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Itäpuolella Pohjanlahta on talvea mereenpäin
kaltawa tasamaa, joka siitä syystä on saanut ruotsa-
laisen nimen österdotten (suomeksi: Itäpohja), eroi-
tukseksi saman lahden länsipuolella olewasta Vester-
doften (Länsipohja) nimisestä maakunnasta. Tätä i-
täpuolista tasamaata tutsuiwat suomalaiset Pohjan-
maaksi tahi niinkuin sen pohjais-ja itäpuolista osaa
sanotaan Kamuksi eli Kainunmaaksi, jostaruot-
sinkieli on sepittänyt nimet Kajaana, Kajaania,

se on: naisten, sotilaisnaisten kotomaa.
Pohjanmaa on Suomen suurin maakunta. Waasan
ja Oulun läänit ynnä Lapinmaa sisältäwät yhteensä
3,769 maantieteistä nelikulmasta penikulmaa, se on:
wähä suurempi kuin toto Preussin -valtakunta tahi
enempi kuin Bajern'in, Sachsen'in ja Wiirtemberg'in
waltakunnat yhteensä. Jos siitä luetaanki pois Sata-
kuntaan ja Hämeesen luuluwat osat Waasan lääniä
ja koko Suomen-Lappi, jää kuitenkin warsinais Poh-
janmaan osaksi 2,700 nelikulm. penikulmaa tahi lähes

taksi wiidettä osaa koko Suomenmaan laweudesta.
Pituus pohjaisesta eteläpäähän luetaan 66 ja leweys

Pohjanmaa.
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16, paikottain 30 penikulmaa. Maakunnan rajat o-
wat, pohjaiseen: Lapinmaa, länteen: Pohjanlahti, ete-
lään: Warsinais-Suomi, Satakunta ja Häme, itään:
Arkangelin lääni, itä-etelään: Sawo. — Pohjanmaan
waakunnassa on kuusi kärppää tairvaansinisellä poh-
jalla, kilwessä kreiwillinen kruunu. Läänin jaossa w.
1776 määrättiin tämä waakuna Oulun läänille; sitä
wastaan pantiin Waasan läänin waakunaan wanha
kuninkaallisen Waasa-suwun merkki: vase, se on suo-
meksi: elowihko.

Erityisen merkityksen saa nimi Pohjaanmaa
muistaissamme, että suurin osa tätä maakuntaa tosi-
aanki on wanhaa meren pohjaa. Enemmän kuin mis-
sään muualla, kenties koko maan-piirillä, hawaitaan
täällä se täydeksi todeksi wahwistettu luonnon-ilme,
että maa kohoaa kohoamistansa, meri sitäwastaan las-
keutuu ja pakenee. Pohjanmaan rannikko kallistuu
tasasesti, miltei tuntumattomasti mereen päin. Me-
ren pinnan alatse kulkee tämä kallistuminen roerkkai-
sesti eteenpäin, josta tulee että Pohjanlahti itäpuolella
on loiwa, wähitellen sywenewä, wasta lähempänä
Ruotsinpuolista rantaa joksikin sywä. Tästä seuraa
että wedenwähennys ja maankohoaminen Suomenpuo-
lella on paljo tuntuwampi kuin läntis-
rannalla. Joka miesmuistissa maatuu wäyliä ja sa-
tamia, uusia saaria ilmaupi ja suuret maatumat nou-
sewat merestä Ylös. lotenni tarkoin on laskettu maan
Tornion tienoilla satana wuotena kchoawan 4^ jalkaa,
Waasan saaristossa hiukkaa roähemmän. Tästä Ym-
märretään miten wanhat miehet mmstawat nuottaa
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wetäneensä ja weneellä kulkeneensa siellä missä nyky-
jään wiheriäät niitut kukoistawat, miten pari sataa
wuotta takaperin hywäin satamain äärille perustetuilla
kaupungeilla nyt on puoli penikulmaa ja enempikin
leltvollisiin ankkuri-paikkoihin, ja miten etäisissä met-
sämäisissä rämäköissä wuoron on löydetty laiwan
jäännöksiä ja ankkureita. Perätön ei liene sekään
luulo, että tähän eriskummaiseett maankohoamiseen o-
wat syynä nekin maantäristykset, joita maakunnan
pohjaspuolissa on toisinansa tunnettu.

Suurin osa Pohjanmaata on siis alkunsa saa-
nut meren jätteistä, jonka rantakarit kohosiwat weden-
pinnan yli, jättäen aluksi näiden ja Maanselän Vä-
lille wesiperäisen maan, jonka märkyys ivähitellen kui-
wasi tahi kokountui yksinäisiin järwiin ja lampeihin.
Aikain kuluessa owat norot, joihin West loalui, enene-
wän kallistumisen kautta paisuneet uurroiksi, jotka
miesftolwittain owat tulleet wäkewämmiksi ja tehneet
kosteja paikkoihin, joissa muinon oli puhdas wesiA
Pohjoispuolisen Kainun maan sisimäisen osan läpi kul-
kee Maanselkä, joka Kuusamossa muodostuu fuurem-
moiseksi jyleäksi waaramaakst, mutta sittemmin ete-
läänpäin kulleissansa latistuu matalaksi kangas- ja
mäkimaaksi. Koko tämä pohjaspuolinen maa on hie-
taperää; siellä on isoja järwejä, suuria jokeja, jotka
kaikki lounasta tahi lännestä yhtä suuntaa kiiruhtawat
Pohjanlahteen. Etelä ja keskinen Pohjanmaa aina
Orawaisten kappeliin saakka on hedelmällistä sawipe-
rää, sekoitettu mädänneistä metsistä syntyneellä ruoka-
mullalla. Näidenkin maa-osain itäisinä rajoina owat
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Maanselän kukkulat. Newat (eli rämeet) owat täällä
huokeemmat wiljellä, joet wähemmät, tyynemmät ja
wähäwetisemmät, alangot suuremmat ja enemmin roil-
jeldyt. Meren läheisyys waikuttaa, paitsi wuorisissa
osissa, etta talwi on tasaisempi, lewät pitempi, suwi
wilppaampi, syksy lämpöisempi kuin muualla. Kesän
aikana on niin waloisa, että sydänyöllä näkee koko
kolme kuukautta estämättä lukea kirjaa; wahwat re-
wontulet walaisewat talwiset yöt. Mkylmät, joista
ennen wanhaan oli paljo haittaa, owat, suurten rä-
metten ojitettua, ruwenneet wähitellen pakenemaan.
Enin waikuttaa maakunnan pohjainen tila kaswinkun-
nassa, joka täällä lajien suhteen on köyhempi etelä- ja
teski-Suomea ; mutta niitä mitä on kaswaa runsaasti.
Kuusamossa tawataan muualla harwassa löytywiä
kaswuja. Kaswawaisuus on runsain jokien rannoilla
ja muutamin paikoin saaristossa. Waasan seuduilla

kaswawia rukiita kehutaan hywitsi siemenjywiksi, joita
wiedäänki paljo meritse Ruotsin puolelle. Oulua poh-
jaisempana kylwetään enemmin ohraa. Pellawat ei
ota oikeen menestyäkseen, puun hedelmät ei kypsy e-
nään; mutta sen siaan kaswaa paljo watuloita eli
mesimarjoja, tinttejä eli hilloja ja muita marjoja.
Mutamaiset metsät owat tahi hakatut pois tahi kulo-
walkeat polttaneet; terwasten saanti on siis niillä
tienoin huonommoinen. Enimmät terwat, samaten lai-
wan rakennuspuutkin tuodaan 6, 12 ja 18 penikul-
man Päästä, wieläpä etempääkin. Pohjanpuolessa ne
lasketaan suurissa lautoissa alas jokeja myöten, mutta
eteläpuolessa on niiden kuljetuksesta suuri ajan haas-
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kio, paljo kustannusta ja waiwaa. Terwan poltto,
salpietarin keittäminen, potaskan puuhaminen, ynnä
monta muuta elatuskeinoa, johon metsiä tarvottaan,
on siis tuntuwasti wähennht eteläpuolisella Pohjan-
maalla, jonka toimelias kansa on nähtäwäksi woitolfi,
ryhtynyt maanwiljelykseen, ja waan kowain katowuot-
ten perästä, wanhalla innolla, tarttuu siwu-askareihin.
Halwemmat eläin-lajit (hyönteiset j. n. e.) owat, sa-
maten kuin kaswutkin, harwalukuisemmat kuin etelä-
Suomessa, korkeemmat eläin-suwut sitä wastaan yhtä
monilajiset. Ilimaan metsissä asuu karhuja, joiden
pyynnössä pohjaskainulainen on muita suomen miehiä
uljaampi ja mainiompi. Susia on ololta, eitä puutu
ilwetsiä eitä ahmojakaan, hirwet melkein sukupuuttoon
häwitetyt; metsä-poroja eli peuroja tawataan har-wassa Lapin rajoilla; alju-poroja kuljetetaan wälistä
laumottain Ouluun teurastettawitsi. Pohjasempain
jokien warsilla muinasaikoina runsaasti asuskelewia
majawia tawattanee enään sangen harwassa. Kaikkein
Pohjanmaan rantalaisten pää-elatuskeino on kalan-
pyynti. Meren mataloilta saadaan paljo silahkoita,
joita suolattuina kuljetetaan ympäri puolen Suomea.
Sillejä tawataan joskus pienissä parweissa. Lohen
saalis pohjasemmissa joeissa runsas, sukain wähempi;
lohenmulloja (rantuja) saadaan wähin eteläisen Poh-
janmaan pienissä luomissa eli puroissa, enemmin poh-
janpuolen koskissa, nahkiaisia kaikissa.

Kiwikunta on ainoasti maan sisimäisissä seu-
duissa jonkumoisesta arwosta. Kultaa pohjaisissa vaa-
ramaissa; mutta wähältä, ett'ei maksa työwaiwaa.
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Toiwo hopean saamisesta näillä tienoin on rauennut
tyhjään. Waskea harwassa paikassa, rautaa run-
saammin pohjafemmissa järwissä. Vuorimaat owat
kuitenkin wielä aiwan waillinaisesti tutkitut. Siitä
syystä Pruukinpatroona Waasastjerna wainaja eläis-
sänsä määräsi palkinneita malmin hakioille. Mustaa
liuskakiweä tawataan Kemissä ja muuallakin, joskus
rouoritristalleja, kranaatteja ja asbestia (raudan lar-
wasta kiweä). Samaten wuolukiweä. Kalkkia har-
wassa, kosommalta Kemissä. Tasaisella rantamaalla
on wähempiä wuoren ryhmiä waan Wöyrin ja Käl-
wiän pitäjissä. Erityisiä kukkuloita ja mäkiä, joista
muutamat maamerkkinä merellä kulkemille, on siellä
ja täällä, esimerkiksi Pyhäwuori Lappfäärin pitä-
jässä, Lauhamäki Kauhajoella,. Santawuori Il-
majoella, Kalajan wuori Laihialla, Nypäwuori
Hailuodossa. Suurempia laajuutensa suhteen on 750
jalan korkuinen Metsänen Simsiön wuori Lapualla,
jonka wuoren harjalla on rämäköissä löydetty laiwan
jäännöksiä. Ainoastaan pohjaspuoliset Maanselän kuk-
kulat owat suuruudensa suhteen komeat. Semmoisia
owat tuo kolmen penikulman pituinen, 840 jalan kor-
kuinen Wuokattipöllö ja 1,095 jal. kork. Teiri-
harju Sotkamossa; Nuorunen 1,640, Monwaa-
ra 1.486, liwaara 1,430 jalkaa korkea, kaikki kol-
me Kuusamossa, Pyhityswaara ja Syötewaara
Pudasjärwellä. Rannemmalla Oulun pitäjässä Me-
telinwaara, josta näkyy 8 kirkkoa, Huhmarmäki
ja Rautawuori Kalajoella. Sopisi kyllä sanoa ran-
tamaitten saaneen wuorensa lohkareittain; niinpä owat
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monet paikat täpi täynnä suurempia ja wähempiii ki-
viharkkoja, wuoron sangen suuria ja yksinäisiä, wuo-
ron tihkuun kylwettyinä monen penikulman laweudelle,
esimerkiksi Pietarsaarella, wuoron taas ruhjistuneina
harjanteiksi ja kolkoiksi louhikoiksi, niinkuin tienwar-
rella Munsalan seurakunnassa ja Avskär nimisellä
saarella Uuden-Karlebyyn saaristossa, jossa on selkä-
mä tuhannen tuhansista semmoisista kiweistä, kum-
mallisesti pyörewällä harjalla. Lapinraunioiksi kutsu-
tuita, ymmyrkäistä, ihmisen käden tekemiä, tiwipyytke-
jä, on rantamaalla paljo, joista kuitenkin suurin osa
on häwitetty. Muutamat pitäwät näitä wanhoina
hautauspaikkoina, muutamat uhripaikkoina, muutamat
taas waan muinaisten lapinkotain jäännöksinä. Tois-
ta owat suku-hautakummut, joita muutamissa, niin-
kuin Möyrin, Laihian ja Lappfäärin pitäjissä tukulta
tawataan. Niissä on tawattu hiiliä, palaneita ihmi-sen luita, muinasaikaisia hopea- ja kulta-koristuksia ja
ruostuneita sota-aseita, joka kaikki osottaa että nämät
uskottawasti owat standinawilaista (ruotsalaista) al-
kuperää, täällä sodassa kaatuneitten merisissien päälle
luotuja. Useimmat näistä hautakummuista owat sekä
uteliaisuudesta, sekä woitonpyynnöstä läpi kaiwetut ja
uminasjätteet walitettawasti hajoitetut, että waan wä-
häinen osa niitä enään on erikoisten tallessa eikä pal-
jo mitään yleisissä kokouksissa.

Pohjanmaan rannikko, joka 63:npoikkisuuntaisen
graadin paikoille, muutamia penikulmia eteläpuolella
Waasaa, on kulkenut etelästä pohjaseen, kääntyy nyt
päin itäpohjaa. Pohjanlahti, joka Kurkuksi kutsu-
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tussa paikassa on kapea, lewenee taas ja, niin sanoak-
seni, nojaa päänsä Suomen rintaa wastaan. Näillä
pohjaisilla rantamailla raiwoaa pohjatuuli hillitsemät-
tömällä tuimuudella ja estää kewäillä kaswainten e-
distymisen kylmyydellänsä, meren kulun ajojäiden pal-
joudella. Onneton se haaksi, joka silloin ei laske wa-
kawalla peräsimellä ja nopeasti taännettäwillä purjeilla
ahtaan wäylän läpi Understen nimisen kallion ohitse
Kurkun eteläpäässä. Keskipaikalla Kurkkua on Gad-
den niminen kari waroittawalla tulitornillansa ja kan-
tons mereen pistämällä säilällänsä. Lukemattomia
saaria, luotoja ja kareja on lylwettynä näille ulapoille
autioille ja tekewät saariston, joka, paitsi Ahwenan-
maata, on lawein Suomenmaan rannikoilla. Suurin,
tihein ja pisin on saaristo Waasan edustalla Maalah-
desta Joensuuhun (Uuteen-Karlebyhyn) saakka. Sitte
kestää kaunista saaristoa wielä pitkin rantaa Kälwiän
pitäjähän saakka, jossa se lakkaa. Siitä lähtien on
koko pohjaspuolinen rannikko melkein paljas, paitsi
muutamia suurempia saaria, niinkuin Tauwo Siika-
joen, Hailuoto Limingan lahden edustalla ja Ou-
lun-Salo samassa lahdessa. Tornion joen-suun e-
dustalla alkaa saaristo uudestansa ja kulkee pitkin
Ruotsin puolista rantaa, ei kuitenkaan enään aiwan
tiheänä, eikä waihtelewana. Useammat näistä saaris-
ta ja oudoille purjehtiville waarallisista wäylöistä
muuttawat rantansa joka miesmuistossa jo mainitun
wesiwähennylsen wuoksi. — Muutoin on näillä meri-
tienoilla sopiwa tila monellaisiin, luonnon-historiaan
bwluwiin tarkastuksiin. Niin on hawaittu että suo-
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Aiwan omituinen ja muista eroitettu on Poh-
janmaan wesituntakin. Sen merkillinen luonne, erin-
kaltainen tuin muissa Suomen wesikunnissa, on siinä,
että se keskenänsätin on eroaroainen. yksinäisinä,
wuoron suurina, wuoron taas Yhdistettyinä, lewene-
wät ylimaan järwet, joista suuri joukko wäkewä-wir-
taisia jokeja kiiruhtaa, säteitten tawalla, alas Pohjan-
lahtea kohti, siten että eteläiset joet juoksemat katosta
(itä-etelästä) lounaan eli länsi-etelään, pohjaiset taaS
vähitellen idästä enemmän ja enemmän länteen, itä-
pohjasta lounaan ja wihdoin pohjaisesta suoraan kohti
etelää. Maan kallistuminen waikuttaa, että pieninkin
lampero tahtoo kuljettaa wetensä jokena tahi luomana
(purona) mereen, ja siten estywät tämän muutoin
wesifteräisen maan rvedet kokoumasta suurempiin lah-
teihin. Etelä- ja lesti-Pohjanmaan alanko on köy-
hempi wedestä tuin pohjanpuolinen ylämaa idässä.
Waasan läänin pohjamaisessa osassa ei ole muuta
kuin yksi suurempi järwi, nimittäin Lappajärwi,
fitälähin owat Lestijärwi ja Ewijärwi, paitft
monta muuta wähempää. Pohjanmaan eteläpäästä.

lattoman weden simpukoita eli näkinkenkiä enin tawa-
taan Pohjanlahden yläpuolisessa wesi-alassa Kurkun
pohjaspuolella, jossa wesi on wähemmin suolaista sen-
tvuotsi, että enemmän tuin 40 suurempaa ja wähem-
pää jokia hellittämättä laskee wetensä siihen. Tämä
selittää myös sen kumman, että Pohjanlahden tasa-
korko on Suomenlahtia ja Itämerta paljo ylempänä.
On laskettu meren pinnan Oulun tienolla olewan 16
jalkaa korkeamman kvin Helsingin edustalla.
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ruweten luetaan seuraawat joet: 1) Lappfäärin
joki, lähtee Isojärwi nimisestä järwestä Lapftfäär-
dissä, menee mereen lähellä Kristinan kaupunkia ja
oli kauwan ainoa joki Pohjanmaalla, josta saatiin
äyriäisiä eli krapuja. 2) Närpiön joki samassa
pitäjässä, juoksee idästä ja pohjaisesta, kahdesta pie-
nestä järwestä, joita sanotaan Tainus ja lurwanjär-
wiksi. 3) Ma a lähde n joki on lyhyt ja kuljettaa
niinkutsutut. B.oi-tr_.Bl__ (Isojärwen) nimisen järwen
weden mereen. 4) Laihian joki lähtee itä-etelästä
ja menee Tuowilan kylän ohitse Mustasaaren pitä-
jässä mereen. 5) Kyrön joki, suurin eteläisellä
Pohjanmaalla, tekee 30 penikulmaisen koukun. Sen
itäinen haara Seinäjoki saa alkunsa useammasta
vähäisestä järwestä Maanselän rinteellä, ottaa was-
taan monta lisäwettä, tulee Ilmajoella länsihaaran
kanssa Yhteen, jolla taas on kaksi haaraa, nimittäin
Kauhajoki, joka lähtee Kauhajärwestä Maanselän
rinteellä, ja Luopa joki, joka tulee Hirwi- ja lalas-
järwestä; molemmat nämät haarat yhdistywät ala-
puolella Kurikan kirkkoa. Alipäässä kääntyy Kyrön
joki länteen, kosket wähenewät, wesi tyyntyy ja ran-
nat mataltuwat, joiden tasalla jokiwesi kulkee, wilja-
wain wainioin läpitse, Koiwulahden pitäjässä, peni-
kulman werran Waasasta pohjaanpäin, mereen. Mui-
naisaikoina runsas lohen saalis on, joen suun mata-
loittua, paljo huononnut. 6) Wöyrin joki (oikeas-
taan Wääräjoki, josta pitäjän nimikin Wöyri) on
wähäpätöinen. 7) Lapuan joki, 18 penik. pitkä,
lähtee, vähäisistä järwistä Maanselän juurella Ala-



13

wuudessa, jossa sitä sanotaan MH joeksi, kulkee sitte
melkoisen Kuortaneen järwen läfti. Lapuan kirkon
luona yhdistyy siihen wähäinen Nurmon joki. Sitte
juoksee Lapuan joki, ryöpeilewine koskinen sa ja korkei-
ne äyräinensä, länsipohjaa kohti ja katoaa neljännek-
sen paiktoin pohjanpuolella Joensuun eli Uuden-Kar-
lebyyn kaupunkia karisen suun kautta tiheään saarik-
koon. Kesän aikana kuiwaa joki joltisesti, mutta syk-
syisin ja kewäisin on siinä kowa veden lohina; jäiden
kulku usein sangen raju, rantojen ahtauden ja maan
kowan kallistumisen tähden. 8) Purmon joki, joka
lähtee Kortesjärvestä ynnä muista pienistä järwistä,
on wähäinen. 9) Ähtävän joki juoksee Alajärves-
tä länsipohjaan, kulkee Lappajärwen ja sitte Evijär-
ven läpi, vieden näiden kolmen järven vedet, monen
mutkan ja kosken kautta, mereen Pietarsaaren saaris-
tossa. 10) Kronobyyn joki, vähäinen ja soukka,
lähtee Teerijärrvestä , Pittävedestä ja muista vähäi-
sistä järvistä. Tämä on viimeinen joki pohjaanpäin,
jossa trapuja tavataan. Suurempi on 11) Vete-
lin joki (jota myös suun puolessa Kokkolan joeksi
mainitaan), tulee Perhosta, saa lisävettä Halsuan ja
Ullavan järvistä, ja menee kappaleen mattaa pohjaö-
puolella Kokkolan kaupunkia mereen. 12) Kälviän
ja Lohtajan joet ovat vähäpätöisiä ja mainitaan
vaan senvuoksi, että ne ovat pitäjillensä nimen an-
taneet. 13) Rauma eli Kannusjoki kuljettaa Les-
tijärven veden Lohtajan pitäjän läpi ja menee Hi-
mangassa (Raumalla) mereen.

Jos sitte wielä mennään pohjaseen päin Oulun
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lääniin, tulevat heti suuremmat joet wastäan. 14)
Kalajoki, jonka talsi haaraa yhtyvät 3 neljännestä
kirkon yläpuolella; pohjainen haara Isojoki tulee
Reisjärvestä, Kalajanjärvestä j. n. e. ; eteläinen haa-
ra Wääräjoki kuljettaa järvivesiä Sieviltä. 15)
Pyhäjoki, 16 penit, pitkä, lähtee Pyhäjärven ifom-
moisesta järvestä Maanselän juurella. Muinon we-
netultua varten perkattu, on tämäkin joki nyky-ajoilla,
samoin kuin Kalajokikin, tullut kuivemmaksi. Aivan
samaten — sitte tuin Satoisissa olemme menneet vä-
häisen Olki- ja Pattijoen poikki — on myös käy-
nyt sen muutamin ajoin melkoisen, ja suun tienoilla
leveän 16) Siikajoen, joka saa vetensä kahdesta
päähaarasta, vasemmalta puolen Iso-Lamun järvestä
Piippolassa, oikealta puolen taas Oulun järven etelä-
puolisista soista ja rämeistä. Limingan alankomaan
läpi kulkee 17) Haarajoki haaroinensa ja 18) Lu-
mijoki. — Oulunjärvi, pohjas-Suomen suurim-
pia vesiä, on lähes 8 penik. pitkä ja paikoittain 2H
penit, leweä, kokoaa wetensä laajasta, wuorisesta ja
wesirittaasta Kajaanin läänistä. Tähän suureen jär-
ween juoksee monilukuisten wenheellä kuljettawain kos-
kien kautta idästä ja itäpohjasta penikulm. pitui-
nen vesijono: Anettijärvi, Lentira, luttujärvi, Lam-
masjärvi, Ontojärvi, Sotkajärvi, Pirttijärvi, ynnä
Kianto ja Nuasjärvi, jotka supistuneet vedet wäte-
wällä pauhinalla putoovat Ämmän kostia alas Ka-
jaanin kaupungin äärellä, ja juoksevat Oulun järven
itäiseen (Paltamon) lahteen. Tähän juoksuttaa pitkä
järwi-riwi wetensä, hamasta wähäisestä Salmijärwes-
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tä Kuusamossa, nimittäin: Saarijärvi, Kylmäsalmi,
Ruhtinanseltä, Pärsämäjärwi, jotta yhtywät 7 penik.
pituiseen soukkaan Kiantojärween, ynnä Venäjän ra-
jalta tuleva Wuoktijärwi, siitä Jalokosken ja Kiehi-
män joen kautta Hyrynsalmeen, siitä Ristijärween ja
tästä taas Kiehimäjoen suun kautta Paltamolahteen.
Myllyrannan kohdalla Oulun järwen länsipohjaifessa
kulmassa juoksee tämä tohisewa wedenpaljous 19)
Oulujokeen, kiiwaan juoksunsa suhteen Vuoksen
kaltainen, mutta joka, waikka seitsemän putousta ja
melkein alinomaiset kosket owat suurena haittana, kui-
tenkin on wanhuudesta pitäen ollut ylimaalaisten we-
newäylänä ja wiimeisinä miespolwina perkkausten
kautta tullut paljo wähemmin waarallifeksi kuin en-
nen. Pahin putous, jossa monasti onnettomuus ta-
pahtuu on Niska, mutta suurin on Pyhä, josta
wasta saamme enemmin mainita. Kaksitoistatymmentä
penikulmaa kohisten juostuansa, purkaa joki Merikos-
ken kautta wäkewän ja kalaisen wedestönsä mereen
Oulun kaupungin kupeella. Puoli kolmatta penikul-
maa pohjempana juoksee Haukiputaan kirkon kautta
20) Kiimingin joki, jolla on monta mutkaista
haaraa, niinkuin Nuor.tsa, ynnä muita, noutaa
wetensä useammasta wähäisestä järwestä idässä, niin-
kuin Puolangan, Suotijärwen, Pyhäjärwen, lonka-
järwen ja muiden wesistä. Wielä kaksi penikulmaa
pohjaisempana menee 21) melkoinen I joki, kappaleen
matkaa lm emäkirkolta mereen. Päähaara kulkee
läntistä suuntaa Kuusamon monilukuisista järwistii,
Irnijärwestä ja muista, ottaa pohjaisesta juowaansa
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Kostojoen, Loukusan, Liwojoen, Siurnajoen ja kokoilee
wedenlisiä useasta järwestä, joiden läpi se kulkee.
Viisi penikulmaa lm joesta pohjaanpäin menee 22)
vähäinen Oijärwestä lähtewä K niw a jok i mereen;
penikulma siitä 23) Simojoki, joka Simojärwestä
juoksee lounaista suuntaa kohti. Neljä penikulmaa
länsipohjaan päin juoksee Suomen pisin joki 24) vä-
kevä Kemijoki (Kemi sama sana kuin kymi); läh-
tee kahdessa päähaarassa pohjaisimmasta Maanseläs-
tä korkealla Lapin maalla. Itäiseen päähaaraan kuu-
luu lähes 20 suurempaa tahi vähempää jokia, niin-
kuin Kuolajoki, Teniöjoki, varsinainen Kemi, Luirojoki
ja sen haara Riestojoti; suuremmoinen Kittinen, jo-
hon tulee Tantajoti, Wässerajoti, Kuolpejoki, Sattas-
joki ja lessiöjoti. Mdistyneinä laskevat nämät kaikki
vetensä Kemijärven pohjaiseen lahteen, johon jär-
ween idästä tulee Jumista ja sen haara Köyhönen;
sitten juoksee joki järven länsi eteläisestä päästä ja,
melkoisen mutkan tehtyänsä, tulee Rovaniemen kirkolla
läntisen päähaaran, pitkän Ounasjoen kanssa yh-
teen, joka taas saa alkunsa, kaukana pohjaisessa ole-
vasta Pöyrisjärvcstä ja kulkee Ounastunturin ohitse
melkeen suoraan eteläistä suuntaa kohti. Rovanie-
mesta lähtien tekee joki kaksi suurta polvia lounaan
päin ja purkaa kalasen, välevävirtaisen vetensä Ke-
min kirkon tienoilla mereen. Pohjaisimpana juoksee
Pohjanlahden ylipäähän 25) Tornionjoki, jonka
lähde Tornion järvi, ynnä lisäjoti Lainio kuuluu
Ruotsin puolelle. Valtakunnan rajana on kaukaa tu-
leva Muoniojoki, johon Suomen puolelta tulee
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Paitsi jo mainitulta järviä on Kuusamon pitä-
jässä lavea vesijakso, Kitkajärvi, jota Kitkajoen
kautta juoksuttaa vetensä Paanajärveen ja siitä ra-
jan poikki Pääjärveen. Kemin Lapissa on joukko vii-
hemftiä järviä, niinkuin Kuolajärvi, Kellojärvi, Kel-
lontekemä, lesiöjärvi, lerisjärvi, Sompiojärvi, Lui-
rojärvi, Muddusjäyri, johon juoksee Kaamasjoti ja
monta muuta. Suurin vesi Pohjolassa, lähes Laa-
tokkaa, on 7 penikulm. pitkä ja yhtä leveä Inara-
järvi, johon länsi-etelästä (lounasta) tulee Ivalo-
joki ja Wastojoti, ja purkaa vetensä itäpohjaan
päin Patsjoen kautta Wienan mereen. Koko tämä
Pohjanperä on siis sangen järvinen ja jokinen, jossa
lyhyen kesän aitana jokien rannoilla ruoho kasvaa
miehen pituudelle ja vesilinnut lukemattomissa var-
veissa elämät rauhallista elämäänsä. Mutta eteläm-
pänä asuville ovat nämät Pohjan pitkät perät, nä-
mät Lapin laajat rajat talvipimeytenensä ja muinon
wihollifen kansansa suhteen olleet sangen tammottawai-
set, niinkuin näkyy runoinkin lauseista näistä "Kos-
tista korvista, Kinahmista ilkeöistä, Joihin puut päin
putoowat, Perin wieriwät petäjät, Hongat latwoin
lankeawat."

En o joki, ynnä muita wähempiä ja yhtyy Kengisten
pruutin kohdalla Tornionjokeen. Tästä juoksewat mo-
lemmat, saatuansa lisärvesiä Nami- ja Tenkelijoeista,
paitsi muista, yhdistettyinä leweäna järwenmoisena,
karisena ja saarisena jokena Tornion kaupungin wie-
ritse mereen.

Mitä Pohjanmaan ensimaiseen asuttumiseen, sen
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myöhäisempään jakoon ja sen asujanten luontoon tu-
lee, on felwästi nähtäwä että maakunnan jokinen
luonne on näissä kohdissa ihmeellisesti waituttanut.
Ennen wanhaan kulkivat rantamaiset pitäjät pitkin
jokivarsia 12 ja 16 penikulmaa; silavastaan oli le-
veys pohjasta etelään vaan 3 ja 4 penik. Wasta
nytyaitoina on näitä pitkiä pitäjiä ruvettu jakamaan,
milloin kahdeksi, milloin kolmeksi, miten missäkin pai-
kassa on sopinut. Warmaan tietään että Suomalai-
set asukkaat ovat, erinomattain Hämeestä, kalastamis-
ta varten, ensin vetäyneet joteja pitkin länsipohjasta
länteen, jokien suuhun, johon vihdoin asettuivat. Joet
ovat antaneet tervanpoltolle vauhtia; joet ovat syn-
nyttäneet Pohjolaisen kauppahallin ja etelä-pohjolaisen
kätevyyden; joet ovat tehneet koto kansan luonnon
liikkuvammaksi kuin ylimaalaisen, jota hiljaisessa mie-
tinnässä imee tunteensa järven tyyneestä pinnasta —

ikäänkuin lakkaamata juoksevan virran alinomainen
katseleminen olis kääntänyt ihmisen ajatukset pois hä-
nestä itsestänsä ja kätkössä olevasta majastansa ja
vastaanseisomattomasti houkutellut häntä ulos lave-
aan mailmaan.

Pohjanmaan wanhimmista ajoista on tummia,
warsin perättömiä juttuja sepitetty; esimerkiksi, että
greitalainen Orfeus 100 wuotta ennen mainioa Troian
sotaa (1300 w. ennen Krist, fynt.) on purjehtinut
Kemin (Kimmerian!) kautta, että Pohjanmaalla mon-
ta sataa wuotta ennen Krist. shnt. on Amatsuonit
(se on: sotilasnaiset) hallinneet vuoteen 1070 saakka,
että Greitalaiset owat sieltä wiisaudensa, jumalansa
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ja tietonsa sielun kuolemattomuudesta noutaueet, että
täällä on autuaitten olopaitat, onnen kedot, pyhät jär-
vet, taittein loppu, jumalain rauhalliset asunnot j.
n. e. olleet. Mutta kaikki tämä on, niinkuin sanot-
tiin, aivan perätöntä juttua. Lokapa olis Pohjan-
maan nähnyt vaan 600 vuotta taappäin, hän olis
nähnyt rantamaan, jossa vedenpinta oli 25 jalkaa
korkeammalla kuin nyt ja siis peitti suuren osan ny-
kyisestä alamaasta: maan täynnä ikivanhoja metsiä
ja märkiä rämeitä; siellä ja täällä rannoilla mökkejä
ja ruotsalaisten uutis-asukasten erämaahan raivaamia
peltomuruja; siellä ja täällä joen töyrällä suomalai-
sen pirtin ja halmemaan; järvien rannoilla ja lave-
oilla nevoilla Lappalaisten viheliäisiä kotia, joita
muuttelivat erämaasta erämaahan, missä peurat pa-
raiten saivat jäkälää. Pohjanmaalla on paljo Lappa-
laisten muistoja : koko kolme pitäjää, Lapua, Lappfääri
ja Lappajärvi, monet talot, kylät ja järvet kantavat
tänäkin päimänä heidän nimeänsä; sanotaanpa lm,
Oulun ja Limingan pitäjätkin saaneen nimensä kol-
mesta Lappalaisesta veljestä: Hijo, Oulas ja Li-
mas. Lapinrauniot, jätinroutliot ja monet muut
muistomerkit todistavat heidän täällä asuntoa pitä-
neen. Aivan varmaan tietään, Lappalaisjouktojen
kierrelleet, eteläpuolisella Pohjanmaalla vielä 14 ja
1500 vuossadalla; tarina tietää vieläkin heistä ju-
tella, ja monessa paikassa osotetaan heidän asuma-
paittansatin. Maan pohjaisessa puolessa he ovat tahi
setauneet suomalaisiin asuttuihin, tahi elävät sinne
tänne hajauntuneina Suomalaisten parissa erinomat--
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Pohjanmaan nykyinen kansa on alkunsa saanut
erityisistä sukukunnista, jotka vuoron toisihinsa sekau-
tuneet aivan tuntemattomiin, vuoron tarkasti toinen
toisistansa eroitetut paikkakuntain, kielen, tapain ja
luonteen kautta. Waasan läänin Suomalainen
väestö on alkuansa Hämäläinen, joka 13, 14 ja 15
vuossadalla on pitkin jokeja vetäynyt nykyisille asun-
topaikoillensa, mutta vielä myöhempäänti, erinomat-
tain ison vihan jälkeen, kosta svuret osat maata oli-
vat autiona. Niin sanotaan Ilmajoen pitäjän saa-
neen nimensä Ilmolan kylästä, Havhon pitäjää, tul-
leista asukkaista, ja Lappajärveläisten lähtö Saari-
järveltä on vielä ihmisten muistossa. Kielessä ta-
vattavista itäsuomalaisista sananpäätteistä arvellaan
Savostakin tänne ihmisiä muuttaneen. Silavastaan
on aivan varmaa, etta suurin osa pohjaspuolisesta
Pohjanmaasta on kansoitettu Karjalasta, joku osa
Savostakin. Kerrotaan esimerkiksi, etta 14 taloa
Sievin kappelissa on saaneet Leppävirralta asukkaan-
sa, tappelin kirkonkylä taas lisalmelta. Siikajoelle
sanotaan ison vihan jälkeen muuttaneen paljo kansaa
idästä. Wanha Kainun-kansa on sukunsa ja nimensä
suhteen kadonnut; sen jättiläiset asuvat pohjan puo-
lella maata, mutta uutten asukasten tulo, hävittäväin
rajasotain jälteen, oli suuri. Pohjaspuolisen Kainun-
maan kielimurre ertauu länsisuomen murteesta ja
soipi muukalaisen torwassa towemmalta tuin länsi-

tain poron paimenina. Todenmukaisesti luullaan tuon
kummallisen Lapuan kansan olewan Lappalaista suku-
perää.
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suomi, mutta puhtaammalta tuin itäsuomi. Oululaisen
tuntee kohta ruotsin puheestansakin; hän murtaa e-
nemmin kuin kukaan muu suomalainen. Muuten on
somasta Pohjanmaalla katsella kielten waihettelewia
piirikuntia ja näissä tawattawaa kansallisuutta. Suo-
malaiset ja Ruotsalaiset owat paikoittain niin tarkoin
eroitetnt toinen toisistansa, että toisessa kylässä pu-
hutaan waan suomea, toisessa waan ruotsia. Toisin
paikoin taas haastetaan molempia kieliä. Että kowa
kilpaileminen on paikoittain ollut ja wielakin on kum-
paisenki kansallisuuden wälillä, on kieltämätöin asia;
se.on nähtäwä kaitellaisista pilanimistä, joita ruotsa-
laiset ja suomalaiset antawat toisillensa, niinkuin sii-
täkin että suomalainen harwoin naimisen kautta an-
taa talonsa ruotsalaiselle miehelle, samaten ruotsalai-
nenkin puoleltansa. Harwemmin he kumminkin keske-
nänsä taftpelervat. Pitkin Waasan läänin rantaa on
ruotsalaisuus wuosisatoja enennyt enenemistänsä, suo-
malaisuus sitä wastaan wähennyt. Täällä on nyky-
jään ruotsalaisia paikkakuntia suomalaisilla nimillä
(Mustasaari, Vöyri, oikeastaan Vääräjoki, Munsa-
la, oikeastaan Munasalo, Veksala eli suomeksi Väki-
salo j. n. e.). Miesmuistissa on wielakin, että paik-
kakunnissa, niinkuin esimert. Uudenkarlebyyn pitäjässä,
joissa oli puoleksi molempaa kansaa, suomalaiset, pap-
pien älyttömän tiiwauden kautta rippikouluissa, owat
enemmin ja enemmin ruotsiuntuneet ja rumenneet au-
tuuden wälikappaleita nautitsemaan ruotsin kielellä.
Harwemmin tawataan muutamia penikulmia ranta-
maalta ruotsalaisia nimejä suomalaisissa paittatun-
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nissa (Bi___Hö Lapualla y. m.). Kielten piirikunta
rantamaalla on waihtelewainen. Pohjanmaan etelä-
päässä, Siidebyyssä, alkaa ruotsalaisuus; suomalaista
lumalanpalwelusta pidetään siellä waan joku kerta
umoteensa; samaten on Lappfäärissä" jossa suomea
saarnataan waan joka yhdeksäs sunnuntai; Kristinan
kaupunki on ihan ruotsalainen, samaten Nerpiö, Maa-
lahti, Pirttikylä ja Sulwa, Mustasaari ja Koivu-
lahti; mutta näiden siwulla itäänpäin on kohta puh-
taita suomalaisia pitäjiä: Teuwa, lurwa, Laihia,
Ilmajoki ja Isokyrö. Sitte pistää suomalainen pi-
täjä Vähäkyrö merimaata kohti ruotsalaisten wäliin.
Tämän pitäjän ulkopuolella alkaa taas ruotsinkieliset
pitäjät: Vöyri, Uudenkarlebyyn (Joensuun) kaupunki
ja pitäjä, jossa kuitenkin lähes kahdeksas osa wäestöä
on suomalainen; sitte ummikko ruotsalaiset pitäjät
Pietarsaari, Kruunubyy; sitte Kokkolan pitäjä, jonka
emälirkon seurakunta ja Alawetelin kappeli owat ruot-
salaiset. Kokkolan kaupungissa on muutamia kymme-
niä suomalaisia perhekuntia, joille jota neljäs sunnun-
tai pidetään Jumalanpalvelus. Itäänpäin ulottuu
ruotsalainen kansa Tervajärven seurakuntaan saakka,
joka vielä on ihan ruotsalainen. Kälviän pitäjästä
alkaen hamaan Lapin maahan asti asuu vallan suo-
malaista kansaa. Ainoastaan joku nykyisempinä ai-
koina etelämpää muuttanut talonpoikanen perhe puhuu
ja ymmärtää ruotsia. Brahen, Oulun ja Kajaanin
kaupungeissa on suurin osa asukkaista suomalainen;
kaikki herrasväki ymmärtää ja puhuu suomen kieltää
Tornion kaupungin asukkaita, vaikka heillä itäpuolella
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Millon ruotsalaiset ensin ovat Pohjanmaalle
muuttaneet ei ole tarkoin tuttu. Ennen vanhaan
luultiin mainion Birger larl'in, vuonna 1248,
sotajouttonensa nousneen maalle Vaasan tienoilla,
siellä perustaneen setä Korsholman linnan, että myös
ruotsalaisilla uutisasuttailla kansoittaneen sen ympä-
ristöllä olevan rantamaan. Mutta nykyaikoina on
oppineet miehet sangen jäykillä syillä osottaneet, että
tämä luulo ei pidä kutia. Birger larl'in ajoilla on
kyllä saattanut Ruotsista muuttaa joku suurempi jouk-
ko ruotsinvallan vahvennukseksi; mutta ensimäisten
ruotsalaisten tänne tulo on paljo vanhempi. Näyt-
tääpä siltä kuin olisivat ruotsalaiset varhain, paka-
nuuden ja kristillisyyden taistellessa toinen toisensa
kanssa 11 ja 12:ta vuossadalla, tehneet tuon lyhyen
matkan omilta rantamailtansa vastapäiseen Suomen
saaristoon ja sieltä mantereelle. Tämän osottavat
nuot eteläpuolisen Pohjanmaan kielimurteissa tawatta-
wat ikiwanhat ruotsalaiset sanat ja sananmuodot, jot-
ka nykyisestä kielestä owat jo niin kadonneet, että
muukalainen ainoastaan Islannin ja Anglosaksenin
kielten awulla taitaa selittää näitä kaukaisen muinas-
ajan ääniä. Merkillistä on sekin että ruotsalaisen
kansan alue lakkaa Kälwiällä, jossa saaristokin lop-
puu. Vaariin otettawa on kuitenkin, että waan wähäosa Pohjanmaan ruotsalaisia on tullut Vastapäiseltä
ruotsin rantamaalta; Helsinglannilaiset esimerkiksi o-

on ummikko-suomalaisia naapurina, on, Ruotsin ja
Haaparannan kaupungin läheisyyden wuoksi, ruotsin
kieli tahtonut ruweta woittamaan.
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Suomalaisten ja Ruotsalaisten asuminen toinen
toisensa rinnalla on molemmin puolisesti vaikuttanut.
Edellisten sitkeä, kestävä voima ei ole saattanut olla
vaikuttamatta Ruotsalaisissa, samaten myös näiden
julkisempi, yritteliäämpi luonnonlaatu Suomalaisissa.
Merkillistä on kumminkin että näiden molempain hy-
vät omaisuudet ovat näkyvissä vaan siellä, kussa
kansallisuus on säilynyt joltisessa puhtaudessa, koska
silavastaan niissä paikoissa, joissa jompikumpi kan-
sallisuus toisen vaikutuksesta on ruvennut katoon me-
nemään, nähtävä velttous tuopi molempain kansain
pahemman puolen, ruotsalaisen kevytmielisen hurja-
päisyyden ja suomalaisen juonittelemaan taipuvan it-
sepintaisuuden, selkeämmin näkyviin. Tämä on kui-
tenkin täällä vähemmin havaittava kuin Uudella
maalla. Pohjolaisista saattaa ylipään sanoa, että se
on rohkeaa, kunnokasta, runsailla luonnon lahjoilla
varustettua kansaa, jonka luonne monesta syystä on
tullut virkeämmäksi ja omavaltaisemmaksi kuin mui-
den Suomalaisten. Vartaloltansa hän on, paitsi

wat jättäneet useampia muistoja jälkeensä Uudella
maalla kuin täällä. Jotenkin tarkoin tietään, että
Vöyrin asukkaat ovat Daalan maalta, Mustasaare-
laisetLänsirannalta ; Uusilarleby, Pietarsaari ja Kruu-
nubyy on silavastaan saaneet asukkaansa Smälannis-
ta j. n. e. Tästä ymmärrettänee, että muinainen si-
sällinen rauhattomuus on pakoittanut Ruotsin etelä-
ja sisäpaikoilla asuvia joukottain pakenemaan ensin
siihen aikaan melkein autiohon pohjas-Ruotsin ranta-
maahan ja sieltä meren poikki Suomen puolelle.
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muutamissa paikoissa, kohtulainen, mutta tukeva ja
jäntewä. Eteläsuomessa hän pian tutaan wakaasta
käytöksestänsä ja wapaasta olennostansa. Vaimon-
puolet owat ripeämpiä kuin missään muualla Suo-
messa, tekewät ulkotöitä ja tyyditsewät mattustawaisia
aiwan samaten tuin miehetkin. Tästä seuraa, että
wähäiset lapset usein jääwät ilman äitillistä hoitoa
ja kuolewat niin suuressa määrässä, että muutamin
paikoin Vaasan läänissä puolet kuolleista owat wuo-
den wanhoja lapsia. Lääkärein neuwot ja wähitellen
enenewä walistus on nykyaikoina kuitenkin ruwenneet
wähin poistamaan tätä lasten peräti huonoa hoitoa,
josta on seurannut että waan wahwemmat lapset owat
jääneet henkiin *). Ruotsalaisesta kansasta owat Ner-
piöläiset ja Vöyriläifet, suomalaisesta Rowaniemeläi-
set pohjanpuolessa, ja Alawuutelaiset ja Kuortanelai-
set eteläpuolessa, ynnä heidän naapurinsa Virtaalai-
set ja Nttäriläiset kauniimpia. Jo mainitulla Lapuan
sukukunnalla, joka, ehkä monessa paikassa hämmenty-
nyt, wielä kuitenkin tavataan puhtaudessansa Lapuan
ja Lappajärven pitäjissä ja niihin kuuluvissa kappe-
leissa ja osaksi Ilmajoellakin, on kookas vartalo, mus-
ta tukka, ruskeat, tuliset silmät, tönö nenä; luontonsa
suhteen hän on väkivaltainen; peltomiehenä hän suut-
*) Wuonna 1863 syntyi Waasan läänissä 11,817 lasta. Lap-

sista, jotka wielä ei olleet 10 wuotta täyttäneet, kuoli sa-
mana wuonna 5,891. Oulun läänissä syntyi 6,374, kuoli
4,423, kaikki alle 10 wuoden. Tästä näkyy kuinka suuren
korjuun tarpeessa lasten hoito Pohjanmaalla on wielä tä-
näkin päiwänii.
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Vaasan läänin setä ruotsalaiset että suomalai-
set owat tutut rohkeudestansa sodassa ja tappeluis-
tansa rauhan ajoilla. . Vuoron tapahtuu että toisen
kylän nuoriso lauwantai iltoina lähtee toiseen kylään
tappelemaan. Vähäkin syytä saatua on tappelu koh-
ta walmis; katkaistuilla seipäillä kokewat pojat voi-
miansa myöten antaa Vastustajillensa selkään. Näillä
melskeillä on sankarillinenkin puolensa, jota seisoo sii-
nä, että tappelutumppanit päiwänä jälteen saattawat

kaikessa fowussa istua samalla kirkon penkillä; mutta
toisinansa muuttuwat nämät tappelut werisitsi kapi-
noiksi, niinkuin tapahtui Kauhawalla vuonna 1850.
Syynä siihen oli, etta rengit ja muut nuoret miehet
yöllä sunnuntakia vasten, tapaansa myvten, luvatto-
masti ottiwat isäntäinsä hevoset aituutsesta, ratsasti-
vat ne pilalle ja jättiwät minkä mihinki waan sattui.

tumattomasti raivaa erämaita, mutta humalassa wc«
ristää kotopaikkansa hirmuisilla murhilla. Muutoin
on aivan mahdotointa tydyttäväisesti tehdä Ylimal-
kaista kuvaelmaa kansasta, jolla melkein jota pitäjäs-
sä on omituiset, toisista erkanevat, tapansa. Niin
saattaa esimerkiksi tarkka matkustaja, joka muutamia
kertoja on pitkin rantamaata kulkenut, huokeasti eroit-
taa Rovaniemeläisen Kemiläisestä, tämän liläisestä,
tämän taas Oululaisesta j. n. e. alas rantamaata, ja
vielä suuremmassa mitassa ruotsalaisessa kansassa.
Mipään on Oulun läänin Suomalainen täytöksessän-
sä jyrkempi kuin Waasan läänin Suomalainen. Tämä
omituisuus on selvästi nähtävä ei ainoastaan talon-
poikais.ssa mutta myös sivistyneemmässäkin säädyssä.
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Tästä isännät julmistuiwat ja paniwat wahdin suu-
rimpaan aituukseen. Seuraawana aamuna tawattiin
vahtimies pahoin lyötynä ja puolikuolleena, ja hewoi-
set taas poissa. Nuorukaiset hurjuudessansa lulkiwat
nyt, 80 yhdessä joukossa, talosta taloon, joissatiesiwät
puollustajia tapaavansa, ja muutamat raivot veitikat
hankkivat viinaa kyllälta. Mutta isantia totousi 100
miehen paikoille, pistäysivät ehtoolla viitatkoon lymyyn
erään veräjän viereen. Räyhäten kulki juopunut poi-
ta-joutko tietä eteenpäin. Min, aivan aseetonna as-
tui esiin eras vanhimmista isännistä, tehoittaen hy-
villä sanoilla rauhaan ja mielenmalttiin. Vastauk-
seksi kopautettiin ukkoa kangella etta kaatui maahan.
Vieläkin tuli esiin taksi rauhanratentajaa, mutta sa-
ma vastaus annettiin näillekin. Nyt rupesi hillitty
viha kuohumaan; lymyssä olevat miehet hyötäfivät
metsiköstä kaikilta puolin, ja tassa alkoi oikea sota,
jossa isannät hetken päästä saivat täydellisen voiton
ja nuoret miehet kelpo lailla selkäänsä. Päivänä jäl-

keen makasi muutamassa läheisessä tuvassa 14 haa-
voitettua, jotka ei voineet paikalta liikkua. Tällä
kerralla ei tiettävästi lyöty ketään kuoliaaksi, mutta
sittemmin on lahkoviha monta erityistä surmannut.
— Törkeimmät rikosasiat keräjissä ovat tapot: kau-
wan mietittyjä ja päätettyjä murhia tapahtuu sangen
harwoin, ehkä ne silloin owat warsin hirmuisia. Mutta
yleinen turwallisuus on kumminkin hywä; sangen har-
woin tehdään matkustawaiselle rauhattomuutta; ryös-
töjä maantiellä ei ole miesmuistiin tapahtunut: usein
owat laitti mattustawaisen kalut yötä pihalla isännän
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sanan turvissa. Postia kuljettaa pitäjästä pitäjääsen
yksinäiset aseettomat ukot tahi nuorukaiset.

Vaatteen parren eritapaisuus erinäisissä paikka-
kunnissa on wiimeisen miesmuiston ajalla paljo enti-
sestä muuttunut. Nykyjään kulkewat miehet harmaas-
sa tahi sinertäwässä kangastatissa, röijyssä ja hou-
suissa, joiden lahkeet eteläisellä Pohjanmaalla, erino-
mattain ruotsalaisissa paikkakunnissa, kääritään mus-
talla willa-paulalla nilkan ja pieksun lyhyen Warren
ympäri, tahi, niinkuin pohjanpuolessa maata on ta-
pana, pistetään pietsusaappaan pitkään roarteen. Vai-
monpuolet pitäwät raitaisia tummia willa- ja pum-
muli-hameita, lyhywiä ruumiin mukaan olewia röijyjä,
hiwukset yhdessä palmikossa, pää peitetty pienellä la-
killa, pummuli- tahi silkkihuiwilla. Pohjanpuolessa
maata kantawat miehet mustannahkasta patalakkia,
lammasnahkasella puuhtaalla, eteläpuolen miehet sitä-
wastaan sammetti-, werta- tahi toirannahla-lakkia.
Muinon oli harmaa sarkalewätti (^päällystakki) yhtei-
nen juhlawaate ehtoollisella täydessä, peijaisissa ja
häissä, tuuminpana tesä-aitanakin. Pulskat tykkilakit,
pitsitykkinensä, jotka Kuningas Gustaw Ill.nen aikana
tuliwat maahan, ja jotka pari kolmekymmentä wuotta
olivat tawallista, nähdään nyt waan jonkun wanhan
waimon päässä. Pitkäkörttiset-röijyt, joita 1700-vuos-
sadalla sekä miehet että waimot rupestwat pitämään,
ovat taas paikottain tulleet tavallisiksi. Vaasan lää-
nin herännäisyys on ytskarvaisella tummalla puvul-
lansa tehnyt vaateparren kolkoksi; mutta samalla myös
kummallisesti poistanut muinon aivan yleisen Ylpeile-
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misen hohtamilla silkkisillä kaulamaatteilla, huimilla
ja nauhoilla; nyky aikoina ostamat näitä maan yli-
maan Suomalaiset, jotka mielätin rakastamat koreutta.
Muutamat ruotsalaiset pitäjät, esim. Möyri, omat jo-
honli määrin säilyttäneet muinasaikaisen maateparten-
sa, lyhyt röijy tiheällä nappi-rimillä; ehkä nykyai-
koina muutoksia sielläkin on tapahtunut. Teikarin la-
kissa on kukon sulka tumallinen samaten kuin nenälii-
na mirsilirjan ympäri käärittynä tytön kädessä sun-
nuntai-aamuna kirkkoon kämellessänsä.

Pohjolaisen talonpojan tupa on paraiten rakettu,
suurin ja matoisin kaikista suomen talonpoikaisista
tumista; usein on niissä yliskamari tahi ylikerta, on
melkein aina maalattu, muoron öljyllä, muoron rapat-
tu, mutta usein myös hatara ja kylmempi kuin yli-
maan tumat. Puhtaus on usein ulkopuolella asun-
huonetta parempi kuin sisäpuolella. Omituinen on
näillä tienoilla tuo aitan päällä olewa luhti-rakennus,
jossa talon tyttäret kesällä makaawat. Pohjolainen
on hymä syömään; ruotsalainen talonpoika, missä
waan warat kannattamat, herkullinen. Häitä hän pi-
tää tamalliscsti kolme päimää, .joissa miuluin minlu-
essa manhoja menuetteja ja polskia tanssataan, ja
joissa määrätyt pellinpitäiät myös owat wierasten
passarina. Tupa on parahimmalla lamalla koristettu
lakanoilla, peileillä, kirjamilla huimeilla ja kesä-aikana
lehdillä. Morsian kerskassa pumussansa kantaa pääs-
sänsä korkeaa kruunua, jonka painoa hänen täytyy kes-
tää 12—16 hetkeä. Kaikkein läsnä-olemaisten täytyy
tanssia morsiamen tahi yljän kanssa; sen tehtyä an-
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netaan lahjoitus morseusparille ; sitte seuraa ryyppy
jostaan 'vasti-tupista , posliinimaljasta tahi juomala-
sista. Suurin osa vieraista ovat kutsumattomia ta-
hi, niinkuin sanotaan, nurttavieraita, jotka rohkeasti
astuvat esiin, tanssivat morsiamen kanssa ja antavat
lahjansa. Välistä tulevat nämät nurkkurit varsin
tappelua varten; joku tilaisuus siihen aina keksitään,
ja, jota ei suinkaan laiminlyödä; sillä tappelu — sepä
se nyt kerrassaan on Pohjolaisen heikommups. Sen-
vuotsi on sotaisimnnssa pitäjissä puukon kantaminen
kielletty kaikissa muissa paitsi työtiloissa. Jota ky-
lässä on joku viuluniekka, usein vanha juoppolallit,
ontuva tahi sokea, joka soittaa remputtaa vanhoja ja
nykyisiä tanssinuotteja. Kansa-lauluja ruotsalaisissa
pitäjissä on aivan vähä, nekin mitättömiä, osaksi
nuotillensa virren mukaisia; suomalaisissa paikkakun-
nissa on lauluja runsaammalta, mutta nyty-ailaisia
kaikki. Ainoastaan Pohjanmaan itäpohjaisimmalla kul-
malla tavataan vielä vanhoja, erinomattain loihto-
runo-jätteitä. Lulutaitonen ja tiedon halukas on toto
kansa ; kuitenkin ovat talonpojan useimmat kirjat hen-
gellisiä.

Pohjolaiset ovat kätevää kansaa. Heidän toi-
mekas luonteensa on pohjaspuolella ryhtynyt kaupan
käyntiin, jota pitkin jokeja harjoitetaan suuressa mää-
rässä. Suurin kauppamies on Kemiläinen. Hän
panee paljo rahaa liikkeelle ; itse hän aluksellansa kul-
jettaa lohensa Pietariin. Rovaniemeläiset ja Tornio-
laiset pitävät myös vahvaa kauppaa pitkin valta-
kunnan rajaa. Etelämpänä alkavat käsityöt. Jo Ka-
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lajoella tapaamme Helander veljesten oivallisia wa-
lotaluja, joita ympäri Suomenmaata kaupitaan; Matti
Swedberg'in tynttilä-truunut ja kellot (Maalahdella),
tellontetiän Särkelän kronometerit eli ajanmittarit ja
erinomattain Konnin kuuluisat kellot (Ilmajoella) ja
monen muun ovat yleisesti tuttuja. Kaikki nämät
ovat vähällä johdatuksella itse harjoittaneet luonnon
lahjansa. Näihin kuuluu myös urkujen rakentaja
Granholm Joensuussa eli Uudessakarlebyyssä, monia
satoja mainitsematta. Kaikellaisessa puuleitkuussa ol-
laan näissä neljässä lätevimmissä pitäjissä Kokkola,
Kruunubyy, Pietarsaari ja Uusikarleby varsin taita-
via; täällä tavataan monta, joista, jos olisimat pa-
remman opin kautta saaneet harjoittaa luonnonlahjo-
jansa olis saattanut tulla mestareita kuvaleikkaustai-
dossa, mutta jotka nyt leitteleirät vaan leikkikaluja
ja totkankuvia Pohjanmaan kauppamiehen taivain
keulaan. Viimeksi mainituista pitäjistä lähtevät Suo-
menmaan paraimmat laivanrakentajat; näitä alino-
maa tiedustellaan millon sinne, millon tänne. Jokai-
nen kykenevä mies, jolla ei ole maata, tahi vakinais-
ta palvelusta tahi vaivan palkitsevaa työtä kotopai-
kalla, vaeltaa eteläänpäin, ja palajaa vuoden tahi
parin perästä säästörahoillensa kotiin. Kaikissa Suo-
men merikaupungeissa Viipuriin saakka, vieläpä Pie-
tarissa (Kronstad'issa), Rääwelissä ja Riigassa tawa-
taan näitä salvumiehiä joutottaisin.

Pohjanmaan historia ja paikkatunnallinen ker-
tomus on ainehiston suhteen rikkaampi kuin mikään
muu Suomen paikkakunta. Niin verisiä muistoja,
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Ennen vanhaan oli Pohjanmaa yhdistetty vuo-
ron' Länsirannan kanssa, joita hallitsi sama maaherra,
jota silloin kutsuttiin Pohjaisten maiden maaherraksi,
vuoron taas jaettu kolmeen lääniin, Kajaanin, Oulun
ja Korsholman, vuoron taas (vuonna 1669) sai yh-
teisen maaherran, siksi että lääniin jaossa vuonna
1772 tämä lavea maa uudestaan halkaistiin kahteen
maaherran lääniin. Pohjanmaan vaakunan ylipuo-
lella on treivillinen kruunu, mutta sepä ei merkitse
että Pohjanmaa koskaan olis ollut yhdelle ainoalle an-
nettu kreivikunnaksi. Päin vastoin oli Kristinan
hallitessa, lahjoitusten kultaisella ajalla, Pohjanmaa
lahjoitettu useammalle mahtavalle suvulle. Kemin
pitäjä annettiin Stjernflöld'in suvulle, Ii ja Pudas-
järvi Zlte Axelson Natt och Dagille, Oulu Gyllen-
stjerna'n, Hailuoto Taube'n ja Liminka Soop'en su-

min hirmuisia hävityksiä ei ole Yhdelläkään maakun-
nalla Suomessa historian lehtiin kirjoitettavana; ei
yhdelläkään niin paljo viljelys- ja toimistelus-histori-
allisia muistelmia ja mainioita nimejä, ei yhdestä-
kään maakunnasta ole oppineet niin paljo setä puhu-
neet että kirjoittaneet kuin tästä, hamasta Martti
Wargius'en ajoilta, joka w. 1643 pränttäytti Pohjan-
maan kertomuksensa, aina näihin päiviin saakka. Lie-
neekö tuohon sitte maatieteellinen tila, kansan luonne
tahi kumpanenki kansallisuus yhdessä vaikuttaneet;
mutta sattumus ei se ainakaan saata olla, että Suo-
menmaa on lopettavaisimmat sotansa sotinut Pohjan-
maan kentillä, ja saanut aivan monta mainioimmista
miehistänsä Pohjanmaalta.
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vutte. Koko Kajaanin lääni, ynnä Braahenkaupunki
ja Satoisten pitäjä, johon myös Siikajoki kuului, an-
nettiin, paitsi kappaleita Savosta jaKarjalasta, Pie-
tari Braahe'lle paroonatunnaksi. Pyhäjoki oli verotto-
muuden oikeudella annettu Faltenberg'in ja Bjelke'n
suvuille, Kalajoki oli Schering Rosenhane'n paroona-
kunta; suurin osa Lohtajan pitäjää annettiin Gustav!
Hornille Kankaasta, muutamia manttaaleja assessor.
Rosenholmille. Kälviä lahjoitettiin hanen leskellensii.
Kokkolan pitäjä oli Baner'in paroonakunta, Kruunu-
byy kuului siellä olevan lasareetin ja kuninkaallisen
laivavarvin alle, Pietarsaaren pitäjä ja kaupunki
kuului De la Gardie suvun kreivikuntaan, Uusikar-
leby, Lapua, Ilmajoki ja puoli Vöyriä Klaus Tott'in
kreivikuntaan; Möyrin toinen puoli oli Paikull'in
paroonakunta; Isokyrö, Vähäkyrö, Mustasaari ja
Vasan kaupunki oli Orenstjerna suvun kreivikunta,
Maalahti ja Laihia Bonde suvun paroonakunta, Ner-
piö oli lahjoitettu LiljehööNn suvulle ja Lappfääri
valtioneuvos paroona Simon Grundel Helmfelt'ille.
Pohjanmaa oli siis joutumaisillanfa suurten sukujen
saaliiksi ja samalla heidän orjiksensa. Onneksi meni
tämä vaara pian ohitse. Karle Xl:ta otti kaikki
kruunun omaksi. Aatelin valta hävesi niin tyyni,
ett'ei koko maakunnassa ole näiltä ajoilta ainoatakaan
aatelis-hovia. Vapaasukuista herrasväkeä tavataan
vielä tänäkin päivänä sangen harvassa Pohjanmaalla.

Ehkä maakunta, kohta ensimäisen valloituksen
perästä, kuului Turun hiippakuntaan, oli sillä kui-

Kuwaelmia Suomen maak. VI. 2
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tentin aita tavasta omat hengelliset hallitusmiehensä,
joita vuoron kutsuttiin superintendeiksi, pää- ja maa-
rovasteiksi, joilla oli oikeus päättää visseissä asioissa,
jotka muutoin olis olleet Konfistoriumin päätettäviä.
Tällä viralla oli oma sinettinsä, johon oli kurvattu
alttari palavalla liekillä. Vanhin kaikista pitäjistä
Pohjanmaalla on Mustasaari, sitte Pietarsaari, jotka
aikanansa olimat ainoat ja siis verrattomasti laveat.
Molempain raja hallasi nykyisen Vöyrin tahtia;
laitti mitä oli pohjaspuolella luettiin Pietarsaareen,
kaikki mitä eteläpuolella Mustasaareen. Aikaa voit-
tain syntyi näistä uusia Pitäjiä, jotka taas sitten ja-
ettiin uusiin, ja jota pitäjän jakoa, niinkuin tulemme
näkemään, on kestänyt ja kestää vielä meidänkin päi-
vinämme. Kirkot rakettiin vanhoilla ajoilla, tavalli-
sesti saarille tahi jokien suuhun, niinkuin nimistä jo
on ymmärrettävä, jonka vuoksi kaikki ylimaiset kirtot
ovat nykyisemmän ajan rakentamia. Hamaan vuo-
teen 1851 kuului koko Pohjanmaa Turun hiippakun-
taan; kuitenkin että ennen vanhaan pitkällisiä riitoja
syntyi pispa Hemming'.» ajalla pohjaisesta rajasta
hänen ja ruotsinpuolisen Upsalan hiippakunnan välillä.
Viimeksi mainittuna vuonna pantiin pohjainen puoli
eli Oulun lääni äskentehtyyn Kuopion hiippakuntaan.
Koko Pohjanmaa on jaettu 11:ta rovastikuntaan ja
72 pitäjään kappeleillensa*).

*) Nykyajoilla jaetaan pitäjiä Pohjanmaalla ehtimiseen, jonka
wuoksi pitäjien luku enenee enenemistänsä. Tässä on ne
kappeliseurakunnat, jotka Esiwalta, wiimetsi kuluneina
wuosina, jo on wanhoista emäpitäjistä erillensä määrän»
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I. Pohjanmaan, eteläpuolessa kapeampi, poh-
janpuolessa leveämpi muoto on melkein leukaluun tahi

korvan kaltainen. Ensimäinen sen eteläpäässä oleva
kihlakunta on Ilmajoen-kihlakunta. Tämä on ta-
samaata, jossa ei ole muita sanottavia vuoria kuin
tuo ei suinkaan suuri Pyhävuori Karijoella, Lau-
hanmäki Kauhajoella ja Santavuori Ilmajoella,
pieniä jokeja, luomia ja järvejä, joista kuitenkin
monta jo on kuivattu. Tähän kihlakuntaan kuuluu
1) Sidebyy, Pohjanmaan eteläisin, seurakunta, joka
w. 1860 määrättiin eri-pitäjätsi, ehkei se vielä ole
kokonansa vanhasta emäpitäjästä Lappfääristä eroi-

Vuonna 1775 asetti kuningas Gustav 111 Vaa-
san kaupunkiin Hovioikeuden, jonka alle koko Pohjan-
maa kuuluu. Maakunta on, nykyaitoina jaettu kah-
teen Laalmannikuntaan, Vaasan ja Oulun, 11:sta kih-
lakuntaan ja 12:ta lääni-lääkärikuntaan. Ennen van-
haan oli täällä omakansaista sotaväkeä, niin kutsuttu
Pohjanmaan jalkaväen rykmentti, jossa oli 8 komp-
paniaa ja 1,200 miestä (725 Vaasan ja 474 Oulun
läänistä). Kajaanin lääni teki 3 komppaniaa jääkeri
väkiä, yhteensä 353 miestä. Pietarsaaren ja Kruu-
nubyyn pitäjät antoivat ruotu-sotamiesten siaan 70
miestä laivan-rakennustöihin Karlskruunan kaupun-
kiin. Nykyjään on Pohjanmaalla omakansaista ruotu-
sotaväkeä yhteensä 806 miestä rauhanajalla, mutta
fota-ajalla 2,266 miestä.

nyt, waikkei kaikki ole wielä ennättäneet saada omia kirkko-
herroja, kuitenkin pitäjiksi luetut, joiksi ne ennen pitkäi
muuttumatkin.
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tettu. Pohjaanpäin on 2) Lapp sääri, sama nimi-
sen lahden luona; eroitettiin Närpiöstä kohta vuoden
1593 perästä. Vanhan, w. 1666 raketun puukirkon
fiaan on vuosina 1848—1850 rakettu uusi kallis ja
komea kivikirkko. Itäpohjassa on 3) Karijoki, ja
talossa (itä-etelässä) 4) Isojoki, jotka seurakunnat
myös aitaa myöten tulevat ertaumaan Lappfääristä
ja muuttumaan omiksi pitäjiksi; kansa molemmissa
umpi suomalaista, paitsi muutamia Lappfääristä
muuttaneita ruotsalaisia perheitä. Lappfäärin pitäjä-
hän perusti kreivi Pietari Brahe Joulukuun 5 p.
vuonna 1649

Kristinan kaupungin, Kopp-ö nimi-
selle niemelle, jossa muinon oli kylä. Kaksi vuotta
jälkeen, Maaliskuun 9 päiv. 1652, annettiin sille
kaupungin oikeus ja lupa kantaa drottninki Kristinan
nimeä. Vuonna 1765 sai Kristina merikaupunti-oi-
keuden Kaskööhön ja vihdoin 1789 täydellisen meri-
kaupunti-oiteuden. Kaupungin alue on 4,378 tynny-
rin maata peltoa, niittua ja metsää. Paikka, johon
kaupunki rakettiin, on 66 tynnyrin maata, jaettu 241
kartano-alaan. Kristinan kaupungissa, joka kuuluu
Lappfäärin pitäjään, mutta joka, ynnä kahden lähellä
olevan, Tiukan ja Pustamart'in, kyläin kanssa, on
eri kirkkokunta, omalla kappalaisella, on 2,495 asukas-
ta, ala-alkeiskoulu, läänin-lääkäri, 3 oluen-keittolai-
tosta, 1 öljymylly, säästöpankki, sähkölennättimen olo-
paikka, elatustassa puutteesen joutuneitten porvarien
avuksi. Vuonna 1864 oli kaupungilla 16 laivaa,
jotka vetivät 2.231 lestiä. Täältä kuljetetaan paljo
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kalua ulkomaille, mutta joilta vielä suuremmassa
määrässä tuodaan tavaraa takasin, jota kaupungin
kauppamiehet, muiden kaupunkien kauppiasten kiusaksi,
myövät huokeoihin hintoihin, ympäristöllä olevain
kaupunkien markkinoilla. Kaupungin satama on, paitsi
Kaskoon, paras Pohjanmaalla. Laivat pääsevät ai-
van lähelle pitkää kallista siltaa, joka menee pitkän
ja soukan Kristinan-lahden poikki, yhdistäen niemen
ja mantereen, ja jota silta saatiin w. 1845 valmiiksi
ja vihittiin suurella juhlallisuudella. Länsipuolella
nientä on Björn-öön saari. Kaupunki on mäkisellä
paikalla, tiheään rakettu, jonka vuoksi se näyttää ah-
taalta. Vuonna 1860 paloi osa eteläpäästä kaupunkia.

Pohjaspuolella Lappfääriä on 5) rantamainen
pitäjä Närpiö. Maa samallainen kuin Lupftfääris-
sä, rannikko täynnä tahteja ja salmeja; täällä alkaa
saaristo levetä levenemistänfä. Jo vuonna 1331 oli
Närpiö oma seurakunta. Kansa tässä pitäjässä on
umpi ruotsalaista ja omatapaista. Miehenpuolet, roh-
keoita merimiehiä ja hylkeen pyytäjiä, purjehtivat
muinon Tukhulmiin, nykyjään Helsinkiin, Riigaan,
Rääveliin ja Pietariin. Kansan setautumisesta 1808
vuoden sotaan rangaistiin Närpiön pitäjää kovasti.
Vaimonpuolet ovat, paitsi Vöyrillä, kauneimmat
Suomen ruotsalaisista. Monena kovana aikana he
ovat osottaneet rohkeudensa ja urhollisuudensa, vuo-
ron julmuudensatin, esimerkiksi kosta nuija-sodan ai-
kana olivat miesten apuna sangoillansa hakkaamassa
ja korennoilla sullomassa Fleming'in ratsumiehiä joki-
jään alle. Kielessä tavataan sangen paljo ikivanhoja
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Kasköö eli Kaskisten-kaupunki,
kauniilla paikalla soukan Nyäng ja syvän Kasköö-sal-
men välillä, jossa laivat myrskyiltä suojattuina, ma-
kaavat ihan torin partaalla. Kasköö sai merikaupun-
ki-oikeuden 30 p. Heinäkuuta w. 1785. Kivisilta 189
kyynärää pitkä, yhdistää saaren ja mannermaan. Äm-
pärillä on suuri joukko saaria, joitten pituus on poh-
jasta etelään ja suojelevat satamaa, niinkuin lärföö,
Nngsöö, Eskeröö, Stjälgrund j. m. m. Tama erino-
maisen hyva satarna, Helsingin sataman perästä pa-
rahin Suomessa, ynnä runsas silakan ja hylkeen
saanti, oli se, joka antoi Kasköölle alkunsa, johon sen
aikainen kauppamies ja laivain-asian-ajaja Bladh,
palava isänmaan rakastaja, oli toimellansa myös suu-
rena apuna. Kaupungille lahjoitettiin Herrmans ni-
minen talo, johon kuului lähes 530 tynnyrin alaa
maata saaristossa, joka alue maatumisen kautta on
sitte paljo lisäynyt. Kanpungin paikka on 214 tyn-
nyrinalan kokoinen, jaettu 552 kartanon maahan, jon-
ka tähden se kartasta katsoen on suorakatuinen ja

sanoja ja taivutuksia. Pohjaanpäin rantamaalla on
6) Korsnääs'in seurakunta, jonka kirkko muinon oli
mainio uhrikirkko, johon merimiehillä, suuressa meri-
hädässä tehtyjä lupauksia myöten, oli tapana antaa
kaikellaisia lahjoja. Nykyjään kuivan Silmar-salmen
kautta Närpiöllä oli ennen vanhaan niin yhteinen
väylä, että siinä meriväkeii varten oli kirkko ja hau-
tausmaa. Vuonna 1861 määrättiin tämäkin seura-
kunta eroitettavaksi Närpiöstä omaksi Pitäjäksi. Me«
renrannalla lounaanpäin on saarella vähäinen
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Närpiöltä itäänpäin on 7) Östermarkki, jota
suomalaiset vähäisen järven nimeltä kutsuvat Teu-
va. Kuului muinon Närpiöön, mutta sai jo vuonna
1673 oman pappinsa; 1704 poltti ukontuli kirkon.
Nykyjään on rakettu uusi puukirkko. Kansa suoma-
laista, Vähänen osa vaan ruotsalaisia. — Tästä itä-
etelää kohti on 8) Kauhajoki, joka vuonna 1858
määrättiin omaksi Pitäjäksi, ehkä se vielä ci ole en-
nättänyt päästä erillensä vanhasta emäpitäjästä Il-
majoesta. Maa tasaista, jotenki viljeltyä; kansa umpi
suomalaista. — 1808 vuoden sodassa sai seurakunta
paljo kärsiä muutamain rauhattomain emäkirkkolais-
ten sotavehkeisiin puuttumisen tähden; kirkkokin pol-
tettiin, ja vasta vuonna 1820 saatiin nykyinen kirkko
valmiiksi. Sitte on itäänpäin 9) Jalasjärvi, joka
samana vuonna luin Kauhajokikin määrättiin eripitä-
jätsi. Maa ja kansa samallaista kuin Kauhajoella.
Maanviljelys, kansan pää-elatuskeino, on hyvällä
kannalla. — Pohjaanpäin on 10) Ilmajoki, johon

pulskan näköinen, mutta jossa ei kuitenkaan ole enem-
pää luin vähä paremmin puolitoista sataa kartanon
paikkaa rakettu, nekin enimmiten kalastajain mataloilta
majoilla. Väestön luku on 851 henkeä. Vuonna
1864 oli kauppamiehillä 3 laivaa, jotka vetävät 509
lestiä. Pää-elatuskeinona on silakan Pyyntö; keväi-
sin vedetään torinkin rannalla nuottaa. Vuonna 1817
sai kaupunki oman maistraatinsa ; täällä on ala-al-
leiskoulu, apoteetta, muttei läätäriä. Kirkoksi täy-
tetään isonmoista puuhuonetta. Kaupunki on Närpiön
pitäjään kuuluva kirkkokunta omalla papillansa.
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kuuluu kappeliseurakunnat Kurikka, Seinäjoki ja
Peräseinäjoki. Nimensä on pitäjä luultavasti
saanut Ilmajoesta, joka kulkee Kurikan ja emäseura-
kunnan läpi. Tämä pitäjä on suuri nevamaa kas-
vavalla mullalla. Senpä vuoksi onkin Ilmajokelai-
nen, samaten kuin Kauhajoki, Jalasjärvi ja Kurikka-
lilinen erinomaisen ahkera ja toimellinen kytömaat,
viljellä, jota viljelystapaa täällä oleva "Maanvilje-
lys-seura" on sangen paljo edistyttänyt. Hupaista
tosiaanki on katsella kuinka muinaiset korpi- ja neva-
maat nyt viheriöitsevät. Kansa suomalaista Lapuan
sukua, ehkä Hämäläisillä sekoitettua. Kuului ennen
vanhaan Isokyrön pitäjähän, jonka kirkossa sen aikai-
set asukkaat viettivät Jumalan palvelusta, siksi että
Ilmajoki w. 1516 sai oman kirkkonsa, jonka Suo-
menmaan viimeinen paavillinen pispa Arvid Kurck
Vihti. Tämä vanha kirkko seisoi pari kivenheittoa
alempana nykyistä kirkkoa. Vuonna 1532 sai pitäjä
oman kirkkoherransa. — Täällä, Santavuoren rin-
teellä, sotivat Pohjanmaan miehet, nuija-sodan aikana,
ankarimman sotansa. Ilmajoen emäkirkolla on myös
vakinainen Kansakoulu, joka jo on ruvennut vai-
kuttamaan paljo hyvää tässä tätä ennen lukemista
aivan vähän rakastavassa kansassa. Täällä on myös
apoteekta, muttei lääkäriä. Seinäjoen kappelissa on
myös Hstermyyrän kruuti- ja rautapruuki, josta
eteenpäin saamme enemmin mainita.

11. Korsholman kihlakunta. Tähän kuuluu
11) lurva, jota w. 1859 määrättiin eroitettavaksi
Laihiasta, ja sai jo w. 1863 oman kirkkoherransa.
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12) Pirttikylä (ruotsiksi rörtorn), myös uusi, Maa-
lahdesta vuonna 1859, eroitettu Pitäjä, joka jo 1861
sai oman kirkkoherransa. Kansa ruotsalaista. Täällä
on myös Berg a niminen klasipruuki. 13) Maa-
lahti (ruotsiksi Nalax), joka vuonna 1607 eroitettiin
Mustasaaren pitäjästä. Maa tasasta, täynnä pieniä
puroja eli luomia ja kuivaavia lampeja. Kansa
ummikko ruotsalaista; sanotaan olevan kolosin Länsi
rannalta; sukkeloita kalastajia, Pyssy- ja merimiehiä.
Eteläänpäin on kappeliseurakunta Pe tolaht i (ruot-
siksi _?e<H-»,x), meren partaalla sekin niinkuin emä»
kirkon seurakuntakin. Saaristo sangen lavea ja tiheä.
Suurimmat saaret ovat Bergö, jossa on kappeli-
kirkko omalla papillansa, ja Bred skär. Storstär ni-
misellä saarella on ennen vanhan ollut hautausmaa,
jonka pispa Arvid Kurck'in, joka w. 1522 näiltä
tienoilta lähti onnettomalle merimatkallensa, arvellaan
vihkineen. Maalahden kirkolta pohjaanpäin on 14)
Sulva (ruotsiksi 8oll), jota v. 1860 määrättiin e-
roitettavatsi Maalahdesta eripitäjätsi. Pohjaan päin
tästä on 15) Mustasaari, merirantainen Pitäjä,
jonka edustalla on lavea ja tiheä saaristo. Kansa i-
han ruotsalaista. Suurimmat saaret ovat Val-
grund ja Björkö; kolmas on Raippaluoto (ruot-
siksi Lenlot), jossa seisoo kappelikirkko. Tämän seu-
rakunnan asukkaat, joita majailee myös Valsöar,
Lappören, Espstär, Koklot, Värlaks ja monella
muulla saarella, ovat kaikki kalastajia ja pyssymiehiä.
Wähä pohjaisempana on Mikkelin saaristo, jossa
on lukemattomia, viheriäistä luotoja, joiden väliin
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Paikka, jolle entinen Vaasan kaupunki rakettiin,
oli ihan lähellä tuota ikivanhoilla ajoilla, tietämätön-
tä kenen perustamaa Korsholman linnaa. Vanhoja
taruja ja kirjoituksia myöten olisi muka mainio Bir-
ger Jarl rakennuttanut tämän linnan; nimensä sen
sanotaan saaneen suuresta puurististä (ruotsiksi on
risti: Korg), joka oli muka, veden piirittämän, saa-
ren kukkulalle nostettu, ollen samalla kristillisyyden
merkkinä ja pakopaikka äskenkääntyneille ja uuden us-
konsa vuoksi vainotuille pakanoille. Ei yhdenkään
Suomalaisen linnan muinasaika ole niin pimeässK
peitteessä kuin Korsholman. Muutamat arvelevat,
että "Krytzberg", josta w. 1398 mainitaan kuningas
Albrechtin ja drottninki Margaretan välillä tehdyssä
sovintokirjassa, olisi sama kuin Korsholma. Seuraa-
vina vuossatoina oli linna vuoron kruunun hallussa,
vuoron taas erityisten .äänityksenä. Vuonna 164?
lahjoitettiin tama kuninkaan kartano, laveoine tilulsi-nensa, Vaasan kaupungin levittämiseksi; otettiin taas
w. 1651, muita tiluksia vastaan, takasin ja lahjoi-
tettiin Gabriel Oxenstjerna'lle; joutui uudestansa kruu-
nun haltuun vuonna 1674; määrättiin sitte maaher-
ran palkan avuksi ja vihdoin w. 1847 maaviljelys-
opin laitokseksi. Korsholma, nähtävästi ruotsalaisten

outo purjehtia piloin saattaa pahoin eksyä. Musta--
saaren seurakunnassa on paperipruuki Granfors.
— Alusten kulkuväylä on monimutkainen ja vaatii
taitavia johtajia. Nykyjään laskevat laivat ankku-
rinsa Brändöön satamaan, joka on penikulman pääs-
sä vanhasta Vaasasta.
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rakentama Suomalaisten kurissa pitämistä varten,
kadotti aikain kuluessa, erinomattain Oulun jaKajaa-
nin linnain perustettua, kaiken entisen arvonsa, paitsi
sen, että Korsholman läänin ja Pohjanmaan maaherra
siinä piti asuntoa. Linnaa ei ole vihollinen tiettä-
västi koskaan piirittänyt; yhtä tietämätöntä on myös
millon sen linnoitukset ovat hävitetyt. Nykyjään siitä
ei ole muuta tuin korkeat viheriäifet vallit jälellä.
Kuningas Kaarle IXmen perustuskirjan johdosta, an-
nettu Lokakuun 2 päiv. w. 1606, rakettiin Mussar
(Mustasaaren) kylän tiluksille kaupunki, jolle annet-
tiin nimi Vaasa, sataman partaalle, joka silloin oli
syvä ja oivallinen, mutta sitten tullut 9 jalkaa ma-
talammaksi ja sen.wuoksi kauppalaivoille kelvottomaksi.
Ensimäisillä ajoilla (w. 1611, 1647) annettiin Vaa-
salle, paitsi siihen aikaan hyödylliset etu-oikeudet, myös
suuret lahjoitusmaat, jotta kruunu kuitenkin osaksi otti
takasin, niin että kaupungille ei jäänyt muuta kuin
4,000 tynnyrin alan paikoille maata, paitsi Korshol-
man tiluksia. Tällä paikalla seisoi Vaasa 246 vuotta.
Elokuun 3 päivä w. 1852 oli vanhan Vaasan kuo-
lemapäivä. Hirmuinen tulipalo pani sen poroksi.
Kaupunki muutettiin Klemettisaaren niemelle, 7 virs-
taa entisestä paikastaan, lähemmäksi Brändöön sata-
maa. Tämän onnettoman tapauksen jälkeen ei Vaasa
eniiän katsottu kelvolliseksi kantamaan vanhaa, histo-
riallista ja muistorikasta nimeänsäkkään, vaan uuteen
paikkaan siirretylle hankittiin uusi nimi

Nikolaikaupunki. Tämä uusi kaupunki —

tahi uusi Vaasa, niinkuin sitä kansan kesken maini-
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Kihlakuntaan kuuluu vielä 16) Koivulahti
(ruotsiksi Hvetlax), joka w. 1857 eroitettiin Musta-
saareen pitäjästä eri pitäjäksi. Asukkaat ovat ruot-
salaisia, likeisiä heimolaisia Länsirantalaisille, näitä
kumminkin rehellisemmät; kuitenkin lienee siinä sol-mussa perää, että ovat vastahakoisia pappeja ja vir-
kamiehiä kohtaan. Petsmon kylään on nykyisinä ai-
koina saatu vakinainen lasten koulu. Iskmon nie-
mellä on Grönvit niminen lasipruuki. Täällä me-
nee myös Kyrön joki matalan suun kautta mereen.
17) Vähäkyrö, joka w. 160? eroitettiin Isostaky-
röstä. Sitä ennen kutsuttiin pitäjää Alastaroksi.
Kansa suomalaista ; maa tasaista samaten kuin Isos-
sakyrössäkin. Tänne on myös saatu vakinainen kan-
sakoulu toimeen, jossa Suomenkieli on opetuskielenä.
Täällä on vähäinen Kolkki niminen verta »vapriit-

taan — on kauniilla paikalla meren rannalla. Kau-
pungista menee silta lahden poikki Brändöön sata-
maan. Aikaa voittain tulee tästä sangen pulska kau-
punki. Täällä on samat laitokset kuin entisessä Vaa-
sassakin. Hovi-oikeus, Läänin Kuvernööri, gymnaa-
siumi, ylä-alkeistoulu, kauppakoulu, käsikeinokoulu ja
meripurjehdustoulu, lääninlääkäri, kirjapaino, kirja-
kauppa, lainakirjasto ja oma sanomalehti, muutamia
wähempiä vapriitkoja, siihkölennättimen olopaikta, j.
n. e. Kaupankäynti on joltinenki. Nytyvuonna 1864
oli kaupungilla 29 laivaa, jotka yhteensä vetivät
6,073 lestiä. Väestön luku 3,966 henkeä.

Entinen Hovi-oikeuden huone on, Vaasan pa-
lon jälteen, tehty Mustasaaren emäseurakunnan kirkoksi.
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ka. Lähinnä itäänpäin on 18) Isokyrö. Savipe-
räisen tasamaan läpi juoksee Kyrön joki. Tästä vjl-
jelystensä vuoksi mainiosta paikkakunnasta kerto van-
ha ruotsalainen sananparsi, että Isonkyrön pellolla ja
Limingan nutulla ei ole vertoja leveydessä eitä pi-
tuudessa. Kansa suomalaista, hyvin voipaa ja jo-
tenti sivistynyttä. Isonkyrön kirkko, harmaasta ki-
vestä rakettu vuonna 1304, on maan vanhimpia,
ahdas ja vanhuudesta rapistunut. Täällä pidettiin
Napuan kylässä Helmikuulla w. 1714 kova sotatap-
pelu suomalaisten ja venäläisten välillä, josta vas-
ta enemmin. Pitäjä on Pohjanmaan varakkaimpia.
Rikkaat talolliset, esimerk. Hannuksela, kylvävät sa-
dankin tynnyrin paitkoin rukiita. 19)Mistaro mää-
rättiin w. 1859 eri pitäjäksi. Kansa, maa, viljelys,
toimeentulo samallainen kuin Isossakyrösfäkin. Seu-
rakunnan nykyajoilla rakettu kivikirkko on maan puls-
kimpia. Orismalan kylässä on Orisberg'in rauta-
pruukti, kauniilla paikalla vähäisen lammikon partaalla.
Vuosittain tehdään täällä 500 kippuntaa rautaa.
Pruukin seurakunnan kivikirkko on vähäinen, mutta
sangen sievä. Pulska, hovinmoinen on myös pruu-
kin isännän (Bjvrkenheim'in) kivestä rakettu asumus.
Eteläisin pitäjä kihlakunnassa on 20) lurva, joka
w. 1859 eroitettiin Laihiasta ja tehtiin eri pitäjäksi.
Maa tasaista, kansa suomalaista. Pohjaan päin tästä
on 21) Laihia, jonka sanotaan nimensä saaneen sa-
nasta: laiha, mutta jota on työläs uskoa, koska maa
on hedelmällistä ja kansa toimeen tulevaa. Laihia
kuului ennen vanhaan sekä Isonkyröön että Musta-
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111. Lapuan kihlakunta, johon kuulun poh-
janpuolella edellistä oleva rantamaa. Tässä on 22)
Lapua, johon kuuluu myös osa Nurmon kappelista.
Tama on tuon sangen merkillisen Lapuan kansan al-
kuperäinen kotopaikka. Pitäjässä on laveoita, mata-
loita vuorimaita, joista mainittakoon muinonen uhri-
vuori Simsiö. Samaten luin Ilmajoki, oli Lapua-
kin muinaisina aikoina mahdottoman suuri autio kor-
pimaa, siksi etta tama kunnokas kansa uutteruudellan-
sa teki maan hedelmälliseksi. Kolmattakymmentä vuot-
ta takaperin tehtiin nevan poikki penikulman pituinen
tie. Sitte myöten on silmän kannattamat peltovai-
niot, suorilla syvillä ojilla levenneet molemmin puo-
lin tietä tässä entisessä erämaassa. Sitä ennen oli
Lapua Vaasan läänin mahtavin terva-pitäjäs ; mut-
ta mainiona palokesänä w. 1831 poltti metsävalkia
monen penikulman lavendelta metsiä, joista savupil-
vet kulkivat 7 penikulman päähän meren rantamaille.
Näillä kolkoilla palomailla kasvaa nyt lehtimetsää.
Tervanpoltto on puoleksi vähennyt, mutta pellon anti
kolmitertaisesti lisäynyt. Täällä, Lapuanjoen rannalla,
lähellä kirkonkylää, joka silloin poltettiin, oli ankara
sotatappelu Heinäkuun 14 päiv. w. 1808. Kesällä
w. 1864 nostettiin sotakentälle raudasta valettu muis-
topatsas. Pohjaanpa.n täältä on 23) Kauhava,
joka w. 1859 määrättiin eroitettavatsi Lapuasta eri
pitäjäksi. Tämä on vielä puoleksi kolkkoa, louheista
erämaata, kansa ahkeraa, mutta mainioita myös mur-

saareen, sai oman kirkkonsa w. 1508, tehtiin eri pi-
täjäksi Johannes III:nen aikana.
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haloistansa ja keskinäisistä tappeluksistansa. Samaten
on myös 24) Ili-Härmän ja 25) Ala-Härmän
seurakuntain laita. Maan kolkko luonto on nähtä-
västi tehnyt vaikutuksensa kansankin luonteessa. Mo-
lemmat nämät seurakunnat määrättiin samana vuon-
«a tuin Kauhavakin eri pitäjiksi. Hupaisempi sekä
kansan että maan luonnon suhteen on 26) Vöyri
(ruotsalainen murros suomalaisesta: Vääräjoki),
hauskaa rantamaata, mataloilla havu- ja lehtipuilla
kasvavilla kukkuloilla, joitten välissä vähäiset luo-
mat luikertelevat. Kansa ruotsalaista, nähtävästi
Daalan maalta kolosin, valkea veristä, julkeaa, liik-
kuvaa, iloista, pikavihaista ja erinomaisen kaunista.
Sen kielimurretta on oudon työläs Ymmärtää. Kap-
peliseurakunta Maksamaa (ruotsiksi: Naxmo), ka-
lastaja kansanensa ja kauniine saaristotiensä, on me-

ren rannalla; samaten myös 27) Oravaisten seu-
rakunta, joka v. 1859 eroitettiin Nöyristä omaksi pi-
täjäksi. Tällä pitäjällä on oma satama ja laivan
rakennuspaikka Oxkangar nimisellä suurenmoisella
saarella. Paikan laivanliike koskee erinomattain vä-
häisen Kimojoen varrella, penikulman paikoille sata-
masta> olevaa Kimon rautapruukia ja neljänneksen
päässä olevaa Maasuunia (raudan sulatuslaitosta).
Täällä oli syyskuun 14 p. w. 1808 ankara sotatap-
pelu, joka kesti 14 hetkiä. Oravaisista alkaa maa
muuttua savensekaiseksi hietamaaksi. Täältä menee
rantatie pohjaanpäin 28) Munsalan uuteen pitäjä-
hän, joka w. 1857 eroitettiin Uudenkarlebyyn pitäjäs-
tä. Munsalan seurakunta, merikylinensä, on isolla
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niemimaalla, joka maatumisen kautta alati isonee.
Täällä on vakinainen ruotsinkielinen kansakoulu, jolle
kruunu on opetushuoneen rakennuttanut. Myös on
täällä Sandnäs niminen lasipruukki. Seurakunnan
harmaasta kivestä tehty kirkko saatiin valmiiksi w.
1792. Täältä tullaan 29) Uudenkarlebyyn pitä-
jähän, joka w. 1611 eroitettiin Pietarsaaresta. Ni-
mensä sai pitäjäs eroitutsetsi Vanhastakarlebyystä,
jota suomalaiset nimittävät Kokkolan pitäjäksi. Uuden-
karlebyyn pitäjän läpi juoksee Lapuan koskinen joki.
Maa tasasta ja terveellistä, saaristo tiheää ja iha-
naa. Suurin saari on 2 penikulman pituinen, vaa-
ranna ja havumetsää kasvava Frösöö, ja tuo mer-
killinen Thorsöö, syvine kalliosataminenfa. Kansa
ruotsalaista, SmälandAaista sukuperää. Kylät ovat
asetetut pitkin joen rantaa. Täällä on Keppos ni-
minen suuri sahalaitos. Vuonna 1859 saivat I un-
gar ja lepon kyläin miehet efivallallifen luvan teh-
dä rukoushuoneen ja hautausmaan lepon kylään
ja w. 1863 oikeuden kutsua ja saada oman pappinsa,
jolle ovat itsensä velvoittaneet rakentamaan pappilan
ja, paitsi mitä nykyisille emäkirkon papeille maksavat,
antamaan auttavan palkan. Kolmen kosken korvalla
ja lähes puoli penikulmaa Lapuan joen suusta on

loensuunkaupunki eli Uusikarlebyy,suu-
ren kuninkaan Gustav Adolfin perustama w. 1617.
Siiheen aikaan tultiin laivoilla kaupunkiin saakka.
Nykyaikoina täytyy vähempäin alvsten heittää ank-
kurinsa H ja suurempain z penikulman päähän kau-
pungista Alörn nimisen saaren kohdalle. Laivanra-
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kennuspaikka on neljä kertaa muutettu aina ulom-
maksi, ja on nykyjään kauniilla, jo mainitulla Alörn
saarella, johon kaupunkilaiset ovat joukon kesä-asumuk-
sia rakentaneet. Etu-oikeutensa sai kaupunki Syys-
kuun 7 p. w. 1620, oli ensi ajoillansa esivallan erino-
maisessa suosiossa, niin että sekä maaherran asunto
(w. 1648) ja Vaasan isokoulu (w. 1641) muuta-
maksi ajaksi pantiin tänne. Näitten muutettua pois,
pysähtyi kaupungin alkava hyötyminen siihen paikkaan.
1830 vuoden paikoilla virkistyi kaupan käynti kelpo
lailla, ja oli kaupungilla jo 2000 laivanlestiä, mutta
väheni taas pikaisesti useampain merivahinkojen ja
kauppamiesten häviämisen kautta. Vuonna 1864 oli
täällä jo kuitenkin 10 laivaa, jotka vetivät 1,176
lestiä. Mittumaarian päivänä w. 1808 oli tässä
vähäinen, mutta kova sotatappelu; takasin vetäydes-
sänsä polttivat Suomalaiset sillan, jonka parooni v.

Rosenkampff w. 1817 uudesta rakensi, ja jota korkeu-
densa suhteen, palavan kosken poikki, siihen aikaan pi-
dettiin erinomaisena rakennuksena. Tammikuun 12
päiv. 1858 kohtasi hirmuinen onnettomuus tätä vä-
häistä kaupunkia. Ehtoolla myöhään pääsi, kovan
tuulen puhaltaessa, valkia irti kauppamies Aspgrenin
talossa ja muutaman hetken perästä oli koko kaupunki
porona. Suurella vaivalla saatiin kirkko ja tapuli
pelastetuksi. Sittemmin on kaupungin paikka uudes»
tansa järjestetty; voimiansa myöten ovat asukkaat
kokeneet jälleen rakentaa kaupunkiansa. Uudellakarle-
byyllä on 3,042 tynnyrin alaa maata. Täällä niin-
kuin muissakin Pohjanmaan kaupungeissa ovat kaup-
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IV. Kuortaneen kihlakunta on Pohjanmaan
itä-eteläisessä kulmassa. Täällä meitä kohtaavat y-
limaan metsälliset tienot. Eteläpäässä kihlakuntaa on
30) Alavuuden pitäjä, johon kuuluu Töysän kap-
peliseurakunta. Täällä on lääninlääkäri ja postikon-
tuori. 31) Kuortaneen pitäjä, joka ennen vanhaan
luettiin Lapualle, mutta w. 1859 määrättiin eri pitä-
jäksi. Maa sekä _AlavWdella.„ että sortaneella on
tasasta ja järvistä ; metsät ovat huononneet tervan-
poltosta ja liitanaisesta hakkuusta laivapuiksi j. n. e.
Kansan keskistä tarua myöten ei kukaan huku Kuor-
taneen järveen, jonka eräs Lappalainen muinasaikoina
sanotaan lumonneen. Kansa suomalaista, ahkeraa, toi-
meentulevaa, teviämielistä ja näöltänsä kaunista.
Näissä seurakunnissa kudotaan paljo kaikellaisia kan-
kaita kaupaksi. 32) Alajärvi, kuului tätä ennen
Lappajärven pitäjähän, mutta määrättiin wuonna
1859 eri pitäjäksi. Tähän kuulumat kappeliseurakun-
nat Soini ja Lehtimäki. Molemmat, erittäin!.
Lehtimäki, maanselän kupeella, ovat kukkuloita ja iha-
nia paikkoja täynnä. 33) Lappajärvi, samauimi-sen järwen ympärillä. Kuului muinon Pietarsaaren
pitäjähän. Kappeliseurakuntia owat: Ewijärwi,

pamiehet, kaupankäynnin wahingotsi, sekä maan wilje-
liöitä etta karjanhoitajia. Kaupungin wäestö nousee
1,101 henkeen. Kirkko ja hengellinen hoito on maa-
seurakunnan kanssa yhteinen; täällä on myös ala-al-
keiskoulu, lääninlääkäri j. n. e. Aikanansa mainio ter-
weyslähde ja suuri wesi- ja ryyni-mylly aiwan lä-
hellä kaupunkia.
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V. Pietarsaaren kihlakunta on Vaasan lää-
nin pohjaspuolessa. Rantamaalla on 34) Pietar-
saari ja itäänpäin kappeliseurakunnat Nhtävii
(ruotsiksi: V88e) ja Purmo. Nimi Pietarsaari sa-
notaan tulleen siitä, että paikka, johon kirkko rakettiin,
oli saari, jossa eräs Pietari niminen kalastaja oli a-
sunut; toiset arwelewat nimen tulleen Pyhän Pietarin
penningistä, jolla ymmärretään se kymmenys, joka
paawilaisuuden ajalla paawille maksettiin. Maa ta-
sasta, mutta kivistä, jonka vuoksi myös useimmat
pellot ovat tivi-aituutsessa. Saaristo lavea. Emä-
kirtto, harmaasta kivestä, rakettu vuoden 1250 pai-
koilla, laajennettu ristiratennuksilla vuosina 1787—
1795. Täällä on myös mykkäin koulu, jonka seura-
kunnan nykyinen kirkkoherra Henr. Heikel on pannut
toimeen. Kansa ummikko ruotsalaista, ripeää ja kä-
tevää, Suomen paraita salvumiehiä. Arvellaan kan-
san täällä ja Kruunubyyssä olevan Vermlannista
kotoisin. Jakob de la Gardie, joka vuonna 1652 sai
tämän siihen aikaan vielä sangen lavean pitäjän lää-
niksensä, oli aikeessa perustaa tänne kaupungin, mutta
kuolema teki sen tuuman turhaksi. Seuraavaua vuon-
na pani kuitenkin hänen leskensä Ebba Braahe asian
toimeen, antaen Henrik TavasNn kautta muinaisen

Vimpeli (Vindala) ja Kortesjärvi Kansa Lap-
pajärven ja Alajärven pitäjissä on sekä Hämäläistä
että Lapualaista sukuperää. Ennen vanhaan asui
täällä paljo ruotsalaisia uutisasuktaita, jotka kuitenkin,
aikain kuluessa, ovat suomentuneet. Lappajärvellä on
Haga niminen paperipruuki.
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Suomalaisille on tämä nimi mel-
kein tuntematon, sillä he sanovat aina Pietarsaari.
Kaupungin etu-oiteudet ovat annetut Marraskuun 21
paiv. 1660 ja sitte useampia kertoja vahvistetut.
Kohta alussa syntyi kova kilpaileminen Pietarsaaren
ja Joensuun (Uudenkarlebyyn) välillä, joka täällä
ennen oli kauppaa käynyt, mutta joka kaupankäynti
nyt kovan rangaistuksen uhalla peräti kiellettiin. Tä-
mä kateudesta syttynyt kilpaileminen oli vähällä ku-
kistaa koko Pietarsaaren; kuningas Kaarle XI käski
vuonna 1682 hävittää kaupungin ja asukasten muut-
taa lähimäisiin kaupungeihin. Kuninkaan käskyn täyt-
täminen lykättiin aina vuodesta vuoteen, ja vasta
wuonna 1689 meni tämä uhkaava vaara ohitse. Vii-
sikolmattakymmentä vuotta myöhemmin, tahi w. 1714,
poltti vihollinen Maaliskuun 4 p. koko kaupungin ja
Marraskuun 30 p. kirkon. Vuonna 1765 sai Pie-
tarsaari merikaupunki-oikeuden^ kuitenkin niin että
kauppakalut oli tullattavat Kokkolassa. Viimen toki
w. 1793 suotiin kaupungille täydellinen merikaupunki-
oikeus. Sitte rupesi se joltisesti hyötymään. Syys-
kuun 2 päiw. w. 1835 kello 10 illalla pääsi vallia
irti raatimies Forsberg'!» talossa. Kova länsipohja
tuuli levitti tulen kaupungin eteläiseen, paraiten ra-
kettuun päähäiin, jossa 73 taloa, raatihuone, joukko
makasiineja ja muita huoneita paloi poroksi. Mutta
Pietarsaari toipui pikoin kyllä ja tuli, uuden järjes-

Pinnonäs nimisen kuninkaallisen latokartanon tiluksille
perustaa kaupungin, jonka miesvainajansa muistoksi
kutsui
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tämisen kautta w. 1836, sekä laveammaksi että puls-
kemmaksi. Kaupungilla on 3000 tynnyrin alaa maa-
ta; kaupungin paikka on 95 tynnyrin alaa, jaettu 232
kartanoon. Asukasten luku on 1,884 henkeä, jotka kuu-
luvat Pietarsaaren pitäjään. Kaupungissa asuu lää-
nin lääkäri; ja, paitsi muita tavallisia laitoksia, on
kauppaneuvos Lindskog vainajan rahalahjalla tänne
myös perustettu ala-alkeiskoulu. Siihkölennättimen
asento. Tänne siirrettiin Vaasan palon jälkeen Gym-
nasium!, ylä-alkeiskoulu ja teoskoulu, jotka vasta w.
1862 muutettiin takasin uuteen Vaasaan. Läpi kau-
pungin juoksee vähäinen luoma; puolen penikulman
päässä länteenpäin on avojoin meri, kolme neljännes-
tä pohjaan päin taivain ankkuri-paiNa, ja ympärillä
pohjaan ja itään lukematon joukko saaria ja salmeja,
joitten rannoille kaupunkilaiset ovat rakentaneet kau-
niita lesä-asumuksia. Pietarsaaressa on tupakka vap-
riitka, oluen tekolaitos j. n. e. Vuonna 1864 oli
kaupungilla 16 laivaa, jotka vetivät yhteensä 2,696
lestiä. Kauppa melkoinen, sekä viemä-että tuoma-ka-
lun suhteen.

Penikulman päässä Pietarsaaren kaupungista on
35) Larsmon seurakunta saaristossa. Vuonna 1865
määrättiin tämäkin kappeli eri pitäjäksi. Kansa sa-
mallaista kvin Pietarsaaren pitäjässäkin. Ahteroita
kalastajia. Larsmon pappila on sangen kauniilla pai-
kalla, meren rannalla.

Rantamaata mutkistelevaa maantietä myöten
tullaan pohjaan päin kaikkein ensin 36) Kruunu*
byyhyn. Täällä oli ennen vanhaan kirkko nimeltä
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Por as, joksi seurakunnan läpi juoksevaa jokia silloin
kutsuttiin. Vuonna 1607 sai seurakunta oman kirk-
koherransa. Kaarle IX kruunauksen muistoksi muu-
tettiin vanha nimi Poras Kruunubyyksi. Maa ja
kansa samallaista tuin Pietarsaaren pitäjässäkin. Kruu-
nubyyläiset ovat vanhuudesta tutut taitaviksi laivan-
rakennustöissä. Paikkakunnan suurista laivanraken-
nuksista kertoo Tohtori Vallin päiväkirjassansa vuon-
na 1707: "Karlebyyssä" (se on Kokkolassa) "ja Kruu-
nubyyssä on suurin laivanrakentaminen, joissa vuo-
sittain lyödään laivoja. Vuonna 1692 lyötiin täällä
32 sotalaivaa. Täällä tehtiin muinon myös tuo
"Suuri Kruunu" (niminen sotalaiva). Englantilais-
ten täytyy myöntää, että nämät tahtovat heidän
kanssa konstissa kilpailla, vieläpä olla etevämmät..."
— Muinon oli täällä Korpisaaressa koko Pohjan-
maata varten, vuonna 1631, rakettu sairashuone eli
hospitaali, paitsi erityisiä huoneita pitalitautisille. Sit-
temmin kuin tämä ilkeä tauti, jonka arvellaan tulleen
liikanaisesta hylkeen lihan syömisestä, oli lakannut,
muuttui hospitaali hullujen huoneeksi, joilla oli oma
lääkärinsä, mutta muutoin asuivat täällä ahingosfa
ja suuressa kurjuudessa, siksi että uusi hullujenhuone
Helsingissä valmisti näille onnettomille mukavamman
ja parempihoitosen olopaikan. — Itäänpäin on Ter-
vajärven (Teirijärven) kappeli, ruotsalaisella väes-
töllä, josta vielä kolme, neljäkymmentä vuotta taka-
perin oli se kunniallinen todistus. ett'ei miesmuistoon
siellä ollut yhtään äpärälasta syntynyt eikä yhtään
murhaa tapahtunut. — Sitte vielä on pohjaanpäin
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37) Kokkola (Vanhakarlebyy), johon kuuluu Vete-
lin joen varrella oleva kappeliseurakunta Ala-Ve-
te li. Nimen Kokkola on pitäjä saanut Kokonlahdesta,
joka nyt on kuivanut, jonka neljällä suurella kalliolla,
Kokonkivillä, merikotkat väjyivät kaloja. Nimi
Karlebyy sanotaan tulleen Kaarle VIII Knutinpojas-
ta; perätön taru juttelee tämän kuninkaan olleen täällä
pakosallakin. Nskenmainittu joki, jota suun puolessa
Kokkolanjoeksi mainitaan, juoksee tasamaisen pitäjän
läpi. Ranta on tahteja täynnä; Bredvik, Ykspihla-
jan ja Trullöölahdet ovat saariset; suurimmat saaret
ovat Knifsund, Längöö, Trullöö ja Renöö, ynnä Tan-
kar niminen kalapaikka, johon kesä aikana tulee paljo
kansaa kokoon Kokkolan, Lohtajan ja Kälviän pitäjis-
tä. Täällä on pieni kirkko, jossa jumalanpalvelus
sunnuntaisin, kalaaikana, pidetään veisaamisella ja
saarnan lukemisella jostakin hyvästä postillasta. Niin-
kuin Kalajoen Kallassakin, on myös täällä Hamina-
oikeus, jossa satamavouti on tuomarina. Kansa emä-
kirkon ja Ala-Vetelin seurakunnissa on ruotsalaista,
ja omituista sekä luonteensa että kielensä suhteen.
Kokkolan kivinen emäkirkko on rakettu 15-wuossadal-
la. viimeksi laajennettu w. 1796. Nuija-fota ja iso-
viha on täällä jättänyt monta muistoa jälkeensä.

Perustuskirjeen kautta, annettu 7 p. Syyskuuta
w. 1620, perustettiin täällä Ristirannan kylän tiluk-
sille ja silloin laivoilla kuljettavan Kottolahden (Kirk-
kolahden) rannalle

Kokkolan kaupunki (ruotsiksi : 6t.mlk.l.ai-leb)',
se on: Vanhakarlebyy). Vanhaksi- eli Gamlakarle-
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sensa. Kaupungin tilukset ovat 1,632 tynnyrin maata
ja itse kaupungin paikka, salmeen päin kääntyvä oi-
kotulmio, 43 tynnyrin alaa, jaettu 254 kartanoon.
Maa on tasasta, ympäristö louheinen ja lakea. Täällä
on, paitsi tavallisia laitoksia, ylä- ja ala-alkeiskoulu,
naiskoulu ja "pienten lasten-koulu", joka on maan
vanhimpia. Sen perustaja oli kauppamies vainaja
Mathias Hongell, toimeen pania kauppaneuvos vai-
naja Anders Donner. Apoteetari Libäck vainajan
lahjoittamilla rahoilla on tänne myös laitettu lasa-
reetti. Täällä on myös sähtölennättimen asento.

Viisi penikulmaa itäänpäin, Vetelin.joen var-
rella on 38) Vetelin pitäjä, johon kuuluvat kappe-
liseurakunnat Kaustisten kylä, Halsua ja tuo
Runebergin runoelman kautta kuuluisaksi tullut Per-
ho. Vuonna 1860 eroitettiin nämät seurakunnatKok-
kolan pitäjästä. Maa tasasta, kansa suomalaista;
Halsua ja Perho vilun-artaa ja köyhää. — Pohjas-
puolella Kokkolaa tullaan 39) Kälviän pitäjähän,
jossa on itä-eteläänpäin vaan yksi ainoa kappeli Ul-
lava. Kälviän vähäinen joki saa alkunsa muuta-
man kiven alta Lylynevalla. Rantamaa on mäkistä,
joita tasamailla käymään tottuneilla Pohjanmaan he-
voisilla on täysi työ päästä kuormillensa ylös. Ylem-
pänä pitäjällä on suuria nevamaita. Tästä pohjaan-
päin on kansa aivan suomalaista. Vuonna 1639 e-
roitettiin Kälviän pitäjä Kokkolasta. — 40) Lohta-
ja, johon kuuluu Himangan tappeli. Vuonna 1580
eroitettiin Lohtaja Pietarsaaresta. Nimensä on seu-
rakunta saanut sanoista lohi ja lahti, siis lohi-
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lahti, mutta jonka ruotsalaiset luultavasti ovat
ääntäneet Lochteä eli Lohtaja. Maa samallaista kuin
Kälviällä, mutta tasasempaa. Kansa ahkeraa. Täällä
rahnitoidaan hienoista puun-juurista tuoleja, kaiken-
moisia vasuja eli koppia ja muita tarveskaluja. Hi-
mangan (Rauman) joen suuhun on kauppamies An-
ders Roos vainaja Kokkolasta eläissänsä rakennutta-
nut suuren sahan ja jauhomyllyn. Lähellä Kalajoen
rajaa Tuorilan ja Routolan testitivarien välillä sei-
soo oikealla kädellä, kun etelästä tullaan, maantien
varrella, jotensakin jo rapistunut muistopatsas, "Ku-
ninkaan kiwi", pantu siihen muistoksi kuningas Adolf
FredriNn matkasta w. 1752. Kuninkaan sanotaan
tässä syöneen puolipäiwästä. Kiween piirretty kirjoi-
tus on ruotsinkielinen, ja kuuluu suomeksi näin: "Kos-
ta Maan-isä Ruotsin kuningas Adolf Fredrik Sei-
sahti tähän Vuonna 1752, Nostiwat Lohtajan Pitä-
jän asukkaat Tämän kilven, Suuren, mutta harwoin
nähdyn Ormen muistoksi." — 41) Ylikannus ja
42) Toholampi, johon kuuluu Lestijärwen kap-
peli. Nämät molemmat seurakunnat Ylikannus ja To-
holampi määrättiin wuonna 1859 eri Pitäjiksi. Maa
samallaista tuin entisessä emäpitäjässä Lohtajallakin,
täynnä suuria newoja, joista pellonwiljeliälle hallan
wuoksi on paljo haittaa. Lestin asukkaat hidasta, huo-
letonta ja löyhää kansaa.

VI. Salosten kihlakunta. Nyt ollaan jo
Oulun läänissä. Kihlakuntaan kuuluu läänin lou-
nainen rantamaa. 43) Kalajoki kappelillensa Yli-
vieska Alavieska, Rautio ja Sievi. Eroi-
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tettiin vuonna 1525 Salon pitäjästä, on vieläkin
maan väkirikkaimpia pitäjiä. Emäkirkolla pidetään
vuosittain suuret markkinat. Kansa on täällä, niin-
kuin Kemissä ja Rovaniemessätin, kaupan käyntiin
sangen kärkästä. Kokkolan kauppiailla on täällä omat
tervapaitkansa. Kalajoella on myös apoteetki, läänin
lääkäri ja vähäinen postikonttuori. Kappaleen mat-
kaa rantamaalta on meressä Kalla niminen kari,
joka ikivanhoista ajoista asti on ollut lähimäisten
pitäjäin yhteinen kalapaikka. Kesän aikana kokoontuu
tänne lähes 200 henkeä, joilla on vanha kirkko, jossa
muinon Kokkolan loulupappi piti Jumalanpalvelusta.
Kalastajain välillä nousevat riidat ratkaistaan sata-
ma-oikeudessa, jossa, kalastajain valitsema, Satama»
vouti on esimiehenä. 44) Pyhäjoki, johon kuuluu
kappeliseurakunnat Merijärvi ja Oulais. Eroi-
tettiin Satoisista vuonna 1593. Mitä sanaan Pyhä,
tulee, joka täällä seuraa sekä järviä, jokia ja monta
muuta paikkaa, mainitsee Mathesius, Pohjanmaan ker-
tomuksessansa, jonnin joutavan tarinan, jota myöten
joukko ryöstöretkellä kulkevia Venäläisiä olis muka
tullut Pyhälän talon vierelle; miesten maata pantua
rupesivat pensaat kasvamaan ja peittivät heidät nä-
kymättömiin, josta seurasi, että, koska vahtimiehen
piti hakata pensaat kumoon, katkesivat samalla myös
makaavain kaulat; vihollinen lähti hyppyyn, huutaen :

tama paikka on pyhä. Vuonna 1808 Huhtikuun
16 p. oli täällä suomalaisten ja venäläisten välillä
kovallainen sotatappelu. Braahen kauppamiehillä on
joen, nykyjään matalalla, suulla ollut tervapailka.
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Braahen kaupungin (Satoisten kaupungin).
Braahen kaupunki-oikeudet ovat vahvistetut vuosina
1651, 1652, 1676, 1680 ja 1791. Viimeksi mainit-
tuna vuonna annettiin Braahelle merikaupunki-oikeus.
Kaupungin sinetissä on vanha Braahesuvun suku-
merkki. Kaupunki on meren rannalla; sen satama,
jota Pittätari ja monta muuta vähempää saarta suo-
jelee, on 200 vuoden kuluessa tullut paljoa matalam-
maksi. Ensin lahjoitettiin kaupungille Palon ja Sa-
volahden kyläin tilukset, joista kruunu otti osan taka-
sin, jättäen kaupungille 3,649 tynnyrin alaa. Kau-
pungin asemapaikka on 83 tynnyrin maata, jaettu204
tartanopalaan. Väestö 2,512 henkeä; kirkko, puusta,
vanha ja ahdas, on kaupungin ja maan seurakunnan
Yhteinen. Kauppa on hyvä, erinomattain niinkutsuttu
"rahtikauppa." Vuonna 1864 oli kaupungilla yleensä
42 alusta, jotka vetivät 8,423 lestiä. Vähäinen tu-
patka-vaftriikta laitettiin tänne w. 1848. Nykyisem-
piin aikoihin saakka ovat Braahen asukkaat rippuneet

Haukikivi niminen kallio on merkillinen korkeutensa ja
vanhan siihen hakatun kirjoituksen vuoksi. — Sitte
tulee 45) Satoisten pitäjä, ynnä Vihannin kap-
peli. Pitäjä on nimensä saanut siitä, että paikka,
jossa kirkko seisoo (kirkkoluoto) ennen vanhaan oli
saari eli salo. Salo on pohjaspuolisen Pohjanmaan
vanhin pitäjä, joka kuningas Maunu Liehakon aikana
eroitettiin Pietarsaaresta. Maa on hiukan mäkistä,
merenpuoli paljasta. Tänne perusti Pietari Braahe,
perustuskirjan kautta 5 p. Joulukuuta 1649, sukunsa
nimeltä niin kutsutun
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Sitte on itäpohjaan päin 46) Siikajoki, jo-
hon kuuluu kappeliseurakunnat Nevolahti, Paa-
vola ja Frantzila. Muutamat sanovat pitäjän
saaneen nimensä sanasta siika, toiset taas Sika ki-
vestä, jota lähellä joen alku on. Maa vähän mä-
kistä. Täällä oli w. 1808 taksi kovaa sotatappelusta.
— Kihlakuntaan luetaan vielä tuo 4 penikulmaa me-
ressä oleva 47) Hailuoto (ruotsiksi Xarlöö), jossa
jo vuonna 1593 oli oma kirkkoherra. Saari on 1^
penikulmaa pitkä, tasamainen, vähäpätöisellä Hyyp-
pä nimisellä hietaharjulla, joka merellä kulkeville on
maatuntomerktinä ; täällä on talsi satamaa Santonen
ja Petti. Idässä on lähes penikulman pituinen Han-
hinen. Kulkupaikka mantereelle on avojoin ja vaa-
rallinen, syksyisin ja keväisin melkein mahdotoin va-
eltaa. Luodon ensimäiset asukkaat olivat kalastajia;
senvuotst on kalastaminen ja hylkeenpyynti vielä nyt-
kin pää-elatuskeinona. Hietasesta maasta ei saada
vielä tänäkään päivänä leipää tarpeeksi. Ison vihan
aitana tuli w. 1714 tänne parvi vihollisia, jotta sur-
masivat lähes toto väestön ja suuren joukon pakolai-
sia. Täällä hukkui kevät jäälle, w. 1743, urhoollinen
evesti Freudenfelt. Hänellä luultiin olleen hopeasät-
kej.ä myötänsä, joita sitte on turhaan haettu.

kiinni esi-isäin vanhoissa hyvissä tavoissa. Meri
makaa kahdella puolen kaupunkia, joka on suoralatui-
nen eitä huonosti rakettu. Lokakuun 10 p. w. 1810
paloi suurin osa kaupunkia. Ala-alkeistoulu, sähkölen-
nättimen asento j. n. e.

VII. Haapajärven kihlakunta, on länteen-
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VIII. Dulnn kihlakunta, johon luetaan seu-
raavat pitäjät 53) Liminka, kappelillensa Kempe-
le, Tyrnävä, Temmes ja Lumijoki, eroitettiin
Salosista v. 1490. Maa on lauden hyvin matalaa
ja tasasta, silminnähtävästi vanhaa merenpohjaa.
Vedennousun aitoina on tasamaa vielä nytkin sangen
märkää. Kempeleen lahti pistää täällä maan sisälle.
Limingan mainion suurta niittua ei sovi nähdä koko
laveudessansa pensasten ja viitalkoin vuoksi. Ran-
tatie kulkee tämän lavean, viheriä.sen ja aidattoman
kedon poikki. Loppupuolella 14 ja 1500 vuossataa
lärsi Liminka paljo vihollisen ryöstörettistä. — Lä-
hinnä pohjaseen on 54) Oulun pitäjä, johon kuuluu
kappeliseurakunta Oulun -Sal o. Vuonna 1610 e-
roitettiin pitäjä Limingasta. Paikkakunnan suurin
merkillisyys on joki. Kostista j. n. e. saamme vasta

päin edellisestä kihlakunnasta. 48) Haapajärvi,
johon kuuluu Reisijärven ja Pidisjärven kap-
pelit. Eroitettiin Kalajoesta vuonna 1838. Kaksi
matalaa vuorenselännettä kulkee länsipohjaanpäinran-
tamaalle; näiden kukkuloista mainittakoon H intoan
jaKuhinkovuori. Itäänpäin on 49) Pyhäjär-
vi, siitä pohjaseen 50) Kärsämäki ja täältä länsi-
pohjaseen 51) Haapavesi (ennen vanhaan Pyhä-
joen-Haapajärvi). Nämät seurakunnat eroitettiin kym-
menkunta vuotta sitte Pyhäjoesta ja tehtiin eri pi-
täjiksi. Kärsämäellä on vähäinen rautapruuki Ve-
sikoski. Samaten eroitettiin 52) Piippola vuon-
na 1845 Siikajoesta. Tähän uuteen pitäjähän kuu-
luu kappeliseurakunnat Pulkkila ja Ges tila.
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Oulu (ruotsiksi IHeKdorF), suurin ja riktahin
kaupunki Pohjanmaalla. Jo 1400 vuossadalla oli
tässä kauppala, jossa paikkakunnan uuttera kansa piti
kauppaa lohella ja tervalla. Paikan arvo yleni Lin-
nan perustettua vuonna 1590. Jo 15 vuotta sen
jälkeen, w. 1605, määrättiin kaupunki tähän ratetta-
vatst, jota sai oikeutensa 26 p. Syyskuuta w. 1610
ja merikaupunti-oiteuden 3 p. Joulukuuta w. 1765/
Viimeksi mainitusta ajasta alkaa Oulu hyötyä hyö-
tymistänsä. Kaupunki on eteläpuolella joen viimeistä
koskia, nimeltä Merikoski, joka kohisten laskee veten-
sä Oululahden pohjaseen kulmaan, kaartaen useampia
saaria, niinkuin Hietasaari, Holstinsaari ja Toppilan-
saari. Vuoteen 1724 saakka oli Holstin salmi paras
väylä, jota myöten laivat laskivat Hahtiperän sata-
maan; mutta samana vuonna Marraskuun 26 p.
murti hirmuinen jokitulva suoremman väylän pitkin
Toppilan ojaa, josta tuli nykyinen syvä ja leveä
Toppilan salmi. Sitte myöten on Holstin salmi kui-
vanut niin, ett'ei pienelläkään venheellä sitä enäiin
käy kulkeminen. Kosken suussa on useampia saaria:
Pikisaari (ennen vanhaan Satamasaari), laivan ra-
kennus paikka; Halkosaari, Linnansaari, Raatinsaari,
Rysänsaari (nyt Lasareettisaari) ja monta muuta.
Pikisaaren ja Linnansaaren välitse pääsee mattusta-

mainita. Maa on rannan puolella tasasta ja hietais-
ta, asukkaat kauppaa käypää ja kalastavaa kansaa.
Lounaanpäin kaupungista on Salo. Sen ja mante-
reen välillä oli muinon salmi, joka nyt on maatunut.
Tässä pitäjässä on
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vainen lossilla joensuun poikki Tornion tielle. —

Vuodesta 1776 asti on läänin Maaherra asunut Ou-
lussa. Paitsi tavallisia laitoksia on täällä ylä-alkeis-
loulu, jonka kanssa on Gymnaasiumi yhdistetty, ala-
alkeiskoulu, naisväen koulu, säästö- ja vaihetuspankki,
Bibliaseura, Läänin huoneenhallitusseura, kirjanpaino,
oma sanomalehti, "Oulun Viitto-sanomat", läänin-
ja lasareetin-läätäri, terveyslähde, sähkölennättimen
asento, j. n. e. Kaupungin seurakunta kuuluu Oulun
pitäjähän. Väestön luku on 7,018 henkeä. Kau-
pankäynti sangen vilkas; täältä kuljetetaan paljo puu-
kalua ja tervoja ulkomaille. Ehkä kauppa, Saiman
kanavan valmiiksi tultua, on paljo vetäynyt itään-
päin, on Oulu vieläkin ei ainoastaan vahvin kaup-
pakaupunki näillä pohjanperillä, mutta myös suurim-
pia koko Suomenmaassa. Vuonna 1864 oli täällä
38 alusta, jotka yhteensä vetivät 7,941 lestiä. Kau-
pungilla on myös 1 rautanen höyrylaiva ja 1 pui-
nen. Keinollisia laitoksia on suuri rhyni-mylly, tu-
pakki-vapriiki j. n. e. Paitsi Toppilan taloa on kau-
pungilla 9,745 tynnyrin-alaa maata; kaupungin paik-
ka, 210 tynnyrin-alaa, jaettu 533 kartanoon, on muo-
doltansa oikokulmio, jonka itäpohjaisesta kulmasta joki
leikkaa palasen. Kaupungin läpi juoksee vähäinen
luoma, lumusoja, jonka rannat nyky-aikoina ovat
tasoitetut ja istutuspuilla kaunistetut. Oulun mui-
naisista vaiheista, linnasta j. n. e. tulemme vasta
mainitsemaan.

Kuwaelmia Suomen maak. VI. 3
Itäpuolella kaupunkia, molemmin puolin jokia,
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on 55) Muhos ja sen tappeli Utajärvi. Maa
on kaunista, täynnä ihania mätejä, joteja ja luomia.
Kansa sangen taita uskoista. Täällä on rautapruuk.
Myllyranta. — 56) Kiiminki, johon kuuluu
Haukiputaan ja Ylikiimingin kappeliseurakun-
nat. Eroitettiin muutamia vuosia takappäin lm pi-
täjästä eri pitäjäksi. 57) lm pitäjä, johon kuuluu
Kuivaniemen kappeli. Joet ja rantavedet sangen
kalaset. lin-joen lohipadot vetämät vertoja Oulun
ja Tornion padoille. Viimeisillä vuoskymmenillä o-
wat Wenäläiset ruwenneet täällä, niinkuin Oulussakin,
ostamaan enimmän lohen, joka sitte maata ja merta
myöten viedään Pietariin. Kemi, Ii ja Oulu,
oliwat Gustav I:sen aikana ne kolme vapaa satamaa
itäisellä Pohjanmaalla. Jo vuonna 1374 näkyy tääl-
lä, lissä, olleen oma kirkko. Täällä on Nyybyy ni-
minen lasipruuki (Olhavassa). — Itäänpäin lm joen
varrella on 58) Pudasjärvi, joka lista eroitet-
tiin w. 1641 ja luettiin sitä ennen Lapinmaahan.
Itäänpäin on lokijärvi, johon w. 1842 saadulla
esivallallisella tumalla ruvettiin rakentamaan rukous-
huonetta, josta sittemmin on tullut kappelikirlko. E-
mäkirkolla on rautapruuki Tervaskosli eli Timo-
nen ja lokijärvellä Taivalkosken saha. Wihdoin
levenee matkustajan silmäin eteen itäpohjassa tuo jol-
tisenki Muojärwen ja muiden järvien ympärillä ole-
va vuorinen, kolkon kaunis 59) Kuusamo, viljelyk-
sen nuori voittoman muinaisen Lapin laajasta alas-
ta, vielä tänäkin päivänä poron ja karhun asunto-
paikka. Suomalaiset uutisasutkaat ovat tämän erä-
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IX. Kajaanin kihlakunta, muinoinen Kajaa-
nin lääni (Kajaania). Sen oikea sisus on 60) Pal-
tamon pitäjä, ynnä Kajaanin ja Säresniemen
kappeliseurakunnat. Ennen vanhaan oli tämä Pitäjä,
joka vuoteen 1560 saakka oli Limingan pitäjään kuu-
luvaa Lapinmaata, ja sitte siitä eroitettu Oulujärven
pitäjän nimellä, aikanansa laajin koko Ruotsin valta-
kunnassa. Papit kulkivat 4 kertaa muoteensa ympäri
pitäjää ripittämässä, kastamassa ja parikuntia vihki-
mässä. Myrskyinen suuri Oulujärvi, jonka poikki
kesä-aikana kaikki liike kulkee, on piiritetty autioilla
Vaaramailla ja louhikoilla. Tänne panee lansan-taru
Hiiden linnan, jonka jokaisen porrasaskeleen väliä oli
muka kokonainen syltä. Täältä oli myös Daniel
Kajanus kolosin, joka oli 4 kyynärän ja 4 tuuman
pituinen, matkusti maita Ympäri näyttämässä rahan
eteen pituuttansa ja kuoli vihdoin Harlem nimisessä
kaupungissa Hollannissa, m. 1749, elettyänsä 46 vuot-
ta. Tänne perusti Pietari Braahe kreivikunnassansa
w. 1650

maan vähitellen kansoittaneet. Nykyjään luetaan pi-
täjä Pohjanmaahan. Eteläpuolella näitä tienoja on

Kajaanin kaupungin, 17 penikulmaa Oulusta.
Kaupungin vanhimmat oikeuskirjat menivät hukkaan
tviholliscn tänne tullessa w. 1716. Kaupunki on sen
wäkewän virran eteläisellä rannalla, joka itäiset yli-
maan vedet kuljettaa Oulujärveen. Keskellä tohise-
vaa virtaa on saari, jolle muinanen Kajaanin linna
oli rakettu, josta vielä on vähän jäännöksiä jälellä.
(Tästä enemmin edespäin). Idästäpäin juoksee virta
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Koivukosken kautta Nuasjärvestä ; lännessä pauhi
wa Ämmä ja Sotkajärvi, jonka vesi menee Oulujär-
veen. Kaupunki ihanalla paikalla, mutta vähäinen ja
huonosti rakettu (60 eli 70 vuotta taappäin vaan
pirttejä). Paikka, jolla Kajaani seisoo on 30 tynnyri-
alaa, jaettu 80 kartanoon. Kaupunkiin kuuluu lähes
30,000 tynnyri-alaa maata. Wäestön luku 563 hen-
keä. Wuoteeu 1786 oli Kajaani oma pitäjä, mutta
pantiin sitte kappelina kuulumaan Paltamoon. Täällä
on läänin-läätäri ja terveyslähde. Ämmä niminen
suuremmoinen saha, lähellä kaupunkia. Kajaanin mark-
kinat ovat vieläkin Pohjanmaan suurimpia. Silloin
on tässä vähäisessä kaupungissa vilkas liike. Kau-
pungin vaiheista lisää edespäin.

Paltamoon kuuluu myös Manamansalon
saari Oulujärvessä, 5 penikulmaa ympäri; maa lou-
heista, järvistä ja harvassa asuttua. Kesä-ajalla
käy kaikki kaupanliike Oulun ja Kajaanin välillä
Manamansalon ohitse. Täällä on vaara monesti tar-
jona, sillä järven leveät laineet nousevat lohtutuu-
lellakin sangen korkealle. Tälle saarelle tehtiin Pal-
tamon vanhin kirkko. Paltamossa on kaksi rautaftrun-
tia Säresmäki ja Kives. Kajaanista itäpohjaan
on 61) tuo autio Hyrynsalmi, johon kuuluu kap-
peliseurakunnat Puolanka ja Ristijärvi. Wuon-
na 1786 eroitettiin pitäjä Paltamosta. Hyrynsalmes-
sa on rautapruuti Älmmä eli Kianto. Itäpohjaan-
päiu on 62) Suomussalmi, jota w. 1856 eroitet-
tiin Hyrynsalmesta eri pitäjäksi. Yhtä järvinen, rä-
mätöinen ja vuorinen on etelään päin 63) Sotka-
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Pitäjä; eroitettiin 1647 Paltamosta. Täällä o-
lewasta Wuokatin vuoresta on monta tarinaa. Sen
harjalla kuuluu olevan järviä, joissa on kummallisia
taloja; vuoren sanotaan jylinällä ja paukkinalla en-
nustavan ruttotauteja ja katovuosia, savuja kuuluu
myös sieltä nousevan mittumaarian aitana, johon
taitteen lienee aivan luonnolliset syyt. Täällä on
myös Petäjäkoski niminen rautapruuki. Itäänpäin
on 64) molemmin puolin järvistöä Kuhmoniemen
pitäjä, joka nykyisillä ajoilla on eroitettu Sotkamosta
eri pitäjäksi. Seitsemän penikulmaa kirkolta itään-
päin onLendiran eli Lentuan saarnahuone. Muu-
ten sanoo Savolainen Maanselän pohjaspuolella ole-
vasta kansasta: "Kainulainen taitalasvo, syöpi lie-
men leivättäki"; johon tämä vastaa: "Savolainen
pulloposti, syöpi puuron leivän kanssa."

X. Kemin kihlakunta. Täällä on ranta-
maalla 65)lohirikas Kemi, johon kuuluu myös ran-
tamainen Simon kappeliseurakunta. Sana kemi on
sama kuin kymi, ky m, joka merkitsee väkevää
virtaa. Maa lähempänä merta, on alantota; Si-
mon läpi menee matala vuorenselänne. Saa-
riston monista saarista mainitaan: Savisaari, Yks-
tuusi, Montaja, Tiuranen. Runsas, vanhuudesta jo
Mainio, lohen saalis saattoi tänne sangen varhain
ahkeran väestön. Muinasaikoina kulki täällä lohen-
Pyynnössä Ruotsin puolelta tuon vanhan kuuluisan
kaupungin Sigtunan asukkaitakin. Heistä muistuttaa
vielä nytkin kylän nimi Sih.tuna. Nytyisemmillä a-
joilla on Kemi ollut mainio kolmesta kivikirkostansa.



70

Wanhin, vieläkin jälellä oleva, kirkko luullaan rake-
tuksi vuoden 1521 paikoilla. Koska tämä rupesi ra-
pistumaan, tehtiin uusi kaunis kirkko santakivestä,
mutta niin huonosti, että se, nmutamain vuotten ku-
luttua, rupesi halkeilemaan niin pahoin, että hajoa-
mista peljättiin. Seurakunta rakensi sitte kolmannen
kirkon, jota tuli valmiiksi 1827. Nämät kolme kirk-
koa ovat aivan lähellä toisiansa; keskimäisen kirkon
lienee ymmärtämättömyys jo ennättänyt hävittää *).

Pohjaanpäin täältä on 66) Term o lan pitäjä Kemi-
joen varrella; eroitettiin muutamia vuosia sitte Ke-
mistä eri pitäjäksi. — 67) Alatornion pitäjä, joen
itäisellä rannalla. Tänne perustettiin Smensaröön
(eli Sataman) saarelle, H penik. joen suusta, w. 1621,
Suomen pohjaisin kaupunki

Tornio (ensi ajoilla se kutsuttiin Tornöö).
Ruotsin vallan aikana luettiin kaupunki Länsirannan
maakuntaan. Lialla ja Liatkalan joet, jotka kouker-
rellen juoksemat monisaarisen emämirran vieritse, te-
kevät ynnä tämän kanssa lavean, alinomaa kuivaa-
van, Hietasen haarusmaan, jota on työläs saada he-
delmälliseksi. Kaupungin paikka suippusella saarellansa,
jossa on luotuspaikka itään, ja lounaanpäin ruotsin-
puolinen kaupunki Haaparanta, on sangen ihantama.

'*) Nauhoilla ajoilla ei ollut koko Pohjanmaalla muuta kuin
7 kiwi.irk.oa, joista wanha runoniekka laulaa näin:
"Kemis s' on kiwinen kirkko. Toinen kirkko Torniossa,
Kolmas Kokkolan mäellä, Neljäs Närpiön nenällä,
Wiides Waasan tienohilla, Kuudes Kyrön kankahalla,
S e itses Pietarsaaren päässä."
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Kaupungin oikeudet ovat annetut 12 p. Toukokuuta
1621 ja sitte monasti vahvistetut. Wuonna 1823

Heinäkuun -23 päiw. sai Tornio merikaupunti-oiteu-
den ja on sittemmin saanut monta lahjoitusta.
Muinonen komea kirkko paloi Heinäkuun 21 päiv.
1682; monet tulipalot vuosina 1672, 1677, 1688
ja 1714 ynnä sodan hävitykset 1715, tekivät ko-
konaan lopun kaupungista. Wuonna 1718 se mää-
rättiin uudesta rakettavakst aivan uutta järjestystä
myöteu. Toukokuun 25 päiv. 1762 paloi taas suurin
osa kaupunkia, jonka jälkeen se päätettiin muutetta-
vaksi Björkön saarelle, jota päätös tuitenki peräytet-
tiin w. 1767. Kaupungin paikka, 37 tynnyrin-alaa,
on jaettu 112 kartanotilaan; kaupunkiin kuuluu 15,182
tynnyrin-alaa maata. Wäestön luku on 693 henkeä,
ja kuuluu Alatornion pitäjään. Paitsi tavallisia lai-
toksia on täällä läänin-lääkäri, greikalainen kirkko ja
sähkölennättimen asento. Tornio ei ole voinut päästä
voimattomuudestansa; kanppa on vähäinen; laivoja
oli w. 1864 yhteensä 5 kappaletta, jotta vetimät 391
lestiä. Paras elatuskeino on kalastammen, johon kau-
pungille neljän kuninkaallisen päätöksen kautta, 1600
vuossadalta, on osa annettu. Kruunun, kuuteen niin
kutsuttuun kolkkakuntaan jaettu lohenpyynti) pantiin
vuonna 1791 sadan muoden arrennille talonpojille.

Pohjaanpäin itäpuolella jokia on 68) Karun-
gin Pitäjä, joka nykyisinä aikoina on Alatorniosta e-
roitettu eri pitäjäksi. Wielä pohjaanpäin on 69) Y-
litornion Pitäjä, johon kuuluu kappeliseurakunnat
Turtola ja 'Kolari; 70) Rovaniemen pitäjä
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Lapinmaahan, josta tässä mainittakoon vaan
Pohjanmaan lisäykseksi ja fenvuolsi että se luetaan
Oulun maaherranlääniin. Mutta Lapinmaata (lapiksi:
Same-ednam eli Samemaa), ehkä muinon otettu
Ruotsin maakuntain lukuun kreivikuntana, omituisella
vaakunalla — alaston mies, seppeli päässä ja nuija
olalla — ei tässä kuitenkaan sovi erityisenä maakun-
tana kuvailla, sekä suomen puolisen osan luonnotto-
main rajain vuoksi ja senvuoksi, että tämä suomen
lappi on vaan jäännös muinaisesta. Mainittu Suo-
men osa Lapinmaasta jakaupi kahteen osaan, 1:o Tor-
nion Lappi, länsipuolinen ja vähempi osa, johon
kuuluu Muonioniskan pitäjän kappeli Enontekis ja
2:o Kemin Lappi, itäpuolinen ja paljoa isompi osa,
johon luetaan Sodankylän ja Kittilän pitäjät, ja

XI. Lapinmaan kihlakunta. Tähän luetaan
72) tuo suipukkainen pohjaanpäin pistävä Muonio-
niska, itäpuolella Muonionjokia. Tämä Pitäjä, niin-
kuin edellisetki, on viljelty pitkin joen vartta. Kih-
lakunnan muut osat kuuluvat

Kemijoen varrella; 71) Kemijärven pitäjä sama-
nimisen järven ympärillä ja Kuolajärven tappeli.
Jokirannat hyvästi viljeldyt; kasvavaisuus runsas.
Ylitornion ja Rovaniemen pitäjät ovat varakkaim-
mat, hyvästi asutut; kansa sivistynyttä ja taitavaa,
mutta huikentelevaa, ahneita kaupan, erinomattain sa-
lakaupan kavioita ; Kemijärveläiset ovat tuttuja suun-
nattomista käräjöimisistänsä. Sisäpuoliset osat näistä
pitäjistä ovat täynnä erämaita, rämeitä, lampeja ja
järviä.
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ylempänä pohjasessa Utsjoki ja sen kappeli Inari.
Maa on täynnä vuoria, jokeja, äärettömiä soita, rä-
meitä ja kankaita, joilla kasvaa harvaa vaivasmet-
sää, jota vihdoin lakkaa sekin ja, paitsi muutamia
pensaita, osottaa matkamiehelle pohjolan kolkon luon-
non koto alastomuudessansa. Enontetiäisissä on use-
ampia vähempiä jokeja ja järvejä, jotka pohjaselta
vedenjakavalta tunturilta laskettavat vetensä Muo-
niojokeen. Korkein vuori on Ounastunturi (2000
jalkaa Yli merenpinnan). Salyat tunturit jakavat

Kemin-Lapin poikittain kahteen osaan. Eteläpuolella
tokoo Kemijoki monilukuiset haaransa Sodankylän pi-
täjän laajalta alalta. Tama Pitäjä, jonka lavens on
260 nelikulmaista penikulmaa, luullaan, jos rämeet
eli nevat viljeltäisiin, voivan elättää lähes 100,000
henkeä, sen siaan etta nykyjään 2 tahi 3 tuhatta hä-
din tuskin täällä elävät. Täällä hajauvat vuoret
erityisiin kukkuloihin, niinkuin Karestunturi, Luosta-
tunturi, Pyhätunturi, Suastunturi ja monta muuta.
Idässä menee vuorenselänne yhdessä jatkossa pohjaan-
päin ja kääntyy vihdoin Talkkunavaarasta suoraan
länttä tohti. Täällä on Sompiojärvi, Lnirojärvi ja
monta muuta järviä lOOOmen jalkaa yli meren pin-
nan. Pohjassa on suuri Inarin järvi, joka Pats-
joen, ynnä sen haarojen Ivalojoen, Waskijoen
ja monen muun joen kautta laskee vetensä Jääme-

reen, ja lännessä tuo yksinäinen Peldo iv i n tunturi.
Inarijoki ja Utsjoki ovat rajana Norjan-Lappia vas-
taan. Utsjoen pitäjän ensimäinen kirkko, 10 penikul-
maa Pohjanniemestä (Nordkap), rakettiin w. 1700;
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sinne tehtiin kolmattakymmentä vuotta takaperin uusi
kirkko ja tapuli kivestä, joiden tustannussumma nousi
23,79? ruplaan 5 top. paperi-rahassa. Wuonna 1743
sai seurakunta oman pappinsa. Utsjoen kirkkoherralla
on melkoiset edut kirkollisessa kohdassa — joka ei ole
muuta tuin kohtuullinen palkinto vaivaloisesta olosta
näillä Pohjolan kylmillä perillä. Wuonna 1833 tal-
vella paloi pappila. Inarissa oli jo vuonna 1639
kirkko. Lappalaisista katso siv. 19 ja n. e. Nykyi-
sempinä aikoina on suomalaisia uutisasukkaita ja nii-
den kanssa pellon viljelys tunkeunut ylöspäin Lapin-
maata.

Pohianmaan Muistot.
l. Sotanulistelmia.

Muinaisten sotain muistoja ei ole mihinkään
koH Suomenmaalla keräynyt niin suureen ja loista-
vaan paljouteen kuin Pohjanmaalle. Mutta kunnia
olla Suomenmaan mainion sotakenttä, on tälle maa-
kunnalle tullut sangen kalliiksi; sillä ei missään koko
maassa ole sota niin syviä haavoja tehnyt, ei mis-
sään sen hävitykset olleet niin hirmuiset, eikä sen
muistot niin säilyneet sukukunnasta sukukuntaan, tuin
täällä.

Wanhimmat muistot Birger larl'in ajoilta o-
wat kadonneet. Niiden aikain perästä tulivat mels-
keet kateellisten Hämäläisten kanssa, joilla oli täällä
muinaiset kalavetensä ja vielä Gustav I:sen ajoilla
polttivat ruotsalaisten uutisafuktain taloja. Sitte
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venäläissodat. Vuonna 1496 hyökkäsi Venäläisiä
Vienan rajoilta "kymmen virtaiseen maahan." Vuo-
sina 1498 ja 1517, ja luultavasti näiden vuosien
välilläkin, taas uusia vainoja. Vuonna 1556 olivat
kaikki Pohjanmaan suksimiehet liikkeellä vihollista var-
tomassa. Vuonna 1582 oli vihollinen taas hävitys-
retlellä täällä. Vuonna 1589 keväällä kerrotaan Il-
taisten, puolestansa hekin, olleen ryöstöretlellä hamaan
Kantalahteen saakka ja palainneen sieltä suurella saa-
liilla.. Heidän poissa ollessa astui vihollinen 3000
miehellä maahan, poltti lin ja Limingan (?) kirkot.
Joulun aikana w. 1590 menivät Pohjalaiset rajan
yli, ryöstivät Petsjenstoi nimisen luostarin, tappaen
56 munkkia ja 65 henkeä palvelusväkeä. Wuonna
1591 tulivat Wenäläiset 3000 miehellä, polttivat Li-
mingan ja Siikajoen kirkot, ryöstivät Oulun, tappoi-
vat tahi ottivat vangiksi 172 henkeä. Wuonna 1592
on vihollinen taas täällä; kolme vuotta senjälkeen
(w. 1595) tehtiin rauha Teusin'assa, mutta vielä

vuossadalla (w. 1614) kesti molemmin puolista
ryöstöretkiä.

Wuonna 1596 syttyi Pohjanmaalla tuo mainio,
hävittävä nuijasota, joka sai nimensä nuijista,
joita, ynnä jousia, talonpojat käyttivät sota-aseina,
sillä Pyssyjä siihen aikaan oli wielä harivassa. Ta-
lonpoikain awun tähden venäläissodassa oli kuningas
Johannes III:s heidät wapauttanut sotamiesten ma-
joittamisesta. Klaus Fleming, sotaa täyden Venä-
läistä ja herttua Kaarlea wastaan, ei ollut tästä »va-
pauttamisesta millänsäkään. Talonpojat lähettäwät
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Pentti Poutun herttuan luokse, joka kehoitti heitä
pitämään puoliansa. Kapina alkoi Isossakyrössä. Fle-
mingin ratsumiehet sekä ajettiin pakoon, sekä julmasti
tapettiin; esimerkiksi Lappfäärin pitäjässä pistettiin
monta elävänä jään alle ja akkain sanotaan heitä
hakanneen päähän sangoilla ja pytyillä; toisia taas
pantiin maaliksi talonpoikain nuolille. Ilmajokelainen
Jaakko Ilkka johdatti nyt talonpoikain suuria lau-
moja Hämeenkankaan poikki; aikomuksensa oli muta
valloittaa Hämeen ja Turun linnat ja polttaa Sigis-
muud'in puolta pitävän aateliston kartanot. Pirkka-
lan pappilan kohdalla laukastiin muutamia tykkejä
(tanuunia) talonpoitaparvia tohti, jota heti lähti hyp-
pyyn. Kapina leveni pohjais Hämeefen ja sieltä Sa-
voon; verta vuoti monessa paikassa. Nyt astui ku-
ninkaan (Sigismundin) vouti Abraham Melkiorson
sotajouttonensa Kyröön, otti Ilkan ja monta muuta
talonpoikaista päämiestä kiinni, teilautti muutamia
ja lähetti toiset Turkuun. Santavuoren luona Il-
majoella sanotaan olleen kovan tappelun. Koko poh-
jaspuolisen Pohjanmaan rantamaalaiset, Kemistä alas-
päin, tarttuivat nyt sota-aseisiin. Talonpojat ottivat
Abraham Melkiorson'in kiinni Kokkolan kirkolla, lä-
hettivät hänen vantittuna Tuthulmiin, ottivat ylös
ja kunnialla hautasivat teilatut toverinsa. Mies tu-
vasta lähti sotaretkelle, ja tapasivat Flemingin Il-
majoella. Tappelus pidettiin joen-jäällä. Talonpojat,
luottaen paljouteensa, alkoivat ampua vihollisen etu-
joukkoja. Flemingin ratsumiehet karkasivat nyt ta-
lonpoikain päälle; 4 tahi 5000 miestä sekä tapettiin
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Paitsi Venäläisten maahan karkausta Kajaanin
tienolla vuonna 1656, oli Pohjanmaa koto 1600 vuos-
sadalla vapaa vihollisen vainosta. Tulipa sitte iso-
viha, jota vasta Isonkyrön tappelun jälkeen (siitä
kohta enemmin) täällä muuttui hirmuiseksi hätä-ajatsi.
Tappelun pidettyä vetäysi suomen sotajoukon jäännös
Kokkolaan, vihollinen astui perässä, poltti Pietarsaa-
ren kaupungin ja ryösti kirkon ; mutta Joensuu (Uusi-
karlebyy), joka lähetti asia-miehet vihollista vastaan,
armahdettiin. Maaliskuulla meni vihollinen takasin
Hämeenlinnaan; kesällä w. 1714 hoiti kansa vielä
peltojansa; mutta Lokakuulla tuli vihollinen takasin;
suomen sotaväki meni pohjastietä maasta pois. Uu-
dentarlebyyn joensuussa nousi vihollinen laivoistansa
maalle; toinen osa sotajoukostansa kulti samalla ran-
tatietä pohjaanpäin. Vähitellen joutui toto Pohjan-
maa vihollisen valtaan, jonka päämies Tschekin piti
pääkortteeria Korsholmassa. Sanomaton ahdistus tuli
ihmisille; j/okainen kiiruhti patoon ja panemaan kal-
liimman tavaransa kärryille; tiet olivat täynnä näi-
tä onnettomia, ja usein tapahtui, että kosta joku peri-

miekan terällä, että sidottiin 12 jota kimppuun ja
pistettiin jään alle. Ilmajoelta meni herra Klaus
Kyröön, rangaisten kovasti kapinan tetiöitä ja heidän
pappejansa, ryöstäen heidän talonsa ja uudestansa
teilauttaen talonpoikain haudatut päämiehet. Tämän
kurituksen perästä lakkasi kapina, joka maksoi Pohjan-
maalle ja osalle Hämeestä 11,000 sotaan kelpaavaa
miestä, paitsi mitä metsissä tuoli nälkään ja kurjuu-
teen.



78

maisista päästi huudon, koko matkue heitti kärrynsä
ja juoksi metsään henkiänsä pelastaaksensa. Näinpä
tapahtui monta kertaa joka ainoa päivä. Sattuiko
mies tahi vaimo olemaan poissa kotoa, ei kumpikaan
odottanut toistansa; kaikkialla kuultiin ihmisparkain
kyselevän omaistensa perään. Moni meni meritse
Länsirannalle; purjeita oli niin paljo merellä, että
pakenema suomen sotajoukko Kalajoella luuli näkevän-
sä vihollisen laivaston, jontavuoksi se kiiruusti lähti
marssimaan pohjaan päin. Hailuotoon totousi paljo
pakolaista; täällä karkasivat kasakat heidän päällensä;
melkein kaikki murhattiin; monen otti vihollinen me-
rellä kiinni, toiset nääntyivät nälkään yksinäisillä ka-
reilla. Sissit tahi niinkuin heitä paikoittain kuttut-
tiin kimekkäät, joista muisto mielä nytkin elää kan-
san keskuksessa, tekimät viholliselle paljo pahaa; rah-
vaskin lyöttäysi yhteen ja karkasi, hajalla olevain wi-
hollisparvien päälle, josta taas vihollinen hirmuisesti
kosti sekä syypäitä että syyttömiä. Laveat maakun-
nat hävitettiin, sotamiehiä otettiin väkisin, aika ihmi-
siä ja lapsia mieliin Wenäjälle orjuuteen. Wnonna
1715 vetäysi vihollinen etemmäksi pohjaanpäin, aina
Tornioon saakka; w. 1716 Länsirannalle LuuleäHon
asti. Tavallisesti hän palasi kevään tullen Waasan
ja Kyrön pitäjihin, mutta takasin taas syksyllä, koska

kansa oli saanut Mähäiset elonsa kokoon, joka veroksi
ja maksoiksi otettiin. Kaikki oli ylen alaisin. Tur-
haan koki ihmisrakas ruhtinas Galitzin saada järjel-
listä hallitusta ja hoitoa toimeen ja hillitä sotamies-
ten pahaa käytöstä; hanen tietämättänsä tehtiin tai-
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Maista väkivaltaa. Näillä vainon ajoilla kätkettiin
paljo tavaraa maahan, jota ei koskaan enään saatu
takasin. Siitä syystä aarteen hakemista vielä nytkin
paikottain harjoitetaan. Kaiken tämän surkeuden li-
säksi tuli vielä nälkä, jonka vertoja Suomenmaalla
ei ole kuultu, että äiti esimerkiksi söi kuolluitten las-
tensa lihaa; suoloja myytiin lusikoittain ; tervoja ja
muita kuormia täytyi talonpojan omin käsin vetää
viholliselle. Maa oli muuttunut erämaaksi, talot au-
tioina tahi tuhkana, pellot nurmessa, niitut viiaton
vallassa, metsän pedot lauden liitteellä, ihmisten ta-
vat kovasti- turmeuneet. Wihdoin toki tuli rauha
(vuonna 1721); hengissä vielä olevat pakolaiset pa-
lasivat Ruotsista takasin; muutamat hyvät vuodet
levittivät kansa-paran surkeutta; vähitellen toipui

Pohjanmaa; haavat olivat kuitenkin fymät ja muis-
tot mustat tästä kauheasta ison-mihan ajasta.

Wuonna 1742 astui vihollinen taas Pohjan-
maalle. Päämiehenä oli kenraali Kinderman. Tämä
piti sotamiehet kovassa kurissa; kutsui maakunnan
säädyt totoon, joille jätti maakunnan hallituksen, jon-
kavuoksi hänen sotamiehensä häntä nimittelimät Poh-
jolaisten jumalaksi. Näitä muosia muistellaan hu-
saari-muosien nimellä, syystä, että suurin joukko
Venäläisten sotajoukkoa oli hewoiswäkeä. — 1788
vuoden sodasta Pohjanmaalle ei ollut muuta haittaa
kuin maksujen ja sotamiesten tekoja. Sitä verisem-
mäkst kävi tälle maakunnalle 1808 vuoden sota.

Suomen sotajoukko oli vetäytynyt Pohjanmaalle.
Kehoitettu menestytsestänsä etelä-Suomessa, päätti
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kenraali Buxhoevden peräti estää Suomen armeijan
palausmatkan. Ensimäinen tappelu oli Sundbyyssä
(Uudentarlebyyn pitäjässä) Huhtikuun 1 päivänä;
heti sen perästä pakeni Suomen väki, kovasti vihol-
lisen kanssa otellen, Siikajoelle. Se oli täällä
kuin tuo nerokas Adlercreutz, havaittuansa vihollisen,
Suomalaisia kaartaissansa, heikentäneen sotarinteensä,
äkkiä käski murtaa rinteen läpi, muuttaen siten puo-
liansa pitämisen päällekartautsetsi. Se onnistuikin;
Suomalaiset ottivat kirkonkylän väkirynnätöllä ja
260 vankia, ja vaikka Klingspor jo seuraavana Päi-
vänä antoi käskyn marssia pohjaanpäin, oli hänen
sotajoukkonsa kuitenkin saanut takasin kadotetun us-

konsa voitosta. Se oli myös täällä kuin jalomielinen
Kulneff kielsi jääterinsä ampua urhoollista Björnstjer-
naä, samalla tuin Adlercreutz kielsi sotamiestensä am-
pumasta Kulneffia. Toisen voiton saivat Suoma-
laiset Revolahdella. Braahesta lähetti Kling-
spor julistuksen Pohjolaisille, kehoittaen heitä teke-
mään viholliselle vahinkoa mitä vaan taisivat, joka
kehoitus, koska sitä ei seurannut sota-aseita eikä
johtaajia, vaan tuotti koko seurakunnille (Närpi-
ölle ja muille) vihollisen koston. — Pulkkilan kir-
konkylässä karkasi Sandels 2 p. Toukokuuta urhoolli-sen Abutoffin päälle, karkotti, tappoi tahi otti van-
giksi hänen 500 miestänsä, ja raivasi näin itsellensä
tien auki Kuopioon. Seitsemän kallista viikkoa vii-
pyi Klingspor joutilaana Braahessa. Wihdoin lähti
Kesäkuulla sotajouttonensa liikkeelle etelään päin. Per-
hossa otti Fieandt suuren transportin ja 85 miestä.
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Mittumaarian päivänä tekivät Adlercreutz ja Döbeln
rohkean yrityksen kenraali lankovitschia ja hänen
upsieriänsä vastaan, joiden päälle aikoivat huomaa-
matta karata Uudessatarlebyyssä; Vähänen,mut-
ta tuuma kanuunan pauke alkoi molemmin puolin jo-
kia; mutta Döbeln ei ennättänyt huonon syrjätien
rovoksi, jota myöten hänen tuli kultia, oikealla ajalla
sotatentälle. Wihollinen pääsi patoon, polttaen sillan
mennessänsä. Döbeln, jota vihan vimmassa koetti
ratsastaa joen poikki, oli vähällä hukkua. Samaan
aikaan, Kesäkuun 25 päiv., oli Bergensträle laivois-
tansa nousnut maalle 1,090 miehellä Länsirantalaisia
ja joutunut Wenäjän kenraalin Demidoffin kimppuun
Waasassa. Tämä yritys oli onneton. Kolme het-
keä rajusi sodan melske kaupungin kaduilla; molem-
min puolin tapeltiin urhollisesti; mutta vihollinen sai
ruotsalaiset kaarretuksi, vahingoitti heitä kanuunillan-
sa ja hajoitti heidät kokonansa, joten kaupunki jäi vi-
hollisen haltuun. Klingspor ja sota aseisiin tarttunut
rahvas uhkasivat puoleltansa Demidoffia, jonka täy-
tyi lähtiä Lapualle, jossa neljä tietä yhdistyy. Täällä
odotti Wenäjän kenraali Rajevstij pääjoukkonenfa,
pohjaisesta Klingspor'an johdolla tulevaa Suomen
pää-armeijaa. Jo Kauhavalla alkoi, Heinäkuun 14
päivänä, kahakka etuväen välillä ja kiihtyi kiihtymis-
tänsä, jota lähemmäksi Suomalaiset tulivat Isoakylää
Lapuan kirkolla. Wasta kello 4 alkoi oikea päätappe-
lus. Cronstedt Savolaisillensa ryntäsi vihollisen so-
tarinnan oikeaa puolta vastaan, Döbeln Porilaisillen-sa vasempaa puolta, ehkä ruisvainioista hirmuisesti
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heitä ammuttiin. Wihollinen teki urhoollista vastus-
ta, mutta ajettiin hurra-huudoilla takaperin. Sopi-
vasti muutti Rajemstij sotarintansa ja pelasti , siten
armeijansa, joka, hyvässä järjestyksessä, palamaan
sytytetyn Lilchtarin kylän kautta vetäytyi Kuortaneelle.
Sanotaan, että jos Adlercreutz olis tälle tielle asetta-
nut sotaväkeä, niin Lapualla saatu voitto olis muut-
tunut täydelliseksi. Yksinkertainen muistomerkki on

näihin asti osottanut paikan, johon urhoollinen, kuoli-
aaksi ammuttu, vapaaherra Ramsay haudattiin. Niin-
kuin jo edeltäpäin on mainittu, nostettiin, w. 1864,
samana päimänä, jona 56 vuotta taappäin, Suomen
miehet löivät sodan kovaa leikkiä sen aikaisten wi-
hollistensa kanssa, juhlallisesti suuren kansan paljou-
den ja muutamain vanhain, tässä tappelussa olleitten
sotamiesten läsnä-ollessa, raudasta valettu muisto-
merkki Lapuan sotatantereelle.

Woiton etuja ei Klingspor käyttänyt hyväksen-
sä. Kauhajoella karkasi Uschatoss Elokuun 10 päiv.
Döbelnin päälle. Kahdeksan tuntia testi kirkonkylän
ja Knuutilan lestitimarin välillä kaunis järcstetty
sotatappelu, josta vihollisen täytyi tappiolla lähteä
pakoon. Elokuun 17 päim. oli tuo tulinen tappelu
Alaw uudella. Täällä töytäsi Adlercreutz Eriksonin
ja Sobanieffin päälle, jotka urhoollisesti ftonnistimat
mastaan. Jo ensi ryntäyksessä, kello puoli 2 jält.
puol. päim., haavoitettiin pahasti tuo urhoollinen
Cronstedt. Wihollinen nojasi oikeakätisen sotasimnnsa
Alamuuden järwiä, vasemman taas metsää vasten;
pääjoukko seisoi Härkösen kylän kohdalla. Kanuunat
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pautkuimat hirmuisesti. Etunenässä tunkiwat Loden
johdattamat Karjalan jääkerit ja pataljoona Savo-
laisia: kaikkein täytyi tieltä pois näiden urosten liik-
kuessa; vihollisen miesrivit läpästiin, ehtoopuolella
oli voitto Suomalaisten käsissä. Tappelus oli mitä
tuimimpia toto sodan aikana; tuhat kuollutta ja haa-
voitettua makasi metsässä ja kedolla kirkon luona. E-
lokuun 20 päiv. ajoi Wegesach vihollisen Lapp-
fääristä pois. Mutta Saarijärveltä tulema Ma-
stosi löi Fieandtin Karstulassa, ja Klingspor'an
sotajoukon täytyi taas metäytyä pohjaan päin. Sitte
tum Kamenstij Elokuun 31 päiv. oli tarkoittanut
Gripenbergin, töytäsi hän kello puoli 12 päimällä tä-
män ja Adlercreutzin päälle Ruon an sillan kor-
valla Kuortaneella. Tässä paikassa on räme, jota
pitkin juoksee vähäinen puro. Rämeen poikki menee
330 syllän pituinen silta. Pimeään saakka kesti tap-
pelus, vihollinen tarkoitettiin joka haaralle; mutta
Adlercreutz, joka pelkäsi saartamista, vetäytyi yöllä
takasin Salmisten kylään Kuortaneella. Jo seu-
raavana päivänä tämi vihollinen kovasti päälle;
Suomalaisten etujoukko lähti, 5 hetkeä verisesti ta-
peltuansa, Merkalleen pakoon. Kello 2 jälk. p. päim.
tarkasi Wenäläisten pääjoukko Suomalaisten sotarin-
nan päälle, mutta lyötiin takaperin, tarkasi uudestan-
sa vasemman sivun päälle, kartoitettiin taas raehau-
lilla, mutta otti, sangen tuimasti tapeltuansa, sen yk-
sinäisen talon, josta lopuksi sodittiin. Nyt, tuli Kling-
spor'an käsky että piti vetäytymän Lapualle; ja näin
loppui tämä kolmen päivänen verinen, molemmin puo-
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lin kunniallinen, sotatapftelus, jota vei Suomalaisilta
900 ja Venäläisiltä 1,200 miestä, kuolleissa, haavoi-
tetuissa ja vankituissa. Suomen sotajoukko kulti poh-
jaseen päin, jätti Vaasan, tappeli tuimasti Juutissa
ja Oravaisissa, pakeni eteenpäin, Assävässä ja Käl-
viällä sodittuansa, ja teki välirauhan Syyskuun 29
päiv. Lohtajalla. Näin loppuivat Pohjanmaan, ja
ennen pitkää koko Suomenmaan sodat. Mitä sitte
seurasi, kosta urhoollinen, mutta vanha Klercker tuli

Klingspor'an siaan, välirauhan rikkominen Lokakuun
27 päiv., sotakahatat Sipossa ja Kalajoella 9 päiv.
Marraskuuta, taudit, nälkä, vilu, epätoivo ja näi-
den yhteinen hedelmä, Olkijoen sovinto Marraskuun
19 päivänä — kaikki tämä on tämän verisen leikin
viimeinen osa.

Tämän maakunnan etevin omituisuus, vuoron
vika, useemmin etuisuus, on sen täydellinen itsellisyys.
Se havaitaan erityisissä ihmisissä, suvuissa, toko
kansassa. Pohjanmaalla ei ole koskaan ollut aatelia,
mutta sen papis- ja porvarisuvut ovat vuossatoja
säilyttäneet huomaittavan merkillisen luonteensa. E-
ristummainen on jo setin tuttu tohta, että Pohjan-
maan useimmat herrasväkiset perheet isän tahi äitin
puolelta ovat saaneet alkunsa Länsirantaisesta talon-
pojasta, nimeltä Erik Ångerman, myös kutsuttu
Sursill, kolosin Umean pitäjästä. Tämän jälkeiset
muuttivat tänne kuningas Gustav I:sen aikana. Mai-
nio pispa Terserus oli ensimäinen, joka, sata vuotta

2. Pohjanmaan papis- ja kauppamicssuwmsta.
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jälkeenpäin, totosi Sursillien polviluvun. Sittemmin
pitkittivät sitä papit Peitzius, isä ja poika, ja rovasti
P. N. Mathesius. Pisftat Mennander ja Tengström
tehoittivat sen jatkamista. Vihdoin tuli se, Kalajoen
sen aikaisen kappalaisen E. R. Alcenius'en toimesta,
paljon lisättynä nyky-aitoihin saakka, ulos präntistä
w. 1850. Siinä on lähes 1400 sukunimiä, joista,
niinkuin Pohjanmaan aikakirjoissa mertillisimmät, mai-
nittakoon papissuvut Aeimeleus, Alanus, Alcenius,
Appelberg, Appelgren, Aspegren, Cajanus, Calamnius,
Castron, Chydenius, Ervast, Estlander, Fellman, For-
bus, Forsman, Frosterus, Gummerus, Heikel, Ing-
man, lurvelius, Keckman, Kranck, Lagus, Lithovius,
Mennander, Moliis, Montin, Peitzius, Peldan, Pol-
viander, Porthan, Reinius, Remal, Rislachius, Schro-
derus, Simelius, Sinius, Snellman, Stenbäck, Teng-
ström, Thode^n, Vacklin, Vegelius, Vestzynthius j. n.
e. ynnä lauppamiessuvut Candelin, Donner, Falan-
der, Franzen, Granberg, Hedman, Holmström, Kjem-
mer, Kyntzell, Lindstog, Lithen, Malm, Niska, Nylan-
der, Rahm, Roos, Sovellus, Wendelin j. m. m. mai-
nitsematta.

Useimmat näistä suvuista lukevat alkunsa 1600
sataluvulta, loska keskisääty ensin alkoi korota johon-
kuun arvoon, ja hakia itsellensä omia, enimiten kali-
naisia tahi ruotsalaisia sukunimejä. Suomenkieliset
sukunimet ci muka soineet sen aikaisten korvissa niin
kauniilta kvin muukalaiset. Tavallisesti sepittivät
talonpoikaiset nuorukaiset, jotka lukivat papiksi tahi
muiksi virtamiehitsi, nimensä latinan tieten mutaan;
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nimestä Pakkala, rustholli Lohjalla, saatiin Frosterus
(pakkanen, ruotsiksi: frost), Jurvan kappelin ni-
mestä lurvelius, nimestä Peitso, talo Kälviällä,
mukailtiin Peitzins j. n. e. Monella muulla nimellä
on samallainen juuri, esim. Wacklin, sommiteltu talon
nimestä Wattola, lisalmen pitäjässä, Ervast Er-
vastin, Antell Anttilan talojen nimestä, FranM
Frantsilan tappelin, Heikel Heikkilän talon nimestä.
Koska näiden sukujen jäsenet sittemmin antausivat
kansallisiin virkoihin, pitivät he näitä latinansekaisia
nimejänsä vuoron liika oppineina, vuoron pitkinä ja
lyhensivät tahi muuttivat niitä. Siten syntyivät ni-
met Cajaner, Cajan, Frosteer, Aejmele', Lagi, Alan j.
n. e. Muutamat niinkuin Roh ja Forbus ovatSkott-
lannista kotoisin; toiset, niinkuin Kyntzell ja Donner
Saksanmaalta; toisista taas useammat Ruotsin maalta.
Suku Cajanus oli muinon ruotsalainen aatelissuku,
nimeltä Gyllenhjerta , mutta otti nykyisen nimensä
Kajaanin nimestä. Suku Fahlander (kolosin Daalan
maakunnasta Ruotsissa) tehtiin aateliseksi ja kutsu-
taan Waasastjerna. Suvulle Aejmeleus tarittiin myös
aatelinen nimi Ljusenstjerna, mutt'eipä se siitä huoli-
nut. Muutamilla on heidän omituinen sukuluonteen-
sa: Snellmanin, pikaisia, Franzenit hiljaisia, Fors-
mannit leikillisiä, Nylanderit hyväpä.siä ja monessa
kohti eriskummaisia j. n. e., toiset taas, niinkuin Roos,
Lindskog, Malm ovat tutut rikkaudestansa, lahjoituk-
sistansa ja suuresta vaikutuksestansa. Alopceus'en su-
ku, eteläissuomalaisesta juuresta, on Pohjanmaalla
tullut pysyväiseen muistoon siitä lahjoituksesta, 16,000
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ruplaa paperirahassa, jonka kihlakunnan tuomari Za-
tris Alopceus vainaja, vuonna 1836, lahjoitti köyhäin
kouluja varten Salosten kihlakunnassa. Harvat näis-
tä sukukunnista ovat maalle jättäneet loistavia nime-
jä, semmoisia, joiden maine olis ulkomaille levennyt;
mutta kaikki he ovat kotopaikallensa jättäneet rehelli-
stä, ahkeroita, taitavia miehiä, joiden muisto, ehkä
tuntematon mailmalle, on kotopaikoilla siunattava ja
elää kasvavissa hedelmissä tulevaisten sukukuntain
hyödyksi. — Esimerkiksi vaan mainittakoon tässä,
paitsi monia muita, se niinkuin ihminen, pappi ja
valtiopäivämies suuressa arvossa pidetty rovasti
Anders Chydenius (syntynyt 1729 f 1803), ne
samaten oivalliset rovastit Gabriel Aspegren
Pietarsaarella (synt. 1708 s 1785), Gabriel Pel-
dan Ilmajoella (synt. 1690 1* 1750) ja Johan
Aejmelaeus Isossakyrössä (synt. 1718 -j- 1805)
ja pispa Franzenin kauniisti kuvaama kauppa-
ja valtiopäivämies Henrik Ra h m Kokkolassa
(f 1799), joka perusti syntymäkaupunkinsa ul-
komaisen kaupan ja toimitti sille merikaupunki-
oikeuden.

Pohjanmaa on lahjoittanut Suomelle koto jou-
kon oimallisia miehiä, joista mainittakoon mnutamia
nyky-aikaisempia ja etemämpiä: pispat Karl Fred-
rik Mennander (syntynyt Tuthulmissa w. 1712),
Jakob Tengström (syntynyt Kokkolassa 1755),
Edvard Bergenheim (syntynyt Vaasassa 1798);
runoniekat Frans Mikael Franzen (syntynyt Ou-
lussa 1772, tuoli 1847 Pispana Hernösannan hiippa-
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tunnassa Ruotsin maalla), Johan Ludvig Rune-
berg (synt. Pietarsaaren kaupungissa 1804), Zakris
Topelius nuorempi (synt. w. 1818 Uudessakarle-
byyssä), ja Lars Jakob Stenbäck (synt. 1811);
Kortio-opiston opettajat Henrik Gabriel Porthan
(synt. 1739 Viitasaaressa, jonka Porthan itse luki
Pohjanmaahan), Gustav Gabriel Hällström
(synt. Ilmajoella 1775), Johan Jakob Nervan-
der (synt. Uudessakaupungissa 1805, f 1848), Jo-
han Vilhelm Snellman (synt. Tuthulmissa niin-
kuin Mennanderitin Pohjamaalaisista vanhemmista
1806) ynnä monta muuta, joiden ansioita Suomen
sivistyshistoria ei koskaan ole unhoittava. Eikä ole
tulevainen' aika unhoittava niitäkään, jotka mainion
Porthanin tavalla, ovat pyhittäneet elämänsä Suo-
men kielelle ja kirjallisuudelle. Lönnrotin edelläkäviä,
ensimäinen suomalaisten kansalaulujen totoilta ja u-
losantaja Zatris Topelius vanhempi (synt. 1781,
-j- 1831), hänen veljensä Gustav Topelius (synt.
1786, -j- 1864), suomalainen kirjailla, ensimäinen suo-
menkielen lehtori, Kultalan kelpo suomentaja, Karl
Niklas Keckman (synt. 1793, 1*1838) ja tuo iloi-
nen, sittemmin sairasmielinen lauluseppä Kaarle
Saksa, olivat kaikki Oululaisia. Mainiommaksi
kaikkia näitä tuli tuo väsymätön matkustaja Europan
ja Aasian tesyttömäin kansain maalla, kielten tutkia,
tiedemies Mathias Aleksander Castren, synty-
nyt Tervolassa 1813, kuollut Helsingissä mattavai-
voistansa uupuneena v. 1852.

Monista arvon ansainneista fotilaisnimistä suo-
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taloon tässä mainita eräs nuorimmista, tuo Greikan
maan vapauden puolesta taistelemassa ollut Math.
August Myrberg, syntynyt Braahen kaupungissa
w. 1799; tuoli"S:t Barthelemyn saarella länst-In-
diassa parikymmentä vuotta taappäin.

On Pohjanmaa toti synnyttänyt toisenlaisiakin,
ehkä ruumiillisemftia suuria. Daniel Cajanus,
Paltamon rovastin pojanpoika, oli 8 jalkaa ja 4 tuu-
maa pitkä, vaelsi ympäri Europaa pituuttansa näyt-
tämässä. Mutta hänestä olemina jo ennen, Paltamon
pitäjästä mainitessamme, puhuneet.

Suomalaisen pakanuuden merkillinen luonnon-
omaisuus, joka suurimmalla itsepintaisuudella on tais-
tellut kristillisyyttä vastaan, on noita-tieto, noituus.
Jota enemmin kristillisyys leveni maan läntisissä ja
eteläisissä puolissa, sitä enemmin vetäysi noituus i«
tään ja pohjaan. Jota etemmä pohjaan päin tultiin,
sitä pahemmassa huudossa oli kansa noituudesta; kaik-
kein pohjimmassa Lappalaiset, sitä likin pitäjät Kemi-
ja Oulujärvien ympäristöillä. Vielä tänäkin päi-
vänä elää ei ainoastaan siellä, mutta monessa muus-
sakin paikassa Pohjanmaan keski- ja eteßpuolella, sit-
teä-hentlnen jäännös muinaisesta taita-uskosta. Tääl-
lä parannetaan sairaita, täällä laitetaan varastettuja
kaluja takasin, täällä manataan esiin kuolleitten hen-
tejä, salatut asiat saatetaan ilmi. Parhaimmat väli-
kappaleet, joita tähän täytetään, ovat: haltioissa ja
tainnotsissa 010, lumoaminen, uhrit; mutta välttä-

3. Taita-usko ja hengelliset herätykset.
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mättömät ovat: paloviina, sauna, tirtonpiha ja —

raha.
Pohjanmaan velhoista on lukemattomia juttuja,

ja muutamain, esimerkiksi Kemijärveläisen Matti
Kallanvaaran, temput ovat jo aikoja sitte präntin
kautta tulleet tutuiksi. Mainitsemme tässä vaan yh-
den esimerkin nykyisemmiltä ajoilta. Muhoksen pitä-
jän Pyhänsivun kylässä asuva, Häikiö niminen velho
oli varsin mainio. Hänen tapansa sairaita parantaa
oli toisinansa tämmöinen : sairas sai käskyn tulla kesti-
yöllä kirkkomaalle. Täällä häntä odottaa Häikiö ja
toinen mies. Hauta avataan; äsken haudatun van-
han sotamiehen ruumis viskataan pois arkusta, johon
sairas käsketään panna maata. Koska sairaan mie-
lestä tämä on joksikin kammottavaa, antaa Häikiö
hänelle rohvastusryypyn, luultavasti paloviinaa.
"Vieläkö pelkäät?" kysyy velho. "En pelkää", sanoo
sairas, ja panee arkkuun pilkaksensa, joka löyhästi
päälle pannulla kannella lasketaan hautaan. Täällä
täytyy sairaan maata päivän nousuun asti, jolloin
velho taas tulee haudalle, kysyen: "kuinkas oot voi-
nut? Onkos ollut lepoa?" Sairas sanoo "levon ei
olleen kehuttavan; taitellaiset matelevaiset ei ole an-
taneet hänelle mitään rauhaa." Nyt poisviskattu
ruumis pannaan taas arkkuun, hauta täytetään ja
sairas saapi, uuden rohvaistusryypyn otettuansa, käs-
kyn tulla kirkkoon. Tänne tultua puhaltaa velho kol-
me kertaa avainreikääu, tirton-ovet avautuvat, vel-
ho iskee tulta suureen taula-palaseen, panee sen kyn-
nykselle ja käskee sairaan niellä sen. Nyt luetaan
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loihtoja ja molemmat astuvat kirkkoon. Täällä vel-
ho myristen puhuu ymmärtämättömiä sanoja ja tayt-
täiksen kummallisesti; sen tehtyä mennään ulos kir-
kosta, jonka ovet muka itsestänsä paukahtamat luk-
koon. Nyt on pää-asia sairaan parantamisessa tehty,
mutta lisäksi annetaan pullo rohtoja. — Jos sairas
tällä kerralla parani on tuntematon, mutta tietty on,
että Häikiö laitti yrteistä läätitylsiä. Hänen poikan-
sa pitkitti isältänsä perittyä velhoustaitoa. Usein ta-
pahtuu että löytään haudoilla retuja, luutia ja muu-
ta hulluutta. Wuoron lyödään köysi sairaan kainalon
alle ja syöstetään koskeen ja vedetään taas Ylös.
Lönnrot kertoo monen tulleen voiteilla paratuksi, ehkä
syntysanain lukeminen sen ohessa pidetään pää-asiana.
Tohtori Topelius vainajan luona Uudessakarlebyyssä
kävi muinon usein monta velhoa, joita hän hyvästi
sekä syötti että juotti, saadaksensa heitä runoja laula-
maan. Kiitokseksi he lupasimat laittaa takasin «.aras-
tettuja hoftealusikoita, sylkivät kaivoihin ja lukivat
monta kauheata loihtu-lorua. Pitkäksi kävisi ruveta
juttelemaan kaikkea Pohjanmaalla vieläkin sekä suo-
malaisissa että ruotsalaisissa hengissä olevaa taika-
maisuutta ja pakanuuden jäännöstä, jota uskotaan
vuoron täytenä totena, niinkuin esimerkiksi "tarttu-
neita" ja kuolleitten luilla "pantuja" tauteja, kummi-
tuksia, haltioita, kaikenlaisia taikoja, merkkejä ja aa-
veita, ynnä muuta semmoista, — vuoron pnolittain
leikillä, niinkuin uhreja lähteihin ja vuoren rotkoihin
— vuoron naurettavina satuina, niinkuin nuo pitkät
jutut pääsiäisämmistä ja niiden yhtymisistä pirun
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Tätä taitamaisuutta vastaan on kristillisyys
vuossatoja sotinut, ja uskottavaa on, että se (nimit-
täin kristillisyys) osaksi juuri sen vuoksi on alinomaa
virkistynyt uusissa, ehkä vuoron valitettavasti väärille
suunnille joutuneissa, herätyksissä. Erityisiä viehätteli-
öitä tavataan täällä aivan usein. Aikaisempia meluja
oli se, jonka mielipuolinen pappi Lauri Ulf ta di us
Oulussa, w. 1688, pani matkaan. Hän sanoi että hä-
nellä oli Pyhä Henki, tuli puoli-alastonna Turun
tuomiokirkkoon, teki pilkkaa jumalanpalveluksesta, kut-
suttiin tuulustelemutsiitl, mutta väärästä opistansa
häntä ei saatu luopumaan. Monta lyöttäyst hänen
puolellensa. Paljon enemmin seuraajia sai kuitenkin
tuo röyttiä Jaakko Wallenberg, lasimestari Här-
män kappelista Lapuan pitäjää — tämä merkillinen
paikkakunta, jota raivoudensa ja uljuudensa tähden
muinaiset papit kutsuivat "suur' Tattarin maaksi",
pohjanmaalaisten väärän rahan tekiäin pesäpaikka.
Niinkuin Arabialainen Muhamed, astui tämäkin pro-
feta esiin 40 vuoden ijällä, näöltänsä pulska, heku-
mallinen, erinomaisesti julkea, kunnokas, viekas, puhe-
lias, nerokas, luonnosta varustettu hehkuvalla innolla
ja taitilla sellaisilla lahjoilla, jotta ihmisten mielille

kanssa myllyissä pääsiäisyönä. Kolme viimeksi kulu-
nutta vuostymmentä on paljo enemmän hävittänyt
taitamaisuutta, tuin monet entiset vuostymmeniset;
mutta, niinkuin sanottiin, on sitä paljon vieläkin jä-
lellä, ja on niin oleva, niintauvan tuin perimäifen
pohjaisen luonnonvoimat väkevästi taivuttavat mie-
len ylönluonnollisia uskomaan.
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vaikuttavat. Kosta yrityksensä saada lasipruutia toi-
meen ei onnistunut, rupesi hän Kauhavalla kääntä-
mään ihmisiä ja sai suuren joukon setä miehen että
vaimonpuolista opetuslapsia. Ensimäisen saarnansa
hän piti Lutherusta vastaan, jota syytti apostoMen
opin vaarantamisesta. Ennen pitkää hän mcm e-
temmä ja tunnusti uskollisimmille opetuslapsillensa,
että Vapahtaja tosin oli Jumalan lähettämä, mutta
toimittanut virkansa huonosti, jonkavuolsi hän, Val-
lenberg, Jumalan oikea poika, vihdoin oli lähetetty
valaisemaan mailmaa ja kerran olemaan uskollisillen-sa sen ijankaiktinen tuomari. Näitä opetuksia hän
luki niin kutsutusta "böhmiläisestä kirjasta", joka oli
suomennos muutamista mainion suutarin laatto
Böhmin kirjoista. Vallenbergin lahkokunta kävi vaa-
ralliseksi seurakunnalle, jota se pilkkasi ja katsoi ylön,
ja myöskin yleiselle siveydelle, jonka se lihallisella ja
laiskalla elämällänsä tallasi jalkainsa ala. Vallenberg
haastettiin pappien eteen ja täräjihin, muttei tullut;
senvuotsi hän tuotiin väkisin, todistettiin syypääksi,
ja kielsi törkeimmät opetuksensa. Hänen opetuslasten-
sa usko rupesi horjumaan, koska profeta ei voinut-
taan pitää lupaustansa, nimittäin muuttaa tivejä
kullaksi ja antaa mailman loppua Heinäkuun 25 p.
1798. Vaasan Hovi-oiteus tuomitsi hänen kuole-
maan; mutta kortein Esivalta helpotti tuomion ikui-
seksi vankeudeksi Hämeenlinnassa. Mielikarvaus ja
häpy lyhentivät täällä tämän väärän profetan päi-
vät ja lahkokuuta hajousi yhtä piloin kuin se oli il-
maunutkin.
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Näiden erhetysten kaltaisina emme suinkaan saa
pitää sitä muutamin paikoin Pohjanmaalla kotomaista
herännäisyyttä, joka, vaikka se joskus harhatielle eh-
dittyänsä, synnytti monta yksinäistä hulluutta, kuiten-
kin perustuksessansa sai alkunsa elämästä tarpeesta,
saaMa, ajan hengellisesti veltostuttua, käytännöllisesti
puhtaan lutherilaisuuden oppia elämässä itseänsä o-
sottamaan. Sitte kuin tämä herätys, joka yhdistyk-
sestä Savomaisen herännäisyyden kanssa sai elanton-
sa, tauvan oli kytenyt erityisissä papeissa ja heidän
opetllslapsissansa, leveys, se vuosina 1838-1842 ä-
kisti, yhteen aikaan, kaikissa säädyissä, Waasan lää-
nin keski-ja sisäpuolitnaisissa osissa, paikoittain myös
sekä pohjas- että eteläpuolessa, jonka jälkeen se taas
asettui ja/tuntuvammasti etemmäs levenemättä, on
niillä paikoin kestänyt nykyisiin aitoihin saakka. Alus-
ta oli tämä herännäisyys kovassa riidassa yhteisten
tapain, käytösten ja ajatusten kanssa; heränneet, niin-
kuin he itsiänsä kutsuivat, tutkimat omituisessa, mustan
harmaassa tahi tumman sinertämässä maatepumussa,
1700:ta muossadalta lainatuilla korteilla (josta pilkka-
nimi körttiläiset), tirosimat tanssin, mihasimat maal-
lista soitantoa ja runollisuutta, ja yliftään mitä he
tutfuimat konstin pakanallisuudeksi, saattoimat monta
eripuraisuutta perheissä matkaan, ja vetivät päällen-
sä paljo vihaa ja monta väärää soimua; saivatpa
maksella oikeuden tuomitsemia sakkojakin kokoustensa
pitämisestä. Vähitellen, koska tämä erinomainen ta-
paus tultiin paremmin tuntemaan, lakattiin sitä vas-
tustamasta, josta seurasi että herännäisyyden kiivas
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sota seisovia ajatuksia vastaan myös vähitellen aset-
tui. Kohtuullisemmassa muodossa, jossa herännäisyys
sittemmin on ilmestynyt, ovat toisinkin ajattelevaiset,
jotka ovat sitä olleet lähempänä ja tulleet käsittämäänsen lutherilaisen hengen, sille arvon antaneet. Nyky-
jään on heränneitten ja toisin ajattelevaisten -väli
näillä paikoilla suopeampi ja kärsivä.sempi. Herän-
näisyyden vaikutusta tapain parantamisen suhteen ei
tay millään tavalla kieltäminen. Ei ainoastaan he-
ränneitten kesken, vaan myöskin heidän ympärillänsä
katoo ylellisyys, juopumus ja muut pahat tavat; ah-
keruus ja jumalanpelko tulevat siaan; mutta sitä
vastaan raivoavat pahat taipumukset, häviöstänsä
ärtyneinä, heidän ympärillänsä kiivaimmin tuin en-
nen. Esimerkki tähän setä hyvässä että pahassa on
sama Lapua, josta jo usein olemme maininneet. Mie-
lellään hakee isäntä heränneitä palmelioita, hän tietää,
useimmissa tapauksissa, saamansa uskollisen, hiljaisen
ja ahkeran palmelian. Useat herännäispapit owat, ah-
keran harjoituksen kantta, sekä kirkossa että ulkona
kirkosta, puhelahjan käytöksessä opistuneet maan par-
haimmiksi. Viimeiseksi mainittakoon että suurin osa
Pohjanmaan heränneistä omat tietyssä riidassa ete-
-äissuomalaisen, niin kutsutun Hedbergiläisyyden kans-
sa, joka enemmin pitää kiinni uskosta yksinänsä, kos-
ta sitä Mastaan edelliset alinomaa myös vaativat
jokapäiväistä parannusta.

4. Oulun joki. Keisari Aleksanderin matka.
Pohjaspuolisen Pohjanmaan suurimpia merkittä-
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via on Oulun joki. Väkevänä ja tohisevana luke-
mattomista vähemmistä ja seitsemästä suuremmasta
koskesta laskee se vetensä Merikosken kantta mereen.
Kahdeksan virstan pituisessa ja 105 jalan korkuisessa
Niskan koskessa yksinänsä luetaan 6 putousta eli
köngästä ja pidetään kaikkein vaarallisimpana. Sitte
tulee Ahmas 23 ja Utaloski 8 jalkaa korkea: sitte
15 virstan pituinen Pyhä, 197 jalkaa korkea 5 pu-
touksella, joista korkein ja kaikkein pulskin, Pälli ni-
meltä, vielä tänäkin päivänä särkee monta venhettä
ja hautaa kuohuvaan kitaansa sen, joka ei voinut
päästä kosken alle suvantoon. Viidennen Rakka ni-
misen könkään perästä kääntyy joki oikokulmaisesti i-
dästä etelään, ja voi sitä venhettä, joka siinä on hi-
das käännöksessä. Nähty on kosken nielevän 7 syl-
täisiä hirsiä, jotka 5 ja 10 minuutin perästä nouse-
vat samalla päällä ylös. Kostenperkkaus, jota pitkin
toto joen vartta on paljo vähentänyt venhetulun
vaaroja, on täällä kivien joko särkemisellä tahi upot-
tamisella ymmärtänyt hillitä pyörteen pahimman vi-
han. Mutta niin suuri on Pällin maine, että Kale-
van pojan Soinin, joka muinon yksinänsä, istuen
wenheen perässä, oli yhtenä päiwänä muka sauwonut
wenheensä 13 penikulmaa joen kosteja ylös, tässä täy-
tyi panna poltoillensa, paremmin saavaksensa wenhettä
eteenpäin. Kuitenkin on muinoisista ajoista saakka
näitä kosteja ahkerasti kuljettu tolmi- ja nelilaitasilla,
warppeilla varustetuilla, wenheillä, jotka Ouluun kul-
jettawat terwaa ja muuta, tavallisesti 20 ja 24 tyn-
nyriä wenheessä. Ylöspäin sauvotaan tahi soudetaan
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wenhet Syväyksen kestikivariin Muhoksella, josta se
maantietä myöten rattailla kuljetetaan 7H 'virstaa
Sotkajärveen, josta sauvominen taas alkaa. Nykyi-
semmillä ajoilla on vetoteitä tehty useampaan paik-
kaan joenrannoille. Alaspäin mennään hirmuista
vauhtia. Kaksi henkeä soutaa voimainsa perästä,
sillä venheellä, jos mieli melaa totella, täytyy olla
väkevämpi vauhti kuin itse virralla. Kolmas henki
pitää perää 5 kyynäräisellä melalla. Sitä on tumma
katsella; näyttääpä luin venhe uppousi kosken vahtoon;
tuuman verran vaan sivulle, ja se olis auttamatto-
masti hukassa. Senvuotsi laskevatkin valan tehneet
lastumiehet vaarallisimmissa koskissa määrättyä mak-
soa vastaan: Niskaa alas 1 markka 40 penniä ja
1 m. 60 p., Ahmasta 43 penn. ja Pyhää alas 2 m.
40 penn. Sellainen perämies oli mainio, kolmella
lunniarahalla koristettu, valtiopäivämies Pikkarainen,
joka kuningas Gustav IV Adolfin ja hänen puolison-
sa käydessä Oulussa w. 1802 sai armon lastia ven-
heensä Merikoskia alas kuninkaallisten nähden, jotka
Lasareettisaaren rannalle juuri sitävarten raketulta
pystyältä katselivat tätä kummallista kulkua.

Näillä seuduilla, mutta raivaamattomampia pol-
kuja, kuin muinaiset kuninkaat Adolf Fredrik ja Gus-
tav IV Adolf, matkusti keisari Aleksander I:nen vuon-
na 1619. Koko maa oli iloisessa liikkeessä ottamaan
vastaan tätä leppyistä ruhtinaa, joka jo oli voitta-
nut enemmin kuin miekka voipikaan voittaa: kansan-sa sydämet. Elokuun 28 p. tuli keisari ruhtinas Vol-

Kuwaelmill Suomen maal. VI. 4
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Mutta yhdelmää pauhasi myrsky ja vastatuuli.
Kajaanin kaupungin ja Ämmän kosken katseltuansa,
päätti keisari jaltasin matkustaa tuon pitkän raivaa-
mattoman tien järven ympäri. Seuramiehensä häm-
mästyivät; kreivi Rehbinder odotti keisaria Oulussa
suurella levottomuudella. Mutta iloisella mielellä
kantoi keisari kaikki matkan suuret vaivaloisuudet.
Matkusti ensin hevosen seljassa, ratsastain Kajaanin
ainoalla satulalla. Ennen pitkää täytyi hänen jättää
hevosensa, sillä kulku kävi pitkin mitä lolkoimpia e-
rämaita. Vuoron tapahtui että puut keisarin tullessa
itsestänsä kellistyivät kumoon; talonpojat olivat sa-
hanneet ne juuresta poikki ja vetivät sitte köysillä
kumoon. Ensi päivänä kulti keisari 2 penikulmaa,
enimiten Masin, ollen Yötä Lehtovaaran kylässä;

konskin ja katteini Gripenbergin seurassa lisalmesta
Oulujärvelle. Täällä odottivat kahdeksan suomalais-
ta soutajaa ja kokenut perämies. Hiljainen tuuli
kiihtyi pian täydeksi myrskyksi; jokainen silmänräpäys
uhkasivat järven kuohuvat aallot hukuttaa venheen
kalliine lastillensa. Viimein katkesi perän-varsi. Sil-
loin kalvenivat tähän saakka vakaan perämiehen kas-
vot, mutta hän pisti kohta uuden perävarren katken-
neen siaan. Keisari katsoi hämmästynyttä miestä te-
rävästi silmiin, kysyen: "pelläätkös?" — "En muu-
toin", vastasi perämies, "ellen kuljettaisi niin korkeaa
miestä." — "Ole huoleti, niinkuin ei minua olis-
kaan", sanoi keisari leppyisesti. Puolen neljättä het-
ken kuluttua, päästiin onnellisesti tämän viiden peni-
kulman pituisen vesimatkan päähän.
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toisna päivänä kuljettiin 5 penikulmaa Säresmäen
kylään Paltamossa, josta keisari vielä samana iltana
matkusti ensin z penikulmaa työrattailla, sitte 1H pe-
nit, turiiritärryillä, jotta eräs matkustavainen hänelle
tarjosi, Nissilän testitivariin. Jota paikassa osottt
keisari köyhälle kansalle monta hyvää työtä, jotka kii-
tollisessa muistossa ovat säilyneet. Ihastuksella kuu-
livat hänen tervehtävän suomen kielellä. Muuta-
mana päimänä hän atrioitsi köyhässä talossa, parem-
man ruokasalin puutteessa, kuusilla ja lehdillä koris-
tetussa tallissa, jossa rovasti Appelgrenin rouvan
lähettämät evähät olivat hyvään tarpeesen. Elokuun
30 p. illalla tuli kaivattu keisari juhlavalkeoilla kau-
niisti valistettuun Ouluun, jossa viipyi yötä. Seu-
raavana päivänä matkusti seitsenjotisen maakunnan
läpi Tornioon, palasi Syyskuun 1 päivänä Ouluun
ja meni rantatietä etelään. Monta leppeyden ja hy-
wyyden muistoa on näiltä hänen matkoiltansa vielä-
kin jälellä. Limingassa hän haki ylös 80-wuotisen
rovastin Rajalinin, joka, piilountunut muutaman
akkunan ääreen, ei rohjennut tulla esiin, talutti hä-
nen kainalosta omiin huoneisiinsa, ottaen vastaan lii-
kutetun ukon siunauksen. Kaikkialla sai kansa tnlla
hänen vaununsa ja hänen itsensä luokse; ja niin su-
loinen oli katsantonsa, että uteliaat tarttuivat hänen
waatteinsa liepeisiin, koetelluksensa "kuinka hienoa ver-
kaa keisarin tatti oli." — Kalliita lahjoja hän jataeli
matkoillansa, mutta vielä kalliimpi oli se hyvätahtoi-
suus, jolla kohteli kaikkia. Vielä tänäkin päivänä
juttelee kansa ihmettelemisellä ja rakkaudella leppyisäu
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Koko Isokyrö on yhtäläistä tasamaata, joka kat-
selian silmää ei huvita muulla kuin laveoilla pelto-
vainioilla ja hyvästi raketuilla taloilla. Mainitulla
sotatenttäällä ei näy juuri muuta kun kiwirouttioita>
jotta ei mielistytä katselevaa millään tavalla. Näitä
nähdessään on hänen siis tietäminen että nuot seiso-
vat siinä luonnon omatekosina hautakumpuina, jotka
muistuttavat, että enempi tuin 2000 urhoollista suo-
menmiestä tällä paikalla on verensä vuodattanut i-
säinsä maan puolesta.

Aleksanderein matkoista näillä heidän kaukaisilla asu-
iltapaikoillansa.

PcnKKaKunnallisia asianhaaraa.
Eotakentta Isossakyrössä.

Kosta Suomen sotajoukko oli. Lokakuulla w.
1713, lyöty Pettäneellä, vetäysi se Vaasan tienoille.
Perässä astui vihollinen; sotavartiat pantiin paikoil-
lensa. Vapaa-ehtoisesti tarjousivat talonpojat omin
ruokinsa sotamiehiksi, ja saivat pikaisen harjoituksen
sotatempuissa. Napuan kylän ojarikkailla tiluksilla,
puolen penikulmaa etelään Isonkylän kirkolta, päätti
urhoollinen Armfelt, vasten sotaneuvoskunnan aja-
tusta, odottaa vihollista. Helmikuun 16 p. 1714 teh-
tiin täällä kaikki valmiiksi sotatappeluhun. Jalkaväki
pantiin kahteen jonoon, hevosväki molemmille sivuille
kummallekin puolelle jäässä olevaa jokia; takapuolella
sotajoukkoa oli sula koski ja lakea keto. Napuan ky-
län 6 taloa purjettiin rintavarjotsi. Helmikuun 18
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p. tuli vihollisen esijoukko näkyviin. Puolenpäivän
paikoilla 19 päivänä tuli sen pääjoukko 10,000 mies-
tä, ruhtinas Galitzin päällikkönä, parvittain Suomen
armeijaa vastaan, jossa oli 4,500 tarkkaa sotamiestä
ja 1,500 talonpoikaa. Armfelt ratsasti pitkin sota-
rintaa, piti lyhyen puheen ja rukouksen; tunnussana
oli: Jumalan avulla. Kello 1 päivällä alkoi tappelu
kanuunain paukkinalla; vihollinen karkasi kylänpäälle;
tuuli ajoi lumirännän sekaisen savun Turpalan pala-
vasta talosta vasten suomalaisten silmiä. Ensimäi-
nen päällekarkaus lyötiin urhoollisesti takaperin; sota-
rinteen oikea sivu meni joen poikki kovasti ahdistetun
vasemman sivun avuksi, tarkoitti vihollisen kaksi ker-
taa ja otti muutamia kanuuneja. Tässä silmänräpä-
yksessä oli hevosväen käytös sanomattomasti suuresta
arvosta. Luotettavaa puhetta myöten, ei ole ruhtinas
Galitzin luullut uskaltavansa kolmatta kertaa karata
suomalaisten päälle; sillä jos sekin menis hukkaan, o-
lis koko hänen sotajoukkonsa joutunut auttamattomaan
pulaan; sentähden antoi ruhtinas, peräytymistänsä
Mataksensa, käskyn kenraali Bruse'lle, umpimähkää
hätyyttää suomen hevosväkiä, jolla oli päämiehenä
kenraali de la Barre. Mutta olkoonpa pelkurillisuu-
desta tahi pikemmin kateudesta Armfeltiä kohtaan,
siinä kyllä, de la Barre pötki, kaikkein tärkeimpänä
hetkenä, hevosväkinensä häpeällisesti pakoon semmoi-
sella tavalla, joka sokaisee hänen nimensä ikuisella
häpeällä *). Nyt astuivat Bruse'n rakuunat hevos-

-) Bruse itse on sanonut olevansa suuren liitoksen velassa
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tensa seljasta ja hyökkäsivät suomalaisten kylkeen
Turhaa oli nyt kaikki miehullisuus; joen jäällä nous
hirmuinen tappaminen; siinä tapeltiin ei voiton vuoksi
siinä tapeltiin vaan saaduksensa kumppania kuolemas-
sa. Kauniissa järjestyksesfä kaatui tässä suurin osc
suomalaisesta jalkaväestä Ynnä suuri joukko viholli»
sia, ja niin kunniallisesti kaatuivat upsierit paikallan-
sa, että vihdoin kolme rykmenttiä joutui erään ala-
npsierin komennettavaksi. Armfelt itse oli viimeisiä
paikalla ja pääsi hädin tuskin Vaasaan. Monta lyö-
tiin paetessa kuoliaaksi ; ainoastansa nuo myöhään so-
takentälle ehtineet Uudenkarlebyyn pitäjän talonpojat
ehkäsivät kasakoita. Suomalaisten tappio oli täydel-
linen ja tappelus teki sodankäynnistä lopun. Vielä
kesällä jälkeen oli joki ja ympärillä olevat metsät
täynnä kuolleita.

Pohjaspuolella Siikajokea on Revolahden
kirkko ja pappila. Täällä seisoi kenraali Bulatoff
2000 miehen kanssa, ikäänkuin kuitisteleva kotka,
walmisna iskemään rantatietä palaavaisten Suo-
malaisten niskaan. Mutta Adlercreutzin nero esti
hänen siitä. Se tapahtui Huhtikuun 27 p. w. 1808

Neljä veristä ketoa. Kolme voittoa ja yksi
tappio.

Sotakentät Reroolahdella, Lapualla, Juutissa ja Ora-
vaisissa.

de la Barre'lle; sillä tämä waan olis antanut wäkensä
polttaa piippunsa rauhassa, olisi sotatanner jäänyt Suo-
malaisten haltuun.



103

kello puoli 4 aamulla. Yhtaikaa oli Adlercreutzin
hätyyttäminen vihollista ftohjaselta ja Cronstedtin kä-
teiseltä kulmalta. Mutta huonot tiet viivyttivät
Cronstedtia. Kolme kokonaista hetkeä tappeli Adler-
creutz Yksin Porilaisillensa, joita oli vaan 150 mies-
tä, otti taloja ja vankeja, mutta täytyi vihdoin ve-
täytyä takasin. Vasta puoli 8 ehti Cronstedt paikalle
1,800 Savolaisen kanssa, jakoi joukkonsa ja astui
korkeain jokitöyrästen suojassa eteenpäin. Päärynnäk-
kö koski pappilaa. Täällä oli kappalainen Abraham
Mellin perheellensä kuoleman tuskassa; vanhimmat
lapset kätkettiin pirtin uuniin, joista yksi oli tuo sit-
temmin mainio Uutelojen kirjoittaja Gustav Henrik
Mellin. Kolme kanuunaa ja kaksi tuhatta kivääriä
viskasi rauta-rakeita noita ryntääviä vastaan. A-
linomaa nähtiin Suomalaisten kaatuvan ja taas nou-
sevan ylös, jota Bulatoff'tin sanotaan ihmetelleen; se
oli hanti, joka särkyi heidän jalkainsa alla. Pappila
otettiin väkirynnäköllä. Bulatoff ponnisti miehen ta-
valla vastaan, mutta haavoitettuna joutui hän van-
giksi, ynnä 439 miestä ja 4 kanuunaa. Kenraali
Garnault, joka riensi hänen avuksensa, ajettiin tiehen-
sä. Kello 10 oli voitto voitettu ja vihollisen aikeet
tällä kerralla tehty mitättömiksi. Pappilassa ja sen
ympäristöllä makasi 600 kuollutta ja haavoitettua
sotamiestä. Suomalaisia upsieriä kaatui Aflecht ja
Tigerstedt voiton helmoihin.

Juutin kestikivari, 3z virstaa eteläänpäin
Joensuusta, on saanut nimensä sanasta luthe, se on:

Tappelutsesta Lapualla on jo puhuttu.
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Tanskalainen (kaupungissa käytetty sutunimenä). —

Juutin testitivari on mainioksi tullnt Döbelnin ur-
hean urostyön tantta Syyskuun 13 p. 1808 ja
Runebergin siitä tehdystä runoelmasta. Länsipuo-
lella jokea oli sota. Kauhavatta riensi Kosatschovsiij
2000 miehellä estämään Suomen armeijan kulkua
pohjaan päin ja kohtasi Juutin tienolla Döbelnin
Porilaiset ja Gyllenbögelin vapaa-joukon, joitten va-
sen sivu oli jokea, oikea metsää vastaan. Urhoolli-
nen. Döbeln kiiruhti Nytarlebyystä sotatentälle ja
rohvaisi urhoollisia miehiänsä, jotta olivat hellittä-
mättä kulkeneet 14 päivää, alinomaa sotien, retuset,
uupuneet ja vilusta kalpeat. Kolme tertaa karkasi
vihollinen päälle, kolme kertaa hän tarkoitettiin, hä-
nen rivinsä harvenivat jääterien metsästä ampuessa,
ja vielä samana yönä hän pakeni kaksi penikulmaa.
Suomen armeijalla oli nyt avojoin tie pohjaan päin.

Päivällä jälkeen 14 p. Syyskuuta 1808 oli
Oravaisissa kova tappelu. Paikka on 3 penikulmaa
Joensuusta eteläänpäin. Se on Suomenmaan suurin

sotakenttä nykyisemmillä ajoilla, se on päättänyt sodan
ja juonut tuhanten urhoollisten sotijain veren, sen
viheriäisen nurmen alla he nukkuvat, ja ehtootuuli,
joka tulee lähellä olevasta merestä lännessä, kuiskut-
taa näiden jalojen urotöistä kedon kauniille kukkaisille,
jotka imevät mehunsa heidän mädänneistä luistansa.

Adlercreutz, ajettu Lapualta pois ja yhdistynyt
von Vegesackin ruotsalaisen sotaväen kanssa, päätti
noin 3,500:lla miehellä ottaa vastaan Kamenstia ja
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Kulneffia, jotka lähettivät 8,500 miehellä *). Maan-
tie menee lähellä kahta meren lahta, molempiin juok-
see luoma eli puro< Eteläisen luoman luona karkasi
vihollinen von Platenin ja Helsingiläisten päälle päi-
vänkoitosta kello 11:ta asti edellä puol. päiv., jolloin
näiden täytyi vetäytyä takasin. Vegesack ruotsalaisi-
llensa oikean käden puolella mereen päin; sitä lähin
oli patteri kukkulalla; äärimpänä vasemmalla puo-
lella seisoi Cedergren Savolaisillensa ; Ruotsalaiset ja
Pohjanmaalaiset varaväkenä. Kamenstin hätyyttäessä
Suomen armeijan kestirintaa, lähetettiin Kulneff wa-
sempaa sivua kaartamaan. Adlercreutz, huomaittu-ansa että vihollisen kestirinta sen kautta heiloontui,
läski Brändströmin 2:lla pataljoonalla Ruotsalaisia
murtaa sen läpi painetilla. Se onnistuikin oivalli-
sesti. Koko kestirinta ja oikea sivu, Adlercreutz ja
Vegesack etunenässä, ryntäsivät alas voittamattomal-
ta mäeltänsä, ajaen vihollista takaa puolen penikul-
maa, vähä paremmin. Sill'aikaa Kulnessin jääterit
vasemmalla sivulla pahasti pelmuuttivat Länsimaa-
laisia, jotta, saatuansa Ernrothin ja Aminoffin Sa-
volaisillensa avuksensa, kuitenkin samaten muuttivat
puolensa pidon päällekarkautsekfi ja ajoivat vihollisen
kauvas talapäin. Nytpä näkyi voitto olevan Suo-
malaisten puolella, mutta Vaasasta lähestyväin Li-
thauivilais ja Mohileviläis rykmenttein, 2000 miestä,

--) Klingspor oli koko tappelu-ajan Joensuussa (Uudessakar-
lebyyssä), johon joka hetki werellä prisloitettuja «bju-
lantteja tuli tietoja antamaan. Illan tullen wanha wa->
ransa pitämä marsaltli pölli tipo tiehensä.
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tulo sotapalkalle muutti kaikki. Urhoollinen Kamensti
astui näiden etunenään, löi takaa-ajajansa takaperin,
pani heidät ahinkoon itäänpäin tien varrella olevan
pienen lammikon äärellä ja länteenpäin meren ran-
nalla, hajoitti heidät, ahdisti heitä Kulneffin kanssa
sivulta ja pakoitti heidät päätä pahkaa pakoon. Kaikki
järjestys oli hunnakossa, mutta väsyneinä, toivotto-
mina, tappelivat vieläkin hajauntuneet joukot järkäh-
tämättömällä tuimuudella ja sankarillisella miehuu-
della hamaan kuolemaan saakka. Moni murti itsensä
vihollisparvien läpi, toiset uivat merenlahden poikki,
vielä useemmat uupuivat veren vuotamisesta; jokai-
noa askeleenmitta maata maksoi verta; — syksyinen
sumu painoi ruutin savun alas sotivaisten pään
päälle ja pimeys heitti peitteensä tämän kuolemapäi-
vän ylle. Neljätoistakymmentä hetkeä oli sodan kau-
hea ryske kestänyt, ystävä ja vihollinen ampunut
viimeisen ladinkinsa, kolme tuhatta kuollutta ja haa-
voitettua makasi kentällä — vuoron rivittäin langen-
neina kauniissa järjestyksessä, vuoron käsillänsä ko-
vasti pitäen miekan kahwasta kiinni, vielä kuoleman
kielissäkin kamppaillen vihollisensa kanssa. Suoma-
laisten ja Ruotsalaisten tappio oli täydellinen; heiltä
kaatui 35 upsieria ja 1,200 miestä ynnä mitä van-
giksi joutui; kohta tappelun päätettyä vetäysivät he
taappäin. Kauvan kantoivat puut Oravaisten sota-
kentällä tänne haudattuin urosten nimet; vihdoin on,
aikain kuluessa, kirves kaatanut nämät katoovaiset
muistopatsaat; mutta verisenä ja ikuisesti muistetta-
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vana pysyy Syyskuun 14 päivä 1808 Suomen his-
toriassa.

Pohjanmaa on tuiki köyhä herrastaloista; sen
siaan on jokainen varallinen talonpoikainen talo her-
rashovin näköinen. Senpä vuoksi ihastuukin mat-
kustaja, koska, hedelmällisen, hyvästi viljeldyn, ehkä
vieläkin osaksi kolkoilla nevoilla piiritetyn Ilmajoen
kautta vaeltaissansa, kaunis Östermyyrä, Seinäjoen
varrella, ilmaupi hänen silmäinsä eteen. Jo lauvan
oli täällä rautapruuki, kahdella vasaralla, 3 ahjolla
ja yhdellä Pajalla, mutta pruutin patruuna Gustav
Vaasastjerna vainaja — erinomaisesti toimellinen, ul-
komenoissansa ehkä jäykkä, kuitenkin jalo ja hyvä sy-
dammen mies — tänne perusti 1822 vuoden paikoilla
kruutiftruukin, joka oli ainoa Suomenmaalla. Öster-
myyrä on hänen tekonsa. Läheisin syy siihen oli salpie-
tarin runsas saalis eteläisellä Pohjanmaalla. Pruukissa
tehtiin sekä karkeinta että pienintä kruutia, erinomat-
tain kruunun tarpeita varten. Kaikki tähän kuuluvat
rakennukset ovat kappaleen matkaa asunhuoneista;
työntekiäin ja katselevan muukalaisen täytyi sisälle
mennessänsä riisua saappaansa ja ottaa villakengät
jalkaansa, jottei mitään vahinkoa tapahtuisi. Tämä
varovaisuus oli sangen tarpeellinen, sillä hieno mus-
ta tomu, joka tarttui huoneitten seiniin ja kattoihin,
on sangen herkkä ottamaan tulta, Lokakuun 16 p.
1844 tapahtui, että takanpiipun säkeneistä syttyi kui-
vaushuoneen, paperilla katettu, latto palamaan. Huo-

Ostemyyrä.
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neessa oli silloin 40 astiaa kruutia; tuuli puhalsi
joltisesti, kaikki joissa henki oli, pakenivat kaUvas
paikalta. Silloin menivät kyytiräättäri Fredrik Sal-
msn ja tallirenki Jakob Ström palavalle katolle ja
sammuttivat valkian. Semmoinen miehuullisuus on
muistossa pidettävä. Muutoin oli patruuna Vaasa-
stjerna vainajalla tapana antaa joskus, kuin sattui
vieraita Östermyyrässä olemaan, kaivaa sata naulaa
kruutia maahan ja pamahuttaa ilmaan, — paikan
suhteen kyllä mukava leikinteko ja rauhaisilla ajoilla
harvoin nähty. Nykyjään ei Östermyyrässä enään
tehdä kruutia; entinen tiilistä tehty pulska lruuti-
makasiini, kappaleen matkaa pruukista, on Seinäjoen
tehtyä eri kirkkokunnaksi, johon myös Astermyyrä
kuuluu, valmistettu kirkoksi.

kaupunki paloi Elokuun 3 p. 1852, jonka jglkeen se
muutettiin Klemetsön niemelle 7 virstaa vanhasta
paikastansa ja lähelle Brändön laivasatamaa, jossa
se nyt on uudestaan rakennettuna. Kaupungissa oli
kauniitakin paikkoja, niinkuin hovioikeuden huone puis-
toillensa ja sen ympärillä hyvin rakennettuja huo-
neita, ja sitä vastapäätä Korsholman viheriöitsevät
vallit.

kaupunki eli Uusi Kaarlepyy on ilosella paikalla La-
puanjoen suulla. Vuonna 1858 Tammikuun 12 p.,
muuttui enin osa kaupunkia tuhaksi. Kirkko, joka on

Joensuun

Waasan
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rakennettu vuonna 1707, ja noin 40 vähempää ta-
loa jäi kuitenki palamatta. Kaupunki oli vanhan ta-
van jälkeen rakettu ahtaaksi, kadut soukkia ja vääriä,
ja ainoastaan muutamia isompia huonerakennuksia.
Palon jälkeen on se uudestaan rakennettu.

Etelästä päin kaupunkiin tullessa kohtaa mat-
kustavaa lavea ja suora tie. Tästä näkö-alasta päät-
täen luulis hän tulevansa muka toiseen Helsinkiin. Jos
tämä toivo ei täyttään toteen; tavataan kuitenkin
viimeisen palon jälkeen uudesta rakettu ja järestetty
kaupunki leveöine kaluillensa ja sievine huoneillensa.
Lähinnä vasemmalla kädellä on kauppaneuvos Piet.
Malmin tivihuone. Paikka, jossa Pietarsaarenkau-
punki seisoo, on lakea ja kuiva, jonka poikki menee
vähäinen melkein vedetön luoma. Mutta mitä tässä
kauneuden suhteen puuttuu, sen on luonto palkinnut
sangen ihanalla saaristolla. Se oli täällä, saaristos-
sa, kuin kaupunkilaiset kesällä w. 1851 kauniilla ta-
valla osottivat rakkaudensa runojalle Runebergille,
koska he, hänen paluumatkallansa Ruotsista täällä
käydessänsä, valmistivat yksinkertaiset pidot Uinen i-
sävainajansa vanhassa kalatuvassa, joka nyt, kaikin
puolin korjattuna, lahjoitettiin runojalle ikuiseksi o-
Mstisuudeksi.

Pietarsaarenkaupunti.

Vanhaa Oulua, jossa Franzen pispa syntyi ja
kasvoi, ei ole enään. Itäpohjaisesta kulmassa kau-

Oulu. Tornio.
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punkia katsellessa näkyy siitä suurin osa. Samasta
paikkaa nähdään myös vaahtoisen Merikosken vii-
meiset laineet; venhe, jota menee alas, venhe, jota
vedetään ylös; tässä nähdään nuot pienet Tamppi-
saaret, suurima- (eli ryyni-) mylly, saha, tirtto,
Franzenin talo, tonluhuone ja muita huoneita; oikealla
kädellä, kappale Kuvernöörin, vasemmalla, osa Fran-
zini» suurenmoisesta puutarhasta. Jäännös tästä
rikkaasta, hyvin raketusta kaupungista suorine, leveine
kaluillensa, siintää perällä. Oulun kohiseva joki antaa
tälle Hiekkaselle seudulle vilkkaan, jalonmoisen näön.
Venheet rientävät, lohet hyppivät, alusten valkoiset
purjeet loistavat taampana. Kauniimpia näkö-aloja
kaupungissa on Pokkisen mäeltä. Vasta päätä, kos-
ken toisella puolella, on Linnan saari, jossa vielä näh-
dään hiukka Oulun linnan jäännöksiä. Sen perusta-
misesta kertoo vanha puhe, että vuonna 1590 Pie-
tari Bagge tuli 7,500 miehellä "Uulahaminaan"
(se on: Oulunhaminaan), teetti valleja ja kaivatti
sen paikan Ympäri, jossa "vanha" linna oli ollut ja
jossa tavattiin joukko ihmisten luita. Maalaiset va-
littivat sitä rasitusta, joka heillä oli linnan rakennuk-
sesta, mutta sitä pitkitettiin, aika tavasta, aina 1600
sataluvulle asti. Niinkuin jo edeltäpäin on mainittu,
asui Pohjaisten maiden Maaherra vuorottain täällä
ja vuorottain Korsholman linnassa. Vuonna 1670
hävitti tulipalo linnassa laitti asumukset, jotka kui-
tenkin jälleen uudesta rakettiin. Oulunlinnaa, jota
ci vihollinen koskaan ole piirittänyt, pidettiin huonos-sa korjuussa; oli millon vankihuoneena, millon ase-
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huoneetta hamaan Elokuun 1 päivään asti w. 1793
ehtoolla, koska hirvittävä Herran voima viskaeli tu-
lista nuoliansa Oulun kaupungin yli. Taivas oli
tulen vallassa ; äkisti kuultiin paukaus ikäänkuin maa
olis haljennut. Kaikki akkunat kaupungissa särkyivät,
kirkon ovet aukenivat, kruunut putosivat alas, kellot
läppäsivät itsestänsä, kivejä satoi kaupungissa, pu-
doten kattojen ja laattiain läpi useampia kyynäriä
maahan. Muuan kiwi putosi kätkyen eli kehdon vie-
reen, siinä nukkuvaa lasta herättämättä. Kohta oli
kadut täynnä puoli alastomia, hätäyntyneitä ihmisiä,
jotka odottivat miimeistä tuomiota, kiiruhtivat kirk-
koon mailman loppua vartomaan. Hetken päästä lak-
kasi rajuilma. Nytpä saatiin tietä, että ukon tuli
oli lentänyt vanhan linnan kellariin, jossa oli 500
leiviskää kruutia ynnä muita sotakaluja, ja pamaut-
tanut kaikki ilmaan. Ihmeellistäpä kyllä, ett'ci yhtään
ihmistä vahingoitettu. Saarella asuva vahtimiestin
vaimollensa sattui hirveän uton-ilman tähden olemaan
kaupungissa; heidän asunhuoneensa katto oli pudonnut
sisään, mutta orressa rippui ehiänä pikkuinen häkki
eläväne lintunenfa. Sitte myöten ei ole saarella a-
sunut ketään ; linnasta ei ole muuta jälellä kuin valli
ja vähän rauniota.

Oulun kauppala ja Oulun kaupunki on kovasti
kärsinyt sotain ja tulipalojen tantta vuosina 1498,
1517, 1589. 1592, 1653, 1654, 1705, 1714, 1743 ja
1773. Kovimmin kohtasi onnettomuus yöllä Toukokuun
23 päivää vasten w. 1822. Vallia pääsi, luultavasti
murhapoltosta, irti värjäri Paapen talossa. Muuan
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vaimonpuoli Muhokselta mainitaan panneen mattian
pihalla olevaan 40 syliseen halkopinoon. Yö, jo e-
nemmän kuin puolessa, oli kaunis, ilma tyven; mutta
äkkiä nousi kova tuuli, joka, lähellä Paapen taloa o-
levan raastuvan heti palamaan syttyneestä tornista,
viskoi palavia kekäleitä ympäri kaupunkia, joka syttyi
neljässä paikassa yht'ailaa. Turhaa oli kaikki sam-
muttaminen; vanhat puuhuoneet paloivat luin rohti-
met, ruiskut ja palopurjeet menivät hukkaan ; hirmui-
sesti loimusi tuli Yli toto kaupungin, — ehtoopuolella
oli koko kaupunki tuhkana, paitsi muutamia köyhem-
män kansan huoneita Limingan tullin puolella. Täällä
paloi raatihuone, vanha kirkko uusine urkuinensa, yn-
nä kirkon suurin merkillisyys Messenius'en hauta.
Korjatuksi saatiin sangen vähän; kuumuudesta koko-
naan kuivaneessa luurusojassa paloi paljo kalua;
täällä oli sanomaton häiriö; paljo kalua korjattiin si-
ten, että kahvia ja soturia viskattiin kaivoihin; pos-
liineja akkunoista alas huonetten ylikerrasta. Moni
juoksi hengen vaarassa palavaan huoneesen pelastaak-
sensa puulusittaa tahi lanlalerää. Useammat kaupun-
gin rouvista osottivat arvaamattoman mielenlujuu-
den. Moni kantoi huokeasti kuormia, joita he muul-
loin ei olisi saaneet paikalta liikkumaan. Muuan
nuori rouva hakkasi omalla kädellänsä rikki lankun,
toinen pelasti kuoleman kielissä olevan äitinsä. Pal-
jon korjattua tavaraa paloi eräällä pellolla; tavaran
joukossa sattui olemaan myös kruutia, joka pamahti
ilmaan ja teki paljo vahinkoa. Viisi henkiä paloi
paikalle; jälestipäin kuoli palohaavoista useampia;
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Tornio on kauniilla paikalla rakettu mutta
on näöltänsä maalaisen kylän kaltainen. Kirkkoja
kaupungissa löytyy kaksi, nimittäin Lutherilainen ja
Greikalainen. Mittumaarian aikana on kaupungissa
tukulta matkustavaisia, joiden matkanpää on Aava-
saksa. Tornio on Suomenmaan pohjaisin kaupunki.

muutamia tuli hulluksikin. Majattomana oli 4000
ihmistä. Maaherra v. Bom otti hyväntahtoisesti
vastaan niin monta kvin hanen taloonsa mahtui. Rik-
kaimmilla ci ollut suuhun panemista; kerjäläinen ja-
koi leipäpalansa varakkaamman kanssa, maksaen siten
velkansa. Vähitellen tuli apua koko Suomenmaalta.
Avun annissa olivat erinomattain Turun kaupungin
asujamet kunniallista. Jo ensi postissa tuli sieltä 400
ruplaa ynnä säkillinen kenkiä; rikkaatkin kulkivat a-
vojalon, kenkänsä kuumilla kaduilla poltettua. Ennen
pitkää tuli Turusta taksi laivallista ruokavaroja. Ia
koska taas ensimäinen Jumalanpalvelus Helluntaipäi-
vänä pidettiin hiedikolla kirkkomaan ääressä, rupesi
hävitetylle kaupungille parempi aika koittamaan.

Pohjaisesta tulevat vedet laskevat Kajaanin
tienoilla useampaa koskia alas, joista viimeiset ovat
Koivukoski ja Ämmä. Tämän sanotaan nimensäsaaneen alinomaisesta pauhaamisestansa. Ämmä on
18 jalan korkuinen kaunis putous kohta länsipuolella
Kajaanin kaupunkia. Sen ääni kuuluu monta peni-
kulmaa. Näitä, Ämmää ja Koivukoskia alas, ei ole

Kuvaelmia Suomen nmak. VI. 5

Ämmäkoski.
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näihin asti yksikään ihminen rohjennut lastia, vaan
ne monet sadat tervavenheet, jotka vuosittain mene-
vät alas Ouluun, täytyi vetää kostien sivu Kajaa-
nin kaupungin läpi. Tämänkaltaisesta kuormantulet<
tamisesta syntyvä ajan, työn ja rahan hukka oli syy-
nä, että kruunu avautti kallion läpi kaksi sulkua, yh-
den tumpaanti koskeen. Ämmän sulku on 50 jalan
pituinen ; alimaisen portin korkeus on 32 jalkaa. Syys-
kuun 2 päiv. w. 1846 nämät komeat, evestluutnantti
Hällströmin johdolla, valmistetut työt, vihittiin lää-
nin kuvernöörin evesti Lagerborgin ja paroona v.
Rosenkampff'in ja suuren, kaittifäätyisen, ihmisjoukon
läsnä-ollessa. Sepä oli rattosa päivä; 18 terva-
venhettä kulki sulkujen läpi ilman malsoa ja jokainen
ymmärsi kohta näitten laitosten suuren hyödyn. Eh-
toolla oli pitotanssit raastuvassa, rahvasta syötettiin
ja juotettiin, linnan rauniot olivat valaistut pala-
villa tervatynnyreillä, vieläpä vuoretkin paukkuivat;
niihin oli nimittäin porattu reikiä, jotka täytettiin
kruutilla ja vähän päästä laukaistiin. Tämä oli kai-
vatun v. Rosenkampffin *) hyvästijättö-juhla, kaksi
viittoa ennen hänen kuolemaansa.

Kaupungista käypi silta Linnansaarelle, johonka
Klemens Erikson vuonna 1607 Karle IXmen käskystä
rakensi Kajaaninlinnan (-i^k-uSborZ), mutta sii-
tä ovat ainoasti jäännökset nähtävänä niinkuin muis-
tomerkkinä entisistä ajoista. Linna oli nuolen muo-

*) Tuttu ja rakastettu koko Suomessa "Kosli-paroonan"
nimellä. Myös korkeassa arwossa pidetty Lagerborg ei
elänyt muuta luin'kolme wuotta hänen jälleensz.
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toinen, jonka kärki oli täätty vasten virtaa. Mo-
lemmin puolin linnaa on kukkuloita, jonka vuoksi se
tuskin olis kestänyt kovempaa piiritystä kanuunilla.
Vuonna 1712nousi täällä se niinkutsuttu "sarkasota."
Ehkä Venäjän ja Ruotsin valtakuntain välillä oli
sota, pitivät rajalla asuvaiset rauhan välinsä ja vai-
hettivat, niinkuin ennenkin, kalujansa Kajaanin mark-
kinoilla vuoteen 1711 asti, jolloin ruton tähden oli
vähän väkiä markkinoilla. Venäläiset jättivät myy-
mättömät sarkansa kaupunkiin; mutta seuraavana
vuonna, takasin tultuansa, vaadittiin uusi tulli sarka-
pakoista, ja tulli-oikeus tuomitsikin ne ryöstön alai-
siksi. Tästäpä mielitarvaus ja sota ; venäläinen joukko
karkasi tänne Maaliskuun 13 päiv. 1712, ryösti ja
poltti Kajaanin kaupungin, ottaen myötänsä saalista
ja vankeja. Vuonna. 1715 tuli vihollista hevoisvä-

keä näkyville, joka kuitenkin piloin kartoitettiin. Sa-
mana vuonna Joulukuulla astui kenraali Tfchekin
tänne 4000 miehellä linnaa piirittämään. Sotarut-
toon kuoli häneltä paljo väkeä; ennen pitkää ei ollut
jälellä muuta tuin 3000 miestä. Linnan isännällä
majuori Fieandtilla oli varjelusväteä vaan 50 van-
haa sotamiestä; kumminkin oli joukko vaimoja ja lap-
sia ottanut pakonsa tänne. Kokonaisen kuukauden teti
linna vastusta; yötä ja päivää ammuttiin sinne luo-
teja ja tulipalloja, mutta lujat holvit suojelivat mie-
het niin, ett'ei useampaa kuin yksi ainoa ammuttiin
kuoliaaksi. Fiecmdt tahtoi ennen ampua linnan ilmaan
kuin antautua; mutta sinne paenneitten rukoukset muut-
tivat hänen mielensä; hän määräsi soveliaat antau-
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misen ehdot, joita vihollinen ei kuitenkaan sitten pitä-
nyt. Linnasta ulos astuvat ryöstettiin ja vietiin
vankeuteen; mutta linna ammuttiin 7:llä kruuti-tyn-
nyrillä ilmaan, ett'ei jäänyt muuta kuin osa jälelle.
Täällä istui 19 vuotta mainio Messenius kovassa
vankeudessa, josta hän todella sanoo, että linnan i-
säntä Erik Haara häntä vaivasi pahemmin kuin pai-
najainen. Täällä kirjoitti Messenius mainion histo-
riallisen kirjansa Looiiäi-- __lu.Bt,i-k-t_. ja muita kirjoja.

Niistä monista vesistä, jotka eripaikoilta pai-
navat alas Oulujärveen, on erittäin ne merkittävät,
jotka Maanselän kyljestä eteläpuolella Kuusamoa vuo-
tavat Suomussalmen, siitä Kiannon joen kautta Hy-
rynsalmeen, ja vihdoin pohjaspuolella Paltamoa, Kie-
hämen suun kautta mainitun suuren järven helmaan.
Tämä vesijättö on 12 penikulman matkalla ylöspäin
täynnä suurempia ja pienempiä koskia, jotka, lähes
parikymmentä, kosken-perklauskunta on tehnyt kuljetta-
viksi, että niitä nykyjään saattaa hengenvaaratta las-
tatuilla venheillä lastia alas. Suurimpia koskia on
Aittokoski. Sanomatonta työtä on tehty siinä muu-
rissa, joka toiselta rannalta koleisesta kalliosta pistää
ulos ja jota vasten kuohuvat laineet ikuisesti läisky-
vät. Tässä koskessa oli muinon Portti niminen kal-
lio, joka, ennen särjettyänsä, oli monen ihmisen hau-
ta, ja eräs toinen paikka, Kynsikallio nimeltä, jonka
ohitse harvoin vaaratta päästiin.

Aittokoski. Jalokoski. Amman rautapruuki.
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Ei kaukana Jalokoskesta menee toinen haara
vähän itäänpäin, mutta joka kuitenkin kohta yhdistyy
emäjokeen. Täällä on Ämmä.Mminen rautapruuki,
joka on nimensä saanut lähellä olevasta koskesta, jota
ei saa hämmentää Ämmän koskeen Kajaanin luona
12 penikulmaa länteenpäin. Rautamalmin saalis ym-
päristöllä olevista järvistä on runsas. Rautaa, jota
täällä taotaan, kehutaan sangen hyväksi. Pruukiu pe-
rustaja oli Hyrynsalmen rovasti vainaja Vegelius,
sama mies, joka Kajaanin luona laitatti venheväyliä.
Pruukissa on sulatuspaja, hamaripaja, saha ja hyvät
metsät.

Ikäänkuin uupunut monista putouksistansa, kou^
kertelee mäkien välitse tuo leveä ja tyven rajavesi
Tornionjoki. Melkein «vastapäätä Alttulan pappilaa,
6:den penikulman paittoin Torniosta, nousee joen ruot-
sinpuolisella rannalla tuo ymmyrkäisen Luoppio-
wa aran kukkula. Jo kaukaa siintää tämä vaaraa
matkustawaisen silmään, wuoron lawealta warjostaen
ympäristönsä, wuoron kauniisti walostuneena, miten
milloinki päiwän ja pilwien kohta tahi mikä wuoden
ja vuorokauden aika sattuu olemaan. Jos kiipeämme
vuoren kukkulalle, tavataan siellä joukko oikokulmasia,
suurensuuria kivilohkareita päällitysten. On täällä
kiviroukkiosfa luolakin, jonka katveilla penkereillä le-
vähtää moni pohjolassa matkustaja, väsyneenä vai-
valoisesta kapuamisestansa Luoppiovaaran kukkulalle.

öuoppiowaara. Kattilakoski. Aavasaksa.

Tornion joessa olevaa Matkakoskia sopii myös
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käydä katsomassa, ehkä sitä matkustavainen harvoin
huomaa, fenvuoksi että se on kappaleen matkaa maan-
tieltä. Ylempänä Muonionniskalla pauhaa tuo vaa-
rallinen Kattilakoski. Näemmä mitä kovaa py-
rättää vesi tässä pitää, kuinka vaarallista on
päästä Ylös tuota kuohuvaa kostia ja mitä miehuus,
vakavuus ja mielenrohkeus tätä alas läskeissä tar-
vitaan. Pohjainen napa-ympyrä kulkee Kattilakosken
poikki.

Mainioin kaikista näky-aloista näillä pohjolan
perillä on Aavasaksa. Vuori on niemekkeellä Ten-
geliön joen suun ja Tornionjoen välillä. Edellämai-
nittu joki menee Aavasaksan juuren ympäri Tornion-
jokeen. Vuorenkuttulalta näyttää Tengeliö hopean-kar-
vaselta vyöltä, heitetty viheliäiselle kentälle. Kuvata
Aavasaksaa on vaikeeta. Ei se ole itse vuori joka
ihmetyttää latfeliaa, kooltansa se ei ole mikään erino-
maisesti suuri tahi korkea (747 jalkaa), eikä nchös-
kään niin kovan kolkko, kuin moni muu pohjolan tun-
turi; se on tuo lavea avojoin näty-ala, varsinkin i-
tään ja pohjaiseen, toutertelevan joen poikki, jonka
rannalla seisoo Ylitornion kirkko ja kirkonkylä, noiden
Alhaisten, mutta kaunisten, vuoron paljasten, vuoron
metsää kasvavam vuorteu yli, jotka, ikäänkuin hau-
takummut muinaisilta ajoilta, piirittävät joen kivi--
sessll laaksossansa. Jo ammon aitoja ovat tiedemie-
het täällä Kyueet tekemässä tieteellisiä tartastutfian-
sa, kesällä w. 1736 asui Franslalaisia tähteintuttioita
wuoren kukkulalle tehdyssä toppiossa; nylyisemmillä
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ajoilla w. 1839 oli myös oppineita Franskalaisia, tie-
teellisiä asioita varten liikkeellä samoilla tienoilla.

Muttei se ole nämät tieteelliset astaroimiset,
eikä vuoren kauneus, joka Aavasaksalle on tuonut
niin suuren maineen pohjolassa. Se on sydän-öinen
aurinko, joka vuosittain, mittumaarian aikana kokoo
tänne paljo matkustavaisia Suomesta, Ruotsista ja
monesta Euroopan eteläisemmästä maasta. Tällä
vuoden ajalla on Aavasaksan Ympäristöllä ja Torni-
osta tulevalla tiellä rattosa ja vilkas liite. Luonnon
ihanaa ja erinomaisen komeaa näytelmää ei sovi näh-
dä alangossa, vuoren juurella. Tuonne ylös Aava-
saksan kukkulalle meidän on nouseminen katsomaan
aurinkoa armahinta, päivää päättymätöntä. Lukema-
ton kallioon hakattu joukko nimejä muistuttaa, kuinka
paljo vieraita, lähempää ja taampaa, Aavasaksan
kukkulalla on aikain kuluessa käynyt. Vuoron tapah-
tuu että pitkän matkan päästä tulleitten toivo raukee
ihan tyhjään. He kokoontuvat toivossa vuoren har-
jalle; silloin nousee ikävöittynä hetkenä kateellinen pil-
vi ja peittää harmaalla verhollansa pohjaspuolisen
taivaan kannen. Tämä pilvien kateus ei ole sääli-
nyt maan mahtaviakaan. Niinpä sanotaan Kaarle
Xl:kin, joka, näillä pohjoisilla mailla matkaellessansa,
kävi täällä, tämä kova onni kohdanneen. Mutta jos
taivas on selkeä, niinkuin useimmiten tapahtuu, . . .

kas sitäpä näkyä ci voi ikäpäivänä unhottaa. Tuli-
punaisena, ikäänkuin palava mailma, laskeutuu au-
ringon majesteetillinen pallo suoraan pohjaseen tai-
vaan rantaa kohti ....luonto viettää mykkää har-
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tanttansa, ruusunkarvaiselta vivahtavat vuoret ja
laaksot, virran pinta ja metsien tummat latvat ....

yö on voitettu, äärimmäinen auringon reuna näyttää
hetknruisen vyöryvän itäänpäin taivaan rantaa myö-
ten, sitte se taas nousee verkalleen, juhlallisesti, ja
koko seutu terveyttää pitkän päivänsä uutta jaksoa
riemulla ja lintujen laululla.
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