åbo vitne till den längsta och betydelsefullaste delen af bi-
skop Tengströmslif, så skulle hans' namn medrätta reklameras af Österbot-
ten. Den förste med detta namn inflyttade J722 från Sverige till Österbot-
ten och Jacob Tengström föddes1755 i Gamla Carleby. Han var i sin ung-
dom af en ytterst klen helsa; men inom den bleka blonda ynglingen lefde en
stark själ, för hvilken ingen försakelse syntes för stor, ingen möda för an-
strängd, när det gällde att sträfva till målet. Med 300 daler sammanskjutna
medel lemuade han, 16 år gammal, Wasa skola och blef student i Åbo. Hela
hans studentatidUpptogs af kondidonerande; af 80 plåtars årlig lön hade han
pä halftannat är inbesparat sä mycket, att han kunde uppehålla sig iÅbo
nio månader och blifva magister 1775, dock ej utan skuld. Början till'hans
literära rykte var en öfversäUning pä alexandriner af Aeneidens förstasäng,
förhvilken han 1776 erhöllKongl.Vitterhetsakademiens stora pris, och sådana
lärda belöningar fick han flera. Sjelf imånget hänseende sin lyckas smed,
var han nu en lyckans gunstling allt framgent. Tjenster och förtroenden be-
lönade hans insigter. Theologireprofessor 1790, öfverhopades han^med all-
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manna vätt Han reviderade rikagäldskontoret och banken, bfef riksdags-
man, ledamot i flera utskott,äfvea det Hemliga, och blef sålunda en af de
jstatsklokaste,praktiskt dugligaste biskopar, som någonsin beklädt Sanct lien-
riks stol.

Till denna värdighet utnämndes Tengstöm LBO3 och innehade den med
utmärkelse i3O år. Vitnade icke prestmötena1805 och 1825, förslageniatill
stiftens klyfning och den ecklesiastika enke- och pupilikassan samt mänga
andra åtgärder om hans verksama nit för kyrkans närmaste intressen, så
»kulle man förmoda,att en man, så ständigt tagen i anspråk från alla sidor,
skulle haft föga tid öfrig för det hans embete närmast liggande. Afven som
biskop reviderade han banken, var ledamotiSirömrensnings direktionen, pro-
canceller för Åbo Universitet, ståndets talman no. m. Men hans mest infly-
telserika period inföll under Borgå land(dag och tiderna näst derefter. Pre-
Rtasiändets protokoller frän denna för Finland så högstmärkvärdiga landtdag
brunno i Åbo 1827 och med dem troligen mycket, som för en framlid varit
af intresse att känna;men ingen har kunnat misstaga sig om det inflytande
biskop Tengsiröm dervid ägde pä alla förhandlingaroch dymedelst pä hela
landets förhållanden,som der reglerades. Redan derigenom tillhörhans namn
historien, och hennes omdömemå ingen förmätet gä i förväg.

Ilvem skulle väl tro, att en mau, så invecklad i alla sin samtids vigti-
gaste frågor, hade tid och förmågaatt äter sänka sig till den späda ålderns
lilla menlösa verld och skrifva en af de älskeligaste och bäst lyckade barna-
böcker: "Tidsfördrif för mina barn" (1799)! Eller att han skulle i glada sam-
qväm, vid glasens klang, strö omkring sig dessa lekande och qvicka visor,
som ännu, femtio år efler deras diktande, ljuda frän både gamlas och ungas
läppar! Hlaud Biskop Tengsirömsskrifter finnas mänga af värde; men medan
de nu måste mödosamt framletas i arkiveruas dam, bevaras de sknmtsama
visorna lcfvande af traditionen. Veterligen var biskop Tengström de?i förste
man på «in plats, som idkade diktens glada konst. Pargas säg hans sista
dagar;han dog juldagen 1832.

13.Landstigningen vid Lemo.

Till sina odödligaminnen af allt livad der verkats för kyrkan, för ve-
tenskapen, för fäderneslandets industri,kan EgentligaFinland icke tillägga
några giada politiska eller krigiska hågkomster från nyare tider. Här (i Ky-
s(ad) afslöts den fred, som innebar afsageisen af den lysande roll Sverige
tillkämpat sig under Gustaf Adolf och Carl X. Här (i Åbo) slöt en skymf-
lig fred det skymfligaste krig, som någonsin fläckat de svenska vapnens ära.
Här (vid Lemo) misslyckades den enda vapenbragd, till hvilken dessa nejder
voro vifne under 1808 års krig. Men oaktadt sitt misslyckande,utfördes
landstigningen vid Lemo med ära och tapperhet, och derföre är dess minne
icke oförtjeut att bevaras vid sidan af de fredliga idrotter, somvigöraEgent-
liga Finlands glans.

Sveaborg1 hade fallit, den finska hufvudvStyrkan, under sin försig> tige
befålhafvareKlingspor,hade dtagU si^ tillbaka tillNorra Österbotten och ry-
-Bka härar betäckte landet. Då uppgjordes pä svenska sidan den plan, att me-
delst diversioner frän sjösidan samtidigt kasta Ryssarne tillbaka från deras
viktigaste punkter ivester, Åbo och Wasa, medanAdlercreufz och Döbeln,
återtagande offensiven, fördrefvo fienden från det strategiskt tigtiga Ny-
Carlebv.

Alla dessa företagmisslyckades; de båda förra totalt, det sistnämnda
till hälften.

Nordvest om Åbo och Nadendal framskjuter mellan fjärdarna och hol-
marna en landtunga tillhörandeLemo sockens fasta land. Dåförtiden var den
till större delen bevuxen med tät barrskog, hvilken, i förening med markens
oländighet, granithällar, kullerstenar och klyftor gjorde terrängen svär att
passera. Men icke långt derifran hade mau stora landsvägen till Åbo.

i Vid denna Lemo udde landstego Svenskarne en ljus sommardag, den
10 Juni 1808, kl. 7om aftonen. Det var generalmajoren von Vegesack,
som, under skydd af 16 kanonslupar,pä skutor och båtar öfverfört omkring



2,000 man, bestående af svenska gärder till fot, en sqvadron af lifgardet till
häst, 4 bataljoner Upplands landtvärn, 107 frivillige af Töfsala,Wehmo och
Wirmo allmoge samt 10(i reserver af Åbo läns och Björneborgs regementen,
under namn af frivilliga finska skarpskyttar. Tvåhundrade bönder uppkastade
pä stranden ett fältverk, föratt betäcka återtaget, medan en mindre fördel-
ning rodde ät Kimitto, för att oroa fienden, och 200 nian detacheradesatt be-
sätta Kuustö och Kakskeria. Hufvudstyrkan, med ett batteri trepundingaroch
lifgardet till häst ispetsen, ryckte i forcerad marche fram mot Ala-Lemooch
(stora Åbovagen.

Knappt en timma efter landstigningen hörde man redan gevärselden
smattra i skogsbryuet. Ryssarne hade icke lätit öfverrumplasig. Deras för-
poster hade gifvit eld och öfverste Wadkoffskij med inemot 2,000 man
och 6 fältstycken hade ryckt ut, för att mottaga Svenskarne med varma ser-
vietter. Vid Ytter-Lemo begyntes striden med lika tapperhet a b"ida sidor
och fortfor utan afbrott till kl. Ipänatten. Svenskarne hade icke kunnat
framtränga längre och Ryssarne hade icke förmätt kasta dem tillbaka. Na
hämtade man ett ögonblick andan, men endast föratt rensagevären, plundra
kanonerna och undanskaffa de särade.

Undertiden hade Ilyssarne fått förstärkning. General Baggehufvud
medNevska och Pernovska regementerna,Finländska dragonerna,några sqva-
droner rytteri och 6 kanoner hade ilat till stället. Ilyssarne hade nu 4.000
man och 15 kanoner. En annan man än Vegesack skulle icke ha funnit nå-
got vanhedrande uti att vika för denna öfvermakt. Han insåg att anfallet
var förfcladt, men vika var icke hans sed. Och så begynte striden ånyo kl.
2 pä morgonen.

Nalten var helt ljus. Knappt ett lätt flor af skymning hvilade öfver
de tätare delarna af skogen och endast nattdimmorna, som uppsiego frän
källsprång och sumpiga trakter, förenade sig med krutröken att bortskymma
den tidiga mörgonrodnaden. Skogen, hvars dofter och tystnad annars vid
denna tid plägade lifvas endast, af vaktelns slag eller talltrastens melodiska
sång, glimmade nu af gevärens blixtar och äterskallade af dundret frän 20
kanoner, som spelade ulan uppehåll och tydligt hördes till del aaaligt va-

kände Åbo. Snart uppgick morgonsolen den 20 Juni öfver denna skadeplats
af strid, blod, ekl och död.

Striden hade börjat med artillerieldoch anfall kolonnvis, men öfvergick
här och der, i följd af terrängens oländighet och liniernas utbredning, till li-
raljörfäktningaroch spriddahandgemäng. Iskogen, mellan klyftor och snar,
brottades Rysse, Svensk och Finne. De skolo bakom trädstammarna, de ned-
stötte hvarandra bland enrisbuskarue, de klättrade på knappt tillgängliga
klippor, hukade sig ned och sigfade, men kringvärfdes då ofta af fiender och
sägo hvarje utväg till flykt afskuren.

Tapperheten och förbittringen voro a båda sidor lika. Baggehufvud
och Bcrosdin, Wadkovakij och Tschogloif, samt främst bland de sina general
Tufschkoff 1 som frivillig, alla störtade sig likt simpla soldater in i handge-
mänget och uppmuntradeRyssarne att genombryta de svenska lederna. Men
lika modigt och härdnaekadt var försvaret, llästgardisterne,anförde af Bro-
berg, sutto af, ryckte ät sig gevär och tjenstgjorde som jägare.Fofgarderna
under Tornerhjelm slogos med lika förbittring. De frivillige finske skarp-
skyttarne, och i spetsen för dem den unge löjtnant von Vegesack, värdig
att anföra en sådan trupp, kastade sig pä fiendens venstra flygel och sökte,
ehuru förgäfves, att genombryta dess leder*). Alla täflade imod och döds-
förakt; äfven landtvärnetgjorde sitt bästa, men ööfvadtoch med fögavaldt
befäl, kunde det ej mäta sig med de reguliera trupperna.

Emellertid hade solen stigit högt pä himmelcn, Svenskar och Finnar
voro utmattade af marcher, strid och vakande, men deras fiender fingo stän-
dig förstärkning af friska trupper. Än mer: Ala-Lemo sattes af Byssarne i
brand och en större afdelning hotade att kringgå Svenskarne ochafskära dem
återtåget. Dä såg sig Vegesack tvungen att retirera. Häftigt förföljde,
drogo sig Svenskar och Finnar tillbaka under oupphörligtskjutande, tills de,
under skydd af landtbatteriet och kanonsluparne, middagstidenlyckligen voro
ombord, oaktadt den lifliga elden frän Ryssames kanoner och haubitzer.

*) "De hufva slagits som redlige Finnar", säger v. Vegesack i sin rapport, och
ett ärofullare vitsord hade han ej kunnat jilva desso tappre.
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Fjorton timmar, med Ii timmas rast under vapen och vaksamhet, hade
den heta striden varat. Förlusten var å ömse sidor kännbar. Här stupade
den käcke stabsadjutanlen kapten Ramsay, en af svenska arméns utmärktaste
officerare, och med honom 85 man pä svenska sidan, hvarförutom7 officerare
och 116 underofficerare och soldater sårades. Ryssames förlustbestod af en
underofficer och 6 inan fängne, flera officerare och inemot 500 man dödade
eller.-sårade.

Landstigningen vid Lerno mislyekades hufvudsakligen derföreatt den
svenska styrkan var för liten. Väl hafva tappre män, som desse, mången

gäng slagit pä flykten en dubbel fiendtlig styrka; derpä har man iFinland
icke fii exempel. Men mot stridbare, modige, väl anfördeoch tillika flcrfaldt
öfveilägsne fiender, som Ryssarne voro vid Lemo, formar tapperheten endast
att stupa eller vika med ära. — Van Suchtelen synes fästa mycken vigt vid
general Buxhoewdens försigtighet att uppskjuta den just dä inträffande som-
marmarknaden i Åbo. Hade en talrik allmoge ditströmatoch ställt sig pä
sina landsmäns sida, hvarpä desse äfven tordeha räknat, sä hadeutgångenlätt
kunnat blifva en helt annan.

Det är för öfrigt från "den blodiga dagen pä Lemos strand", som Ru-
neberg länat en af de sköna sägner han kallat "Fänrik Stals". Man ser nat-
ten mörkna kring land och haf, och vid den dunkla vägen sitter en döende
krigare "från Höglands tid"; vid Wolgas böljavar hans hem;nu blödde han
ifiendeland.. Helt nära honom låg en hälft förstelnad yngling,nyss hans fi-
ende; emellan båda var nu dödens frid. Och natten skrider, man hör ett är-
slnsrs sus och månen går ur moln. Dä stiger ur sin julle en ensam flicka och
gar sä tyst, en vålnad lik, emellan liken. Hon ropar högt den fallne Sven-
skens namn, han svarar ej, hans genomstungna bröst är kallt, hon faller i
hans öppna famn, den sluter henne ej. Det ser den gamle Ryssen der han
lag, en tar syns pä hans kind, han vacklar fram till flickans fot och dör.
Hans blick, hans tär, livad sade de?En suck om frid,en bönom tillgift

—
ack,

ty "'blott lin lifvet hämden ser;
vid grafven hatar ingen mer".

Lokala Detaljer.
Ide länder, der kristendomen inkommitimunkekäpa, ödmjuk och litand»

blott pä andans och ordets kraft., der har den bygt altaren och kyrkor förr
au den tänkt uppä att resa fästen till deras försvar. Men iett eröfradtland»
som Finland, der religionen inträngt iriddarerustningmed svärd, sköldoch
hjelm, tjenande sä ett främmande väldes lystnad tillika, der är borgen äldre
än kyrkan, emedan tvänget kommit förr än öTvertygetseii. Finlands dyrba-
raste minnesvärd är Åbo domkyrka, men Finlands äldsta är Abo slott.

Planche 1. Åbo Slott.

Det står der än i dug pä ett hälleberg vid vestra stranden af Aura a,
som der utgjuter sitt grumliga vatten iden trearmade slotts £j äjrden. Sö-
der om fjärden ser man Ilirvisalo ö; i vester susa ekarna pä Runsala. Pä
andra sidan au och midtemot slottet ligger Korpolaudde, der hertig Carls
amiral .Joachim Scheel är 1599, för att injaga skräck hos slottets besättning,
lät uppsätta 7 aflifvade krigsfångars hufvudon. Pä landsidan vidtager genast
slätten, ett arf af hafvet och obetydligt höjd öfver vattenytan. Enligt Pro-
fessor Hällströms uppgift är 1811, ligger slottet endast 24-A-?T fot öfver
vattenytan, hvarföre det har blifvit äberopadt af dem som bestridt det finska
och svenska landets fortfarande höjning.

Fordom lag slottet öfver en ältondedels svensk mil ifrån staden, men
grofvc Brahe bjöd, och staden räckte fram mot slottet den lang-a arm, som
äunu kallas slottsgatan och förskonades af branden är 1827.

När Äbo slott anlades, hade man ingen aning om de fruktansvärd»
jérnrör, som finu långa afständ slunga död och förstöringemat murarne af
ett belägradt fäste. Man ansåg det vara tillräckligt skyddadt af ån, af fjär-
den, af den sänka eller måhända uniäer vatten stäende slätten invid dess mu-
rar. Men en nyare tids kanoner och bomber skulle frän höjdernainvid sta-
den skjuta slottet i grus, om detnu vore i en hårdnackad fiendes vald, och
detta är »vsaken hrarföreman. alltsedan artisteriets förbätlrade skick under

"w- 91 ♥»"



92

frettloariga kriget, icke föst nägon militärisk vigt vid detta slott, utan lätit
dess försvarsverkförfalla.

För Öfrigt kan inan lätt föreställa sig, att Åbo slott,— der sä mänga
höfdingarhaft sin boning i både krigs- och fredstider, derSveriges konungar
gästat mången gäng och der engäng en Finlands hertig med sid stolta pol-
eka gemål omkring sig samlade ett hof i smätt — fordom haft ett annat ut-

eeende än nu. Utifrån sedt, står det gamla fästet måhända mindre krigiskt^
dock mera putsadt der, än för tre eller sexhundrade hr tillbaka. Men innan-
till — hvar äro de slätliga salarna, med sina väggar betäckta af vapensköl-
dar och blanka rustningar? livar äro de med gyllenläder och damast prydda
gemaken, i hvilka hertigJohan och Catharina Jagellonica omgäfvos af hof-
män och tärnor, eller der den hjeltemodiga Ebba Stenbock jemte flera för-
näma fruar lyssnade till dånet af hertig Carls kanoner, eller der den store

Gustaf Adolf uppgjorde planen till Åbo gymnasium, eller der den ädle Pehr
Brahe mottog universitetsstaten den 15 Juli 1640? Förgängelsenhar gatt öf-
ver dem alla, lågorna ha frossat af deras prakt, tidens sakta gnagande tand
har kommitdem att markna och fallaigrus.Ett rum hartiden sparat, likasom
pä hän, men äfven det är tiil hälften ödelagdt: det rum, der den olycklige
Erik XIV först satt fången.

Redan- för 87 är sedan, när dåvarande slotlspredikantert Mag. Eric
Lennqvist skief sin "historiska afhandliiig om Åbo slott",*} var det inre af
byggnaden ytterst förfallet. "Om helst alla fönsterlufterna vore med bräder
igenslagne" —

klagar Lennqvist — "och de som för mänga tidersälede» blif-
\it igenslagne vore botade, att ej stora springor och hål, nom åldern verkat,
skulle pä dem befinnas, hvavigeriom vid yrväder stora dritvor yra in,röta
bort golfven eller trossbottnarna med deras stockar och spärrar, sh tordedes-
sa förfallna rummen ännu trotsa några tider och åldrar, 1 afbidan pä enbli-
dare lycka alt nägongäng blifva pälänkle och värdige hällne att fä invånare".— Denna "blidare lycka" har ock i sednare tider vederfarits en del af rum-
men, der också invånarne äro talrika nog, nemligen fångar med deras bevak-
ning och deras prest, som nu residera islottet uägot antikt, men icke obe-
cviimt.

") Införd i tiiln. Mnemosyne åren 1822 och 1823.

Lennqvist gör skilnad mellaö det gamla slottet, ~ som härstam-

mar från Erik den heliges tid och är till det mesta bygdt af beundransvärd!

jemn granit, men till sin öfra del af tegel; samt det nya, som består af en

frambygnad framför det gamla pä dess östra gafvel och anses vara tillbygdt

af Gustaf Wasa — efter hvad nägre tro af material frän det raseradeKuustö— men sannolikast dock af hertig Johan, när han redde sig till att der upp-
slå sitt residens. Ivestra tornet af gamla slottet furmos, är 1762, det ford-

na resideucet, bestående af förfallna salar och kamrar i sex våningar,
samt derunder krutkammaren. Iöstra tornet:tvenne "björnkojor, der fordom
hållils björnar",vidare "Jordans kammare", elt cellfängelse för"maleficanter",

vidare en stor mörk sal, vidare kyrkosakristian och slutligen "m-kammaren",

neml. utan ur. Ihufvudbygnaden fann man bland annat ett stort magasin,
"der dock ingen säd hölls, för.välans skull"; den ganska rymliga,men låga
slottskyrkan (begagnad sedan 1706 och ännu bibehållen); rustkammaren, med
sina 8,000 musköter,hvilken man "med skäl må kalla ettMartis bibliothequc";
den fordna munk-kyrkan (slottskapellet); den gamla kyrkan, der gudsfjenst
hölls frän katholska tiden till 1700; vidare slottskällaren, saltpefterhuset,
skräphuset m. m. "haltornet1

'
icke att förglömma,hvilket har sin egen märk-

värdighet. Genom mörka gångar, än uppföre, än nedföre, kom man till ett
aflångt dystert rum, hvarest midt i golfvet fanns en lucka, hvarigeiiom "ma-
leficanten" släpptes ned ien mörk kula imuren på 6 famnars,djup. Om som-
maren afkläddes han till bara linnet, men om vintern lemnades rocken'nppä
honom; hans näring bestod af vatten och bröd"efler måttligheten". Köld,
mörker, fasta och en förfärligstank, i förening med ensamhetens gräsliga
skräckbilder, voro de toiturmedel, hvai lgenom man sökle förmå den olycklige
att bekänna sitt brott. Och detta skedde i "upplysningens århundrade"! —
Naivt nog tillägger förf. att "mången bof här uthärdat om sommaren hela
veckan ut, men om vintern knappt öfver två a tre dygn". Somliga har blotta
anblicken af denna ohyggligahåla skrämt alt bekänna allt hvad man af dem
ville veta. Andra ha dock varit "sä förhärdade", att de icke ens härefler
bekant', och åter andra varit "sä illpliktiga", att de återkallat sina ord, när
de sluppit härifrån. Detta äkta medeltidiska sätt att utleta sanningen bruka-
des väl sparsamt och blott i grofva brottmål, der mer än halfva skäl förefun-
nos. Men hvem vägar dock försäkra,att icke mången oskyldig suckat i Åby
slotts förfädigahål torn?
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Nya »lottet är det som egentligenbebos. Här finne3ett stort antal
rum, begagnade af fängarne, deras bevakning ocli presten m. fl. Frän
den af en högmur instängda fånggärden kommer man till fängelserna. Lenc-
qvist*j beskrifver dem somusla] och mörka häl.,, Likväl hade man (1762)
några likasom litet förnämligare. Sådana voro fogdens kammare, der fångar
af bättre varde höllos;„ Fresens kammare,,, så kallad efter en der fången
kapten Frese; Schäfers kammare,,, kallad efter en magister af samma
namn och ännu ett fjerde rum, der bonden Jacob Käiimäki från Laihela sock-
ken, jemte sin hustru, var dömdatt förslita deras dagar iensamhet, på det
de ej' må någonstädes oroa Guds församlingmed sina villosatser. Njutande
hvardera till förplagningsex styfver om dagen.,,

Men det märkvärdigaste bland alla dessa brottets och olyckans boniu-
gar är utan tvifvel den beklagansvärde konung Erik XIV:s fängelse, det
första der han lärde sig sakna friheten, kronan, och hvad som var mer än fri-
het och krona:hoppet. Man hade inspärrat honom i en trång och låg kam-
mare, bygd in imuren och försedd med ett enda litet fönster, som icke ens

vette utåt fria luften, utan emot en smal gäng, der vakten ständigt bespejade
den arme fangens steg**}. Men för att ändock lata honom pä afständ se det
sköna land som engång var hans, den frihet efter hvilken han suckade, fur-
mos gluggar imuren af1 denna gäng, genom hvilka man säg Aurasutlopp och
de glimmande vågorna af slottsfjärden. Hur har icke der den fängne konun-
gen med ängest granskat hvarje segel i fjerran, om det tilläfventyrs mande
bringahonom räddning och frihet! Men intet, intet kom, förutom det som

fördehonom till nya fängelser och till en våldsam död.
—

Fordom kom man
till] detta rum allenast genom den smala och nu igenmurade gängen der
vakten stod, och denna gäng ledde endast ut till fähggärden. Nu kommer
man dit genom en nedbruten vä«;«; i öfra våningen. Men redan17G2 var rum-

met ytterst förfallet. Den medlersta golfliljan, enligt sägen urholkad af ko-
nung Eriks oroliga steg, har snarare, säger Lencqvist, bugfats genom vätan

af snödrifvorna, som hela vintern här inne ligga och mot sommaren smälta.,,
— lian slår då bokstafligen kallt vatten öfver minnets poesi, den hederlige
antiqvarien!

*) Lencqvist icke Lennqvist, hvilket läsaren torde rätta.
*♥)Samma barbariska försiUtighet iakttogs sedan äfven pä Gripsholm.

Men det blir tröttsamt att vandra trappa upp och trappa ned idet
gamla fästet. Låtom oss derföre lemna åsido dess öfriga märkvärdigheter,
såsom 9,nya residenset.,, slottsbrunnen, den nu igengrodda vallgrafven, val-
lame sjelfva med deras frodiga grönska, och annat mer, för alt hasteligen
nedstiga i forntiden och se de öden slottet undergått samt de bragder till
hvilka det varit vitne.

Bygdt är det gamla slottet Åbo hus vid Finlands första eröfring,
tnen om heligeErik det gjort, eller någon af hans män, deromtiga häfderna.
Att en Sture varit dess grundläggare och förste höfvidsman,slutar Lencqvist
något hastigt dcraf att det gamla Sturevapnet, tre sjöblad,funnits inhugget
uti eniväggen vid gamla kyrktrappan inmurad sten. Vare härmed huru det
vill,slottet har tid efter annan utstått märkvärdiga öden. Af eld och fiender
har det härjats flerfaldiga gånger. Redan pä 1300 talet ansågs det som ett
af rikets hufvudfästen ; mäktige höfdingarhade här sitt säte. Men slottets
egentliga glansperiod infaller mellan'ören 1556, då det inreddes till hertig
Johans residens, och J614, då dess prakt af lågorna ödelades. Om denna
olycka säger Witekind i sin historia om ryska kriget under Carl IX och Gu-
staf Adolf: Emedan Kongl. Maj:t uti Åbo var, hände (het olyckligen d. 20
April 1614, att när Hans Maj:t tillmåltids om aftonen 3 stora salen var, hade
en eld tilltagit uti kammaren, som ther öfver var, och fastnat iiaket, hvil-
ken förr än man kunde taga till vara tog öfverhanden och utspridde sig öf-
ver the andre taken uti thel gamla Slottet, så att ingen mer hjelpa kunde,
och gick) then thermed öfverallt, sä att ock Hans Kongl. Maj:t mätte se
för ögonensitt eget hus gä bort i eld.,, — Gamla slottet blef af denna vad-
eld sä svårligen härjadt, att det aldrig mera blef hvad det före denna bran-
den var; och ännu 1762 såg man ihalfförkolnade fönsterposterm. m. märken
efter samma brand. Nya slottet deremot blef icke mera skadadt, än att det
redan 1615 kunde bebos af dåvarande höfvidsmannen öfver Finland Jacob
Pontusson de la Gardie, hvars dotter Sophia föddeshär d. 8 Maj samma är.
Efter denna tid iståndsattes och förskönades slottet åter af den store Pehr
Brahe, som här residerade; men sed-an landshövdingeresidensetär 1698 flyt-
tades till! staden, och kronans medelknappt förslogo till det allranödvändi-
gaste, mycket mindre till det man ansäg vara ufan siörre allmänt gagn, lat
man Åbo slott förfalla, såsom endast brukbart till milHäikadern och häkte.



En ny eldsvåda uppstod d. 19 Juli 1711, då efter långvarig hetta ett starkt
thordönuppkom och blixten antände stora tornet mellan nya kyrkan och krut-
Kammaren, hvilket med möda släcktes. Ryska infallen åren derefter fullän-
dade slottets ruin, och, alltsedan är det föga]mer än enPsKUggä af hvad
det varit.

Följande äro de belägringar och andra krigiska bragder, för hvilka
Åbo slott varit en skadeplats.

År 1364, då Albrecht af Mecklenburg kämpade med konungMagnus
Smek om Sveriges krona, innehades Åbo slott af konungens anhängare. Al-
brecht drog med härsmakt till Finland,] lät hylla sig der och eröfrade Rase-
horg, men Åbo fäste gjorde tappert motstånd. Här stupade den manhaftige
riksdrotsenNils Thureson Bjelke, som, jemte, flera fofnäme svenske herrar,
var hit öfverkommen och anfördede.belägrande,och först om vären1305 gaf
sig slottet ät den nye konungen.

Men konung Albrecht förlorade sin krona genom split och våld, såsom
han eröfratden. Den mäktige Bo Jonson Grip hade innehaft, jemte mänga
andra rikets fästen, äfven Åbo slott Tpant, och de 17 herrar, som verkställde
hans testamente, inkallade drottning Margaretha samt öfverlemuade slottet i
hennes händer är 1388.

År 1440, när den berömde höfvidsmannen Hans Kröpelinmed döden
afgått, föll Åbo slott utan synnerlig möda iCarl Knutsons händer, men är
1442 lemnade han detsammatillbaka åt konung Christopher motersättning af
Wiborg. Efter konungens dödbesteg Carljtnutson den lediga thronen, men
förlorade den äter och isamma vefva Åbo slott, som år 1457 af Christiern
Bengtson, en broder till den då allsmäktige erkebiskopen JönsBengtson, för-
rädiskt öfverlemnadesät ErikAxelsonTott till,Lagnöoch danska partiet.Detta
skedde genom att locka en del af den finska besättningentill öfvergäng,men
den öfrigadelen räddade sin ära genom ett härdnackadtmotstånd. — Samme
Erik Axelson Tott erhöll sedan Åbo slott, jemte Finlands öfrigafästen, iför-
läning af Sten Sture d. a., men år 1480, när Tott var blefven död, fick riks-
föreståndarenslottet under sin makt igen.

År 1501 hade Svenskarne ledsnat vid unionskonungen Johan Il!s rege-
ring och insatte Sten Sture äter till riksföreståndare. Denne skickade till

Finland en här, att rensa landet frän Danskar. Men en af konung Johans
tillgifne, Måns Frille, en finsk adelsman, försvarade manligen Åbo slott från
d. 2 Juli till 8 Sept. 1502, dä myteri uppstod bland den tyska besättningen,
som leddes vid mager kost och tvang Frille att uppgifva slottet.

År 1520, när den omilde kung Christiankom till välde iSverige, skic-
kades Hemming Gadd till Finland, för att med en liten trupp,, men isynner-
het med fagert tal spela landet iDanskames händer, hvilket ock för det
mesta lyckades. Till kommendant pä Åbo slott sattes nu den lika grymme
som tappre junker Thomas Wolf. Men danska väldet iSverige föll,och Gu-
staf Wasa skickade Nils Wesfgöthe med en ringa här tillFinland. Denne
belade Åbo slott den 25 Nov. 1521 och biskop Arvid Kurck, jemte den mesta
adeln, gick öfver pä hans sida. Men junker Thomas gjorde ett utfall när
man minst det väntade, nedlade mänge af Gustafs folk och tog Bengt West-
göthesamt flere förnämeherrar till fänga. Några af desse lät han morgonen
efter utfallet upphänga pä slottsinuren, till ett ömkeligtögnamöteför de be-
lägrande.,, Icke nog dermed. Iböljan af är 1522 gingo konung Christians
sista blodsbudskap öfver Sverige och*Finland, dem junker Thomas ej var sen
att efterkomma. Så rann då åter flera herrars blod på Åbo slott, dem jun-
kern höll som gisslan fängne, bland dem den högt ansedde TönuiesErikson
Tott, lagman öfver Norra Finland, Henrik Stenson Renhufvud, och junkerns
egen skrifvare Magnus. En man blef skonad, och det var den unge Erik
Flemming till Qvidja, som sedan blef en sä mäktig herre. Han ställde sig
ganska nitisk förDanskames sak, men afvog mot Svenskarne, och drog jun-
ker Thomas om näsan.,, En dag sade Flemming till junkern: vi hafvahär sä
mäiige Svenskar, som (ill ingen nytta äro; lät mig föra demmot fienden i ett
utfall och gif mig sä inånga Danskar med, som behöfvas att hålla Svenskarne
istyr! Det vore minsann icke så galet, tänkte junker Thomas och tillätFlem-
ming görasom han lyste. Men Flemming hade pä hemliga vägar underrät-
tat! Svenskarne om sitt förehafvande och föll med alla de sina öfver den
danska betäckningen, som nu kom mellan tvenne eldar och blef nedgjord till
sista man. Flemming och hans medfängne undkommo nu lyckligen.

Den gången emellertid gick junker Thomas kuppfri, ty om våren när
det blef öppet vatten, kom Severin Norby med danska flottan och undsatte
slottet den 21 Maj. Men inpå sommaren, i början af Juli, skickades junker
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Thomas att förse Danskarne iStockholm med lifsmedel frän Finland. Han
visste icke att Gustaf Wasa da reda» med Liibecks tilllijelp hade en flottai
sjön. Junkern segladealltså med godt mod och vällastade skutor öfver Ålands
haf. Vid Furusund skickade han ett fartyg att speja om vägen var säker.
Detta uppsnappadeErik Flemming, som låg i forsat bakom en udde, lät sätta
svensk besättning derpå, förklädd till Danskar, och skickade det tillbaka.
Junker Thomas var otåligoch rodde fartyget till mötes, frågande huru det
stod till.'l Allt vält srarades, hvarpä junkern steg ombord, och blef sä fåta-
gen,innan~han hann kasta sig i sin esping igen. Men Gustaf Wasa var på
honom mäkta vred och lät, till stralf för hans illgerningar,hänga honom i en
ek på Tynnelsö Och skall det synnerligen hafva förtrutit junker Thomas,
att han icke aktades värdig att hänga i ett rep af hampa, utan allenast i elt
af bast. — Men Åbo slott blef i Augusti 1523, efter 12 dagars belägring,
uppgifvet af Danskarne.

Nästa fejd, sam slottet såg, var ett brödrakrig. Konung Erik XIV
anklagade sin broder, hertigJohan af Finland, för bruten tro och förrädiska
stämplingar samt skickade iMaj 1563 en här under Anders Rålambs befäl
att intaga Åbo slott, der hertigen med sin gemål residerade. Men hertigen
värjde sig tappert och mången het strid stod der. ]'a sistone, när konungens
män fått förstärkning, när den lofvade polska hjelpen !cke kom och slottet
var illa medfaret, begynte modet svigta hos de belägrade. Då,' säges det,
hafva de kunglige öfversmort en häst med beck och tjära, tändt eld pä ho-
nom och låtit honom brinnande .löpa i sin vända pä Hevosaari eller Hästhol-
men gent emot slottetivester. Och dä har besättningen pä slottet med så-
dan nyfikenhet lupit att se pä denna vidunderliga syn, att den öfvergaf sina
poster pä östraVidan, hvarföre, då fienden med all makt föll öfver dem frän
denna sida, slottet i första villan och häpenheten eröfrades den 12 Augusti
1563. Säkert är åtminstone att slottet togs och med detsamma hertigen, hans
gemål samt tjenare och anhängare, hvilka sedan alla straffades med död
eller fängelse. När hertigen leddes ut frän slottet, rusade Anders Sabelfana
uppä honom med lyftad dolk, för att döda honom,— som'det troddes, pä Ko-
nung Eriks hemliga vink, men hindrades frän detta missdåd af Nils Boje.

Åter förflöto fyra och tjugu år, och nu säg Åbo slott för andra gången
Wasaätten inbördeskämpa om land och krona. Konung Sigismund-var mak-

tig isödraFinland, men hertig Carl i det norra. Klubbekriget var utkäm-
padt och den tappre Clas Flemmjng dödaf trollskott.„ En annan Christina
Gyllenstjerna,beslöt hans enka, den modiga Ebba Stenbock, att bevara Åbo
slott åt konungen. Mcd henne voro Slälarms fru, ElmFlemming, Kurcks fru,
Catharina Boje, samt flera andra förnäma finska fruar vislottet inneslutna,och
ståthållare der var den manhaftige Hans Erikson tillBrinkala, som hade vid
sin sida Bengt Gylleulöf, Anders Larsson (ill Botila och andre konungens
frimodige man, men äfven hertig Carl hade i slottet mangen hemlig, an-
hängare.

lförstone voro ock Arvid Stälarm och AxelJKurek mcd hela den finska
uären här tillstädes. Sedan hertigen;'utan hinder; landstigit vid Tspois och
Uittamo i Augusti 1597, möttehonom Stälarm mcd finska rytteriet pa Kffppis
sYått. Men innan det korn till slag, begyntes underhandlingar. Och antingen
nu Finnarne den gängen,? mot sia vana, voro försagde, eller, hvad som är
troligare, mången i hopen var tvehägse till hvem han borde hålla sig; ailt-
IlOg, bar amiralen Scheel lät lossa ett par styckeskott öfver deras hafvuden,
ropande pa förräderi,och hertigens båtsmän gjorde mm att anfalla, drogo sig
Finnarne undan at Tavastehus, lemnande slottet åt sitt öde. Siras begynie
Joachim Scheel och hertigens naturlige son, Carl Gyllenhjelm,som här skulle
aflägga sitt lärospån, att uppkasta skansar på Qvarnbacken, Korpilaks berget
och Wilkkilä backen, hvarifrån de flitigt besköto slottet mcd grofva styc-
keskott.

Hertigen menade alt frunlimren pa slottet skulle skrämmas af kanon-
dundret och yrka pa kapitulation. Men han bedrog sig; de voro bland de
modigaste. Engäng när man islottet höllbön, träffades en person vid fru
Ebbas "ida af en kallollkula- Men långt ifrån att deiaf förfäras, uppmanade
hon besättnin-en till manligt motstånd. De belägrade försvaradesig ock tap-
peit ' fdrstone' de "PPförde framför porten ett bollverk af trad och uppfylldt
mcd jord, hvarifrän de underhölloen så liilig eld, att ingen fiende om dagen
vaSade si» Pa slatten ul'der slottet. Men mom deras murar lurade förräde-
riet> En student vid naran Daniel ITJort pekades i hemlighet förledaknek-
tame till uppstudsighet, och följdenblef att den hjeltemodiga fru Ebba masts
uppgifva slottet den 28 Sept. 1597, hvarefier 'han, jemte alla som deiimc
voro, af hertigen fördes fäjigne till Stockholm. Det är bekant, att när herti-
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gen inkom i slottet, lät han öppna den döde Clas Flemmings kista, tog sin
gamle ovän i skägget och utropade:hade du nu lefvat, sa hade ditt hufvud
icke suttit mycket säkert.,, Om min salige herre lefvat,,, svarade härtill fru
Ebba, sä hade eders furstliga näde aldrigkommit härin.,, Belägringenhade
kostat hertigen 260 man. men sii kunde han ock vara nöjd med bytet, ty
förutom slottet fick han der mänga sköna kanoner och 10 rikets Örlogsskepp
jemte galejor. Vid sin bortresa lät han en fransos vid namn Bignon skrifva
följandelatinskaverser ofvanfördörrpanelningeiiistora salen af gamla slottet:

Carolus huc veni, vici fudique rebelles,
Hinc abeo, prorsus vestigia nulla relinquens:
Huc iterum veniatn, caveat sibi conscius omnis,
Non illo parcet tempore dextra reis.*J

Scheel lät uppfordra slottet att gifva sig, men förgäfves. Arvid Stal-
arm lät göra en förhuggningi det inre af slottet och hotade att försvara sig
till sista man samt tända eld pä krutkammaren, derest han ej finge kapitulera
pä billiga vilkor. Men Scheel lät aflifva; sju fängne herrar, dem han tagit
pä Castelholm och uppsätta deras afhuggna hufvuden på pålar gentemot slot-
tet. Vid samma tid kom en af Stälarnis Ijenare frän landet och lopp imörka
natten genom vakterna in islottet, berättande för alla huru Kurck var slagen
och hertigen rådande i hela landet. Deraf fällde besältningen modet; en
skotfsk ryttmästare William Bedvin skickades till Helsingfors att under-
handla med hertigen och återkom med det svar, att han ville taga de be-
lägrade till nåder, dock skulle enhvar inför rätta svara för sina gerningar.

Nu uppgafs således Åbo slott och alla som derinne voro gjordes till
krigsfångar. Hertigen, som emellertidintagit Wiborg och der hållitsin blods-
domstol, återvändenu förgrymmad till Åbo. Fångarne ställdes för rätta och
dödsdomenvar på förhand beslutad. När denna upplästes i rådstugan, be-
gärde Arvid Stålarm iiiffen annan nåd, än att han mätte få dö för alla de
andra, efter han iFinland fört högstabefälet. Hertigen icke allenast afslog
denna adla bön;han var ock grym nog att både denna och sedan flera gån-
ger låta föraSlälarm till afrättsplatsen och der benåda honom. Men domen
upplästes ånyo framför slottet, der man slagit en ring och en stor hop folk
af alla stånd var församlad. Vid samma tillfälle skedde hyllningen, och all
allmogen! svor med uppräckta finger bättring och trohet åt hertigen. Emel-
lertid stodo alla fångarne pä knä, och när hertigenville gä ur ringen, uppreste
sig Johan Flemming och bad om nåd. Men hertigen svarade att den som
tillförene försmåtthans nåd*), icke mera kunde hoppas derpå.

Hertigen hade anförtrott slottet åt tvenne Flemmingar af sitt parti,
Clas och I-arsHermansöner samt JöranHorn. Desse läto jultiden1507 af ett
bref frän konung Sigismund beveka sig att öfverlemna slottet till Arvid Stål-
arm och undskyllde sig hos hertigen sä godt de kunde. Året derpå inträf-
fade det ryktbara korftäget,, och Stängebro slag, hvarigenom all Sigismunds
makt i Sverige blef bruten. Deremot lät han uppmana Finnarne att troget
hälla honom deras land tillhanda, och mot deras okufliga trohet strandade
alla hertigens förmaningar i motsatt syfte. Alltså skickades amiralen Joa-
chim Scheel i Augusti 1599 med flottan mot Finland, eröfrade Castelholm och
inspärrade Åbo slott. Strax derefterkom hertigen;en finsk adelsman, Hans
Bengtson, som nyligen återkommit efter tolf års krigstjenst iFrankrike, lot-
sade honom tillKärknäs iSagu socken, der han beqvämligen landsatte sitt
krigsfolk. Axel Kurck med sina Finnar hade dragit sig frän Åbo och betade
sina hästar vid Wähäjoki bro iHaliko socken, dä hertigen kom öfver dem
och slog dem efter en kort strid. Men Joachim Scheel fick förstärkningoch
ansatte hårdeligen Åbo slott, medan hertigen for tillHelsingfors och höllblo-
dig räfst med sina fiender.

*) "Jag Carl bar kommit hit, besegrat och slagit rebellerne; jag Beger mig häri-
från, qvarlemnande nästan inga spår: jag skall återkomma, och åkte sig dåden
som vet med sig' (något ondt), ty på den tiden skall min band icke skona de
skyldige." ~ Och dermed höllhan ord.

*) Hertigen skall ha låtit kalla Flenmiing till sig och, förhans ungdoms skull, till—
bjudit honom nåd, derest han ville troget tjena hertigen. Detta vägrade Flem-
ming, sägande att han svurit sin konung ensam trohet, bad likval om nåd, med
löfte att sedan gå ilandsflykt, och föll dervid ned på ett knä. Hertigen sporde
då, hvarföre han icke föll på båda knäna; Flemming svarade: emedan han spa-
rade denna vördnadsbetygelseallenast åt sin Gud och sin konung. Då lifvades
hertigens gamla hat; du gifver nogsamt tillkänna, sade han, att dn ärft din fa-
ders sinnelag och varnar oss för det vi af dig hafve att vänta. Derföre må dn
stå din egen fara. <
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Detta var sista gängen Åbo slott belägrades och eröfrades; man kunde
tillägga", det var sista gängen det ägde någon' betydenhetsom fäste. Under
hela 1000 talet säg det (utom de första åren) framför sina murar ingen
fiende. Men stora ofreden,, kom och 1713 den 23 Augusti intågade Ryssar-

ne i Åbo. Bäde staden och slottet voro öfvergifna. Czar Peter, som person-
ligen deltog ifälttåget, bodde i Wittfothska huset vid broändan, men större

delen af hären slog läger pä slottsfältet och Lill-lleiekilä åkem. Några sven-
ska galerer,som frän slottsfjärden sköto skarpt pä fienden, kommo Ryssarne

att tro, det hela svenska llottan var iantagande, och de uppbröto härifrån,
efter att ha förstört hvad de ej kunde medföra. Men efter affären vid Pel-
käne d. 6 Oktober, ryckte Furst Galitzin äter in i Åbo, tog, efter vinterfält-
taget tillÖsterbotten, der sitt varaktiga residens och erkändes af vän och fien-
de som en rättvis herre, sä långt hans arm i krigets nöd förmådde. Om vå-
ren 1714 uppkastades kring slottet en torfvall och tvenne skansar bygdes, för

att skydda ämynningen mot svenska galerer. Mera behöfdes icke heller,
bruten var Sveriges makt, modlöshet och förtviflan rådde; landet öde; för-
valtningengodtyckligt sköttaf improviserade tjenstemän. Slutligen efterträd-
des den rättvise Galitzin af Douglas, förhatligi åminnelse, och man beredde

sig på det värsta, då freden iNystad gjorde slut på krigets olyckor.

År 1742 den 29 Augusti, en söndag,när det ringdes till aftonsång, in-
ryckte öfversteKamikoff med ett par kompanier ryska dragoner i Åbo. Jn-
gen aftonsång blef af den gängen; stadens innevånare kallades till rädhuste

och mäste svära kejsarinnan Elisabeth trohetsed. Kort dereftcr ankom gene-
ral Keith till staden, frågande magistraten och presterskapet, som gingo till

mötes ända till Pemar Wista:hvarmed de nu ville fägna sina gäster, dem
de bjudit till sig.,, Slottet befanns tomt, dock insattes der rysk vakt, icke

förkrigsbruk, utan emedan bäde magasin och arkli der inrättades. Allmänna
ärendenia sköttes nästan lika summariskt, som efter 1713; Campenhausen
hette den man, som pä engäng var generalguvernör, laudshöfding, president,
akademiekansler, biskop och öfverborgmäsfare. För öfrigt var Ryssames vi-
stelse i Åbo utmärkt af mänga lustbarheter, isynnerhet medanhär underhand-
lades om freden är 1743. Den ena balen omvexlade med den andra. Under

dessa baler var det som general Keilh förälskade sig iden sköna Eva Mer-
ken, dotter till polilieborgmästaieni Åbo; en förbindelse, hvilken blef bäde

intimare och långvarigare, än just vid Finlands enkla seder brukligt var.
Sjelfva fredsslutet firades med alla upptänkligalustbarheten Det afkunnades
d. 7 Augusti under klingande musik och Ijungande styckeskott.,, Om aflo-
nen var hela staden illuminerad. Baler och trakteringar nu hos den ena, nu
hos den andra af svenska och ryska henarne, varadeinågra dagar med all
magnificence. Hos lians Excellens Riksrådet Grefve Cedercreutz rann vin,
hvaraf icke mänga droppar fingo falla till marken. Furst Rumänzoff och jem-
väl Generalen Luberas läto hvardera en hel oxe stekas och ställde den med
förgylldahorn pä en dertill gjord ställning, med trappor upp, menigheten till
pris. Den som fick behålla hornen fick pramium. Präktiga illuminationer an-
ställdes. Men ett gjorde den största uppmärksamheten:när Generalen Lube-
ras trakterade, lät han hänga en stor ofantlig tafla pä hofrätlsväggen, der han
bodde, midlöfver ingången, hvaruppä stodo målade tvenne mot hvaraudra ut-
räckte sammanfattande händer, med denna öfverskrift: Pax & JSternutn
Fa?dus; hvilken tafla var öfverallt ivacker ordningmed ljus besatt, hvilka
om qvällen itändes." Ljusen brunno hela natten. Om morgonen .sägs taflani
allt öfiigt oskadd, allenast ett ljus hade brännt bokstafven Mi ordet iEter-
num, sä att man läste:Pax & ternum Fredus, som gaf på devisen en
helt annan mening och gjorde hos mången en hjerteknyck.„

Med"-1788 och lf?08 årskrig hade slottet intet att skaffa: dess bestäm-
melse är numera den fredliga, att förvara broltet inom lås och bom samt
qvarstå som en prydnad för nejden och ett minne från] forntiden. Till sitt
yttre är det med omsorg underhållet och dess medeltidiska anblick skulle
sällsamt sticka af mot det nu så moderniserade Åbo, om- det icke hade en
sä värdig vis-å-visi

2. Åbo Domkyrka.

Är Åbo slott det äldsta historiska minne Finland äger, sä är Åbo dom-
kyrka deremot det mest vördnadsbjudande,det vid hvilket bäde öga och tan-
ke med andakt dröja. Här, inom dessa murar, var kristendomens vagga och
lifspunkt iFinland; här danades pä kristlig grund dess förstabildning; här
verkade dess störste, dess oförgätligaste män, och många af dem sofva den
eviga sömnen under hvalfven af denna stenkoloss. Många öden hafva gått
öfver Finland med sorg och glädje; de hafva bortsopat forntidens flesta spår
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del nu lefvandc slägfet anar föga p8hvilka grafvar och ruiner det trampar.
Men qvar står Åbo domkyrka, bergfast, orubbelig genom tiderna, eft fädem-
es dyrbara testamente åt efterverldcn. Ljungelden har drabbat den, lågorna
hafva härjat den, fiendehand har plundrat den, men den slår dock qvar än i
dag i höghet och storhet, oförgängligi alla öden,lik den religion, hvars lä-
ror redan fem och ett hälft århundrade predikats inom dess murar.

Domkyrkan är den som ger hela Åbo dess karakteristiskaprägel; frän
sin fria plats pä södra sidan om elfven, dominerar den hela nejden. Vid den
etadna främlingens blickar först och helst; med en helig aktning träder man
under dess höga murar, under dess mäktiga hvalf; man känner sig ödmjuk
vid sidan af denna stenmassa och likväl upphöjdgenom dess sublima storhet.
Den är kristendomens majestät förkroppsligadt'i sten — icke dessa tunga,
mörka och dystra hvalf, ihvilka medeltiden framsuckade sin andakt under
fastor och späkningar, — icke heller denna alltför fria och lätta, man vore
frestad att säga lättsinniga arkitektur, hvarmed nutiden stundom roar sig att
kokettera inför vår Herre

—
utan medeltidens stränga allvar och imponerande

storhet, lyckligt förenad med en nyare tids ljusare, mera frimodiga skaplynne.

Man kan lätt föreställa sig, att Åbo domkyrka vid sin första bygnad
hade hvarken det utseende eller det omfång, som nu. Årtalet för dess grund-
läggning känner man icke; man vet endast, att redan åren 1292 och 1296 af-
Jat beviljades för dem som besökte den till jungfru Marias och den he-
lige Henrik martyrens ära,, grundade kyrkan i Åbo. Deremot känner man,
att biskop MagnusI— den förste infödde Finne pä biskopsstolen — är 1300
hitflyttade, det andliga residenset frän Rändämäki, d. a. gjorde kyrkan till
domkyrka.

Pä den fordom säkallade Unikangari — sömnens kulle, ett
skönt och betydelsefulltnamn för en kyrkogärd — reste sig af ålder en fast
mur af gråsten, upptill förhöjdmed tegel, 12 fot hög och 4 fot tjock, hvilken
omslötde dödasboningar. Denna mur, som iomkrets höll 1310 fot, var sä
fast ock stark, att man ansåg den fordom ha varit ämnad (ill nödvärn, för
Jivilket ändamål skottgluggar furmos i den anbragfa. Under dess nordliga
clcl furnio.s kälkar, enligt uppgift, förd»ra munkames boningar, men sedan ui-
hyrda till reridsligl brak. Äfven fumroa fordom ofrftnför södra och veslra

portarna kamrar i muren, der munkame sSlde aflat, men i hvilka sedermera
brandvakrerne stucko sig in,när det var ruskig väderlek, Ilvem skulle väl i
detta dystra granskap söka Finlands sånggudinnor? Här bodde de likväl;här
i sammanhang med denna kyrkogårdsmur Ingo de rordna gamla på sistone
ytterst förfallna akademiska bygnaderna, inom hvilkas tränga väggar landets
lärdom residerade under mer au halftännat ärliundrade, intill dess nya univer-
sitetshuset invigdes är 1815.

Innanför denna nu raserade inur och den äfven öfvergifna kyrkogärden
ligger domkyrkan. Uppförd af tegel i gammal göthisk bygnadsstil,är kyr-
kan, jemte det iGustaf IIAdolfs tid tillbygda choret, hvartill en förmögen
handlande i Åbo, Jacob AVolle, skall hafva bestätt kostnaden, 300 fot lång,
127 fot bred och 150 fot hög,men det med koppar betäckta större tarnet öf-
verskjuter 300 fot*) i höjd. Höga ljusa fönster breda en klar dager inom
dess mäktiga hvalf och belysa pelarne, nicherna, grafchoren, det in- och ut-
vändigt lika skona förgylldaorgelverket (af Anderson), det största
samt altartaflan, — Christi förklaring,målad af Westin — i det vackra cho-
ret, bestäindt att prydas af Ekmans alfiCKComälniugar. AIK idetta subli-
ma tempel

—
höjden,klarheten, bygnadens rena stil, tonernas äterskall, mo-

lHiinenlerna, tanken pä det förgångna och det eviga, —
allt förenar sig att

stämma sinnet tillhelig andakt och ingifva betraktaren denna frimodiga för-
tröstan,som niidl ivexlingarnes verld igenkänner närvaron af en evig försyn.

Snsom kristendomens medelpunkt och stamhåll iFinland, var Åbo dom-
kyrka fordom utsmyckad med en pH sin tid ovanlig prakt. Juustens krönika
är uppfylld med detaljer om de altaren och prydnader, hvarmed dels bisko-
parne, dels rike ädlingar begäfvade kyrkan, imening att försona ett brott
eller rädda sin själ ur skärselden. Så omtalas att biskop Hemming förärade
till kyrkan mitra och staf, många dyrbara böcker samt sköna prydnader. Än
frikostigare och mera praktälskande var biskop Magnus Olai Tavast. Kröni-
kan synes ej kunna nog beprisa de dyrbarheter denne mäktige prelat, för det
mesta pä egen bekostnad, förskaffade kyrkan, och uppräknar bland annat en
högst praktfull monstrans och flera reliquieskrin för hufvudallaret, kalk, pa-
tén och monile af renaste guld, ett stort och kostbart silfverkors samt flera

E;!igt mätning förr branden; nyare ziffror saknas.
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lysande skrudar, förfördigadeunder biskopens pilgrimsfärdi Venedig. Man
vet äfyen att allaret varit rikt förgylldtoch fönsternaprydda med skönamål-
ningar. Hvart alla dessa dyrbarheter under tidernas lopp försvunnit, derom
saknas all säker underrättelse-, dock är mer än sannolikt, att eldsvådorna
1425, 1429, 1459, 1540 och 1594 samt danska sköflingaina1510 och 1521 för-
stört eller förskingrat det mesta af kyrkans katholska prydnader. Del. möj-
ligenännu öfiigatordeha blifvit umianskaffadt till Sverige eller förgåtts med
biskop Arvid Kurk år 1521. Under sedan följande lugnare tider äterstäldes
väl kyrkans ytlre glans till någon del. men aldrig sådan som den var under
Magni tid. Juslén i sin beskrifning om Åbo år 1700 talar dock med välbe-
hag om dess präktiga fönster, af hvilka några kostat öfver 80 daler, en allar-
tafla inlöst för 2000, en predikstol för 1000 och en dopfunt, äfven inlöst för
1000 daler, om hviiken sislnämda försäkras, att den skall vara af högre
värde än någon iEuropa (?), undantagande den som påfven Innocenlius ny-
ligen låtit förfärdiga.,, Allt detla fördes vid ryska infallet J713 till Sverige,
och samtidigt försvann äfven kyrkans dyrbaraste relik, Sanct Henriks ben,
dem samme biskop Magnus lälit infatta i silfver och hvilka en obestyrkt sä-
gen påslår hafva blifvit af furst Galitzin förda tili Petersburg,»sammanstiilida
till ett fullständigt skelett och förvaradeiCzar Peters samlingar, tillika med
brödet,hvaraf arbetarne ätit vid domkyrkans byggande*J.

Till den katholska gudstjänstens ståthörde messor,genom frommagäf-
vor och testamenten instiftade att hällas intill domen,,, och altaren bygda
till Christi eller något helgons ära. På messor var ingen brist; ty, säger
krönikan,biskop Magnus fTavast) inrättade mellan morgon- ochaftonmessor-
na jemväl särskilda messor, sä att ingen dagens timma ulan messa förgick.,,
Derhos furmos i kyrkan tjugu större och mindre allaren; till sådant
voro der bygda många små sidochor, hvilka ännu, dels torna, dels som graf-
chor, erinra om sitt forniida bruk. Till allt dettas underhåll åtnjöt kyrkan

betydliga inkomster af fromma gäfvor, jordegendomoch gärdar.

Bland minnen af det förgångna dröjer betraktarenmed ett eget intresse
vid de dödas boningar. 1 Åbo domkyrka hvilar mycket af hvad som fordom
nlgjorde Finlands glans. De flesta af biskoparne äro här begråtna, ehuru ti-

*) lliili*, Finland iirh A 'SS Inv;in;ire■* 21.

dens förstörande taud utplanat sjclfva tleu minnesgoda marinorna vltnesbörd
dcrom. Sextonhundratalets aristokratiska ståt, som älskade att lysa ännu ef-
ter döden,har här sökt att föreviga sig istolta minnesvärdar, och ehuru lä-
gorna härjat en stor del af deras prakt, återstår likväl tillräckligt deraf, för
att fängsla blicken och minnet vid dessa förgäugelsensrum.

Invid södramuren af kyrkan finner man först det gi-afchor, hvarunder
den berömda, med Wasaätten beslägtade familjen To11 har sin hvilostad.
Här slumrar fjerran frän make och son den olycklige konung Erik XIV:s ädla
och härdt pröfvade drottning Catharina Månsdotter vid sidan af sin dotter
Sigfrid, förmäldmed Henrik Tott och moder till den tappre Åke Tott, hvars
bild, jemle hans makas, Christina Brahes, är uthuggen i sten. Hans arfvin^
gar köptegrafven för 500 tunnor spanmäl 1641; monumentet reste Pehr Brahe
1688. Landshöfdingen öfver Åbo län friherre Lorentz Creutz hvilar isamma
graf. Näst derintlll har assessorn i Åbo hofrätt Olof Wa1lenstjerna år
1687 för 700 daler kopparmynt inköpt ett grafchor ät sin familj. Närmast
dofta liter hvilar den gamla familjen Stålhandsk o, hvars dyrbara monu-
ment af svart marmor betäcker stoftet af Gustaf Adolfs krigskamrat, den
tappre Thorsten Stålhandske, död under Lennart Torstensons tås till Julland
1644, jemte hans maka Christina Horn och eji ättling af Kurckska familjen,
Magnus. Ctioret, som inköptes 1615 för 900 riksdaler, var rikt pä vapen och.
troféer frän trettioåriga kriget.

Gar man öfver kyrkan till norra muren, börjande frän altaret, finner
man först det grafchor, som innesluter familjernaKurck och Horn, inköpt
är 1652 för 200 daler silfvermynt. 1sex kistor hvila derunder medlemmar af
dessa båda berömdafamiljer; vapensköldarvitna om ätternas glans.] Närmast
deiiutillär det s. k. Gezeliska grafchoret, inköpt år 1650 af öfversteugref-
veArvid Wittenberg, som äfven ligger här begrafven.Efter hans död återföll
det till kyrkan och inköptes1683 af biskop Johannes Gezelius (d. a.J för 100
daler silfvermynt. Choret, som är betäckt med latinska inskrifter af andeligt
innehåll, får väl af dessa ett annat utseende än de adeliga grifterna; men
Gezelieruas aristokratiska tidehvarf har tryckt sin prägel äfven. derpå; lik
sina katholske företrädare, var den äldste Gezelius en kyrkans furste ännu
i grafven. Det har således jcmförelsens intresse, när inan efter denna grift
besöker cfen härmas(e, iei a. k.Chri*fi Ickauti-n* ih«r. „ hvarcsl de» slevs



biskop Magnus valt sin hviloslad, säsom man ännu kan finna af de ijerngall-
ret konstrikt ingjutna orden 2tntlO ttlCt J#> SKagnuå Olat e:pll6 fccit
ften \). OpU§ <fi)(SBSP 9JI2CSRI32C> Grlften, som gömmer flera medlemmar
af familjen Tavast, beläcktes fordom af tvenne iFlandern gjutna kopparhal-
lar. Iöfrigt är detta chor märkvärdigt för sin grafskrift öfver skottska öf-
versten Cockburn, dödiÅbo 1621 och ledsagad till grafven af Gustaf Adolf,
samt för tvenne imarmor huggna bilder af hjelten Evert Horn och hans maka
MargarethaFineke. Här bland kyrkans och krigets hjeltar hvilar äfven stof-
tet af en fredlig professor iÅbo Joiian Thorvöste,som ägde choret 1731.

—
Ännu finnes slulligen ett grafchor, hvars grundläggares namn är obekant.
Man erfar endast af vapensköldaroch inskrifter, a(t det tjenat som hvilostad
för familjerna Munck,Kijk,Gyllenkrok,Birckholtz och Starenskiöld.

Vid 1827 års brand ödeladesäfven domkyrkan, men uppstod herrligare
äter ur gruset, riktad med ny orgel, testamenterad"af en patriotisk borgare,
ny altartafla och nytt koppartak.

Planchen är tecknad frän nordvest. Man ser ån, domkyrkan och en del
af staden jemte observatorium.

3. Kuustö Ruiner.

Begifvom oss från domkyrkan tillbiskopssätet.

Ej långt ifrån Åbo iPiikkis socken ligger Kuustö holme (namnet sam.
mandraget af Kuusisto, granskog), 1mil läng och imil bred, utgörande
ett kapell för sig, som fått prest och kyrka på 1600 talet. Här reste sig for-
dom det stolta biskopssätet af samma namn.

Gamla handlingar omtala Kuustö säsom en] biskopen i Åbo tillhörig
landtgård, och man har anledniugatt förmoda, det redan biskop MagnusI
(omkr. 1295) här haft sin bostad. Hans efterträdare Ragvald H intogs sä af
ortens naturskönhet, att han här bygde sitt residens, frän hvars rikt försedda
kallrar han gästfritt undfägnade landets magnater och domherranie frän Åbo— utan att likväl kunna kredensa det fradgande dryckeshornet med en huld
värdinnas händer. Snart infunno sig likväl objudne gäster, som icke nöjde
sig med vanlig undfägnad. Kn rysk flöt(a inseglade är 1318 i Aura, fienden

plundrade Abo och ansatte derefler Kuustö, dit biskopen medbiagt kyrkans
archiv och dyrbarheter. Länge försvarade sig prelaten med en lappertiet, den
tiden icke ovanlig bland kyrkans furstar, men slutligen nödgadeshan fly, bor-
gen uppgick ilågor, och oersättliga dokumenter blefvo förstörda.

Först efter 113 ars förloppblef borgen äter uppbygd af biskop Magnus
IIär 1431, fastare och herrligare än förr med stenmurar och torn. Älskande
prakt och vällefnad,höll han isitt furstliga residens ett verkligt hof, omgaf
sig med en hofstat af adliga svenner och drog ut med' en lifvakt i lysande
rustningar.

—
Ön led isednare hälften af 1400 talet genom Vitaliebrödernes

besök, men borgen stod orubbad till är 1470, dä den genom vadeld nedbrann
och mänga för finska historien vigliga handlingar der ånyo förstördes. Den
tiden herskade i Åbo biskop Conrad Bitze, äfven en mäktig prelat. Han sat-

te kyrkans hela myndighet och tillgångarirörelse med den framgång, att
slottet redan följande året 1471 uppstod förskönadtur sin aska. 1463 erhöl-
lo Åbo biskopar stadfäsfelse på ägandet af Kuustö; 1507 erfar man att bi-
skop Johannes IV tillträdde slottet mot erläggande af 200 marker silfver till
sin företrädares arfvingar.

År 1521, då Åbo slott belägrades af Gustaf Wasas folk, erhöllodesse
ammunition och gevär af biskop Arvid Kurck på Kuustö. Detla kom sedan
att slå biskopen djTt. Severin Norby intog Åbo och belade derefter Kuustö,
dit biskop Arvid, som fordom Ragvald, hade undanskaffat sina och domkyr-
kans dyrbarheter. Efter ett tappert försvar begynte lifsmedlenpä slottet try-
ta; biskopen flydde med sina skatter nattetid, men förgickspä öfverresan (ill
Sverige. Danskarne innehadeKuustö (ill1521, dä det föll iFlemmingarncs våld,
sedan de en dag beskjutit det. Nu var det slut med Kuustö som fäste. Be-
läget så nära till Åbo slott, kunde det med lätlhet umbäras, men dess under-
hällande medförde för allmogen stor tunga. Följakteligen,då GustafIgenom
Westeras recess är 1527 stadgade reformationenoch indrog till staten de an-
deligas gods, drabbade detta öde äfven Kuustö. Pä konungens befallning
nedrefs slottet är 1528 om sommaren af fogden pä Åbo slott Mäns Svenson
jemtc allmogen, och kungsgården Kuuslö anslogs sedermera, vid indelnings-
verket upprättande iKon. Carl Xl:s tid, till boslällc för öfversten vid Åbo
läns infanteriregemente. Piikis kyrka, som bygdes på 1600 talet, säges till
störsla delen vara uppförd af malerialer frän del nedrifna sloltet.
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Kuustö ruiner äro belägna pä en St alla sidor docerande och sannolikt

fordom kringfluten kulle vid östra sidan af holmen. Endast tvenne lemningar
af muren stå qvar, men stenar af dess bygnad iiro kringströdda öfverallt
bland rönnaroch vilda bärbuskar. Sednare tiders innehafvare af Kuustö gärd
hafva lälit kring ruinerna plantera syrener och körsbärsträd,ihvilkas skugga
en gångstig leder upp till den fordna borgen. Omgifvet derjemte af täta alar,
erbjuder stället en angenäm promenad, hvarunder man har en skön och vid-
sträckt utsigt öfver nejden.

Nuvarande sätesgården, belsgen nära intillminen och tillhör familjen
von Willebrand, har iSenare tider blifvit betydligt uppodlad samt prydd med
orangerier och sköna trädgårdar. Det är nutidens verk invid forntidens, och
när ingen stolt prelat numera i den gamla borgen bjuder vandraren en lä-
skande dryck, är han säker att pä Kuuslö gärd finna den gästfrihet, för hvil-
ken stället af ålder varit berömdt. ■

— Midtemot ön ligga pä kusten af fasta
landet flera täcka egendomar, bland hvilka Radelmaa, tillhörigt General-
direktören von Ilaarlman, och Rauhalinna,nybygdt af Hr von Essen.

Man kan väl föresfälla sig, att äfven Kuusfö ruiner hafva sina syner
och sagor. En sägen påstår att der varit ett vikingasäte, vida beryktadt pä
sin tid. Allmännare tros dock, att de gamle mäktige Åbo-bisper der om-
kringvandra vid midnattstid, frossande pä minnet af sin förgångnaherrlighet
eller rufvande på någon under stenkumlen djupt förborgad skaft. Och när
man tänker pä allt det kostbara, som förvarades pä Kuuslö, och på slottets
två gånger iråkade stora nöd för fienders våld, är väl den förmodansä icke
utan all grund, alt jorden ännu gömmer något som man icke vet. Men att
finna det förborgade— dertill behöfves slagruta och god tro; den första ve-
xer icke mer iskogen, den seduare icke imenniskohjerfat.

4 och 5. Runsala, Bagarla, Artukais.

När man en söndagsafton lustfärdar från Åbo öfver slottsfjärden framåt
Pohjasalmi sund, ffar man till venster Runsala, (ill höger fasta landet med
Bagariaoch Arlukais pä dess kust. Och hvarföre söker man icke hellre störa
farleden söder om Runsala? Emedan ön pä denna sida är mindre bördig,
mindre omvexlaude och mindre inbjudande, medan den norra sträckan deraf

erbjuder den täckaste anblick af lummiga lunder, koketta villor och vackra
vikar, med ett ord, allt det leende och sommarsköna en finsk natur formar
åstadkomma.

Bland Runsälas ekar lefva mänga minnen; det var harCnor»us dik-
tade ett af sina skönaste stycken, Åskan,,; det är om Runsala han sjunger,
med tanken pä en öm Sophi,,:

Farväl, du ängd! Jag önskat tusen gånger
Att lefva i ditt lugn, att idin skugga dö,
Förutan namn, men ochsä utan ånger,
Begråten blott af någon laudtlig mö.

Du milda sol, som omfar jorderingen
Från Nubiens fält till Lapplands kulna fjäll,
Likt landets far! du gömmer dig1 för ingen
O helsa mig fräa Runsala hvar qväll!

önvar af ålderen kungsgård,anslagenpå sednare tider ät lasidshöfdingen
iÅbo, hvilken sommartidresideradepä deninordöstradelenafönbelägnaRunsala
gärd. Sedan landshöfdingen flyffat (ill staden och gärden utarrenderades, för-
bleknade Runsalas glans; man for dit ut, för att idess ensliga lund«r andas
sommarens dofter, och stundom mötteman der en irrande student, som fikade
efter rara blommor eller med sin inseklhäf jagade skarabeernas jätte, ekoxen
(lucanus cervus), som endast här är funnen i Finland, Men sedan Åbo stad
C1845) tillbyft sig Runsala mot ersättning ät guvernören,indelades ön, jemfe
den närbelägna s. k. Sfora Bockholmen, i49 lotter, hvilka utarrenderadespå
50 är ät enskilde (ill villors anläggande. Den ekonomiska vinningen häraf
var icke ringa, men öfvtrvägdes vida af andra fördelar. Åbo, som i sin när-
maste närhet saknar laudtlig frihet, grönska och promenader, fann allt detta
pä Runsala. Få är ha förflutit sen dess, och redan liknar den sköna bördiga
mils länga önen enda stor trädgård, der det ena sommarpalatset herrligare
än det andra framskymtar mellan eklundarna och dit.största delen af det
bildade och förmögna Abo utflyttar under sommaren. Genomskuren af en
landsväg, erbjuder ön i sin niidt en allmän, ännu icke fulländad promenad, i
hvars granskap den törstande vandrarenJät-kar sig med en dryck ur Chortti



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

i

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

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

6. Kukkarokivi.

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

7. Nådendal.

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

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

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

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

utgifne af W. G. Lagus," Ny följd.
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