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Suomen »vanhimpina aikoina Sawonmaa oli
luettu osaksi Karjalan maakunnasta. Torkelin »valloi-
tuksessa se nähdään myös eri kihlakuntana, Sawon
nimellä, tulleen ruotsin maltaan. Sen erinäinen his-
toria alkaa sentähden masta Torkelin walloitus-retkes-
tä w. 1293. Myöhemmin Sawonmaan nimiti on
luultu saaneen alkunsa Sawilahdesta, jossa maa-
kunnan ensimäinen kirkko, nykyinen Mitteli, oli pe-
rustettu. Mutta Wenäen aika-kirjoissa puhellaan jo
»vanhimpina aitoina eräästä suomalaisesta lahkokun-
nasta, nimellä Sawoloksiaiset, jonka asuinsiat oliwat
Karjalaisten läheydessä. Se näyttää siis enemmän
uskottawalle että Sawolaiset jo ruotsalaisten maahan
tullessa oliwat tekeytyneet Karjalaisista eri-lahkokun-
natsi, joka sodillansa teki nimensä tunnetuksi Venä-
läisille. Sawonmaan ominainen luonto ja Suomen
kansan wanhimmat keskuudet antawatti osiksi selityk-
sen tähän seikkaan. Suomalaiset oliwat nimittäin jo
»vanhimpina aikoina maata-wiljelewä kansa. Wanhat
Kalewala^-runot, syntyneet ennen Kristin-uskon maa-
han tulemista, mainitsemat heidän ominaista wiljelys-
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tapaansa, kalastuksen ja metsän pyynnön rinnalla.
Mutta tämä wiljelys oli alusta heikko, etenki niin-
kauwan kuin rautaa wielä ei käytetty työkapineihin.
Ensimäiset waot Suomessa oliwat ajetut pehmeihin
hietatankaihin, luultawasti puu-auralla, jonka jäljet
nähdään wielä nytki kaikilla pehmeillä ja kiwettömillä
mailla. Sawon kiwikot ja kowat maat oliwat ne, joi-
hin tämä wiljelys pystyi wiimeiseksi, ja wasta rauta-
kalujen keksittyä. Mutta sen wiljelys alkoiki silloin
suurella woimalla. Ennen Lappalaisten kalastajain
asuntona, se alkoi saada uusia asukkaita Karjalan ti-
hiämmin asutuista maista, missä Venäläisten lewe-
newä walta oli kumonnut entiset suomalais-wallat ja
pakoittanut niiden asukkaat etsimään uusia asuinsijoja.
Ne wanhat metsät Saimaan »vesistön keskessä ja ym-
pärillä tarjosiwat kohta uudisasukkaille ennen tunte-
mattoman rikkauden ja tulimat »vähään aikaan kan-
soitetuiksi uurailla asukkailla.

Näin selwenee meille se Sawossa ennen isojakoa
tunnettu ominainen keskuus, että yhdellä tilalla oli
pieniä maakappaleitci kaukana toisessa kolmannessa pi-
täjässä. Ne ennen »viljellyistä seuduista lähteneet
muuttolaiset rajoittiwat nimittäin itselleen maatilkkuja
jokapaikassa, missä he ehtiwät »viljelystä alkaa, ja
nämä maakappaleet jäiwät sillä lamoin kuulumaan
siihen omaisuuteen, mihin wiljeliä wihdoin seisattui
lopullisesti asumaan. Kolo Sawonmaa oli ruotsin
walloituksen enst-aikoina sellaisessa omaisuuden sekoi-
tuksessa, mikä osittain on Pysynyt myöhempiin aikoi-
hin ja wasta isojaon toimella on poistettu.
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Tämä Sawonmaan omituinen historia on sau-
moittanut maakunnan rajatki. Se woimallinen wirtu,
jolla sen wiljelys leweni ympärillä olewiin metsiin,
ei tahtonut tietää mistään rajoista. Se leweni joka
haaralle sinne asti kuin se waan esteettä pääsi. Se
tahtoi raiwata tieltänsä kaikki esteetti. Sillä tawoin
syntyi jo aikaiseen hirmuisia riitoja sekä Karjalaisten
että Hämäläisten rajanaapurein kanssa. Päähk.näsaa-
ren liitossa tehty raja Karjalaa »vastaan oli monta
sataa wuotta alinomaisena riita-aineena ja sen kahden
puolen tapahtui hirroeitä tappeluita. Sawolaiset tun-
geiksiwat aina rajan yli wiljelemään metsiä, ryösti-
wät ja polttiwat usein sinne asettuneet talot ja kylät
aina Laatokan rantoja myöten. Samallaisetriidat oli-
wat Hämeen rajalla. Hämäläiset walittiwat jo M.
1446Ruotsin hallitukselle, miten Sawolaiset wanhalla
lamallansa tungeiksiwat heidän maahansa ja tetiwät
hirmuista tuhoa murhalla, tappelulla ja polttamisella
sekä muulla wäkiwallalla. Ne oliwat nämä rajarii-
dat, jotka wihdoin saattiwat toimeen Sawonmaan tar-
kemman rajoituksen. Hämeenmaata mastoin käytiin
»vuonna 1452 lopullinen raja, joka läksi Ankkapuros-
ta, Kyminjoen suussa, meni Naulasaaren kautta, Män-
tyharjun, Hirwensalmen, Kangasniemen ja Pielaweden
pitäjäin rajoitse Maanselän harjanteesen. Karjalaa
wastoin etelään ja itäänpäin tuli Päähtinäsaaren
rauhassa määrätty raja wihdoin käydyksi wuonna
1595, ja kun Maanselän harjanne aina pidettiin ra-
jana Pohjan- eli Kainmmmaata wasten, niin Sa-
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Rajariidat ja sodat oliwat näillä rajoilla kyllä
osiksi seisatetut, mutta Salvon wiljelystyö oli saanutsuuremman häirityksen ulkoapäin. Raja-maatuntana
Wenäelle päin, se sai ensimäisenä kärsiä rasituksia jo-
kaisesta sodasta Wenäen ja Ruotsin wälillä. Maa-
kunnan suojellutseksi Wiipurin linnan isäntä Erittä
Atselinpoila Totti oli antanut wuonna 1477 perus-
taa Sawonlinnan wähäiselle luodolle Kyrönsalmessa.
Mutta tämä linna oli wielä enemmän maakunnan
rasitukseksi. Se tuli kohta maali-paikaksi, jota Ve-
näläisten fotaretket esinnä tulimat tähtäämään, ja se
weti jokaisen sodan niiden kahden naapurimallan Ma-
lilla aina Sawonmaan sisään, jossa ne ufianterran
seisattiwat kaiken wiljelystyön mitä siellä oli päässyt
alkamaan. Kaikista hinveimmin raiwosi Sawossa so-
dat, joita wuodesta 1490 altain kesti pian lakkaamat-
ta 14 wuotta eli wuoteen 1504. Siihen aitaan tuli
suuri osa Sawoa autioksi. Mutta Sawolaisen sit-

keys testi nämä kohtaukset. Sillaitaa tuin hallitus
Ruotsissa w. 1495 oli huolimattomasti jättänyt toto
itäsuomen »vihollisen maltaan, Sawolaiset talonpojat
keräytywät yhteen ja tarkasiwat tirweillä, »viikatteilla,
nuijilla sekä keihäillä sen Sawonlinnan piirittäroän
Venäläisjoukon päälle ja ajoiwat sen metsiin, joissa
suurin osa heistä tuli tapetuksi. Myös Gustaw I:sen
sodassa Venäläistä ivastaan, nämä »viholliset tuntei-
siwat Sawoon asti, mutta sillointi Sawon talonpojat
tulimat urhollisesti näitä rvöstäjöitä wasta?n. Katst-

wonmaa tuli wiime mainittuna wuonna saamaan ny-
kyisen piirinsä wahwistetutsi.
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Tustin näistä ultowihollisista wapaana, Sawon-
maa sai jälle kokea uutta onnettomuutta. Pohjan-
maan talonpojat oliwat wuonna 1595 kapinoineet Si-
gismundin sotajoukkoja wastaan, joiden päälittönä ja
kuninkaan siaisena Suomessa oli mahtawa Suomen
aatelismies Klaus Flemminti. Tämä kapina, tunnet-
tu Nuijasodan nimellä, lewisi kohta ympäri Suomen,
ja Sawolaiset, jotta yhden rverran tuin muutti Suo-

malaiset, oliwat saaneet kärsiä monellaisia »vääryyksiä
siltä maahan majotetulta sotawäeltä, liittyiwät myös
tähän tapina-sotaan. Seistua pienimpiä tappeluja
Rautalammilla, Rantasalmilla, Kuopiossa ja luwalla,
kaftina-joutko keräytyi wihdoin Mikkelin kirkolle, jossa
sotaherrat saimat heidät luopumaan aseistansa. Ne
tewyt-uskoiset talonpojat faiwat tuitenti hirmuisen kos-
ton. Mi osa poltettiin huoneesen, jossa oliwat ko-
koontuneet ja toiset hirtettiin ja tapettiin tauheim-
malla kuolemalla. Sawolaisilla oli tässä kapinassa
päällikköinä »veljekset Matti ja Irjö Leskinen Ranta-
salmilta, setä eräs Tahmo Hänninen. Gustam Adol-
phin hallituksen ajalla Sawolaiset saimat olla rau-

tuhatta Sawonmiestä kohtasi wenäläisjouton Laurit-
salassa, jossa syntyi Merinen tappelu. Sawolaiset
puolustiwat maatansa julmalla tiiwaudella, ja pakot-
tiwat sen suuren wenäläisjouton pakenemaan Vuok-
sen yli Venäjän Karjalaan. Saman »vuosisadan lop-
pupuolella Sawonmaa sai uudelleen kärsiä Venäläis-
ten raatelemista, kunnes Pontus de la Gardie sai
suurella sotajoukolla Karjalaan ja kartoitti wihollisen
pakenemaan rajainsa taa.
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Pietari I.sen sotaretki lv. 1710 löysi tämän maa-
kunnan Suomen paraimmin »viljeltyinä seutuina. Mut-
ta hänen raat joukkonsa eiwät sitä säästäneettään.
Kansan muistissa kulkee wielä nytki kertomuksia nii-
den julmasta menosta Sawon yksinäisissä taloissa.
Enimmän kaikista ne oliwat ne silloiset puoliwillit
kasatit, mitkä eiwät tienneet millä hirmuisilla keinoilla
he raateliwat niitä rauhallisia asukkaita. Ne raiwo-
siwat kuin raatelemat pedot kulkiessaan halki sen iha-
nan maan. Ihmiset pakeniwat metsiin ja eliwät mo-
net kuukaudet sydänmaissa ja kaukaisissa saarissa.
Nytkin näytellään wielä monessa paikoin tohtia missäsen hirmuisen sodan aitana ihmiset asuimat pakoisilla.
Monta perettä, jotta eiwät ehtineet paeta, ne julmat
»viholliset tetiwät wangitsi ja weiwät kerallansa We-
näelle. Kokonaista seitsemän muotta jäi Suomi sil-
loin Venäläisten halttuun. Sawon maalle tämä ai-
ka oli wielä kurjempi kuin muulle Suomelle, sentäh-
den että tämä maakunta oli loitompana Venäen pää-
hallituksesta ja siis kokonaan sen wallattoman sota-

hassa, mutta tätä rauhaa ei kestänyt lauman. Vuon-
na 1656 tunkeusi suuri Venäläisjoukko taas Sawon-
maan sydämmeen ja teki siellä entistä tuhoansa. Mut-
ta sen perästä Sawo sai wihdoin nautita rauhan etu-
ja puolisataa lvuotta, jolla ajalla se edistyi paljon
wiljelytsessä. Entisten sotain ajalla autioiksi tulleet
tilat sailvat Me asukkaansa. Sydänmaat tulimat
kansoitetuiksi ja uusia kirkkokuntia nousi jota haaralle»
Kansan paljous lisääntyi taas suurella mauhdilla.
Usiammat kylät ja talot saimat alkunsa näillä ajoilla.
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Mäen mallassa. Wuonna 1721 saatiin wiimenki rau-
ha ja Venäläiset jättiwät maan; mutta se oli sen
perästä tuin suurella tulipalolla raadeltu. Miten wä-
hiin Sawon kansasto tämän sodan ajalla supistui on
arwattawa siitä että koto Suomen kansa sodan pe-
rästä ei ollut kuin wähän päälle 200,000 henkeä.
Lappeenrannan sota, M. 1741—1743 elää myös wielä
kansan muistissa. Se oli etelä Salvotte pian Yhtä
hirmuinen kuin edellinenti. Tämän sodan merkilli-
sin tapaus oli Lappeenrannan tappelu. Ruotsin sota-
mäen päämies Buddenbrock seisoi lähellä Haminaa, 5,000
miehellä, Vrangel 4 peninkulmaa siitä Marttilan ky-
län luona, 3,000 miehellä. Lappeenrannan linna, sei-
sonut wasta 12 muotta, oli wielä keskentekoinen. Ve-
näläiset oliwat tulossa ja Buddenbrock talvi katsele-
massa linnaa, antoi Vrangelille käskyn astua miehi-
nensä linnaan niin pian tuin lvihollinen lähestyi.
Elokuun 22 päiwänä tuli Venäläiset, 9,000 miestä,
Lascyn ja Keitin johdatuksella kaupunkiin, ja Ruotsa-
laiset, 3,000 miestä, Vrangelin johdannolla linnan
wiereen. Seuraawana päiwänä alkoi ampuminen mo-
lemmin puolin. Suomen lväen puollustus oli mitä
kiilvainta, mutta Venäläisten paljous lvoitti. Vrangel
haalvoitettiin ja joutui wangiksi. Venäläiset kiipesi-
mät lvallein yli linnaan ja hirmuisen tappelun peräs-
tä woittiwat sen wiimen. Pian koto linnan Mäti oli
kaatunut, kadut oliwat täynnä kuolleita, 900 oli kaa-
tuneita ja haatvoitettuja Suomalaisista, 1,300 joutu-
nut wangiksi; Venäläisiltä oli kaatunut ja haatvoi-
tettu noin 2,000 miestä. Tähän tappelun seuraukseen
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Vuoden 1788 sodassa oliwat Salvonmaassa tap-
pelut Kärnätoskellll, Partakoskella, Porossalmessa ja
Parkumäellä. Tämä lviimeinen näistä oli werisin
ja Suomen lväelle tunnioittawin. Venäläiset seisoi-
wat rajalla Parkumäen kylässä Säämingin pitäjää.
Elvesti Stedingk tuli pienen suomalais-jouttonsa kans-
sa heidän kimppuun 21 heinäkuuta 1789. Hylvin
tulisessa tappelussa, joka kesti pian koto päilvän, Ve-

näläiset tulitvat lyödyksi, kadottiwat suuren joukon
kuolleita, haawoitettuja ja lvankeja, sekä tanonia ja
muita sota-tarpeita. Mutta tämä onnellinen seikka
ei muuttanut sodan menoa. Se päättyi seuraalva-
na wuonna tekemättä mitään muutosta entisessä ra-
jassa.

luettiin syyksi Buddenbrockin huolimattomuus, josta
hän menetti Tukholmissa päänsä. Mutta koko sodan
meno oli tällä tappelulla pilattu. Venäläiset tun-
keutuilvat lohta Suomeen, ja lvalloittilvat koto Suo-
men maan. Rauhaliitossa 1743 he sen jättitvät Me,
mutta raja edistettiin Kymijoelle, niin että Hamina,
Lappeenranta ja Sawonlinna jäiwät Venäelle.

Sodan rasitukset Sawossa eiwät olleet wielä päät-
tyneet. Uudet tapaukset ohottiwat sitä tämän lvuosi-
sadcm alussa. Keisari Aleksander! oli päättänyt wih-
doin walloittaa koko Suomen ja lähetti w. 1808 suu-
ren sotajoukon Suomeen. Helmikuun 28:tena tunteusi
yksi osa tätä joukkoa Puumalaan, Sulkalvalle jaRan-
tasalmelle. Se lvähäinen Suomen sotalväki tappeli
tässä sodassa urhollisesti ja monessa paikassa suu»
rella onnella. Merkillisin näistä tappeluista oli se
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jota tapahtui Virran sillalla lisalmessa. Sandels'!
oli tähän rakennuttanut pattereita ja odotti siinä lvi-
hollisen tuloa. Tutskolvalla taas oli käsky hajottaa
siitä Suomen Mäki ja päästä 8,000 miehellä estä-
mään sen aiwotun pakenemisen ympäri Pohjan lah-
den. Lokakuun 27:tenä tulilvat Venäläiset sillalle,
jota Suomalaiset eimät ehtineet purkaa. Turhaan am-
puiwat Sawon jääkärit, turhaan jyrisimät Suoma»
laisten kanonat, lvenäen suuri joukko syöksi tulen ja
sawun sekaan sillalle ja 1,000 miestä jo oli päässyt
yli ja rynnistänyt Suomalaisten pattereita tohti ja
oliwat jo niiden reunassa. Fahlander, Malm ja Dun-
ker syötsilvät silloin Sawon jääkärein kanssa, noin
600 miestä, lvihollisen päälle, pakottilvat sen Merisellä
tappelulla Me yli sillan, jossa kanonat pattereista
llltasitvat heitä joutottain alas sillalle sekä sen ala
»veteen. Venäläisiltä kaatui ja haawoitettiin 2 ewes-
tiä, 30 upseeria ja 1,000 miestä. Heidän ruhtinas
Dolgoruki kaatui myös tässä tappelussa. Suoma-
laisten wahinto oli kaikkiaan 285 miestä.

Mutta nämä woitot oliwat kaikki turhat. Uusi
aita oli tulossa koto Suomelle. Venäläiset oliwat
kohta woittaneet Suomen maan ja wuonna 1809 Suo-
men säädyt saimat ensikerran päättää maansa tulewai-
suudesta. Sawon maalle tämä muutos oli erinomai-
sesti tärtiä. Viipurin läänin yhdistettyä muuhun
Suomeen, lvilkas talvaran liikenne alkoi syntyä Sai-
maan »vesistöllä. Entinen kauppa Pohjanmaan tau-
punkein kanssa seisaltu. ja Viipuri ja Pietari tuli-
wat pian koko Sawon kaupan pesäpaikoiksi. Saimaan
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wesi alkoi lvilistä täynnä pienempiä aluksia ja taup-
pa-tveneitä. Suuri joukko sahoja syntyi joka paikassa
ympäri Saimaan lvesijaksoa, metsät himat paljon
suuremman armon kuin ennen ja se teloitti maahan
rahaa. Karjanhoito parani mikäli uudet kestuudet
oliwat korottaneet sen tuotteiden arlvoa. Se Sawolle
ominainen Voi-kauppa oli monjaissa lvuosissa tullut
maakunnan paraimmatsi rahan pyyntö-neulvotsi. Uu-
det lvarat tulilvat sillä pellon-lviljelyksen alvuksi ja
ennen tuntematoin Varallisuus tuli asukkaiden osaksi.
Vehka- ja parkki-leipä jäilvät unhotutsiin; sen siaan
alkoi ulkomaan ylellisyys löytää tiensä Sawon saaris-
toihin. Salvolaisen asunnot ja waatteus oliwat saa-
neet toisen muodon. Ne huonot sawutuwat häwisiwät
pian yhtaikaa kuin ne wanhat puwut, »nitä nyt ta-
wataan waan Viipurin läänissä.

Se olisi wäärin lukea tähän kaikkeen syyksi We-
näen yhteyttä. Viipurin läänin tilaisuus sen yhtey-
den aitana on paras todistus sen Vaikutuksesta Suo-
melle. Mutta tämä Yhdistys wuonna 1809 oliki ihan
toinen kuin se mikä tapahtui wuonna 1710 ja 1713.
Suomalaisten urhollisuus ja keisari Aleksander I.sen
lempiä luonto oliwat sen tehneet paremmin ystäwälli-
setsi liitoksi kahden naapurin lvälillä tuin toisen wal-
loitutsetsi ja toisen nääntymiseksi sen ala. Se ennen
rewitty Suomen maa tuli Me yhdistetyksi, ja se sai
oman hallituksensa, omat lakinsa sekä oman talouden-
hoitonsa. Ne oliwat nämä seikat, yhtenä läheyden ja
soweliaan mattan kanssa Pietariin, jotta tuottilvat
Sawon maahan arwaamattomia etuja. Nämä edut
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owat nyt monikertaisesti taswaneet sitte kuin Saimaan
Vesistö Lappeen kailvannolla lv. 1856 tuli yhdistetyksi
Suomen lahden yhteyteen. Kolo Sawonmaa on sillä
muutettu meren rantamiksi ja saaristoksi, joille Val-
tamerten alvarat selät owat awoinna. Indian jaAme-
rikan rikkaudet owat awatut Sawolaisen eteen, kaikki
maailman osat owat tuodut Sawon läheiseksi naapuriksi,
ja uudet aiwotut kaiwantotyöt lewittäwät tätä etua yhät
suuremmalle alalle. Mutta se on ehkä wasta nouse-
wa suku, jota tulee täydellisesti artvaamaan tämän
edun ja sen täyttämään hyödyksensä, ja silloin Sawon
rannoilla on ihan toinen elämä ja toinen liikenne
kuin nykyaikana, jonka ahtaassa piirissä taslvanut Vä-
estö Vielä on tottumatoin siihen alvaraan tilaan, joka
yhtäkkiä on lelvennyt sen ympärille.

Sawonmaa on Suomen wesirittain maakunta.
Sen pituus on 28 ja leweys 10 ja 15 peninkulmaa,
sisältälvä kaikkiaan 270 peninkulman alan. Koko tä-
mä maa-ala on pitkin ja poikki leikelty lukemattomilla
»vesillä, mitkä maakunnalle antawat paremmin saaris-
ton kuin mannermaan muodon. Se suuri lvesijatso
alkaa maanselän painanteelta lisalmen pitäjän Foh-
jaisrajalla pienestä Rahajärlvestä, josta se juoksee
Rotimon, Marttisenjärlven, Salahmin, Vierimän ja
lijärwen kautta Poroweteen, johon idästä Sontajär-
wi, Hernejärwi ja Kilpijärwi lcmteewat Paloisen wir-

Mann luonto, suuruus, tilaisuus Ha Kansa.
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ratse ja luoteelta Näläntä, Osmanti, Kiurulvesi, Hau-
tajärwi, Sulkawajärwi, Haarajärwi, Niemisjärwi ja
Haapajärwi Kihlasalmitse, yhdistyen Nerkon wirran
ja Veden kautta Vihdoin 3 peninkulman pitkään ja
puolen peninkulman leweesen Ontiweteen, jota Tom-
perin ja Viannon kostitse lantee Maaningan Veteen
ja sitte Pöljänsalmen kautta Pohjois Sawon surlrim-
paan Kallaweden selkään, mikä Puutossalmen kautta
yhdistyy Sottaweteen ja sitte Koiruslveden, Konnus-
kosken ja Naapus-kosken kautta Leppäwirtaan ja Uu-
nukkaweteen setä Varkauden-kosken läpi Aimis- ja
Haapaweteen, loroisselkään, loutsiweteen ja Hautiwe-
teen, mihin toinen Kallalvedestä eronnut haara yhdis-
tyy Palokin Virran kautta. Nämä yhdistetyt Vedet
sekä ne Orilvirran kautta Karjalasta tulelvat Pielisen
ja Orilveden Vedet lankeelvat Haapasalmen ja Kyrön-
kosken kautta Salvonlinnan Vieritse Pihlajalveteen,

jota idästä on yhdistettynä Puruweden ja Utraswe-
den kanssa, ja Puumalan salmen kautta Viimeksi kaikki
yhdistyivät suureen Saimaan selkään, joka Vuoksen
kautta purkautuu Laatokaan. Tämä suuri lvesijakso
tarjoo Sawon kaikille seuduille hylvän lvesimatkan setä
keskinäiseen yhdistykseen että Lauritsalan kautta me-
nelvätä Saimaan tailvantoa myöten Viipurin, Itä-
meren rantojen sekä Valtameren kanssa, niin että koto
Sawonmaa on tuin meren-lahden rannoille hajotettu
maakunta. Mutta katsomatta siitä maakunnalle tule-
maa hyötyä, ne epälukuiset järwet ja selät antamat
seudulle sen ominaisen ihanan muotonsa, jota mikään
maalarin taito ei lvoi täydellisesti tulvata. Ne epä"
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Sawolaisen luonto on hengellinen kumaus tästä
hänen maansa ulkonaisesta luonnosta. Sisämaan Va-
kaisuus ja rantamaan liitkuwaisuus owat hänessä yh-
distetyt, hän rakastaa kodissaan lvältteyttä ja lvissiä
ylellisyyttä, mutta hän on aina tvalmis jättämään
tämän totinsa ja panemaan toto omaisuutensa johonti
liitenteesen, mitä tekee hänen yhtaikaa maamiehetsi,
kauppiaaksi ja merimieheksi. Hän on sekä sylvästi
miettiwä että runollinen maailman katsella. Mer-
tillisimmät runoillat Suomen rahwaan seassa owat
nykyisempinä aikoina olleet Salvolaisia samaten kuin
merkillisimmät ajatteliat. Korhosen, Lyytisen ja Ky-
mäläisen nimet owat tulleet kuuluisiksi, samaten Paawo
Ruotsalaisen, jota aikoinaan johdatti koto erinäistä
suurta heränneiden lahkokuntaa Suomessa. Sawon
puheen murre on myös se Suomessa enimmän wil«

lukuiset salmet ja lvirrat lehtoisin rantoinensa tahi
pujottelelvat jyrkkäin wuoriseinänten Välitse, ne monet
alvarat selät, tylwetyt epälukuisilla saarilla, joiden
Välitse siellä täällä alvautuu pitempi Väylä minkä
takaa toinen ranta Vähän taitoaan rannassa sinttiä
tahi järkiään latoo, ne pitkät monimutkaiset niemet ja
lahdet, ne kapeat, taipaleet ja harjut suurten selkäin
Välillä, ne owat kaikki omaisuuksia joita maan päällä
ei löydy muualla kuin Salvossa. Salvonmaassa ei
ole kyllä Slveitsin uhkeita lvuori-selänteitä ja pilwiin
kohoolvia kukkuloita, mutta siellä Vallitsee kuitenki oma
hiljainen ihanuutensa, jota Vetää Vertoja Slveitsin^
Alppiseutujen suuruudelle, Italian rantojen suloudelle
ja Reinijoen laaksolle Saksassa.
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jelty. Se on siitä kuin tirja-kieliti on ammentanut
paraimmat rikkautensa ja Suomen runoiluksen täytyy
pian kokonaan pysyä Sawolaisen prcheen murteessa.
Salvolaisella on myös hywä taipumus kaikkeen teolli-
suuteen. Pian laitti ajoneuwot ja hewoistalut Val-
mistetaan Sawossa itsessään. Samaten lvaatteus, pat-
suimmasta sarasta hienoimpaan puumuli- ja liina-
lvaatteesen. Uudemmat maawiljelys-kapineet ja masi-
nat owat Sawossa löytäneet järtiään teliänsä. Mut-
ta Sawolaisen testuuselämässä on yksi puutos, jota
sillä on yhteinen kaikkein Suomen kieltä puhmvain
maakuntain kanssa, ja tämä puutos tuntuu sen kai-
kissa toimissa, se on: että se kaipaa sitä elähyttäwää
ainetta minkä tuottaa tortiamfti Valistus. Sawolai-
sen hengellinen elanto ja liikunto on sentähden suljet-
tu siihen ahtaasen piiriin, josta ne eiwät pääse Va-
paasti ulonemaan niinkuin ne tekisilvät jos kansan
kielellä Viljeltäisiin kaikki ne tiedot mitä Suomessa
harjoitetaan. Se Suomessa täytettälvä Vieras kieli
kaikissa silvistytsen edistysteinoissa on kuin Kiinan
muuri, jolla tviriämpi hengen elämä jo syntyessään
tukahutetaan ja ahdistetaan sopimaan sen ahtaan pii-
rin sisäpuolelle. Missään tämä puutos ei ole enem-
män tunnettu kuin Sawossa. Ne oliwat Sawon mie-
het jotka kansan yhteiselle lvalitukselle tässä asiassa
antoilvat ensimäisen äänen runoissansa. Ken, joka
kerranti on lukenut Paawo Korhosen sanat tästä Va-
lituksesta, Voisi pitää kansalle wähä-arwoisena sen
kieli-orjuuden, jota se on saanut satoja Vuosia kärsiä
ja turhaan Valittaa? Mitä sywä tunto tästä orjuu-
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desta on kansalla itsellään, sen osoittaa paraite Kor-
hosen tuwaus, laulaessansa:

Ia toisessa paikassa laulunsa alussa sanoen:
Käsi kätteli tyneä,
Kynä piirsi puustalvia,
Mitäs puustawit puhuiwat?
Sitä ne sanoilvat silloin,
Kuinka suotta Suomen kieli
Kapaloss' on kauwan ollut
Lapsen tautisen tatvalla.

Lintuiset lilvertelelvät
Kukin äänellä omalla
Kielellänsä tertiästi,
Jonka heille äiti neutvoi,
Oma lvcmhempi opetti,
Pesissänsä pienempänä.
Ei ole sitä etua
Suomen kansalle suwattu.

Kansan luonnotoin tilaisuus, mitä ei ole loittona
orjuudesta, setä sen sylvä tunto ja haikea Valitus sii-
tä owat näissä sanoissa puhutut sellvemmin tuin sitä
lvoisi kokonaisilla kirjoilla selittää. Pian samaan ta-
paan owat kaikki Sawon runoiliat puhuneet tästä
kansan yhteisestä ja suurimmasta puutoksesta, eitvättä
ole epäilleet siinä lähestyä hallitsioitansakaan, lvaikka
sitä lujaa lvirtamiesten waltaa wasten aina turhaan,
sillä se on päättynyt aina tuin Korhonenti jo lauloi:
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Sawolaisen ominainen luonto ilmotaikse näissäki
lauluissa. Niin rauhalliset Valitukset kansan tär-
keimmissä asioissa, joissa muut kansat raiwoisiwat
wätewänä tulwana, mitä murtaa edessänsä kaikki, Sa-
wolaisen luonnossa ilmestyivät hiljaisina lauluina,
mitkä Vuotamat samaten kuin Sawon Vienot Virrat,
jotka lorisewat sywissä pyörteissä selän Vedestä toi-
seen, särkemättä heikointa wenettä mikä niiden pää-
litse hiihtää. Se on kuitenki Vahinko että niin rik-
kailla lahjoilla Varustettu kansa puuttuu wielä etuja,
joita nykyaikana jo puoliwillit kansatki wapaasti saa-
wat nautita.

ja Kaikki pappimme paremmin
Kirkkoherrat kiilvahammin
Tuohon tuumahan rupeisi,
Kirjoittaisi Suomen kieltä,
Vielä muutkin Virkamiehet
Kansan tieltä kannattaisi.

Mitäs Vielä Viimeiseksi,
Suomen puolesta puhumme?
Jos ne herrat Helsingissä
Suuren oiteu'en omaiset
Antaisi luwan lujimman.

Sawonmaa ei ole Viljelykselle paraimpia. Se
on enimmätsi osaksi tiwiktoa ja hietamaata. Aino-
asti Pohjais-Sawossa on awarampia sawitoita pel-
loiksi. Sellaisia on lisalmella ja Maaningalla sekä
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Ensimäinen kirkko Sawossa oli Salvilahden kirk-
ko, nykyisessä Mikkelin pitäjässä, se oli ratettu w.
1300 paikoilla. Sen perästä wanhimpia on Sää-
mingin ja luwan seurakunnat, Tatvisalmen nimellä
tunnettu nykyinen Kuopion seurakunta oli perustettu
Vasta Vuoden 1550 paikoilla. Enimmät Sawon pi-
täjät owat syntyneet wasta Viime mainitulla Vuosi-
sadalla sekä Gustatv Adolphin ja hänen tyttärensä
Kristinan hallituksen ajoilla.

Riistaiveden seutu Kuopion itäpuolella. Mutta tämä
maa palkitsee kuitenki runsaasti iviljeliän ivaiivan.
Niillä tiivikoilla mailla, usein ahtaissa louhirotkoissa
ja kiiviraunioin seassa korkialla mäellä tapaat täällä
kannelta taloja, joissa suinkaan et Voi nähdä köyhyy-
den lvallitselvan. Rakennukset owat usiammassa pai-
koin lvälkit ja puhtaat, ja se ei ole enää mikään har-
Vinainen tapaus kohdata maansydämmessä taloja ihan
uuden ajan tapaan rakennettuja ja sisältä koristetut
franskan tapetilla ja maalatuilla latteilla, sekä ko-
meilla huonekaluilla. Ihtäläinen komeus Vallitsee a-
suttain tvaatteutsessa ja muussa elannossa.

1. Lappeen kihlakunta, Lappeen, Luumäen,
Klemin ja Taipalsaaren pitäjät sekä Satvitaipaleen
pitäjä Suomenniemen tappelin kanssa. Lappeen ja
Luumäen pitäjäin läpi kulkee se maanselän harjanne,
joka Lauritsalassa katkaistiin poikki Saimaan taiwan-

Sawonmaa kuuluu nykyisin kolmeen eri lääniin,
nimittäin Kuopion, Viipurin ja Mikkelin.

Viipurin lääniin kuuluivat
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nolla. Lappeenrannan kaupunki on Vähän yli puolen
peninkulman länteesen tästä taiivannon suusta, ai-
man Saimaan eli Lapweden rannalla. Se pieni
kaupunki on wiime Vuosina saanut monta uutta kar-
tanoa ja sisältä noin 1,000 asukasta. Kaupungista
Vähän eroitettuna pienellä niemekkeellä, seisoo Lap-
peenrannan entinen linna, jonka sisällä on kehruhuo-
ne, mihin lähetetään linnaan tuomitut naiset ympäri
Suomen. Niitä on parin sadan paikoille ja pian
puolet lapsensa murhaajia.

2. Jääsken kihlakunta, johon Sawosta kuu-
luu Joutsenon, Ruokalahden ja Rautjärwen pitäjät.
Vuoden 1743 sodassa jäätyä Venäen puolelle, nämä
pitäjät owat jääneet paljon jälelle muista Sawolai»
Ma. Kansan asunnot, waatteus sekä sen kaikki elanto
on näissä kokonaan eroitettu Saivolaisista. Mikkelin
lääniä owat:

3. Heinolan kihlakunnasta ainoasti osa Män-
tyharjun pitäjää, jonka halki ennen kulki Valtakun-
tain raja. 4. Mikkelin kihlakunta, mihin kuuluu
Mikkelin, Kristinan, Kangasniemen ja Hirwensalmen
pitäjät. Kristinan pitäjä sai nimensä Petta Brahen
puolisolta Kristina Stenbokilta. Sama Brahe alkoi
w. 1640 jontu linnaksi nimitetyn rakennuksen lähelle
kirkkoa, josta ewestin puustellina oleiva omaisuus on
myös saanut Braahenlinnan nimen. Mikkelin kau-
punki on pitkässä lahdetkeessa, mikä kolmen salmen,
Veätämä-, Vuolteen- ja Siikasalmen kautta on Yh-
distetty Saimaan Vesiin. Kaupungissa on maaher-
ran istuin ja ala-alkeiskoulu. Suuret markkinat pi«
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detään täällä kahdesti lvuoteen. 5. luwan kihla-
kunta, johon kuuluu pitäjät Pieksämäki, Haukiivuoren
kappelin kanssa, lorois, luiva ja Puumala. Kaikki
nämä pitäjät omat Saimaan ivesijakson sisässä ja ym-
pärillä. Ne suuret saaret, Hurissalo, Lintusalo, Kau-
hansalo, Viljakansalo ja Kultimussalo, pienen Sai-
maan selän pohjois-osassa kuuluivat osittain Puuma-
lan, osittain luivan pitäjäsen. Puumalan salmen
kautta tullee iveneliite Saimaan Pohjois -wesistön
Välillä ja tämä salmi oli lv. 1788 sodassa hyivin
tärtiä paikka, jossa tapeltiin kiiivaudella. 6. Ran-
tasalmen kihlakunta, mihin kuuluu Sulkawan, Ran-
tasalmen, Heinäiveden, Säämingin ja Kerimäen pitä-
jät. Nämä pitäjät owat Saimaan Vesistön ympärillä
ja osittain sen saaristossa. Parkunmäki, 26 Virstaa
Saivonlinnasta, Säämingin ja Rantasalmen rajalla
on se paikka jossa 21 heinäkuuta 1789 Ruotsin eives-
ti Stedingk soti Venäläisiä Vastaan ja Valloitti sen
aseman, ottaen Vangitsi 19 upsieria ja 625 sotamies-
tä. Haapaniemessä Rantasalmen pitäjässä oli lv.
1781 asetettu sotakoulu, joka paloi tv. 1818 ja muu-
tettiin sen perästä Haminaan. Kuopion lääniä on
7. Rautalammin kihlakunta, josta Sawoon kuu-
luu Suonenjoen kappeli ja Leppäivirran pitäjä. Edel-
linen on osiksi Päijänteen wesijaksooN tuuluwan Suon-
tienselän ympärillä, Vaan jälkimäinen totonaan Sai-
mat-ivesistön seudussa. Varkauden kosken Viereen
tehty kaiwanto sulkuinensa yhdistää Uunukkaiveden
Nimislveden kanssa. Varkaudessa on suuri rautateh-
das ja nykyisin on tämä paitta saanut kauppalan oi-
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teuden. 8. Kuopion kihlakunta, johon kuuluu
Kuopion pitäjä Karttulan ja Tuusniemen kappelein
kanssa, Maaningan setä Pielatveden pitäjät. Kuopion
kaupunki perustettiin Vasta iv. 1776 Koljalan tilan
maalle lähellä Kuopion kirkkoa. Kaupungilla on hy-
ivin soivelias tila Kallaweden niemekkeessä, josta ulos
pistämällä kapialla niemellä, ennen pappilan maalla
nyt on laitettu ihana käivelypaitta. Kaupungissa on
läänin maaherran istuin, gymnasi, ylä-alkeiskoulu
setä ala-alkeis- ja naisten-koulu. On äsken saanut
merikaupungin oikeuden. Pujonmäti on hymin tortia
myttylä pohjois-puolella kaupungin, josta on ihana
näköala Kallaweden saaristoon. 9. lisalmen kih«
lakuntaan kuuluu lisalmen Pitäjä, Lapinlahden tap-
pelin kanssa, Kiuruiveden ja Nilsiän pitäjät. Nämä
Sawon pohjoisimmat pitäjät owat Kainuunmaan ra-
jalla ja Maanselän reunassa, jossa monet mäkinyp-
pylät, niinkuin Töhkämäki, Ruokosenmäki, Kinahinmäki
nousemat 300 ja 400 jalkaa korkialle. Pisanwuori
Nilsiässä, 600 jalkaa korkia, on merkillinen sentähden
että se Pähtinäsaaren rauhasta Stolbotvan rauhaan
asti lähes kolmesataa Vuotta oli rajamerkkinä We-
näen ja Ruotsin ivaltain wälillä. Siinä on myös
lokso, jotakatseliat käyivät ihailemassa. lisalmeen on
äsköin määrätty kauppala, jolla nykyisin jo on sel«
laiset oikeudet.

Jo monta sataa Vuotta Suomalaiset ja etenti
Sawon asukkaat oliwat hourailleet Saimaan Vesistön

Saimaan Kmwanto.
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yhdistämistä Suomenlahden kanssa. Pontuksen kai-
wannot oliwat tämän hourailemisen waikuttamia en-
simäistä yrityksiä. Mutta Suomi oli liian kaukana
hallituksensa pesäpaikasta Ruotsista ja ruotsalaiset
antoiivat tälle maalle liian Vähän arivoa ruiveta sel-
laisiin töihin sen Valloitetun mutta alati Vihollisen
jaloissa oleivan maan eduksi. Suomen senaikaiset Vir-

kamiehet oliwat taas liian Vähän suomalaisia, ne oli-
wat yhät muuttelelvia Suomen ja Ruotsin ivälillii.
Alituiset sodat estiivät myös hallituksen ryhtymästä
suurempiin töihin. Se kansassa eläivä halu saada
tämän yhdistyksen toimeen ivirtistyi moninkertaisesti
suurempaan woimaan sitte kuin Suomi lv. 1809 oli
saanut itsenäisen elämänsä ja kohta sen perästä, eli
lv. 1812, Viipurin läänin yhdistyksellä tullut uudel-
leen näkemään Saimaan lvesijakson artvon itäsuomen
tulelvaisuudelle. Se oli erittäin se ääretöin paljous
sahain teoksia, mikä lähimpänä aikana ennen taiwan-
non alkua kulki Saimatta myöten Lappeesen ja sieltä
maantietä Viipuriin, tuin esimäisetsi johdatti mielet
Me siihen ivanhaan taitvannon puuhaan. Onneksi
Valtakunnan tvaratki olimat samaan aikaan siinä ti-
lassa että sellainen puuha moi tulla kuulluksi hallituk-
sen toimissa. Epäilemättä tämä puuha sai ensimäisen
alkunsa kansasta. Mutta se Moi nyt olla huwittawa
tietää miten je niinä aikoina, jolloin sanomakirjallisuus
maassa oli pian mitätöin ja kun kansan mielipidoilla
ei ollut mitään tilaisuutta tekeytyä julkisiksi, woi
ivähitellen yksityisten mielipidoista muuttua kansan
yhteiseksi, jollaisena hallitus woi Vihdoin sen omistaa.
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Pontus de la Gardie, jonka työksi taiwannon al-
tu luetaan, oli sotilas. Se oli myös eräs sotilas,
joka sen tiettäivästi Me nosti kysymykseen noin ivuo-
den 1820 paikoilla. Nuori silloinen luutnantti I.
F. Lagerwall, palwelewa äsken kokoonpannussa Vii-
purin tarkka-ampujain pataljuonissa, arweli tämän so-
tawäen paraite woiwan käytettää maan hyödyksi jos
se pantaisiin jatkamaan Pontuksen työtä, nimittäin
uuden taiwannon awaamisella laskemaan Saimaan
Vettä, saada setä lietteitä sen rannoilla että myös
Venematka siitä Viipuriin. Se into, jolla hän tätä
asiaa Vaikutti esimiehissänsä, sai toimeen ensimäifen
katselmuksen.- Häneltä johdatettu asiaa tarkkaamaan,
läänin maamittautsen päällysmies Zweygberg sai Yh-
täläisellä innolla silloisen maaherra Ramsayn ryh-
tymään samaan puuhaan, joka sen kautta wihdoin tuli
hallituksen asiaksi, mutta ihan toisessa muodossa kuin
alussansa, sillä kysymys Saimaan laskennasta oli ko-
konaan unhotettu, ja kaiivanto ainoasti liikenteen ke-
lventämistä lvarten tullut pää-asiatsi. Mutta tvarsi-
naiset paikan tutkinnot alkoilvat Vasta Vuoden 1830
perästä, joita jatkettiin sitte usiampana lvuotena.
Vihdoin wuonna 1844 saatiin keisarillinen päätös tai-
wannon awaamisesta ja jo feuraalvana lvuotena sai--
wat walmistustyöt alulle. Kokonaista kaksikymmentä
»vuotta oli mietitty ennen kuin oltiin tultu näin koi-
tos asiassa, mitä jo alussa, mitä jo kolme sataa
wuotta sitte oli ihan selwä. Mutta hyivä asia ei tule
koskaan myöhään. Ne kolme miljonaa hoftia-ruplaa,
mitkä kaitvannon aivaamiseen pantiin, owat wähäinen
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summa sitä hyötyä Vasten minkä kaiwanto on tehnyt
koko Suomelle. Tehtyä 11 Vuotta työtä sen awaa-
miseen, se annettiin syksyllä wuonna 1856 yhteiselle
liikunnolle. Tulos kaiwannosta oli edeltäpäin luettu
nouseivan noin 78,000 ruplaan, josta 14,000 taiwan-
non hallinto- ja lvoimassa pito-tulungiksi luettua, ivuo-
tinen ivoitto piti olla 64,000 ruplaa. Mutta jo
ensi ivuosina nousi tämä tulos lähes 100,000 ruplaan
ja Viime kesän tulos sanotaan nouseivan yli 130,000
ruplaa hopiaa.

Kaiwanto alkaa Lauritsalassa Saimaan rannalla,
6 ivirstaa itäänpäin Lappeenrannasta. Sen alkupää
juoksee jäyhän kallion poikki, jonka särkeminen ei ollut
Vähin työ taiwannon aivaamisessa. Päästyä tästä
maanselän harjanteesta, se juoksee yli peninkulman
mattaa pian tasaista maata Nuijamaan järtveen, josta
se yhät pudoten, Lietjäriven, Rättijäriven ja Särkjär-
lven kautta kulkee luustilan järlveen ja jokeen, siitä
Lalvolan kosken kautta Suomenlveden-pohjaan sekä
Viimeksi Viipurin linnansillan alatse Viipurin lah-
teen. Koto matta on 47 Virstaa, jolla on 28 haka-
tusta kiivestä rakennettua sulkua, 5 siivujohdetta ulos,
yksi wedenjohde Soskuan joelle taiwannon alatse, 2
siwujohdetta taiwannon sisään, 4 joensalpausta ja 10
siltaa. Joka sululla on noin 9 jalan putous, taiwan-
non leiveys lvedenpinnassa on suorissa paikoin 31 jal-
kaa ja pollvissa enintä 90 jalkaa, syivyys 9 jalkaa.
Kaitvanto-työn ylimäisenä johdattajana oli ruotsalainen
ewesti Erikson, työn-päällikköinä sensiaan oli Suomen
tie- ja tvesi-yhdistytsen Virkamiehet. Työlväen pal-
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Lauritsalan ihana lahti, jonka kuulas Vesi huuh-
too maanselänteen hietarantoja, oli kauivan aikaa Sai-
maan alusten seisaus- ja tyhjennys-paikkana. Kai-
Vannon suu on nyt tämän lahden pohjukassa, ja sen
ensimäinen sulku, joka pidättää Saimaan Veden sekä
määrää sen paljouden kaiwannossa, on Vähän matkaa
rannasta. Maantie Lappeenrantaan kulkee tämän su-
lun Vieritse. Kaiwannon päällikön asunto ja suuri
ralvintola sekä olut-tehdas owat nyt lahden rannalla.

jous kesillä nousi noin 3,000 mieheen, kootut Suomen
kaikista maakunnista. Kaiwannon rakennus on kai-
kilta tuntioilta ylistetty mitä paraimmiksi senlaisista
töistä. Se kulkee myös ihanan seudun läpi, mikä
känneillä näköaloillansa hutvittaa siinä matkustatvaista.
Nykyisin kulkee kesällä eräs höyryalus Viipurin ja
Kuopion lväliä joka iviitko edestakaisin, paitsi useita
sellaisia mitkä owat lvarustetut tatvaran kuljetukselle.
Koko Sawon ja suuri osa Karjalan kauppaa kulkee
nyt tämän kaiwannon läpi Viipuriin.

Paikkakuntia.
Lauritsala.

Ehkä eriseuduissa ja kaukana toisistaan, nämä pai-
kat owat tulleet merkillisiksi saman sodan tapauksissa.
Salvitaipaleen kirkko on Kuolimojärwen rannalla, joka
Vesi Parta- ja Kärnäkoskein kautta ftntoo Saimaasen.

Sllwitllipale, Porossalmi, ParKKumäKi.
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Porossalmi on Kristinan ja Mikkelin ivälillä kapia
salmi, peninkulmaa Mikkelin kaupungista. Se on
yksi niitä kapeita salmia mitkä sodassa owat tärkeitä
paikkoja. Majuri lägerhorn tappeli tässä Saivolai-
sineen lvuoden 1788 sodassa 17 tuntia ja löi kahdesti
tvihollisen tarkauksen takaisin. Parttumäen kylässä
oli se jo ennen mainittu tappelu 21 heinäkuuta 1789.
Kylä kuului ennen Säämingin, waan nykyisin Ranta-
salmen pitäjäsen. Suomen sotawäen päällikkö Ste-
dingt, 1,100 miehellä piiritti tässä Venäläisen ewesti
Schultsin 1,200 miestä suuren joukon ja löi sen pa-
kenemaan. Stedingt Vaelsi sen perästä aina Parikka-
laan asti, mutta hänen täytyi pienellä joukollansa pe-
räytyä Me Ruotsin rajojen sisälle. Ainoa Voitto
mitä tämän sodan tappeluista oli Suomelle, se oli
että rajat jäitvät entiselleen.

Puulaweden 3 peninkulmaa pitkä saarilla kyltvet-
ty selkä tarjoo etenti Hirwensalmen pitäjän seuduissa
.hanoita näköaloja. Näitä paikkoja on Mehtälampi
mitä kauneimpia, johon w. 1832—1845 kruunun iva-
roilla awattiin Puulawedestä kaiwanto, joka on saanut
Kissakosten nimen, eikä woi weneillä kuljettaa sen
korkeiden putousten suhteen.

Saimaan wesijakso lewenee Sawonlinnan etelä-
puolella Puumalan salmesta itäänpäin Kesälahden pi-

Mehtälampi.

PunKahar^u
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tajäsen asti Karjalaan. Tämä osa sitä suurta Vesi-
jaksoa on erinomattain leikelty epälukuisiin osiin pit-
killä pohjoisesta etelää kohti juoksewilla usein aiivan
kapeilla saarilla. Suurimmat näitä osia eli selkiä
owat Puruwesi ja Utraslvesi. Näiden lvälillä on Lau-
kansaari, jonka pisin selänne on tunnettu Punkahar-
jun nimellä. Maantie Viipurin ja Salvonlinnan Vä-
lillä on lautoilla molemmin puolin saarta johdettu
tälle harjulle, jolla paikottain ei ole enemmän kuin
pari maantien lelveyttä. Ne seitsemän Virstaa, jonka
tie kulkee harjua myöten, tarjoaivat matkaajalle iha-
nimpaa näkö-alaa mitä Suomessa, mitä Harmassa
muussakaan maassa ivoipi taivata. Ihana sola, ivai-
hetellen hawu- ja lehtipuita, on luontoisina kaiteina
kahden puolen tietä, joka kulkee Välistä matalaa sil-
lan muotoista harjannetta, Välistä kortialla puiden
lativojen tasalla, mistä jyrkät rinteet wiettäwät suo-
rastaan alas läikkyiviin rantoihin. Joka askeleella
aivautuu matkaajan kahden puolen uusia ihastuttaivia
näköaloja Purutveden ja Utrastveden saarisille selille.
Tuossa eroo harjusta ikään kuin käännetty täsiivarsi,
jonka kainaloon kuwautuu tyyni lampi, lumfteisilla
rannoilla, tuossa taas pienemmät saaret Yhtäläisinä
harjuina luoivat »hanoita satamia kapeilla salmilla
molemmin puolin harjua, ja koko se ihana harju, näyt-
tää matkaajalle pian tuin joutsen, mikä siiivet hajal-
lansa ja sarja poikia molemin puolin sen rinnalla
kuivailisi itsiänsä Puruiveden kirkkaissa aalloissa. Pun-
kaharju oli ennen tawallinen salo, kuulutva Tuunaan-
saaren lähellä olemalle talolle, joka sen rinteet Viljel'
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kaskeksi. Vuonna 1844 se eroitettiin kruunun met-
säksi, jolloin siihen rakennettiin raivintola matkustaivia
Varten ja metsänivartian asunto. Metsät oivat sen
perästä paremmin hoidetut ja harjun ihanuus paljon
korjautunut. Suuri joukko matkustaivia käy jota kesä
tätä paikkaa ihailemassa. Ne kirjoittamat silloin ta-
ivallisesti erinäiseen sitäwarten tehtyyn kirjaan nimensä
ja kotopaikkansa setä mitä he paikasta tahtoivat sanoa.

Steeni Stuure Vanhemman ollessa Valtakunnan
hoitajana Ruotsissa, Viipurin sen aikuinen linnan
isäntä Erikkä Akselinpoika Totti rakennutti wuonna
1475 Kyrönsalmeen linnan, joka oli aiwottu Sawon-
maan suojellukseksi wenäläisten alituisia sotia Vastaan.
Linna oli ensisti tehty puusta, mutta kaksi Vuotta sen
perästä eli iv. 1477 se rakettiin tiivestä pian saman
muotoiseksi kuin se on nyt. Ainoasti yksi ulkotarha
pohjoispuolelle linnan on ratettu myöhemmin. Aita
linnaa ratentaissa oli Sawossa hywin rauhatoin.
Työiväen kanssa, niiden noutaissa kiiviä ja kalkkia,
täytyi lähettää sotamiehiä täysissä aseissa. Kun Ve-
näläiset iv. 1495 tulitvat sitä piirittämään, se puol-
lusti itsensä lujasti ja tarkoitti heidät pois, mutta se
ei Voinut suojella maata ympärillänsä. Kohta sen
perästä tultua Tanskalaisten Valtaan, Ruotsalaiset
ivoittiivat sen Me iv. 1523. Se kesti sitte monet
Venäläisten yritykset, mutta lankesi wihdoin iv. 1714
Pietari I joukoille, mutta jäi uudelleen 1721 Vuoti-
sessa rauhassa Ruotsille, kunnes se w. 1742uudelleen

Sawonlinna.



30

Linnan läheiselle Malmisaarelle on aitaa myöten
syntynyt lvähäinen kaupunki joka kantaa Satvonlinnan
nimen. Kauwan aitaa siinä ei ollut tuin yksi katu,
linnan katu nimeltä, mutta toista sataa wuotta sitte
kaupunki on lelvennyt sekä Malminsaarelle että sillalla
yhdistetylle siitä pohjoisen puolella olemalle Talwisalon
saarelle. Kaupungissa on noin 800 asukasta, ylä-
alteis- ja ala-alteistoulu setä lvenäen kirkko, nykyi-
sin lvaan puolelle sadalle lvenäen uskolaiselle. Luthe-
rin-uskolaiset kuuluivat Säämingin seurakuntaan, joi-
den kirkolle on puoli peninkulmaa kaupungista. Höy-
rysaha on paraillaan tekeillä pohjois-puolelle kau-
punkia.

joutui Venäen Valtaan. Ruotsalaiset koettiwat sitä
iv. 1788 Me Valloittaa, mutta turhaan. Se jäi yhät
Venäläisten haltuun, kunnes se iv. 1849 hyljättiin
linnain luwusta ja sai sen perästä Vuodesta 1856
lvuoteen 1860 olla Vankihuoneina. Nyt se on koko-
naan autiona. Linnassa oli alkusin 4 tyrmää, mutta
yksi niistä kaatui puolisataa wuotta sitte.

Varkaus, Koiruus, Konnuus ja Huoruus (Hu-
rus) owat koskien nimiä Lepftäivirran pitäjässä. Var-
kauden ja Konnuun kosket owat aiivan lähekkäin.
Jälkimäisen reunassa on kaiwanto, jota myöten aluk-
set päästivät ylös ja alas Saimaan alatvesistön ja
Kallaweden wälillä. Varkauden saha ja rautatehdas
owat saman nimisen kosken reunassa. Paikka on
saanut kauppalan oikeuden ja muuttuu lvarmaan toh-

WarKnus.
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Suomalaiset sulattiwat ja taottiwat rautaa jo
ivanhimpina aikoina. Koskiin laitetut sulatus- ja taon-
ta-laitokset nimitettiin luwaksi, jota nimitys tulee
sanasta juka, iso, rastas wasara, millä kankirautaa
taotaan. luivankoski Nilsiässä on yksi sellaisia paik-
koja, missä jo Vanhaan aikaan on rautaa Valmistettu.
Se on Wuotjärwen ja Akoniveden Välillä, johon iv.
1746 oli asetettu Vakinainen rautatehdas. Ollut ai-
toinaan Wredein ja sitte Tigerstedtin omaisuutena se
myötiin V. 1851 eräälle Pietarilaiselle 120,000 rup-
lasta. Siinä on rautaruukki ja saha. Komia Pää-
rakennus ylempänä mäellä antaa hallitsialle tilaisuu-
den nähdä koko laakson yli.

ta kaupungiksi. Se onkin hyivin soivelias kaupungin
tilaksi, sillä se ivoipi koskiensa Voimalla samoin kuin
Tamperen kaupunki tulla Sawossa teollisuuden pesä-
paikaksi. Varkauden tehtaat owat nykyisin Viipuris-
ta Vahlin kauppahuoneen omaisuuksia. Pian kaikki
rautakatu itäsuomen kaupungeissa on kotoisin näistä
tehtaista.

luwanKosKi sMri_lNi_äal).

Kuopion seutu on Sawon ihanimpia paikkoja.
Kallaweden niemekkeessä ja sen korkian Pujomäen juu-
ressa kaupungin tila on sillä tasaisella kankaalla mitä
solveliainta olla taitaa. Koko kaupunki onkin jaettu

Kuopio M sen ympärykset, wenetmalka^ Pirun-
pesä Ha Tuounlan-laKst.
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ihan yhtäläisiin neliskulmiin, suorilla tohtikulmaisilla
kaduilla, ja kirkko keskellä kaupunkia. Vähä enemmän
waihettelewaisuutta, Vaikka epäjärjestystä!, antaisi
kaupungille ehkä keiviämmän muodon. Kaupungin itä-
puolella yli lahden seisoo kiloinen rakennus, läänin
Vankihuoneita. Samaa tietä parin Virstan takana
on Kelloniemi, josta lautataan puolen peninkulman
leweän salmen poikki Toiivalaan, missä tie eroo Ou-
luun ja toinen Karjalaan. Tämä on eräs 1808 »vuo-
tisessa sodassa merkilliseksi tulleita paikkoja.

Tuowilan-laksi, Maaningalla, 4H peninkulmaa
Kuopiosta, on Saimaan lvesistön ihanimpia näköaloja.
Tämä latsi on piiritetty kahden puolen Vaihetellen
korteilla wuoriseinämillä ja känneillä nurmirannoilla.
Tässä silmäti harhailee mihin kääntyä. Tuossa on
jyrkkä Vuorinen ranta —se on Pirunpesä. Se on
saanut tämän nimensä sytvästä loksosta, joka on ran-
nalla Vuoriröyktöjen alla. Vuoren päällä lainehtii
rikkaat Viljapellot. Tuowilan-latsi on noin peninkul-
maa pitkä; sen pohjassa on talo ja talosta Vähän
matkaa mäellä Vähäinen lampi, mikä kesäsydämmellä
on pian kuiiva. Mutta tulivan aikana siinä on pal-
jon Vettä ja silloin siitä syöksee wätewä kosti suo-
rastaan Vuorelta alas. Paikka on ihastuttaiva.
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