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on Suomen eteläisin maakunta ja laweudeltaan wä-
hin kaikista. Nimensä (Nyland) se on saanut ruot-
salaisilta, jotka tänne eri-aikoinH oivat siirtyelleet.
Uudenmaan rajamaakunnat oivat: länsipuolella Warsi-
naissuomi, pohjassa Hämeenmaa, idässä Karjala. Tä-
män maakunnan pitnus lännestä itään on noin 25
penikulmaa; pohjaisesta etelään on sen lewy 4 tai 5,
toisin paikoin 8 penikulmaa. Maakunnan rajat ei-
wät jokapaikassa seuraa läänin rajoja. Wiipurin
läänistä kuuluu tähän Vehkalahden pitäjä ynnä Ha-
minan kaupunki, Pyhtään ja Kymin pitäjät ynnä
Sippolan tappeli. Uudenmaan lääniin taas kuuluu
Orimattilan ja litin pitäjät Hämeestä.

Musimaa

Suomalaiset kun itse saawat kehua maansa kau-
neutta, puhuwat Harmoin Uudesta maasta. Heidän
mielestänsä kauniita on Saimaan rannat ja Päijän-
teen törmät ynnä Tampereen sendut j. u. e. Muu-
kalainen sitä wastaan, joka on höyrylaiwalla kuljes-
kellut etelä-rantojamme pitkin, löytää tuskin sanoja,
millä ylistäisi niiden ihanuutta. Ia suuri osa sitä mai-
netta, minkä Suomi on saanut ulkomailla kannen-
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Meren-saaristo on monin suhtein sisäjärmien
kaltainen'); sama meden ja maan kirjawa maihettelc-
minen, joka on niin ihana katsella. Harmoin aiman
aama selkä, Harmoin aiman amara maa; selät täyn-
nä luotoja, saaret ja mantereen rannat niin monessa
mutkassa, että lahdet usein mälttymät ihan niiden kes-
kipaitoilta. Missä ankeampi selkä lewiää, fe näyttää
umpilammelta, ja kummastellen näet aluksesi rientä-
män maata kohden, kunnes yhtäkkiä maasta lohkeapi
niemi ja sen kierrettyäsi hawaitset edessäsi soukan sal-
men, jota pääset kulkemaan toiselle selälle.

tensa tähden, tulee juuri muukalaisten katselemista
Uudenmaan ranta-äyräiltä. Eikä olekkaan halmek-
sittawll tämä maamme eteläinen liewe; se kestää mer-
tailemisen paraitten sisämaakuntien kanssa. Erino-
mattain on läntinen Uusimaa sangen kaunista sekä
meren rannalla että maa-sydämessä.

Mutta maitta meren ja saariston luonne onkin
ensi-nähden yhtäläinen, niin se kuitenkin on sangen
erilainen. Sydänmaan järwet kyllä mällin puuhaa-
mat wahtosuin, mutta toista on kun myrsky Itäme-
ren aukealta kohahtelee rannoillemme. Sydänmaan
mesissä näemme paikoin selkiä, missä ranta tatoapi
siintymättömiin, Maan se ei meissä maikuta äärettö-
myyden tunnetta, sentähden että tiedämme siinä muu-
taman penikulman takana taas rantaa oleman. Me-
rensaaristossa sitä ivastaan, olkoot selät kuinka ah-
taat ja ulottukoot lahdelmat kuinka symälle maan po-
lveen, niin ne meissä eimät kuitenkaan synnytä sitä

"*) Katso Maiden ja Merien Takaa n:o 2 w. 1L65.
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rauhallisuuden tuntoa kuin sydänmaan medet, sillä me
aina muistamme että tuon saaren elikkä tuon nie-
men takana pauhaa äärettömän aamikon laktipäät lai-
neet. — Kyllä jo jyskää höyryin rattaat ja paistaa
purjelaiwain malkoiset siimet monella järroellämme;
mutta useimpain selät eimät ole koskaan nähneet muu-
t„ alusta kuiu yksinäisen kalastajan ruuhen tai tor-
leintain miisi-toista-hankaisen kirklo-meneen. Mitä
liike sitä mastaan meren ranta-mesillä! Sydänmaan
järmien saaristot omat enimmäkseen asumattomia, ai-
noasti isommilla saarilla näkyy taloja — meren saa-
ristossa sitä mastaan on tuskin sitä pientä luotoa,
josta ei mökin samu suitsisi.

Nuden maan asuMmct
omat kahta laija: Ruotsalaisia rantamaalla ja Suo-
malaisia sisempänä. Jälkimmäiset omat Hämäläistä
sukuperää, ehkä he niistä Mähän eroamat luontees-
sansa ja lamoissansa. Milloin Ruotsalaiset omat
maahan muuttaneet siitä on oppineiden mälillä ollut
pitkiä kiistelöitä. Toiset sauowat heidän tulleen E-
rik IX aikana, toiset Birger larlen, toiset taas aiko-
ja ennen. Kaikilla lienee osaksi totuus. Historiasta
tiedämme Skandinamian asujanten pitäneen merikul-
tua Eustrasaltissa, johon Suomenmaan eteläiset ran-
nikotkin tietysti on luettawat. Tamallinen merikulku
oli rosmo-retket; joskus käytiin kauppaakin. Niillä
matkoilla jäi Skandinameja asumaan Suomenmaa-
hankin, niinkuin heitä tiedämme muuttaneen Wenä-
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ti. Satu kertoo Erik IXm aikana tänne muuttaneen
koko joukko Helsinkiläisiä ja Gestrikiläisiä Ruotsista,
niiden päämiehenä lakimies Fale Bnre. Heistä oU
Helsingin pitäjä ja muut Helsingin nimet alkunsa
saaneet. Oikeastaan eriääpi Uudenmaan asukkaat kol-?
meen osaan: luotolaiset jarantalaiset, molemmat ruot-
salaisia sekä ylempänä asumat suomalaiset. Hra Ot-
to Höijer on taitamalla kädellä kuwaillut näiden kuu-
kin luonteen, ja meidän on oikein hupaista niitä ku-
Mailemia tässä Mähän seurata. Hän alkaa luotolai-
sesta ja sanoo hänen oleman lestäwä työssä, jolloin
hänessä näkyy iloinen mieli ja työn halu, jota ilmoi-
taikse pakinassa ja laulussa. Rohkeasti kohtelee hän
maaraa ja sen hirmnisimmilla hetkillä ou hänen mie-
lensä lemollinen ja malttamaiueu, jotta häntä täytyy
kunnioittaa. Näin työsleunellessäusä tietää hän uh-
raaman hikensä ja maimansa, usein henkensäkin nii-
den olentojen onnen edestä, jotka Jumala on asetta-
nut hänen kanssansa elämään. Niinkuin hän pyhä-
pä.Mänä mielellään käy kirkossa taikka kotona lukee
jumalausanaa, niin hän yhteiselämässä tietää panna

suuren armon mapaudellensa, ja pitää puolensa isän-
tiänsä kohtaan, paremmin kuin muut uusmaalaiset.
Hän rakastaa tosin rahaa, joka hänelläkin on mäli-
kappalcena ylellisyyden hankkimiseen, maan kukapa ei
sitä rakastaisi. Rehellinen elämässänsä osoittaa hän
armeliasta sydän.ä, milloin onnettomuus on kohdan-

jään ja siellä perustaneen waltaknnnan. Kun sitte
Suomenmaa tuli Ruotsin maltaan, on hymin ymmär-
rettämä että Ruotsalaisia tänne mielä enemmän muut-
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nut häneu lähimmäistänsä; sillä nsein tapahtuu että
myrstyämät aallot nielemät häneltä saaliiksensa ystä-
wän elikkä tomerin, joka jättää sureman mainion ja
tuettomat lapset mökkiinsä. Luotolainen kutsuu silloin
lesti-raukan n. k. "apupäimille", jossa hän ja nsein
joku hauen lapsistansa saamat runsaan ruokansa, ja
kun työ ehtoolla on lakannut ja maimo lähtee kotiinsa
toisten pienokaistensa luotsi, kätketään lvencesen kalaa
ja jauhoja "tuliaisiksi." Se tosin on* hänen päiivä-
palttansa, mutta siiheu on lisäksi kätketty lahja edes-
menneen muistoksi. Kuotolaiseu käytös senkaltaisissa
tapanksissa on hentomielinen ja — lannis.

Mutta yksi seikka löytyy, joka saattaa luotolai-
sen unhottamaan oikeuden ja tekee hänen lain rikko-
jaksi, mieläpä hirmuluontoiseksi ja mielettömäksi. Se
on sala-kauppa eli salapurjehtiminen. Milloin hän-
tä semmoisella matkalla kohtaa tulli-haaksi, oikaisee
hän tymenellä ja kylmällä mielellä Pyssyn ja tima-
huttaa tnoliaaksi miehen, joka uskalsi tulla estämään
hänen tultuansa meren .vapailla aalloilla. Hän ei.
luule tekemänsä rikosta, maan puolustaman itseänsä,
ehkä manha salapurjehtia joskus maromatta näkyy
toimoman tehdyn työnsä tekemättömäksi. Pakko, lain-
rikkojan nimi, oman pelastuksen tarwe tutahuttawat
hänessä oikeuden tunnon.

Juopumus ei saaristossa tule kysymykseenkän,
paitsi matkoilla; kotonansa ja työssä ei luotolainen
juuri koskaan ryypi päihinsä. Käytöksessään, taidos-
saan ja simeydessään on luotolainen etemin kaikista
Uusimaalaisista. Waateparressaau ei häu prameile
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H:ra Höijer on tehnyt miellyttämän kuivaileman
luotolaisten elämästä ja saariston muodosta. Ulom-
pana, sanoo hän, on aama meri, lähempänä maata
on siellä täällä kari ja kallio, jossa ainoastaan Mesi-
lintuja asuskelee; Mieläkin lähempänä lehti- ja hako-
puita kasmama saaristo, jossa ihmisiä asuu. He työs-
kentelemä, mökkiensä seuduilla kala-pyydystensä kans-
sa, sekä ukot että akat; nuoret soittelemat salmella,
lauleskellen. Koko luonto on ihanaa, hiljaista.

Luotolainen melkein elää ja asuu medellä, mutta
Harmoin hän suivi-helteessätään lähtee uimaan. Vaat-
teissaan seisoo hän maikkakoko päiivän medessä, ivaan
paljasta jalkaansakkan ei hän siihen pistä. Sauna
on hänelle mieluisempi.

eikä ole liian halukas kirjaiviin ja raitafiin. "Kala-
mies-jakku" on hänen taivallinen pukunsa ja kylminä
aikoina sekä syysöinä pitää hän suojaksensa hylkeen-
nahkaista nuttua.

Kertojan mene kulkee eteeupäiu, kunnes ei salmea
enää aukene ja pursi seisahtuu mannermaahan. Uusi
kansa, uusi maan-luoun. kohtaivi. Ollaan rantamaalla
ja lamataan sen ruotsalaiset asujamet. Ensimäinen
näkö, mikä silmiin sattuu, on sikofterhe — "neli-jal-
kaisia" perheitä ei taivata luodoilla. Muutamalla tu-
kemalla miimalla kuivaa h:ra H. Lohja-järiven seudun,
kesäiltana, kun laskema aurinko sen malaisee. Kauka-
na, näköpiirin peräftohjalla, on harmaita "muoria,"
molemmin puolin maalean ja tumman miheriäisiä
metsiä; lähempänä Manha koturinmökki Ynnä peruna-
maa, ja tvielä lähempänä talo wainioineen ja niittui-
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Työssänsä osoittaa hän haluttomuutta ja hitaisuutta,
niinkuin hän maara-tilassa, milloin järkeivyyttä ja
mielen ivireyttä kysytään, on erinomaisen saamaton;
hänen kätensä rippumat hertvotoinna hänen siivuillan-
sa, eikä hän koetakkaan, niinkuin luotolainen poistaa
onnettomuutta. Esimerkkiä siitä nähdään usein, kun
tulipalo tahi kulo raitvoapi, muita ivaara-tilaisuuksia
mainitsemattakaan.

Tässä joku sana itse kansasta: Käytöksessään
on Uudenmaan rantalainen ynseä, köyhiä ja miheliäi-
siä kohtaan tyly; hän ei tee kenellekkääu mitään Palme-
lusta ilman palkatta; maan itse hän myös on mal-
mis palkitsemaan, jos hänelle on hyivä työ tehty.

neen, joiden keskellä huoneet. Portaitten edessä oikoo
pikku-lapsia, kuokkien käsillänsä santaa, talon kissa
lväjyy kananpoikia, joita piika peloittaa pois yrtti-
tarhaan, lampaat määkiivät kedolla, masikat hyppiivät,
isäntä tiuskoo härjille, kartanon mouti seisoo Mähän
etäänpänä ja tyrkyttää raipalla rengin selkään kappa-
leen huoneentaulua "isäutien hellästä käytöksestä pal-
kollisiansa lohtaan", lehmänkellot.aliseivat, paimentyt-
tö huijaa metsässä, jotta mäet kaikumat.

Wiekas luonnostaan, ei hän pidä tarkkaa lukua
oikeudesta, milloin nimismies tai pappi kummiukin
omat tarpeeksi kaukana. Anna hänelle seltä-sauna,
niin hän rukoilee nöyrästi anteeksi, jos olet häntä
tvoimallisempi, mutta sopimalla ajalla, kun hän sinun
tapaa, niin hän marinaankin maatii Merisen koston.
Nopea ja reiftakas hän kuitenkin on. milloin hän tah-
too. Hän ylpeilee mielellään uljailla ajokaluilla lirk-
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komatkoillansa, jakäy herrain nuttuun puettuna. Nai-
set prameilewat kaupungin ivaateparressa.

Mitä uusimaalaisen "pää-rakennulseen" tulee,
niin se on jotenkin hyivä. Uusimaalainen ei ole mi-
kään mölli; hän tietää kaupfta-asioissa käyttää hyivää
leimistäänsä, usein sangen mitkelästitin. Ei häntä
kuitenkaan yleensä Moi syyttää petturimaiseksi, jos
joku yksityinen olisikin petturi. Hän ottaa hymän
hinnan tamarastansa ja työstänsä; mitenkä ne omat
aina hyivää, saa ostaja itse harkita. Uusimaalaiuen *)
ei ole laupias koti-eläimillensä, ja tekee siinä mastoin
omaa hyötyänsä. Hän elättää lehmänsä niin että se
tuskin pystyssä pysyy, ja heivosensa niin että se we-
tää kuormansa ruoskalla. Heivos.t eiivät oletkaan
parasta laija Uudellamaalla.

Luku-taito sanotaan heillä oleman byivä ja halu
semmoisten taitojen perään, joista on jotakin maallista
ja käytännöllistä hyötyä. Mutta heidän siiveyttänsä
ei kiitetä. Wähintätin on jokakymmenes lapsi "isätöin."

Uusimaalainen on muinoin ollut parempi — sii-
hen löytyy monta todistusta ja toitvottama on että
hän nykyäänkin on parantumaan päin; sillä niitä on
syitä, jotka omat olleet kolo maakunnan pahennukseksi
— ja jotka imeläkin oivat, mutta aita itse on paran-
tumassa.

Muutamissa Uudenmaan pitäjissä on eräitä kei-
nollisuuden laitoksia, joita kutsutaan pruukeilsi. Niitä
on paktoneumoilla ja muiden elatuskeinoin sortamisella
yllä pidetty, ja ne omat olleet maakunnalle ja kansalle

") Lukin muistakoon, että tässä yhä on puhe ruotsalaisista.
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enemmän pahennukseksi kuin hyödyksi. Meensä on

hllivaittu toto maassamme, että missä semmoinenpruu-
tin laitos on taumemman aikaa ollut, siinä se on wa-
hingoittanut kansan simeyttä. Pruukeilla on erinomai-
nen halu leivittää orjuutta ympärilleen, ja siitä syntyy
kaikki muukin pahennns.*) Orjuus mattaau saatetaan
sillä lailla että pruuki anastaa maltaansa kaikki maa-
tilat ympäristöllänsä. Esim. lähellä pruukia asuu
hyivinivoipa, jos ei juuri äiverjäskään talonpoika, jo-
ka työllä ja ahkeruudella joka ivuosi kokoo tarpeensa
aittaan. Talolla on, paitsi muita maita, hyivä metsä,
jota kutkuttaa pruuki-herran silmiä. Tuleepa joku
katoivuosi, ja talonpoika, joka kentiesi tulisi toimeen
niukemmilla Maroilla, ei moi mastaan seisoa läheistä
lvietellystä, mennä lainaan rahoja pruukin kassasta,
jota semmoisissa tapauksissa aina on amoinna. Vuo-
tisen laina-tasmun siaan lupaa hän tuoda niin ja niin
paljo sysiä. Tämän meron maksaa hän sangen re-

hellisesti ensimäisinä muosina, maan sitte hän iväsyy
siihen, erittäin kun hän mielensä kanvaudeksi haivait-

see metsänsä harmentnwan ja mähentymän aikalailla.
Jos onnettomnus oikein tahtoo häntä waiwata, käy
hän Mielä ivähän kassaa kokemassa. Kuitenkin näkee
hän, mikä lopuksi tulee; työnhalu antaa tilan miinan-
himolle, hämiö lähenee lähenemistään, kunnes kerran

*) Tässä tarkoitetaan senlaisia pruukin-laitoksia, jotka waa-
tiivat koko maakunnan hien ja waiwan woimissa pysyäk-
seen, eikä noita nudcnaikaisia tehtaita, joita sopii yhtä-
hywin olla kaupuugissll luin maalla, ehkei nekään tai--
kin paikoin ole siweydelle otolliset.
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wasara paukkuu, ellei talonpoika-raukta myy itseänsä
ja taloansa pruukiherralle, mälttääksensä murheen ja

rasituksen päimiä, jotka masta nyt oikein alkamatkin.
Vapaasta talonpojasta tulee lampuoti. Se huivitta-
wa tunto talonpojalla, että hän itse saa nauttia pal-
kan työstänsä, lvirivoittaa ja kannattaa usein hänen
masentuneita moimiansa, jota ivastaan orjuus toisen
hyödyksi tekee lampuotin mielen saamattomaksi ja hä-
nen kätensä herivoltomaksi, eikä moi antaa hänelle
tukea mastoinkäymisessä. Hän ei pääse muuttamaan
pois, jos hän tahtoisikin luopua syntymäpaikoiltaan,
sillä hän on yhä Melassa, joka hänen sitoapi. Joka
tahtoo nähdä köyhyyden täydessä, hirmeässä muodos-
saan, elikkä simeydestä langenneen kansan, jolla ei
muuta elämän pyrintöä ole kuin miten leiivänpala
suuhun saataisiin — hän katselkoon manhoja prnukia.

Toinen syy, mikä wahingollisesti maikuttaa kau-
sen luonteesen, on lomat ja rasittamat suhteet tarta-
no-herrain ja heidän alue-ivälensä wälillä. Mtäwäl-
lisyyttä, siiivoa kohtelemista, paremmalle tunnollensa
puhumista saa torppari ja muonamies Harmoin tuta.
Hänelle ärjytään ja häntä ojennetaan tamallisesti niin,
että katumuksen siaan, jota häneltä waaditaan huonos-
ta käytöksestä, syntyy paatumus ja miha herraa koh-
taan. Nyt tartutaan ruoskaan. "Hymä luritus te-
kee hyiviä lapsia", ja sitä ohjetta käytetään kartanois-
sa kansan tasmatukseen. Mutta, sanonee joku, mei-
dän kansa on semmoista "rakkari-joukkoa", ettei sitä
saa tyiMn eikä asemillensa muulla kuin pehtorin
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H:ra H. arivaa Mahingollisitsi kansalle ne hengelli-
set ja kerettiläiset liikunnot, joita papit näihin aitoin
omat koettaneet leivittääkansassa. Myönnämme kyllä,
että niissä liikunnoissa saattaa olla paljokin ykspuo-
lisuutta ja liikanaista, Maan niin peräti ivahingollisina
emme niitä kuitenkaan moi pitää. H:ra H. näkyy
oleman komin närkästyksissään siitä, ettei uskallettu
hänelle laulaa kansa-lauluja, pelättiin muta synniksi.
Meidän kokemuksemme jumalisuudesta eli kerettiläi-
syydestä on se että milloin se on pääsnyt jossain
tunkemaan kansaan, siinä se aina on maituttanut
parempaa elämänlaatua ja häivittänyt irstaisuuden
kaikissa kohdissa. Ulkokultaisuutta Moi kyllä löytyä
joka paikassa, mutta kokonaisen kansakunnan jumali-
suus ei ole ulkokultaisuutta.

Toisin kohtelee talonpoika Mäkeänsä. Jos hän
kurittaakin, niinkuin talonpoika joskus tehnee, joko
syystä taikka syyttömästi Mimmapäässä, niin keskuus
isäntämäen ja palkollisten ivälillä on kuiteukin parem-
massa tasapainossa. Palkolliset luetaan perhekuntaan
ja heillä on kaikki ihmisten oikeudet, samat kuin i-
säntäiväen omilla lapsilla. Koti-kuritus on nyt lais-
sa kielletty ; emmekä maadi herrain alentamaan itseän-
sä palkollistensa merta isiksi, maan että he heille täy-
töksessään antamat ihmisten arwon.

raipalla. Lienee niin, mutta ihminen on aina ihmi-
nen ja maatii ihmisten lailla kohdelkaa.

Pahempi on se ylöllisyyben ja prameuden henki,
joka herrain kartanoista leiviää talonpoikiin. Luoto-
laiset syyttämät mettänsä mannermaalla hitaisuudesta
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Uudenmaan suomalaiset asujamet owat niinkuin
jo sanoimma hämäläistä sukua, ehkä he ivähän omat
luonteessaan niistä muuttuneet pitkällisen kanssakäy-
misen tähden ruotsalaisten kanssa; suomalaisista mel-
jistäusä heidät suureksi osaksi eroittaa Salpaus-se-
länteeksi kutsuttu harju. Maikka koko rantamaa ai-
na liki Haminaa nyt on ruotsalaisten mallassa, näkyy
kuitenkin palkkain nimistä, että suomalaisia on asu-
nut monessa kohden rantamaalla ja luodoillakin, mail-
ta heidän on täytynyt siirtyä ylemmäksi moimallisem-
pain mnuttolaisten alta. Kirkkonummen pitäjässä
esim. on mieläkin melkein kaikki järmien nimet suo-
malaisia, niinpä myös Porkkalanniemi ja Penttalan-
saari ihan meren rannalla. Tenholan pitäjässä on
h:ra I. A. Lindström löytänyt paljon suomalaisia
nimiä ja onpa niitä tässä perin ruotsalaisessa saa-
ristossakin, lluv3,ls._ti*öm, (lus-
sisaari), Väror (Vätisaari?) Karjan pitäjässä ja
Ornlanäet smanh. kirj. Orissaari) Ingossa pistä-
mä, heti jokaiselle silmiin, ja tarkka tuttia yksin näil-
täkin seuduilta saisi epäilemättä enemmän suomalai-
sia nimiä kuin se tusina, minkä Hipping *) päätti
löytymän koko Uudenmaan ruotsalaisten alalla. **)

ja kehnoudesta, ja pitämät syynä sen että Uusmaan
ruotsalaiset muka paljo ajamat härjillä ja oleskelemat
yhä niiden parissa, joten heidän luontonsa mähitellen
muuttuu härän tapaiseksi.

*) Kf. -4.0.3, B<_<.. Beient. _?kl!l__<.B.6 '..omi Bee. pHr» 11.
**) Ks. Maiden ja Merien Vakaa n:o 2 w. 1865.

Suomalaisten ja ruotsalaisten mälillä Uudella-
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Uudenmaan suomalaiuen on hellätunteellisempi
kuin ruotsalainen. Työssä on hän kestämämpi, ja
hänen kättensä teot omat luotettaivampia kuin naapu-
rinsa. Vaikea on päästä ystäivyyteen suomalaisen
kanssa, mutta kun se ystäivyys terran on saatu, niin
ei sitä mitään hajota; sillä muuttelemaisuus tunteis-
sa ei ole suomalaisen latvan mukaista. Hyiväntah-
toisuus, wieraswaraisuus, kohteliaisuus ihmisiä ja rak-
kaus sekä huolenpito luontokappaleita kohtaan sano-
taan oleman Uudenmaan suomalaisten luonteessa o-
mituinen. Hän on hidas liikunnoissaan, ei hän juok-
se eitä hätäile; hän miettii asiat läpitse ennenkuin
hän niihin rupee lasin. Hänellä ei ole ruotsalaisten
haalimisen luontoa; hän tytyy mähempäänkin hintaan
ja palkkaan, eikä maadi mähemmistä töistä muuta
kuin suurikiitotsen. Mitä ruotsalainen heti käsittää,
siihen tartvitsee suomalainen usein isot aikoja; mutta
kun joku asia hänen aimuihinsa kerran on pystynyt
niin se synnyttää jotakin toimeen.

maalla ei Mallitse juuri sama mihollisuus kuin Poh-
janmaalla, ehkä ruotsalaiset täälläkin omat oleminaan
parempia, jossa luulossa ei kuitenkaan lienee oikein
perää.

~ Suomalainen sanotaan oleman taipuwaisempi
juopumiseen kuin ruotsalainen ja juoivuspäissä on hän
raju-luontoineu ja irstas niinkuin hänen meljensä Poh-
jan maalla. Suomalainen pitää itsensä talvallifesti huo-
nompana ruotsalaista ja on sen rinnalla käytöksessään
ala-kuloinen; mutta miinapäässä on hänkin miespuo-
lestansa, kiroo ja pauhaa ja on armotoin helvosellen-
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Muuten on Uudenmaan suomalainen taipumai-
sempi kuin muut lainaamaan naapureiltansa tapoja
ja käytöstä. Lähimpänä ruotsalaisia asumaiset halme.-

simat omaa kieltänsäkin ja opettelemat itse ja o-
pettamat lapsensakin sopoltamaan ruotsiulieltä. Älive-
riäämmät käyttämät lapsiansa sentähden koulussakin.
He luulemat siten pääsemänsä ruotsalaisten ylenkat-
seesta.

Siistiydessä ei suomalainen ole aiman niin huono
kuin häntä syytetään; ruotsalainen on kuitenkin siis-
timpi. Samoin rakentaa ruotsalainen huoneensa mu-
kawammin kuin suomalainen, joka siinä kohden käyt-
tää Hämäläisen tamallista, törkeätä tapaa. Vaate-
parressaan ei suomalainen prameile.

sa, jota hän selmänä pitelee säälimästi. luomus-
päissä on hän tvalmis riitaan ja tappeluun, ehkei
juuri niin kuin pohjalainen.

Vaikkei nimenomaista mihaa ole ruotsalaisten ja
suomalaisten kesken, on heidän mälinsä kuitenkin sem-
moinen, että jos kaksi ruotsalaista tappelee keskenänsä
ja suomalainen siihen setantuu, lakkaa ne kaksi edellis-
tä heti tappelemasta ja rupeamat yksin moimin kol-
matta kurittamaan. Se kolmas saa sillä kertaa pitää
HYMänänsä mitä saanut on ja palkita toiste, jos so-
pii; eikä hän siitä sen pahempaa mieltä kauna; imelä-
pä laulaakin, ellei hän muuten osaa ivenskata, esim.
seuraaman kauniin ja sydäntä liikuttamaisen mirren:

Bo_n en Naitaska Böu,
Bo_n en Bo_6i_.-_a vai-m,
8H,30M nortiska vuklingens kinter i parin.
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Miten jo mainitsimme on suuri osa — kum-
minkin läntistä — Uuttamaata joko pruukien tai herra-
kartanoin alueena. "Rahmas" siis on enimmäkseen
lampuotia tahi torpparia. Mitä ensin pruukin keinol-
lisuuteen tulee, niin se pääsi paraille jaloilleen n. k.
mapauden aikana eli menneen muosisadan keskipal-
koilla, jolloin senlaista "keinollisuutta" hymäiltiin
muiden keinoin esim. maawiljelyksen mahingoksi. Pruu-
keja suojeltiin kielto-tulleilla ja kaikkinaisilla oikeuk-
silla. Malmi-aineita haeskeltiin ja löydettiinkin, maik-

kei niiden kaimaminen aina maksanut maimaansa kai-
killa suojelus-keinoillakaan. Niistä ajoista on kuiten-
kin pruukin-työ ollut pääasiana useimmissa pitäjissä,
erittäin länsi-Uudellamaalla. Mitä se on hyödyttä-
nyt maakunnan edistymistä, lienee epätiedossa.

-?lott vör kut 0' vör trut
O' vör _u.--6r_anB hut.
Bung kalleralleraa-aa-aa.

ElatusKeinot.

Toinen ja parempi elastuskeino on maanmil-
jelys. Itse paikkakunta on siihen hymin mukama il-
ma- ja maa-laatunsa suhteen; mutta suurin osa maa-
ta on manhoista ajoista ollut herrain alla, jotka parem-
milla Maroillansa ja miljelysneumoillansa saamat maan-
sa kasmamaan, ja oivat talonpojille hyivänä esikuivana
siinä. Vaan toiselta puolen olemme jo näyttäneet,
miten se maituttaa "rahmaasen", että suurin osa
hänestä on lampuoteina ja torppareina, sekä ne ylölli-
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Hirsimetsät omat jo hakatut, kumminkin rannem-
malta. Halko-puita laimataan koolta Viron puolelle
ja Ruotsiin; Helsinki myös polttaa paljo; samoin pruu-
kit, joten metsät yhä omat mähentymässä. Uudella
maalla Tammiuiemestä Haminaan asti on (m. 1865)
117 maakuntalaisten alusta, jotka yhteensä metäivät
3,210 lästiä; siihen luknun on tietysti pruukien ja
kartanoidentin alukset otettamat. Ahmenanmaalla on
143 laimaa, jotka yhteensä Metäivät 10,133 lästiä;
Turun seuduilla 187 laimaa, 7,621 lästiä; Viipurin
rantamaalla 327 alnsta, 7,868 lästiä. Siis on Uu-
dellamaalla mähin luku kaitista, maikka siellä raunat
omat meri-kululle hyminkin otolliset, kosta ei missään
luullaksemme uiin paljo salaa purjehdita. Emme sitä
laiivain mähyyttä tahdo sanoa yksin saamattomuuden
syyksi; muita syitä alhaiseen tilaan olemme miittaelleet.

syyden osiviitat, mitkä hänellä omat kartanoista. —

Maaluuta on myös hymin otollinen kaikenlaiselle hedel-
mä-wiljelykselle, jota ahkerasti käytetään ei ainoastaan
kartanoissa, waan talonpojissakin. Täällä, niinkuin
Turun rantamaassa on tuskin sitä mökkiä, jolla ei o-
lisi omenapuuusa ja kukkasmaansa. Muiden oudom-
pien puiden seassa kasmaa täällä tammia, mutta nä-
kymät tuleman yhä huono-henkisemmiksi. Karjan-
hoito ei ole tvielä kiitettäivä täällä enempää kuiu muu-
allakaan maassamme, paitsi muutamissa kartanoissa.

Mitä tässä olemma puhuneet Uudenmaan ela-
tuskeinoista, koskee ainoastaan mannermaahan. Luo-
tolaisilla onkin toiset askareet. Tosin kasivatetaan
täälläkin Miljaa, perunoita ja omenia sekä muita he-
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Luotolaiseu oikea ja ftää-elatuskeino on kalastus,
ja meri on hänen ainoa luotettatva elättäjänsä.

Kalastusta harjoitetaan kaikin ajoin muotta, nuotalla
ja iverkolla, koululla ja ongella, tuulalla ja katiskal-
la.*) Mutta silakan ja kilohailin pyynti on
kaikesta kalan pyynnistä tärkein, se joista ulkoluoto-
laisen kaikti elo ja 010 riippuu. Viime mainittu ka-
la onkin maan mainio näiltä seuduin. Silakan pa-
ras pyynti on luhanueksen aikana, maan saapi niitä
pitkin kesääkin. Niitä pyydetään karien lähestöiltä
hirmuisen syivillä iverkoilla (sköten). Kilohaili kohoo
elokuussa, ja sanotaan sen tuleman yhä lihaivammak-
si ja paremmaksi, mitä enemmän päimät lyhenelvät.
Niiden kalastusta Marten on täällä pitkät ja symät
nuotat ja suuret meneet, joissa mehkeissä taivallisesti
on 6—lo osakasta, sillä yhden hankkia ja pitää ne
omat liian kalliit. Monella autialla luodolla on ka-
lnstus-aikana ivireä liike; mitkä omat nnottaa mereen
laskemassa, mitta sitä metäivät rantaan; mitkä keit-
tätvät ruokaa kala-miehille; mitkä latomat saatuja ki-
>lo-hailiansa noihin tunnettuihin pieniin nassakoihin,
sekoittaen kuhunkin riimin suolaa ynnä muita mauksia.
Nämät on luotolaisten juhlapäimät; työ on kyllä ras-
kas ja maimaloinen, mutta maluupa siitä rahaa kuk-

delmiä, mutta niiden miljelys pidetään ainoastaan si-
ivu- ja humi-työnä, paitsi maanpuolisilla ja isommilla
saarilla, joissa käy lameammaltakin maata kasivatuk-
sessa pitää.

"^ Ks. Maiden ja Merien Taka» n:o 3 w. 1865.
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Vaan kala ei olekaan ainoa saalis, jota meri
antaa .lättiläisillensä, luotolaisille. Pyssyä ei kos-
kaan pnutu Kiotolaisen tuman seinältä, hänen itse ko-
tona ollessansa. Pyssyt omat piilnkuilla marustetut
ja manhanaikaiset; mutta niillä ampuu joko luodilla
tai haulilla pidemmän matkan kuin taivallinen met-
sästäjä luulisi mahdolliseksikaan. Harmoin luotolaisen
tarkka silmä ja mataa käsi pettää. Hylkeitä hän am-
muskelee talivella jäältä ja myöskin kemätpuolella,
milloin hylkeillä on pojat; joskus kesällä ja syksyllä-
kin sula-medestä. Mutta paras ampumisen aika on
täällä saaristossa keiväillä, jäiden lähteissä ja lähdet-
tyä, kun munttolintnin lukemattomat parivet tulemat.
Kaikilla someliailla kallio-uiemillä on tässä ikäänkuin
pienet, kiivistä kyhätyt rintaivarustukset ampnmareiki-
neen. Jonkun semmoisen ivalitsee pyssymies, aina
sen mukaan mistä tuuli käy, laskee linnun-nahasta
tehdyt kaalveet meteen, ja menee ivarnstuksen taka
piiloon. Ei aikakaan niin ilmassa ivitvahtaa, ja we-
silintu-parivi laskee lnultuin kumppaniensa miereen.
Tällä laivoin ivoipi yhtenä aamuua, jos onui on myö-
ten, saada aita tukun haahkoja, meriteeriä, koskelolta,
telkkiä, alleja y. m. Moni näistä linnuista ei mais-
tuisikaan hytvältä manterelaiselle, sillä ne tahtomat
olla liian rasivaisia; maan luotolainen on niihin tot-
tunut, kuten Eskimoo hylkeen ihraan, ja syöpi sitä
herkkunaan. luhanneksen jälkeen ei tämä pyyntiteino
enää luonnistu; silloin jo omat lintuparivet erinneet

karoon, ja aina on ostajiakin siinä läsnä, eimätkä
ne säästä iviina-lekkeriänsä.
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Saaristossa asuu runsaasti metsän elämiä.
Muinoin on karhuja ja hirmiäkin täällä oleskellut,
Maan nyt on susi suurin elämä. Kesällä ei sitä kuiten-
kaau tapaa muualla kuiu mannermaata läheisimmillä
saarilla. Ulompana on runsaasti kettuja; samoin
jäniksiä, metsoja ja teeriä. Sanotaan täällä melkein
kaikkien eläinten oppineen merimiehiksi. Susi ja kettu
uimat pitkät matkat saalis-retkeillänsä, koirain ahdis-
tellessa pyrkii jänis salmen yli, niin että joskus saa
hänen medestä ammuta lailta niinkuin muuan mies
täällä ottaa syliinsä mastaan koska se toisella puolella
pyrkii rantaan. Msin koti-eläimetkin omat tottuneet
uimaan. Usein näet iltasella soittaessasi pitkän jonon
eriskummaisia sarwipäitä wesipetoja wastaasi tuleman.
Se on talon karja, joka palaa kotiin laitumelta.

Keskellä kesää Harmoin tapaa mesi-lintuja saa-
ristossa. Koiratset omat silloin muuttaneet ulommalle
ja emät piilotteletvat poikiansa. Elokuussa heitä taas
ilmestyy salmiin.

ja hautomat muniansa. Näitä on luotolainen hymin
nopsa heiltä lvarastamaan, jopa paikoittain laittaa pe-
sät tvalmiiksi, mihin linturaukat yhä uudelleen muni-
wat sitä myöden kuin munat korjataan. Tämä ela-
tusleino on luotolaiselle sangen antama; paha main
että siitä lintuin luku muosimuodelta ivähenee.

Joskus olemma näissä tumaelmissa maininneet

Muinaisuuden muistcita.
Herrain ivalta.
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Mitä entisten aikain aatelis-tvaltaan meillä tulee,
niin siitäkin on paljo puhuttu jakirjoitettu, niin paljo et-
tä muutamat ruotsin historiankirjoittajat omat tahtoneet
melkein peräti kieltää pois aatelisilta kaiken arivon, kun
toiset heitä taas on suuresti ylistäneet. Katsoen semmoi-
siin nimiin ruotsin ja suomen historiassa kuin esim. Fle-
ming, De la Gardie, Horn, Oxenstjerna, Brahe y. m.
täytyy tunnustaa niiden soiman ylemältä ja korkeasti-
kin kunnioitettatvalta, melkein yhtä paljon kuin suuren
Vaasan sumun ja Kaarle nimisten kuninkaitten.

herrain-ivallasta Suomessa ja miten se on ollut ra-
sittama maamiehille ja mahingollinen. Niitä löytyy,
jotka paheksitvat näitä muistutuksia, arivellen muka
sillä synnytettäivän mihaa erinäisten säätyjen mälillä.
Tähän ivastaamme, ettei semmoinen arlamielisyys
ole mistään kotosin, jos asia on tosi. Ia se on tosi
mitä muinaiseen aatelis-ivaltaan tulee; se on myös
tosi että Mirka-ivaltaisnus meillä mieläkin mallitsee,
ehkei siitä juuri maamiesten tarmitse erinäistä mihaa
kantaa, sillä se mirka-ivaltaisnus ei rasita yksin heitä.

Vaan katsellen heitä maatilain haltioina erittäin
Suomessa, mähentyy heidän kunniansa aikalailla. It-
se jaloimman aatelis-miehen, jota Suomi historiassan-
sa tietää mainita, Pehr Brahen nimi ei ole säily-
nyt marsin puhtaana. Harma aatelinen piti muusta
huolta tuin miten omat taikka heille lahjoitetut maan-
sa tuottaisiivat korkeimmat tulot, jotta he saisitvat si-
tä uljaimmin elää ja tuhlata rahoja Stockholmissa
j.ai ulkomailla. Huoli tulojen kartuttamisesta annet-

He pititvät maltakunnan hymässä maineessa.
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Tämmöistä oloa sanotaan kyllä "ajan" syyksi,
eikä niiden jalojen herrain, jotka waltakunnan armoa
suojellen, eimät kerinneet alueestansa huolta pitämään.
Mntta kun tiedämme monen aatelis-miehen eläneen
koko aikansa kartanoillansa, eikä juuri koskaan ryhty-
neen waltakunnan toimiin, maan käyttäneen kaiken
neronsa alueensa rasittamiseen, niin siitä lankeaa to-
della kaikki kirous heihin eikä "aikaan." Ia semmois-
ta aatelis-mäkeä on Suomessa elänyt paljon. Kun
me tätä maakuntaa kumaellessa olemme ottaneet pu-
huaksemme herrain mallasta, niin se on tapahtunut
siitä syystä, ettei herrain ivalta ole missään maa-
kunnassa ollut niin moimallinen tuin Uudellamaalla.
Kuinka paljo wääryyttä ja iväkitvaltaa on jäänyt
tietämättömiin, sitä ei moi sanoakaan. Heikompain
hallitusten aikana ei kukaan uskaltanut walittaa, sii-
tä seurasi ivain enemmän rääkkäystä. Sentähden nä-
emmekin talonpoikain malituksia ilmauntuneen ainoas-
taan moimallisten kuninkaitten eteen, esim. Gustawi I,
Kaarle IX, Gustawi II Adolfin y. m. Ia nekään
eimät ivoineet estää iväkiivaltaa niin kaukaisessa maa-
kunnassa, kuin Suomi oli.

tiiu pehtoreille tahi Moitteille, joiden oma tila oli sem-
moinen ettei niiltä lvoinut tuntoa kysyäkään, ja jotka
samassa kuin he tuloja haalimat herroillensa, kokiivat
omaa etuansa katsoa. Sillä laivoin saattoi parhaim-
pienkin miesten aluelaiset elää orjan tilassa.

Gustawi I aikana eli Suomessa mahtama Fle-
mingin suku, joka erittäin Uudellamaalla oli saanut
maltaansa äärettömät tilukset. Niitä Flemingiä oli
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silloin kolme weljestä ja mahtaivin näistä Erik, joka
muuten oli waltakunnan toimissa ansiollinen mies ja
urhollinen sota-sankari, mutta hirtveä talonpoikain ra-
sittaja. Hänelle kirjoittaa kuningas w. 1529: "Olem-
me haivainneet, herra Erik, näiden köyhäin miesten,
koko Raseporin läänin lähettilästen, monenkaltaiset
Valitukset teidän ylitsenne, että te heiltä ryöstätte
heidän oikeuteusa ja mainootte heitä sentähden että he
edessämme walittawat hätäänsä, niinkuin soiveliasta on,
käytätte ja sidotte heitä laittomasti ja ivaiivaatte niin ko-
wasti, että muutamat heistä owat rauhattomina men-
neetkoto talmetsi metsiin teitä ja palmelioitanne patoon,
ja pelkäämä, wielä niin tapahtuwan, kun he kotiin tn-
lewat — Niin koska teille hytvin tietty on, että senkaltai-
nen wäkiwalta luetaan laissa rikokseksi kuninkaan ivalaa
wastaan, eitä meidän sowi kärsiä, että te köyhiä niin ra-
sitatte laittomilla weroilla, majoittamisilla, hewosten
ruokkimisilla ja muulla tahdomme ja muistu-
tamme teitä näissä asioissa itseänne oijentamaan —

Koko näiden kirjeitten sisällepito osoittaa että
se kowa menetys rähmästä lohtaan pää-asiassa tar-
koitti suurennettuin merojen ja muiden ulostekojen ot-

Samaan aikaan kirjoitti kuningas toisen kir-
jeen Raseporin läänin rahmaalle, jossa hän sanoo "ar-
mahtamansa heidän köyhyyttänsä" ja ilmoittaa kirjoit-
taneensa herra Erik Flemingille "yksiivakaisesti", ettei
enää wääryyttä ja wäkiwaltaa heille tapahtuisi; kui-
tenkin maroittaen heitä tämän ohessa olemaan linna-
herrallensa "kuuliaiset ja tottelewaiset, suorittaen hä-
nelle ivuotisen taivan jälkeen weronsa."
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Raseporin historiasta on toinenkin suku mainit-
tu julmuutensa ja pahuutensa tähden, nimittäin Lejon-
hufivud, joka yli sata tvuotta hallitsi Raseporia. En-
simäinen oli eräs Ebba Liljehök, Sten Lejonhufivudin
leski, joka sai Raseporin treimi-kunnan, noin 60 mant-
taalia, lahjoitusmaaksensa kuningas Johannes III:lta,
palkinnoksi siitä kun hänen miehensä oli menettänyt
henkensä riidassa Erik XlV:ta Mastaan. Tätä les-
keä kutsuttiin kopeutensa tähden "kreiivi Ebba", ja
sanotaan olleen oikea "pirun hiuskarwa, pahempi kuin
isänsä, poikansa Arel ja sen pojat." Tämä atesti
sisältää paljo, sillä häijympiä luu mainittu Axel Le-
jonhuflvud lienee tuskin löytynyt.

tamista lääniherroille, ja että sillä joka tässä koki
oikeudestaan kiini pitää, ei ollut minkäänlaista tur-
maa omaisuudelle tahi ivapaudellenfa. "Tämmöinen
laitoin rasitus", lausuu eräs historioitsia, "näkyisi
kummalliselta järjestetyssä ivaltakunnasfa, ellei tiedet-
täisi, että lain käsi Mielä sata muotta myöhemmin,
k. Gustawi II Adolfin aikana, ainoastaan heikosti
ivoi estää itseivaltaisteu herrain iväkitvaltaa."

1. Raseporin piti oleman ikuinen lahjoitus. On-
neksi ei se kestänyt lauman. Kuningas otti usein
takasi semmoiset lupaukset; Raseporin kreiwit saiwat
kuitenkin pitää lahjoituksensa kauwan kyllä.

2. He saiwat ottaa hywäksensäkruunun werot ja wä-
hentää, maan ei enentää niitä. Sitä ivastaan he oliivat

Raseporin kreiivillä oli seuraatvat oikeudet ja
iveltvollisuudet.
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meltvolliset sodan aitana panna ratsumiehen jota 400
markan tulosta, rauhan aikaua joka 800 markan.

3. He saiwat ottaa juhta- ja mies-päiivä-töitä
kuninkaan karjataloista.

4. He saiwat ylöskantaa lakimies- ja tuomari-
kapat, maan oliwat myös ivelivolliset pitämään huolta
lakien moimassa pidosta.

5. Salko-rahat tnliivat kreitville; kruunun kym-
menekset samoin, maan ei kuitenkaan papin tulot.

6. Erinäisistä suostunta-iveroista sai kruunu trei-
ivikunnan talonpojilta ainoastaan puolet siitä mitä
kruunun talonpojat makselivat, toinen puoli lankesi
kreitville.

Tämmöisiä oikeuksia oli tuskin kuninkaalla ja
semmoinen ääretöin malta miettelikin helposti laitto-
muuteen. Sillä mikä heidän esti määrätä ja ottaa
meroja, päitvä-töitä, kymmenetsiä, satto-rahoja, tuo-
mari-kappoja j. n. e. mihinkä määrään hyivänsä; he
oliwat itse tuomaria, joiden määräyksistä Harmoin
uskallettiin ivalittaa, rauhattomina aikoma ei koskaan,
jostns moimallisemman kuninkaan edessä, ivaan silloin-

kin usein huonolla menestyksellä, sillä kuninkaan mal-
ta ulottui tuskin näin kaukaiseen maakuntaan rankai-
semaan sitä, jolle oli annettu kaikki malta. Uhkauk-
sia ei pelätty. Mainittu "kreimi Ebba" nskalsi sa-
noa, "että hän oli korottanut istuimelle Johannes-
kuninkaan ja ivoi hänen siitä syöstä poiskin." Ebban
poika Axel Lejonhufwud oli talonpoikiansa lohtaan

7. Hamina-rahat hän myös sai, ja kentiesi ottaa
sotatväkeä.
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Meitä ei haluta kirjoittaa Lejonhufivudin suivuu
historiaa; se olisikin ilatvää: koko suivussa löytyy
tuskin ainoata miestä, josta ivoisi lausua jotain kiitet-
täivää. Emme myöskään tahdo pitkittää tätä puhetta
muinaisesta aatelis-mallasta Suomessa, maikka siitä o-

lisi paljokin sanottamaa; sillä Suomenmaa oli täynnä
isompia ja pienempiä ivaltioita, jotka kulin puolestansa
kokiivat elää samalla lailla tuin nämät mainitut.
Ruotsin hallitsioilla erinomattain Vaasan sumulla o-
likin sanomatoin kiihko lytätä lahjoitusmaita Suo-
messa kaikille howi-portaitten laahaajoille, ja tehdä
niistä kuritus-ruoskia syyttömäin talonpoikain har-
tioille. Siitä menosta teki kuningas Kaarle XI mih-
doin lopun 1680 ja otti pois liiat maat aatelisilta,
ivaitkei aatelis-ivalta oikein siihenkään päätynyt maas-
samme.

"tyranni" ja samanlainen oli hänen poikansa Sten
Lejonhufmud, josta sanotaan että hän "kidutti alueensa
talonpoikia piinapenkissä ja piti heitä lvankina linna-
tornissa — joka kuitenkin sen aikaisissa laissa oli
tumallista." Talonpoika-raukat lähettiwät salaa asia-
miehiä kuninkaalle malittamaan muun ohessa siitä
että suuri joukko kruuuun- ja mero-taloja oli tehty
ivapa-taloitsi, joten loppujen harmain täytyi Ytsin mak-
saa kaikti kruuuun iverot.

Niitä olisi kyllä kerrottaivia Uudeltamaalta, ivaan
ei ne ole tuottaneet suurta kunniaa. Päin mastoin
oivat ne häpiällisempaä laatua mitä olla taitaa, kun

Sodan tapaukset.
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Mitä sotia ivikingein aikoina olleekin käyty Uu-
denmaan rannoilla, maikenee niistä historia. Vasta
Johannes 111 aikana, kun sota oli Venäjän kanssa
puhutaan Venäläisten häivityksistä esim. Porivoossa.
Samoin ison ivihan aikana. Silloin käytiin sotaa
merelläkin ja tapeltiin tuimasti useassa kohden, esim.
Pettingen tykönä 1713, jossa lvenäläisten laimat
joutuitvat hälviöön ja Hanko-niemen lähellä Riilah-
den puolella, heinät. 27 p. 1714, jossa urhollinen
suomalainen Nils Ehrenflöld 900:lla miehellä ja 38:lla
kanuunalla uskalsi mennä sotiin lvenäläisten kanssa,
joilla oli 20,000 miestä ja Mähintäkin 300 kanuunaa.
Tappelu kesti 3 tiimaa ja oli niin tulinen että noista
900:sta suomalaisista ja ruotsalaisista 700 miestä ja
5 upsieria tuottivat tai haawoitettiin. Loput eli 200
otettiin tvangiksi sekä Nils Ehrenflöld itse, puoliluo-
liaaksi haaivoitettuna. Venäläisistä kuoli 3000 ja
haawoitettiin 1,600. Venäjän zari Pietari oli itse
tappelussa ala-upsierin arivoisena; Venäläisten yli-
päälikköuä Aftrarin. Tämä oli menäläisten enstmäi-
nen moitto merellä ja zar Pietari otti sen perästä
amirali-arivon, mutta woitetutkin ansaitsimat kunnian.

muistamme esim. 1741 wuoden sodan, Anialan liiton
ja Viaporin lv. 1808.

Sangen häpiällinen sitä ivastaan on ruotsalai-
sille 1741—43 wuosicn eli n. k. Lappeenrannan
sota. He alkoitvat sen ilman syytä ja eripuraisuu-
den hengen kiihoituksesta, ja niinpä sitte heidän me-
netyksensätin oli sen jälteen. Vrangel, heidän ur-
hollisin miehensä, lyötiin kohta Lappeenrannan tykönä:
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Vaan kesät. 24 p. päästettiin wiholliset Män-
tylahden ivuorisolan läpitse, ja petos, jota kauivan
oli hiiskunut päämiesten seassa sai tämän jälkeen
ilmi-ivallan. Haminassa poltettiin kaikki: kruutikella-
rit, mara-huoneet, laitti mitä sotajoukolle tarpeellista
oli. Kauuunat särjettiin, tuli-luodit jakuulat häwitet-
tiin. Venäläiset tulnvat tähän lisäksi; he eiivät
woineet täsittäätan näin suurta telmottomuutta. Nyt
alkoi ruotsalaisten inhoittaivainen pato. Piltin mat-
kaa Haminasta Helsinkiin olisi ollut mukamia puolustus-
paittoja yltä-tyllin, mutta ruotsalaiset hyljäsitvät tii>
reimmiten kaitti ilman sodatta; Kymintartanon, Ah-
tventosten, Koskenkylän, Porivoon, Helsingin-tedon.
Semmoista patoa on tuskin nähty mailmassa.

sitte tehtiin Mäli-rauha ja lelmottomat sota-päälliköt
Lewenhaupt (edellä mainittua Lejouhufmudiu sukua)
ja Buddenbrock lcpäsiwät ruotsin sotajonkolla Hami-
nassa, jota muka piti warustettaman. Rutto ilmes-
tyi nyt ja tappoi mäestä taksi kolmatta osaa. Pe-
tollisuus, eripuraisuus ja päälikköin pclkurimaisuus
teki täydellisesti työnsä. Kun sitte ivihollinen julisti
lopun lväli-rauhalle, tuli sekasotku Haminassa ar-
lvaamattomatsi. Vaikkei ainoatakaan mihollista näh-
ty, oltiin jo aikeissa hämittää ja polttaa kaupunki
sekä kaitti sota-warat ja sitte paeta rientämällä!
Mutta kun ei mihollista kuulunut eikä näkynyt niin
lvähä hälvettiin, ja kun sitte saatiin lisää wäteä,
päätettiinpä ivielä seisoa.

Helsingin kaupungissa tapahtui todella mitä Le-
wenhauvt ennen pakomatkallansa oli suotta koto ajan
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peljännyt. Venäläiset saiwat hänen kierretyksi. Pol-
tettuansa sillan, jonka yli itäpuolelta tullaan kaupun-
kiin, luuli hän täällä oleivansa säilyssä ja sioitti lei-
rinsä Kampin kedolle. Mutta Venäläiset tiersiwät met-
sä-teitä hänen edellensä ja telkestivät häneltä maantien
Turkuun päin, samassa kun suuri weuäläiuen laiivasto
kartoitti pois ruotsalaisten laiivat Helsingin satamasta.
Sotajoukko oli tosin kehnossa tilassa, mutta suuri häviä
oli pois pestäwä ja kaikki sotamiehet olisiivat mielel-
lään antaneet henkensä alliksi päästäksensä siitä hä-
piästä ja pelastaaksensa isänmaan. Oli se sotajoukko
mielä niin suurikin että sillä hymin olisi pitänyt us-
kaltaman tapella. Mutta ei tapeltu, Maan tehtiin
semmoinen soivinto wihollisten kanssa että ne saiwat
Suomenmaan, ilman sen enempää waiwaa. Suoma-
laisten sotamiesten täytyi mennä kukin kotiinsa;
ruotsalaiset ivietiiu meritse, paitsi heivoislväti, jota
sai kulkea Tornion kautta. Vaan mitä ei kuollut
kunniallisessa sodassa, sen oli tauti tappanut. Ruot-
sista oli lähtenyt 25 tuh. miestä, hyiviu ivarustcttua-
sinne palasi 2,500, nekin ryysyissä ja sairaina. Vail-
la suurin syy tähän onnettomuuteen oli niiden herrain,
jotka, Rnotsin hllllitsioina siihen aitaan, oliwat mie-
lettömästi alkaneet tämän sodan, tehtiin ainoastaan
ne kaksi sotaherraa Lelvenhaupt ja Buddeubrock päät-
tömiksi.

Venäläiset saiwat tällä tatvoin Suomeu, maan
antciwat siitä takasi suurimmau osan, aina Kymin-
jokeen saakka.

Tämän osan setä edelliset ivenäläisten ivalloilut-
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set tahtoi nerokas Gustawi 111 ottaa takasin ja samas-sa poistaa sen häviän, joka tästä sodasta mielä ma-
kasi ruotsalaisissa. Hän alkoi "kolmen ajastajan so-
dan" M. 1788, ja meni hyivällä sotajoukolla rajan
yli. Mutta tässä tapahtui mitä ennen ei kuultu ei-
kä nähty ollut. Melkein kaitti upsierit tielsimät
meneivänsä lvihollisia ivastaan, sanoen kuninkaan lait-
tomasti alkaneen sodan, ilman säätyjä kuulematta.
Syy tämmöiseen uppiniskaisuuteen oli aatelisten wi-
ha, joilta kuningas hallituksensa alussa oli ottanut
pois heidän liikanaisen maltansa. Suomen herrat
unelmoimat jonlimmoista itsenäisyyttä Venäläisten
suojeluksen alla, toiset tahtoitvat ivähentää kuninkaan
ivaltaa. Oltiin jo aikeissa panna kuningas »ankeu-
teen, mutta hän puikahti heidän käsistänsä ja palasi
kiirehtien ruotsiin. Kaikki kansa ilmoitti mielisuosionsa
hänelle, ja mihansa uppiniskaisia mastaan, jotka nyt
saiwat ansaitun tuomionsa. Päämiehet mestattiin
tahi pidettiin ivankina ja ajettiin maan pakoon. Suu-
rin osa liittolaisista sai kuitenkin armon. Tätä ka-
pinaa kutsutaan An iala n liitoksi, kun liittokirja
on annettu sieltä elokuun 12 p. 1788. Häpiällisin
kaikista oli se että nämät liittolaiset keskellä sotaa
pitilvät kanssa-käymistä mihollisten kanssa. Kaikkiaan
lienee tähän liittoon kuulunut uoin sata upsieria, ivaan
niistä oli enin osa ivietelty. Nimet Hästeflo, lä-
gerhorn j. n. e. loistamat päämiehinä, maitta he
ivirtainsa snhteen oliwat alhaisempia. Päätenralit
Armfelt ja Hastfer oliwat wieteltyjä.

Jos kuningas heti sodan alussa olisi saanut moi-
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mallisesti käydä Venäläisten päälle, niin eipä tiedä,
miltei hänellä olisi ollut hymäkin menestys. Vaan
nyt katosi paras hetki hukkaan. Kahtena seuraatvana
wuonna sodittiin kyllä, mutta wenäläiset oliwat ehti-
neet päästä lvarustuksiin ja onni tuli ivaihetteleivaksi.
Näistä sodan waiheista tuli osa Uudellemaallekin.
Ruotsinsalmella sodittiin kaksi tuimaa meri-tappelua,
joista toinen tuli woitoksi, toinen tappioksi kummalle-
kin maltakunnalle. Elokuun 24 p. 1789 karasi we-
näjän laimasto ruotsin luoto-laimaston eli niin kuin
sitä kutsuttiin armejan laimaston päälle. Venäläis-
ten päämies oli Nassaun prinsi, ruotsalaisten ami-
ral. Ehrensmärd. Sota kesti 11 tiimaa. Osa menä-
jän laimastosta koetti amirali Krusen johdolla pääs-
tä ruotsalaisten taka, mutta ajettiin tiehensä. Sitä
mastaan onnistui Nassaun prinsille päästä laiivas-
tonsa pää-osalla Majan saaren salmen läpitse, johon
oli upotettu esteitä. Hän tuuti Ruotsinsalmeen ja
pakotti ruotsin laimaston koman ottelon perästä siir-
tymään Slvartholman suojaan. Mi ruotsin .aimoista
lensi ilmaan, ytsi upposi, 16 poltettiin, useita ammut-
tiin kelivottomiksi ja wiholliset weiwät miisi. Kuol-
leina, haamoitettuina ja mankeina menetettiin 45 up-
sieria ja 1,300 miestä.

Seuraamana wuonna, heinät. 9 p. karasi Nas-
saun prinsi toisteen ruotsin luotolaiivaston päälle, jo-
ta Gustawi 111 silloin itse johdatti. Venäläiset ko-
kiivat murtaa tien ruotsin laiivaston läpi nytkin. Kah-
desti he koettiivllt ja kahdesti he kuritettiin aika tap-
piolla pois. Pimeys katkasi taistelun. Vaan se uu-
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1808 wuoden sota tuli. Helnuluussa käwi Ve-
näjän joukot rajan yli, Ahivenkosken, Anialan ja Kel-
tisten tykönä. Artjärwellä tapeltiin hinkka. Mutta
Suomen sotajoukko oli käsketty pakenemaan. Tämä
sota muistutti Lappeenraunan sotaa siinä että kaikki
lvehkeet ylhäältä oliwat niin mielettömät. Eroitus
wain oli se että nyt hallitsi kuningas eikä säädyt, ja
että Venäläiset tällä kertaa alkoiivat sodan. Oli
siinäkin eroitus, että lvaikka asiat käiviivät nurin päin,
ei Suomen sotajoukko kuitenkaan kadottanut kunniaansa.
Ainoastaan yksi kohtaus oli häpiällinen ja se tapah-
tui Uudellamaalla.

vistettiin seuraamana aamuna täydelliseksi woitoksi
ruotsalaisille. Venäläiset kadottiwat 53 laitvaa ja
4000 miestä. Kuningas Gustawi 111 on Stockhol-
missa kuivattu patsaasen niissä Mirkamaatteissa, joi-
ta hän sinä päimänä piti. Nämät kaksi tappelua kuwaa-
ivat koko sodan. Se päätettiinkin Väärälän rauhalla,
eikä tuottanut mitään muutoksia ivaltakuntain kesken.

Maaliskuun 2 p. tuli Venäläiset Helsinkiin,
jossa he ruotsalaisten huolimattomuudesta saiwat suu-

reu sota-saaliin. Nyt rumettiin Viaporia piirittä-
mään mähemmällä mäellä .un mitä Viaporissa oli.
Tämä linnoitus oli silloiu ivahivempia, mitä olla woi.
Kummaltakin puolen ammuskeltiin suurta mahinkoa
tekemättä. Mutta petos kulti täällätin ja matkaan
saatti tapauksen, jota tulemainen mailma ihmettelee.
Viapori, jossa oli enemmän tuiu 2000 kanuunaa,
10,000 leiiviskää lruutia, 88 scta-alusta, rawinto-
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Vuosina 1854—56, kun sota oli Venäjän ja
länsiivaltain tvälillä, oteltiin monesti Uudenmaan ran-
noilla, esim. Hankoniemen ja Haminan tykönä. Län-
siivaltain laiwasto häivitti Stvartholman ja pommitti
kaksi muorokautta Viaporia, jota siihen aikaan oli
paljo heikommassa tilassa kuin m. 1808.

aineita tarpeeksi, 208 upsieria ja 6,000 miestä, an-
nettiin sotvinto-kaupalla Venäläisille 3 p. toukokuuta,
juuri kun meri oli aukeamassa ja apuakin olisi moi-
tu odottaa laimastolla Ruotsista, jostarlve olisi lvaa-
tinut. Sitä ei kuitenkaan ollut asia peljätä, koska
linnoitus oli niin runsaasti marustettu. Tämä ta-
paus oli mielä sitäkin kummallisempi, kun Viaporin
komentajana oli manha sotasankari, amirali Cronstedt.

Venäläisten johtajana oli van Suchtelen, joka
Miekkaalla kielellänsä sai Cronstedtin rikkomaan us-
kollisuutensa malan ja häiväisemääu entisen sotakun-
niansa.

Nils Grabbe. Pohjoisten maiden historiassa
ikäwä Kalmari-Unioni oli loppumaisillaan. Se oli
saattanut Ruotsin maalle sanomattomat rasitukset ja
Suomelle "ison Venäjän sodan", joka oli lähellä

Jos Uusimaa on sotaknnniasta köyhä, niin se
on ollut sitä rikkaampi suurista miehistä sodan ja
rauhan alalla, tieteissä ja taiteissa. Tässä ei ole
tilaa lukea heille täydellisiä elämä-kertoja, maan tah-
domme muutamille heistä lausua jonkun muistosanan.
Ensimäinen, joka mieleemme tulee on

Mainiot miehet.
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tehdä maamme "autioksi ja tyhjäksi" ihmisistä ja kai-
kista. Siitä ivihasta kerraU päästyä, railvosi täällä
Danit, hätvittäen rantojamme ja kaupungeitamme.
Semerin Norrby, Otto Rund, Junkkari Tuomas y. m.
on siitä ajasta hirtveässä muistossamme. Kun ei
ruotsista näitä mastaan apua saatu, siellä kun oltiin
Kristian II mallassa, ilmaantui omassa maassa
mies, jota "sissieu" lamalla teti Danien meri-ros-
tvoille lvahintoa. Se oli Nils Grabbe, Grabbactan
herra, jonka niminen maatila on lähellä Raseporia.
Hän marusteli itse pieniä luotolaisten lveneitä, joiden
päämiehenä hän liikkui Suomen lahdessa, nousten eh-
timiseen maalle, kussa tiesi Danein rostvo-joukkoja o-
letvan, tappaen heitä ja tehden heille kaikkea ivahinkoa
mitä taisi. Kun isommat joukot häntä läksitvät ta-
kaa ajamaan, purjehti hän kiireesti kauivas merelle,
ja piti wäliin tyyssiaansa Rääivelin seuduilla ja muual-
la, maan heti kun luultiin hänen oleman kylläkin kau-
kana, oli hän taas Suomenrannoilla ja Danein nis-
kassa. Hän oli samaa mallia kuin ison mihan ja
Lappeenrannan sodan aikana majuri Löfming, ja edel-
lisen sodan aikana Pohjan maalla kapteini Långström.

Kuu Gustawi Vaasa tvihdoin lv. 1523 pääsi ku-
ninkaaksi, lähetti hän sotaiväkeä Suomen maahan,
puhdistamaan sitä Daneista. Nils Grabbe sai ko-
mentoonsa Yhden niistä sota-joukoista ja lisäsi sillä-

kin kertaa ansioitansa. Danit ajettiin pois ja Gus-
tawi Vaasa sai täyttää työnsä: murtaa paatvin mal-
lan Ruotsissa ja Suomessa ja tuottaa uuden ajan.

Mikael Agri kola. Ia Gustawi Vaasa täyt-



36

tikin työnsä. Pimeys hämeni ja lvalistuksen säteet
sytytettiin maassamme. Kansalle annettiin Jumalan
sana. Niistä miehistä, jotka opin puhdistuksen työ-
tä toimittimat meillä on Mikael Agritola eteivin. Vaan
se ei ole hänen ainoa ja suurin kunniansa ; jos itse opin
puhdistus olikin suuri, niin oli sillä monta harras-
tajaakin, ja Agritolan nimi ei tuuluisi korkeammalta
kuin muidenkaau. Mutta Agrikolalla ou kunnia, jo-
ka on hänen yksinänsä, ja hänen nimensä tulee lois-
tamaan sitä jalommin, jota enemmän Suomen kan-
sa rupeaa itsensä tuntemaan. Mikael Agritola on
suomen kirjallisuuden isä. Vähemmän tärkeää
on siis, kun hänestä kerromme että hän syntyi Pär-
nän pitäjässä iv. 1512? alhaisesta säädystä — hänen
isänsä oli kalastaja; että hän aluksi kämi koulua
Viipurissa ja Turussa ja sitte kuulteli Lutheria ja
Melanchtonia Vittenbergissä, jossa hän tuli maiste-
riksi; että hän palattua kotimaahansa oli Turun kou-
lu-rehtorina ja mihdoin Turun pisftana, jolloin hän
leivitti puhdasta oppia. Tärkeämpää — ja ikuisesti
tärkeää on se että hän teki ensimäiset kirjat suomen
kielellä ja pani niin lamoin alun kirjallisuudellemme.
Siihen asti ja koko paamin aikana oli ainoastaan la-
tina pidetty sopimana kirjakielenä ja tuskin luultiin
Jumalalle muu kieli kelpaaivanlan. Tosin oli opin
puhdistus uykyään saattanut äidin kielet arlvoon, mut-
ta siinä maltakunnassa, mihin Suomen kansa kuului,
oli ainoastaan ruotsin kieli mukaiva eikä tuosta alhai-
sesta suomen kielestä ollut puhuminenkaan. Senpä
tähden Agrikolakin lausuu rukous-kirjassaan, joka oli
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hänen ensimäinen meidän aikoihimme säilynyt teoksen-
sa suomenkielellä:

Pyytäen näillä sanoilla ikäänkuin anteeksi sen ajan
mallitsemalta mieli-alalta, että hän oli ryhtynyt sem-
moiseen eriskummaiseen työhön.

Rukouskirjansa perästä painatti hän tärkeämmän
kirjan, nimittäin "Se Uusi testamenti, Sthm 1548."
jonka esipuheessa häu lausui: "maikka näillä kansoilla
(Karjalaisilla, Hämäläisillä, Pohjalaisilla, j. n. e.) on
monen kaltaisia puheen parsia ja lauseen-tapoja, niin
että jokaisella näistä maakunnista on jotakin toisista
eroamaa kielimurretta, niin kutsutaan kuitenkin koko
hiippakuntaa Suomenmaaksi (marsinais-Suomi), joka
onkin ikäänkuin toisten emä, sillä se tuli ensin kris-
tityksi ja täällä Turussa on koko maan emäkirlko ja
pispan asunto; sentähden onkin marsinais-Suomen
kieltä käytetty näissä Uuden testamentin kirjoissa,
kuitenkin niin että tarpeen mukaan toistenkin maa-
kuntain kieltä, lause-tapoja ja sanoja on niihin soivi-
teltu." Suomen kieli oli siis Agrikolan aikana
marsinais-Suomen puheen parsi.

Tämä hänenrukouskirjansa, jota painettiin Stock-
holmissa m. 1544, otettiin kuitenkin riemulla mastaan,
ja "sitä kulutettiin kaikkien suomalaisten käsissä."

"Kyllä se kuulee Suomen kielen
Joka ymmärtää kaikkein mielen."

Muila Agritola» suomentamia kirjoja on "Käsi-
kirja kastesta ja muista Christitunnan menoista,
Sthm. 1549", jota muun ohessa sisältää sen aikaisia
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3. Julkinen kihlaus tacaperinaiapi sala kihlan."
j. n. e. Samana wuonna painettiin "Messu eli
Herran echtolinen" ja "Se meiden Herran lesuren
Christuren pina, ylesnonsemus ja läimäisen astumus."
m. 1551 "Damidin psaltari." Sen esipuheessa lu-
ettelee Agritola runotawalla Suomalaisten muinaiset
jumalat ja sitä luetteloa on sittemin myöhemmät my-
tologian kirjoittajat noudattaneet. Mekin olemme sii-
tä ottaneet kappaleen "Hämeenmaahan." Saman
psaltarin esipuheessa luettelee Agrikola myös suomen
kielellä tekemät kirjansa seuramalla lamalla:

2. Quin ei kengen pidhe itzcnse toisen Mirkan se-
coittaman, nin mös ei yxiken muu quin pappi pidhe
amioskesku ychten antaman.

1. Sala kihlaus ei pide suinga amioskesku päät-
teinen.

"Neme regulat ia oiennuret lyhikaiseste osotta-
mat quinga amioskesku oikein, toimelisesta ia lailli-
sesta alietan ia pätetäu.

laiu sääntöjä naimisesta. Otamme tähän näytteeksi
muutaman kappaleen niistä säännöistä kielen touoksikin .*

"Kuin Abokirja ensin on

Sulast armost paits meidän ansion
Niin ota siis hytväksi tämä myös

Herran armosta läpitse pränttin

Ia Rukouskirjan sangen hyivän
Monist asioist täynens ja symän

Käsikirjan, Messun ja Passion

Sen jälleen sen Uuden testamentin

Sitte Alku opisto uskoon
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Näihin on lisättätvä kaksi myöhempää kirjaa: Vei-
sut ja ennustukset Moseksen laista ja pro-
phetista uloshaetut, ja Ne prophetat Hag-
gai, Sacharia, Maleachi. "Abc-kirja" on pe-
räti kadonnut, mntta katekismus sanotaan löytyneen
siitä ajasta, ja on tietysti se "alkuoppi uskoon", jos-
ta hän itse yllä mainitussa runossa puhuu.

Sigfrid Aronus Forsius. Syntynyt m.
1560 ja kuollut 1637(?). Henrik Carstenius syn-
tynyt 1612, kuollut pispana Viipurissa 1683 ja
Armid Forstadius, kuollut samana wuonna, oivat
kolme Helsingiläistä, kukin aikanansa mainio tieto-
mies; heidän elämäkertansa ei kuitenkaan ole niin
tärkeät mielestämme, että niille tähän antaisimme tilaa.

Daividin psaltari ilman työs
Kuin leikitse kullaisill kielille
Murheisill ja rasiaill mielille."

Vanhoissa käsikirjoituksissa on löytty seuraama
ilmoitus:*) "Missä armossa Suomen kansa oli k.
Gustawi II Adolfin aikana, kerrotaan kyllä historias-
sa, ivaan muun ohessa on merkittämä että Kristina
kuningattaren aikana yhdessä ainoassa pitäjässä eli
Porivoon pitäjässä oli syntynyt 4 kenralia ja 4 ö-
werstiä, nimittäin kenralit: Armid Wittenberg, synty-
nyt lohannisberg'issa; Arwid Forbus, lackarby'ssä;
Torsten Stålhandske, Hummelsnndissa jaKaarle Ruuth,
Bergesta'ssa ; ne neljä ömerstiä oli: Johan Witten-
berg, Mathias Forbus, Cobron ja Ruuth. Mainitut
') Ks. Finlands Allmänna Tidning w. 1851 u:o 24 ja ss.
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Armid Wittenberg taisteli koko sen sodan ai-
kana suurella miehuudella ja hänen nimeensä maini-
taan kunnioittamalla Hamelin, Nördlingen, Vittstockin,
Chemnitzin tykönä y. m. Kun Ban^r oli kuollut
ja Lennart Torstenson ei mielä ollut saapuwilla, teh-
tiin Wittenberg ylipääliköksi lväli-aikana. Semmoi-
sena sai hän uljaan moiton keisarin sotajoukosta ke-
sät. 19 p. 1641 Wolfenbuttelin seuduilla. Torsten-
sonin päämiehenä ollessa johdatti Wittenberg ruotsin
sotajoukon oikeaa siivua Breitenfeldin ja lankomitsin
tykönä, joissa kummassakiu ruotsalaiset Moittimat.
Monessa muussa tappelussa oli Wittenberg sen sodan
aikana; sitte hän seurasi Kaarle X:ä Gustamia sen
retkillä Puolassa taikka meni sitä maata jo edellä
walloittamaan. Warsowiassa hän joutui mankiutecn
ja tuoli Zamoiscin kaupungissa 1657. Hänellä oli
äärettömät lahjoitusmaat Suomessa, niinkuin siihen
aikaan tapa oli palkata suuria herroja mailla.

neljä kenraalia oliwat 30 wuotisen sodan paratta, ja
niiden elämä-kerrat omat sangen loistamat."

Arivid Forbus. Hauen snlunsa oli kolosin
Skotin maalta, josta useita jäseniä oli muuttanut
Ruotsiin ja Suomeen. — Täällä sitä sukua lvielä elää.
Sen skottilainen nimi oli oikeastaan Forthe beast, kun
joku sen esi-isä oli tappanut hirmuisen suuren kar-
hun. Arwid Forbus taisteli kunnialla 30 wuoden
sodassa, oli sitte guvernöriuä Pcmmerissa ja tvaltio-
neuivoksena. Han tehtiin Kokemäen mapaherraksi ja
sai koko Artjäriven tappelin lahjoitusmaakseusa, jossa
hän rakensi Kinttu lan, Ratulau ja Villikkalan tarta-
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Torsten Stälhandske oli Suomeen muutta-
nutta ruotsalaista sukua. 30 muotisessa sodassa oli
hän Suomen hemoismäen paalitko. Sama heivois-
iväki sai siinä sodassa ikuisen maineen — ja niin
Stälhandstekin. Missä ivoimallinen ryntäys, missä
urhollinen päälletarkaus tarmittiin, siinä oli Stål-
handske ja suomalaiset. Gustawi li Adolfin ensimäi-
sessä ivoitossa Saksanmaalla, Leipzigin tykönä oli
Stälhandske suomalaisineen sillä siwulla, jota kunin-
gas johdatti; hän anasti Tillyn kanuunat ja käänsi
ne wihollisia ivastaan. Stälhandske taisteli sitte Lech-
joella ja Nurnbergin tienoilla y. m. Liitzenin tykönä
oli kuningas taas sillä siwulla, missä Stälhandske ja
suomalaisetkin. Kuningas näki mustassaan rautaan
puettua heivoistväkeä ja sanoi Stälhandsielle: "ahdista-
kaatte loivasti noita mustia miehiä, ne tekemät meille
muuten suuren mahingon." Stälhandske ahdistikin ja
mursi rautamäen riivit. Kuningas kaatui ja hänen
ruumiinsa ympärillä taisteltiin tuimasti. Stälhand-
ske ja suomalaiset murentilvat Isolanin Kroatia. Woit-
to oli ruotsalaisten, mutta Pappenheim tuli riistä-
mään sitä lvoittoa heidän käsistänsä. Keskellä tulis-
ta tappelua kohtasi hän Stålhandsken ja kaatui. I-
hä senkin jälkeen oli Stälhandske ja suomalaiset mis-
sä wain werisimmin ja kowimmin oteltiin. W. 1644

not. Syntynyt m. 1598, kuoli hän 1665 Stetti-
nissä. Hän oli teettänyt itseltänsä lepokammion Por-
ivoon kirkkoon, johon hän myös cli lahjoittanut tul-
latun kalkiu, mutta hän haudattiin kuitenkin Riddar-
Holmin kirkkoon Stockholmissa.
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hän kuoli lapsetoinna. Syntynyt hän oli m. 1594.
Sotasaaliistansa lahjoitti hän Turun yli-opistolle
900 kirjaa.

Kaarle Ruuth oli niin itään Saksan sodan
suuria sankaria, ja myöhemmätkin sodat omat Por-
woon pitäjästä saaneet, uroitansa. Siellä syntyi Fa-
bian Berndes, sotaherra Kaarle X aikana, Johan
Kaarle Ramsay, Kaarle XII aikana; hänen meljensä
poika Anders Henrik Ramsay, ja Odert Reinhold
v. Essen, miimeinen ja mainioimpi kaikista, sekä

Kaarle Johan Adlercreutz, 1808 muoden
sankari. Hän oli syntynyt Kiialan kartanossa Por-
moon pitäjässä m. 1757. Adlercreutzin suku oli ko-
toisin Lohjan pitäjästä Tötarin talosta, josta esi-isät
oliwat kutsuneet itsiänsä Teuterström ja masta aate-
lisarivon saatua ottaneet nimen Adlercreutz. Tämä
Kaarle Johan Adlercreutz rupesi aitasin sotapalme-
lutseen ja oli 1788 kapteini. Hän ja Sandels oli-
wat niitä hartvoja suomen upseeria, jotka eimät kuu-
luneet Anialan liittoon. Mainitussa sodassa saikin
Adlercreutz jo suuren maineen ja haawoitettiin, niin-
kuin Döbelnkin Porrassalmen tappelussa. Adlercreut-
zin uljas aika on kuitenkin m. 1808 sodassa, milloin
hän johdatti suomalaisia moneen moittoon.

Tämäkin sota alkoi sillä että yhä main paettiin.
Sotia ei uskallettu, maikka woimat oliwat wihollisten
kanssa yhdenwertaiset. Pelättiin muka ivenäläisten
pääsemän taka, ja sentähden riennettiin mitä ehdittiin
Pohjan miimeisille perille, jossa kaikkien Suomen so-
tajoukkojen piti yhtymän. Harmoin ja joskus näytet-
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Sotajoukko oli närkästyksissään tullut Siikajoelle,
ja Adlercreutz askein saanut kenraladjutantin Miran,
jossa hän oli Klingsporia lähin komentaja. Kling-
spor oli täälläkin antanut käskyn pakenemiseen ja Ad-
lercreutzin piti sitä käskyä toimeen paneman. Ve-
näläiset oliwat jo taas suomalaisten kintuilla ja tun-
kimat niin kiiivaasti päälle, että tahtoiivat päästä
suomalaisien simutse Siikajoen jäällä. Suomen Mä-
ki oli liian hidaö menemään pois tieltä. Tässä päätti
Adlercreutz yht'äkkiä muuttaa sodan muodon. Hän
käski pakeneman iväkensä palata; he palasiivat hy-
lvällätin mielellä ja ryntäsiivät menäläisten päälle,
joiden sota-linia murrettiin. Se tapahtui huhtik. 18
päimänä, ja oli suomalaisten ensimäinen moitto.

tiin Viholliselle komakynttä, kun se tahtoi olla liian
kärkäs. Suomalaisten ylipäälittönä oli Klingspor,
miehekseen samaa tuonetta tuin Lemenhaupt.

Wenäläiset saiwat nyt luwan paeta, ja suoma-
laiset lähtimät wuorostansa heitä takaa ajamaan.
Mutta suomalaisten takaa-ajo oli hitaampi. Gus-
tawi IV Adolfin käskyt ja toimet oliwat niin typeriä,
ettei Paraista lvoitoistakaan saattanut mitään hyivää
tulla. Kuitenkin marsitvat suomalaiset kesällä hiljal-
leen alespäin pohjaisesta, moittaen menäläisiä useassa
tappelussa, niinkuin Uudessa Kaarlebyssä, Lapualla,
Alatvossa y. m. Adlercreutz oli yhä näiden moittoin
johtajana. Mutta tyhmät ivehteet ylhäältä, ja mält-

tämätöin sallimus pakottimat Suomen sotajoukon uu-
destaan palaamaan pohjoiseen, jolla matkalla Adler-
creutz moitti ja moitettiin. Kunniansa hän kuitenkin
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Mutta Adlercreutzin teot eitvät loppuneet tähän
sotaan. Kun toisteen oli tultu pohjanperille, otti
hän wirkawapauden ja meni Ruotsiin. Siellä oli kaik-
ki asiat mullin mallin. Kuningas teki yhden hullun
työn toisensa perään, eikä siltä näyttänytkään kuin
olisi hänen wehkeillänsä woitu estää wenäläisiä wal-
loittamasta ruotsin maatakin, niinkuin he jo oliwat
walloittaneet Suomen. Kaikissa muissakin ivaltio-
toimissa oli sanomatoin epä-järjestys. Seuraus täs-
tä oli, että koko ivaltakunta rupesi hajoamaan. Kaikki
ymmärtätväiset ihmiset näkiivät sen, eiwätkä tienneet
muuta neuivoa kuin järjettömän kuninkaan syöksemi-
sen istuimeltansa. Se tapahtui maaliskuun 13 p.
1809. Adlercreutz oli siinä ikäivässä toimessa pää-
miehenä ja otti kuninkaan mangiksi sen omassa lin-
nassa ja ilman kenenkään merta muodattamatta, pait-
si erään homi-metsästäjän, Greiffin, jota kuningas
kiwi otettaessansa sai mähän pistetyksi miekan kär-
jellä käsilvarteen. Se tapaus pelasti kumminkin ruot-
sin waltakunnan perikadosta ja järjestys tuli maa-
han. Rauha tehtiin Venäjän kanssa syyskuussa sa-
mana wuonna. Suomenmaa tuli Venäjän alle.

säilytti — ja samoin hänen sotajoukkonsa. Kun näis-
tä tapauksista löytyy kertomuksia Suomen kielelläkin,
emme ota niitä tässä lameammalta jutelluksemme.

Enin osa Suomen sotilaita ja upseeria palasi
kotimaahansa, ivaan Adlercreutz jai Ruotsiin, jossa
hän nousi wielä korkeampiin Mirkoihin. Kuitenkin ke-
hoitti hän kaikkia wanhoja sotatoweriansa palaamaan
Suomeen, johonka hän itsekin näkyy itatvöinneen.
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Adlercreutz oli kaunis muodoltaan, hupainen ja
kohteliainen käytöksessään. Nuorena harjoitteli hän
ahkerasti ruumiinsa ivoimia, oli harras metsästäjä
ja paralta ratsumiehiä koko ruotsin ja suomen sota-
joukossa. Kiialassa piti hän mieraille hylvän suun
ja hymän yö-sian. Ruotsissa häntä suuresti kunni-
oitettiin taitonsa, neronsa, urhollisuutensa ja rehelli-
syytensä muotsi.

Kentiesi olisi hänkin tullut, jos elon-aitaa olisi kestä-
nyt. Vielä Ruotsin Mirassa ollessansa käivi hän so-
taa Saksanmaalla, Napoleonia mastaan w. 1813,
jossa ruotsalaisten ylipäälikkönä oli heidän walittu
perintöruhtinaansa Kaarle Johan. Adlercreutz oli
häntä lähin sotapäälikkö ja johdatti taas urhollisesti
ruotsalaisia Leipzigin tykönä. Myös Norjan sodassa
1814 oli Adlercreutz perintöruhtinasta lähinnä, ivaan
se sota ei ollut iverinen eikä kestänyt kauivan. Piansen jälteen otti hän eron iviroistansa ja kuoli elok.
21 p. 1815. Hän haudattiiu Riddarholmin kirkkoon
edesmenneitten kuninkaitten ja sankarien joukkoon.
Hautaaminen tapahtui masta huhtik. 18 p. 1816,
Siikajoen tappelun muosipäimänä.

Elias Lönnrot, se mies jota Suomen kansa
ijäti on kunnoittawa itsensä tuntemisensa herättäjänä.
Hän on päättänyt ja malmiiksi saanut Agrikolan työn.
Hän on yhdistänyt Suomen kansan muinaisuuden
hengen, waikuttamaan nykyisen hengen kanssa suurta
tulewaisuutta meille. Harwa kuolemainen on niin

Viimeksi meidän tulee mainita että Uudella
maalla on syntynyt ja asuu
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onnistunut tarkoituksissaan kuin Lönnrot; se pun, jon-
ka hän on istuttanut, kasivaa jo mihantona ja milt'ei
tuota hedelmiä, josta Suomi nauttii wirwoittawaa
nestettä.

Nyky-aika tuntee Elias Lönnrotin ja ylistää hän-
tä, mutta tuletvaiset kansat rakentamat hänelle muis-
toonsa kukistumattoman patsaan.

Uudella maalla on myöskin elänyt ja asunut yli
30 lvuotta suuri runoittamme Johan Ludomik Ru-
neberg, josta emme kuitenkaan tässä ota puhuaksem-
me, sillä halullinen lntia saa hänestä täydellisen, hu-
tvittaivan ja kauniisti tehdyn elämä-terran kuivaleh-
dessä "Maiden ja Merien Takaa" 1865 alkumuodesta.

Uusimaa on kirkto-asioissa jaettu kahdelle hiip-
pakunnalle, Turun ja Porivoon. Edelliseen kuu-
luu: Raseporin läntinen promastikunta eli seuraamat
pitäjät: Ingo, Karja, Karjalohja, Pohja ja Tammi-
niemi, Tenhola ja Kisko sekä Raseporin itäinen pro-
mastikunta eli Lohjan, Lopen, Vihdin, Espon, Kirk-
konummen ja Sjuntion pitäjät. Porivoon hiippakun-
taan kuuluu: Uudenmaan prowastikunta eli Helsin-
gin, Nurmijärmen, Sipon ja Tuusulan pitäjät; Por-
moon tuomioproivastikunta eli Porivoon, Lappträstin,
Lowisan, Mäntsälän, Myrskylän ja Pärnän pitäjät,
sekä Haminan promastikunta eli Haminan, Kymin
ja Pyhtään pitäjät. Laki-asioissa kuuluu suurin o-
sa Uuttamaata Turun hoivi-oikeuden alle. Ainoas-

Nudenmaan Kunnallinen
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Vesistä täällä mainittakoon Anttijärivi ja
Hirsijärmi Kiskossa, sekä Karjan joki Vihdin ja
Lohjan pitäjästä Pohjan lahteen. Meri tekee täällä
symiä lahtia, esim. lviimeksi mainittu Pohjanlahti;
niiden siivuilla on tauwas pistäiviä niemiä esim.
Hankoniemi ja Bromarf. Rannikkoa Tenholasta In-
gon pitäjään on luotoinensa salmillensa syystä Ylis-
tetty kauneutensa tähden, Bromarfin kappelilaisia ke-
hutaan äiveriäiksi, Pohjan neitosia kauniiksi. lugon,
Pohjan ja Tenholan pitäjäin ynnä niiden kappelien
asujamet omat ruotsalaisia, Kiskon ja Karjalohjan
ynnä Sammatin asujamet suomalaisia. Barösalmi
on kaunis satama Ingossa. Toinen satama on Tivär-
minne 3 penikulmaa Tamminiemen kaupungista Poh-
jan pitäjässä. Karjan pitäjässä on Mustion rauta-
pruuki (I_inä6_-), manhin Suomessa, käymässä joKaar-
le IX aikana, jolloin sitä kruunu käytti, niinkuin isot
aitoja jälkeenkin päin. Pohjan pitäjässä on Fiskarin
mainio pruuki ja Tamminiemen kaupunki, joista toi-
sessa paikka enemmän. Kiskossa on Orijärwen 50

I. Raseporin läntinen kihlakunta, joka si-
sältää Ingon pitäjän ynnä Degerbyn kappelin ja Fa-
gerwikin pruukin, Karjan pitäjän ynnä Snaftpertunan
kappelin ja Mustion pruukin, Pohjan pitäjän, Ten-
holan pitäjän ynnä Vromarfin kappelin ja Karjaloh-
jan pitäjän ynnä Sammatin kappelin sekä Kiskon
pitäjän.

taan Viipurin läänin osa kuuluu Viipurin hoivi-oi-
keudelle. Käytämme tässä kihlakuntain jakoa; ne
oivat seuraaivat:
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11. Raseporin itäinen kihlakunta sisältää
Lohjan pitäjän ynnä Nummen ja Pusulan tappelit,
Vihdin pitäjän ynnä Pyhäjärtven tappelit, Sjuntion,
Kirkkonummen (Kyrtslätt) ja Espon pitäjät. Lohjas-
sa on etelä-puolella ruotsalaista, pohjaispuolella sekä
kappeleissa suomalaista mäkeä. Vihdin pitäjässä a-
suu sekaisin ruotsalaisia ja suomalaisia, Maan Pyhä-
järmen kappelissa pelkkiä suomalaisia. Sjuntion, Kirk-
konummen ja Espon asujamet omat niinikään ruotsa-
laista paitsi ylimaan puolella, jossa asuu suomalaisia.
Vesistä mainittakoon täällä Enäjärmi Vihdin pitä-
jässä jaLohjanselkä saman nimisessä pitäjässä. Siellä
on Ojamon rauta-kaimos, manhin Suomessa, josta on
saatu parasta malmia. Lohjan kedolla piti mui-
noin Uudenmaan ja Hämeen hemois-mäki harjoituksian-
sa. Vihdin pitäjässä on pruukeja ja useita wanho-
ja aatelis-kartanoita, esim. Munckin sumun Iriala,
Hästeston Sko, Knorringin Terivalammi, Ekestubben
Olkala, Tottin Kourla. Sjuntiossa on Sjundby ja
Sividja, josta NuijasodanFlemingiä kutsuttiin "Smid-
je-Klas." Kirkkonummen pitästä lähtee pitkä niemi,
Porkkala nimeltä, Suomenlahteen. Samassa pitäjässä
on Hirsalö (Hirwisalo), Sundsberg (Adlercreutz),
Strvmsby, Bergsta y. m. kartanoita. Espon pitäjä
on melkein täynnä herras-taloja, josta useat omat

sylen sytvä ivaski-kaiivos, aivattu 1760 w. paikoilla;
sen ivaskia on taottu Antflogin pajassa, Pohjan pitä-
jässä, jossa meidän aikoina on ollut iverka-tehdaskin.
lussarön saarella lähellä Tamminientä on kruunu
kaiwattanut wangeilla rautaa.
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111. Helsingin kihlakunta. Tähän kuuluu
Helsingin, Nurmijäriven, Mäntsälän ja Sipon pitäjät
ynnä Viimemainitun kappeli Ostersundom, Tuusulan
p. ynnä Kellokosken pruukinseurakunta ja Porwoon
p. ynnä Porwoon, Askolan jaPukkilan kappelit. Mo-
lemmin puolin Helsinkiä on kaksi syivää lahtea, Es-
pon lahti ja Kronbergsfjärd, jonka toisella puolen
on Degerö, ennen saari, nyt niemi. Seutu on yleen-
sä tasaista. Porwoon ja Vantaan (Helsingin) joet
tayivät tästä mereen. Sipon pitäjä on ruotsalais-
ta; Porivoossa asuu rannalla ruotsalaisia, ylempänä
setä kappeleissa suomalaisia; sekasin Tuusulassa ja
Nurmijärivellä; Mäntsälässä pelkkiä suomalaisia. Kar-
tanoita on koolta, erinomattain Helsingin pitäjässä,
joista mainittakoon Härtonäs (Stjernscantz), Domar-
by (Kamaleff), Degerö (Rokassotvstij), Gumtäckt (v.
Bonsdorff), Meilans (Besborodko), Hoplats, Häkans-
böle, Tali (Rotkirch), Botby, Munksnäs (Ramsay),
Stansmit (Edelheim) y. m. Nurmijärivellä on Ky-
täjärivi, Numlahti (Carger); Sipossa Eriksnäs. Kel-
lokosken kartanon omistaja on hra Björkenheim,
mutta rautapruukin hra Wahren. Porwoon lähellä
on Dregsby, Gammelbacka, Stensböle y. m. Muis-
tettamat niillä seuduin on myös Kiiala, mainion Ad-
lercreutzin koto ja Kroksnäs, jossa Runeberg nykyjään
asuu. Helsingin pitäjässä on Wantaan pruuki ynnä

main Helsinkiläisten kesä-asunnoita Mähällä maa-alal-
la: Espon kartano (Myrberg), Trästända (Karamsi-
nin rouwa), Dalsmit, luwa, Bodom (Björksten),
Tawasttulla (Rotkirch) y. m.
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IV. Pärnän kihlakunta, johon kuuluu Pärnän
p. ynnä Liljendahlin kappeli jaKoskenkylän (Forsby)
pruuki, Myrskylä (Mörskom), Lappträst ynnä Art-
järiven (Artsjö) kappeli, Strömforsin kappeli, Eli-
mäen p. ynnä Anialan kappeli. Hämeenmaahan kuu-
luu tässä litin ja Orimattilan pitäjät. Pärnässä
on kansa ruotsalaista; sekaisin ruotsalaista ja suoma-
laista Mäkeä on Myrskylässä ja Lappträskissä ; Eli-
mäellä ja Anialassa on mäki suomalaista. Wesiä on
täällä Koskenkylän joki (Forsby), jota Säätsjäriven,
Artjäriven y. muista mesistä laskee Pärnän lahteen;
Lappträskin pitäjässä on saman niminen järivi sekä
Pyhäjärmi. Täälläkin, niinkuin edellisissä, on ranta
täynnä kauniita saaria ja luotoja. Pettingen tultu-
iväylää kehutaan syystä kauniiksi. Pärnässä on koolta
lvanhoja ja suuria kartanoita, esim. Tiusterila (Tju-
sterby), jossa on ollut peltolalujen paja, ennenkuin
rumettiin konepajoja niin monessa kohden maatamme
laittamaan. Täällä syntyi Mikael Agritola ja täällä
on asunut suuria sukuja, niinkuin Creutz, Boye, y. m.
Muinain täällä kaimettiin hopeata ja saatiinpa kir-
kon kalkki omasta hopeasta. Pärnän pitäjässä on
Loivisan kaupunki, josta toisten enempi. Elimäellä
tehdään hyivää juustoa Moision ja Mnstilan karta-
noissa. Werälä samassa pitäjässä, on muistettaiva
sentähden, että siinä tehtiin rauha joka lopetti "kol-
men ajastajan sodan."

Sillbölen ja Hämeenkylän (Tatvastby) rautalaimokset.
Helsingin kaupungista, katso silv. 62.

Anialassa on Ummeljoen suuri saha; sen isäntänä
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oli aikanansa Längman, joka lahjoitti jälteensä jää-
män omaisuutensa (300,000 hop. ruplaa) Suomen
ja Ruotsin kansoille. Pärnässä on Koskenkylän rau-
tapruuki ja Kymin ivarrella Strömfors.

V. Kymin kihlakunnan läntinen osa on man-
hastaan luettu Uuteenmaahan, ja sisältää Pyhtään,
Kymin ja Wehtalahden pitäjät ynnä Sippolan kap-
pelin. Maa on täällä epätasaisempi ja Kymi-joen
seudut lvaihettelemat muodoltansa. Mainitun joen
länsi-haara juoksee kaaren mutaisena Pyhtään saaren
siivua, leiviääfti Tammijäriven nimellä lvähän ja täy-
pi kahteen haaraan Ison Ahtvenkosken (Abborfors)
molemminpuolin. Itäinen haara kuohahtaa ales Kor-
kiakoskesta, jakaupi kahteen, sekin ja käy länsipuolella
Kymin linnoituksen ja idässä Kymin kirkon ympäri.
Kotka ja Ruotsinsalmi omat muistettamat 3 ajasta-
jan sodasta. Edellisen ivarustiivat Venäläiset, samoin

kuin muita paikkoja rajallansa esim. Fort Slaiva, jäl-
kimmäisessä oli kaksi meristä tappelua.

on kartano Bromarfin kappelissa Tenholan pitä-
jään. Riilahden kartano on komea sisältä ja ulkoa;
siellä on kallis joukko maalaus-lumia; sen ympäril-
lä on kaunis puisto ja yrttitarha setä tasmihuoneet.

Näissäkin pitäjissä asuu lvielä ruotsalaisia sekaisin
suomalaisten kaussa.

Paikkakuntia.
Riilahti
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Hankoniemi on Suomen eteläisin kärki, kuuluen
Pohjan pitäjään. Kun meri kauheasti jyryää ja
kuohuu syksyisenä yönä, ja laima lentelee sen ivah-
dossa, tietämättömänä missä ollaan ja milloinka
paiskataan aaltojen niskasta muruiksi jollekulle karille,
silloin on lohduttama näkö tämän majakan malo joka
kaukaa myrskyn takaa pilkoittami merimiesten silmiin.
He tietämät, ettei sen loiston ja heidän Malillansa
kumminkaan ole murentamaa karia, jos he lvoilvat
pitää haaksensa oikeassa mäyläsfä ja pysyä aukealla
merellä. Semmoinen paikka kuin Hankoniemen seutu
olisi hirmuinen kaikille purjehtimille ilman tuota lois-
tomajakkaa. Se ei olekaan itse niemellä, maan 3H
Mirstaa siitä, Rotsaari (Ruotsinsaari?) nimisellä ka-
rilla, jossa asuu 3 loisto-ivartiaa, 4 meri lietsaria
ja 2 oppilaista. Jäiden lähteissä ketväällä Virite-
tään loisto ja sitä pidetään joka yö aina ivalaisemasfa
toukokuun 27 päitvään asti, iviritetään taas heinät.
13 ft. ja sammutetaan syksyllä meren jäätyessä. Lois-
to maihettelee jota minuutissa niin että 40 sekundia
on pimiä ja 20 sekundia walo. Itse Hankoniemi on

Entisen Porin rykmentin pääliktö kreimi Aminoff, jo-
ka 1808 muoden sodassa seurasi Klingsporia, oleske-
li täällä miimeiset elämänsä ajat. W. 1835 kämi
häntä kaikki Porin rykmentin entiset upsierit teriveh-
tämässä tammik. 26 p. Heidän esimiehenänsä oli
maaherra Langenftöld. Näitä upsieria oli mielä 28
elossa. Kreimi Aminoff oli silloin 80 ivuotias.

Hankoniemen majakka.
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santaista kangasmaata, harwaan asuttua, tunnes se
lähempänä tärkeä muuttuu kallioksi, mihin mesi on
kaiivanut syiviä koloja. Kaksi linnoitusta, Gustafs-
wärn ja Gustawi Adolfin linna, on kallioilla, lä-
hellä kärkeä. Näiden seutujenfotamuisteista katso siiv. 28.

oli kauwan aitaa ainoa Suomen maassa, mistä
saatiin tilata koneellisia rauta-kaluja. Vaan nyt on
konepajoja ilmestynyt koolta, ettei niistä suinkaan e-
nää ole puutetta. Höyry- ja muita koneita sekä maa-
iviljelykseen että muihin keinoihin tehdään jo Turus-
sa, Tamperetta, Porissa, Helsingissä, Oramaisissa,
Kemiössä, Varkaudessa, Mustialassa ja missä teh-
täneekän. Mutta Fiskarin pruuki on mieläkin mel-
kein ainoa mistä teräskatuja saadaan ja niitä sem-
moisia ettei ulkomailta tuodut ole parempia; se on
imeläkin suuriu pruukin-laitos ja melkein suurin kar-
tano maassamme. Sen alle kuulu maatiloja, Per-
niön, Pohjan, Tenholan, Kiskon, Karjalohjan, Kar-
jan ja Someron pitäjissä, yhteensä 76 manialla ynnä
seuraamat kaitvokset ja pruutit: 1) Orijäriven ivaski-
kaimos Kiskossa, 300 jalan symä, löydetty m. 1757,
josta entisiin aitoin (1804) saatiin 791 tippuntaa

toastia muodessa, maan joka nyt on ehtynyt. Mui-
noin sitä käytiin halulla katselemassa, sen aivaria
maanalaisia salia, joiden kattoa wahwat pylmäät oli
jätetyt kannattamaan. 2) Malmbergin, Haukian,
Pahalahoen, Charlottebergin ja Kilkatan rautakaiivok-
set. 3) Kärtelän waski-pruuki Karjalohjalla, aljettu

Fiskarin pruuki
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Fiskarin pruukissa on nykyään kantipaja, jossa
taotaan malmia Kosken sulattimesta; maskipaja, al-
jettu m. 1818; teräskalu-paja, aljettu 1830; konepa-
ja, aljettu 1836 y. m. Fiskarista on miety ulkomaille
(Viron ja Liitvinmaahan) meitsiä, kynttilä-jalloja,
luistimia, saksia j. n. e. jotka myös oivat hyiviu tun-
netut omassa maassa. Vuodesta 1826 on pruutilla
ollut koulu.

Tätä pruukia rumettiin käyttämään m. 1649.
Ensimäinen haltia oli Turun kauppias P. Thorivöst.
Sittemmin siinä on ollut herrana, John Montgomery,
C. & W. Tottie, I. lenning, R. Finlay, I. K C.
Hasselgren, Björkman ja miimeksi John Julin, ny-
kyinen omistaja, joka sen onkin tehnyt siksi kuin se on.

1765. 4) Kosken rautapruuki Perniössä. 5) Antflog.
6) Emiliedalin saha ja mylly Kiskossa. Muita kar-
tanoita on Haapaniemi Kiskossa, entisiin aitoin Hor-
nin sumun oma ynnä Gennäs ja Sällmik Pohjan
pitäjässä.

kaksi pruukia, joista edellinen on Pohjan pitä-
jässä, lvähäisen kosken partaalla, jälkimmäinen In-
gossa; molempain omistaja on mapaherra Hisinger.
Billnäs sai alkunsa m. 1642 ja on aina ollut yh-
distettynä Fagertvikin (Vaaterin) kanssa, jottei siinä
ote mitään uljaita asunhuoneitataan. Siinä on kan-

Tämän pruukin satamassa on taaja laiman kul-
ku ja sen asujanten luku metää mertoja mähemmille
kaupungeille.

Billnlls, Fagerwik,
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Fagermikin pruuki on meren rannalla ja aseman-
sa sekä rakennustensa suhteen maan uljaimpia. Sen
nimikin merkitsee kaunis-lahti. Pruukin rakensi 1642
Kaarle Billsteen, Billnäsin herra, jonka sumulta Mi-
kael Hising osti molemmat pruukit ynnä Skogbyn
lv. 1720 paikoilla. Hänen poikansa, lvuorineuivos
Johan Hisinger, laajensi molempia pruukia, ja omat

ne yhä pysyneet samalla sumulla. W. 1775 paloi tä-
mä pruuki. Rakennukset omat enimmästi limestä, kirk-
ko on aiman lähellä, jossa on mähäiset urut ja johon
pruukin isäntä palkkaa papin. Kartanolla on kaunis
puisto ja yrtti-tarha sekä kasmi-huoneet.

ki- ja naula-paja, saha, teräs- ja rauta-mylly y. m.
Malmi tuodaan sinne Metsä-kylästä (Skogby). Bill-
näsiä kutsutaan suomeksi Pinjasten pruukiksi.

Paikarin tölli

Siitä on samanlainen juttu kuin monesta muus-
ta manhasta kirkosta. Kaksi ikeesen sidottua härkää

Lohjan pitäjä on niitä Uudenmaan sydän-seutu-
ja, jotka hymin kestämät merrata ylimaiden kauniim-
piin. Lähellä Lohjaan selkää on Paloniemen kartano.

on Valkijärtven rannalla Sammatin kappelissa Kar-
jalohjan pitäjää. Ulkomuodoltaan ei se ole niin eri-
nomainen, ettei niitä olisi Suomessa monta senlaista.
Vaan se on kaikille Suomalaisille rakas: siinä on
syntynyt Elias Lönnrot.

Nihdin kirkko.

Paloniemi.
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oivat kaksi kartanoa, lähellä Helsinkiä, Turkuun päin
mentäessä. Siinä on sylvälle käypä lahti, Hoplaks
(Hopialahti), jonka reunalla nämät kartanot omat,
niinkuin siinä on paljo muitakin kauniita asunnolta.

laskettiin käymään ja kuhun ne seisahtaisi, siihen kirk-
ko rakennettaisiin. Härät seisahtuimat järivcn ran-
nalle ja siihen kirkko. W. 1772 rakennettiin uusi,
ja se manha myytiin huutokaupassa 6^ riksiin, tello-
kastari 2 riksiin. Kaikki hiitvitettiin mitä kirkossa
oli, yksin haudatkin. Niin on monessa kohden lim-
allakin tapahtunut maassamme. Uuden kirkon poltti
ukkosen tuli w. 1818, heinäkuun 22 päiivänä. Suu-
rilla kustanuksilla rakennettiin kolmas ja sinne toimi-
tettiin urut. Senkin poltti ukkonen w. 1846, elot.
8 p. ja Vihdissä on nyt neljäs kirkko.

Hoplaks ja Munksnäs
Sjundby, katso simu 48.

on kartano Sipon pitäjässä, ja siitä seuraama satu.
Nuijasodan aitana sitä hallitsi eräs kreimi Wittenberg,
joka piti Sigismundin puolta. W. 1599 tuli Kaar-
le herttua Uudelle maalle ja piti miehinensä majaa

oivat kaksi maakartanoa lähellä Helsinkiä itäänpäin.
Niitä kartanoita on silläkin puolen koolta — ja kauniita.
Degerö on ivapaherra Rokassowftijn ja Turholm on
kruunun wirkatalo, jota nykyään pitää kauppaneuwos
H. Borgström.

Degerö ja Turholm

Eriksnäs (Erkkiniemi)
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7 ivirstaa Porwoosta on Dregsbyn kartano. Lähellä
sitä on Stälarmin mäki, josta on kansan muis-
tossa Pysynyt seuraama juttu.*) Samana wuonna
(1599) kuin Kaarle herttua poltti Eritsnäsin oli e-
räs Stälarm isäntänä Dregsbyssä. Lieneekö tämä
Stälarm ollut sen urhollisen Stälarmin sukua, josta
puhutaan Nuijasodan historiassa? Se Dregsbyn Stäl-
armi tahtoi tappaa herttuan ja asettui Mäjymääu
häntä sillä mäellä, mäkitiensä. Ei se kuitenkaan luon-
nistunut ja Stälarmin täytyi paeta.

Sipon pappilassa. Hän aikoi täällä hätvittää Sigis-
muudin iviimeisetkin moimat ja hukuttaa muiden seassa
Erkkiniemen herran. Sipon sen aikuinen kirkkoherra,
Mäster Anders, lähetti salaa paltveljansa kirjeellä
ilmoittamaan tätä kreimille, joka heti läksi patoon.
Herttua tuli kartanoon, mutta kreimiä ei löytty, ai-
noastaan kirkkoherran kirje oli pöydälle unhotettu.
Tästä julmistui herttua, tuotti kirkkoherran heti pai-
kalle ja mestautti hänen, samassa kuiu talo poltettiin.

Dregbsby.

Neljä wirstaa Dregsbysta poit.ee tie Borgnäsiin,
ja siinä on Haltisten kylä, jossa on säilynyt kum-
mallinen taru. Muinoin on eräs ruotsin kuningas
wainonut iveljensä poikaa, nimeltä lulus, joka seura-

tiensä on oleskellut pakosalla eräässä mökissä Haltis-
ten metsässä. Jota päitvä täivi lulus, puettuna ivai-
mo-ivaatteisiin, kylästä rnokaa hakemassa. Kerran
tuli kuninkaan lähettiläät Nikulan taloon, prinsin

*) Niimät kaksi juttua, samoin luin edellisen olemme ottaneet

ruotsalaisesta trllu_Bt. i lecl-ninFai-.
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siellä ollessa. Emäntä ajoi hänen tiuskomalla kehtoja
pesemään, joten mainoojat pettyitvät. Tämä muis-
tuttaa Gustawi Wasan oloa Dalaen maassa. Kun
prinsi oli talmen elänyt korivessa, sanotaan häntä la-
katun wainoamasta, ja sitte hän katosi seuduilta ; mut-
ta eräs kukkula lähellä hänen tyyssiacmsa pitää ivielä
luluksensaareu nimeä, ja polkua, jota hän knlki ky-
lässä, kutsutaan Inluksen tieksi. Muutamat luule-
mat tämän olleen Erik XIV:n pojan Gustamin, joka
oli pakolaisena, toiset armelemat äsken mainitun Stäl-
armin muuttuneen sadussa priusitsi.

edellinen näistä on Kymijoen suulla, toinen on nimi-
sessänsä pitäjässä. Näistä ei ole sen enempää sanot-
tatvaa, kuin että Pyhtään kirkko on lvanhoista ajois-
ta, Myrskylän taas uudempi.

Pyhtään ja Myrskylän kirkot,

Kun Kaarle herttua oli Ruotsissa moittanut
iveljensä pojan Sigismundin, Puolan kuninkaan,
ja itse nousnut ruotsin kuninkaan istuimelle, läksi
hän sotaan Sigismundia mastaan Viron ja Lumin
maahan. Siellä hän kuitenkin moitettiin tuimassa tap-
pelussa Kerkholman tykönä (1605) ja oli mankiuteen
joutumaisillaan; mutta eräs liimiläinen aatelismies,
Henrik Wrede, antoi hänelle heivosensa, jolla hän pää-
si pakoon. Viholliset tappoimat Henrik Wreden, maan
Kaarle kuningas palkitsi jalosti hänen jälkeisensä,
siten että hän heille lahjoitti Anialan kartanon, yn-
nä muita maatiloja joihin kuului ei ainoastaan ko-

Aniala.
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Ratilla on kartano Artjänven kappelissa, kreimi
Armfeltin oma; Korkiakoski on jo mainittu koski
Kymijoen suulla; seutu on muistettama 1742 ja 1788
tvuosien sodista; Ruotsinsalmi (BvsnBl_Bunä nisä
kort Blava) on siinä lähellä ja myöskin muistettama
1788 ivuoden sodasta.

to nykyinen Anialan kappeli, maan suuret tilukset E-
limäellä ja mualla. Anialan kartano oli Vreden
sumulla aina muoteen 1837, jolloin sen osti kreimi
Creutz ja myi sen taas m. 1842 suomen kruunulle,
joka sen lahjoitti Snomen senaikaiselle kenrali-tuiver-
nörille ruhtinas Menschikoffille. Kartanon asuinra-
tenus oli ennen limestä, mutta ivenäläiset häivittilvät
sen kolmen ajastajan sodassa. Wreden sumulle kuu-
luu mielä kolme kartanoa, Wredenkylä ja Rabbelugn
Anialassa sekä Werälän kylä Elimäellä.

Wiipurin läänin kadotettua Venäläisille, tehtiin
takoisesta Suomesta eri lääni, nimellä Kymin karta-
non lääni. Itse sen niminen kartano on Kymin pitä-
jässä ja mainitaan jo 13 sataluivnlla, jolloin sitä
hallitsi mahtawa Bo Jonsson Grip, se sama jolla yh-
teen aikaan sanotaan olleen .äänityksenä koko Suomen-
maa. Bo Jonsson lahjoitti Kymin kartanon Vad-
stenan luostarille, joka siitä käivi lauman aikaa oi-
keutta 14 sataluivulla. Tämä kartano oli sitte lah-
joitusmaana nuoremman Sten Sturen leskellä Kris-
tina Gyllenstjernalla ja on myöhempinä aikoina ollut
Fersenin sumulla. Kruunu osti sen 1790; Karta-

Kymin kartano.



60

non tilalla rakennettiin linnoitus; mutta se hyivä lo-
hi-wesi ynnä pellot ja niitut lahjoitettiin Walamon
luostarille. On muuten Kymin seutu muistettama
1742 ja 1788 muosien sodista.

Tämän niminen ivähäinen kaupunki on Pohjan
pitäjässä 11 penikulmaa Helsingistä ja 14 Turusta.
Nimensä se luultatvasti on saanut niistä tammeista,
joita muinoin sanotaan taswaneen sillä niemellä Poh-
jan lahden siwulla, mille kaupunki on rakettu. Sen
alku käy hämäräisiin aikoin. Jos Pohjan lahti on
se "Hämeen satama", kuhun Birger larle tuli lai-
ivoineusa, lienee Tamminiemi jo ollut jontimoinenkaup-
pala, missä saksalaisiakin kukallesi asui. Lähellä sitä
oli Raseporin linna, jonka alku on yhtä hämärässä.
Tamminiemestä ei puhuta mitään ennenkuin Gusta-
mi I aikana, jolloin mahtaiva Erik Fleming, Nuija-
sodan Flemingin isä, sitä sanotaan rumenneen raken-
tamaan. Sama kuningas antoi sille kaupungin oike-
udet 1546, jotka uudistettiin Miv. 1569,1594 ja 1614.
W. 1627 sai kaupunki markkinat ja kaikki sitä haitta-
iva kalastus ja maakauppa kiellettiin. Waan samas-
sa otettiin Tamminiemeltä pois sen manha purjeh-
dus-lupa, jonka se masta M. 1765 sai takaisin, kui<
tentin ainoastaan Suomen lahdella ja Itämerellä,
Niihin aitoin suositeltiin nimittäin muutamia kaupun-
kia kaikkinaisilla eduilla ja sorrettiin toisia. Täydelli-

Uudenmaan Kaupungit.
Tamminiemi. (_____6uäB.)
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sen purjehdus-luwan sai Tamminiemi masta lv. 1830,
maan se lupa ei sitä enää snnrin ole auttanut. Ta-
lonpojat laiwaawat itse kalansa ja halkopuunsa Vi-
ron pnolelle, eitvättä suo sitä ivoittoa kaupungille. Fis-
karin prunli wiettää ja tuottaa sekin oman satamansa
tantta, mitä tarmitsee. Kaupuntilaiset elämät tätä
nykyä kalastamisella (Etnäsin kilohailit) ja käsitöillä,
jonka tekeitä läheinen maaseutu tarmitsee. Tammi-

niemen sormikkaat oliwat yhteen aikaan hyivässä huu-
dossa. Muuten on kaupunkilaisilla lahjoitettua ja os-

tettua maata 1025 tynnyrin-alaa, jotta he suureksi
osaksi elämät maalviljelyksellätiu. Kaupungin seura-
kunta tuutuu Pohjan pitäjään ja palkkaa oman kap-
palaisensa. Kirkko on uljas, limestä, rakennettu mm.
1653—1666, Raseporin herran, G. A. Lejonhufmudin
tustaunutsella. Ison mihan aitana täällä muuten hä-
ivitettiin kaitti manhuuden muistomerkit. Kaupunki
paloi kahdesti 17 satalumulla ja kolmannen kerran
1821 kesät. 14 p. Tämän lvuosi kymmenen alulla
täällä oli kirjapaino, jossa präntättiin hengellisiä kir-
joja; samoin aitoin pidettiin n. t. lapsitarhaa. Muu-

ten täällä on ali-alteistonlu kolmella opettajalla, joka
on sentähden merkittämä että länsi Uudenmaan äive-
riäämmät suomalaiset talonpojat täällä kouluttamat
poikiansa ruotsalaisiksi. Tamminiemi ei kuitenkaan
ole mitään löyhä kaupunki; wuonua 1860oli sen kas-
sassa 17 tnh. hop. ruplaa. Viralliset ilmoitukset muo-
delta 1859 sanomat Tamminiemellä olleen 5 laimaa,
jotka ivetimät yhteensä 391 lästiä, 69 merimiestä,

6 laiiva-ivarustajaa, 18 kauppiasta ja porivaria. Sa-
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main ilmoitusten mukaan mietiin Tamminiemestä
Venäjälle ja ulkomaille taivaraa 122 tuh. ruplan e-
destä ja tuotiin Venäjältä ja ulkomailta 82 tuh. rup-
lan edestä. Kaupungilla oli silloin 51 tehdasta (kä-
sityöläisten), 200 työntekiää; ivalmistetun työn ar-
mo 49 tnh. hop. ruplaa; köyhiä oli 23.

Sen, joka ottaa lumaellatsensa tätä Suomen ul-
jasta pääkaupunkia, ou työläs tietää, mistä alkaa,
sisältäkö mai ulkoa. Helsingin muoto on kyllä sielvä
ja soma, maan sen ivoin,at maikuttaivat enemmän

Suomen oloihin ja elämään.
Helsinki on se sunri sydän, josta elon neste kuo-

huu ja mirtaileivi yli koko Suomen. Se on sähkö-
kone, jonka moima salamoipi kaikkiin maamme ääriin.

Joku on uskaltanut lausua, että Suomeu histo-
ria alkoi masta m. 1809. Sitä lausujaa pidettiin
aikanansa miltei maansa petturina. Hän oli kuiten-
kin milftitöin ja iviatoin.

Helsinki.

Meidän tekisi mielemme lyhentää mielä sitäkin
aikaa. Mitähän tehtäisiin meille, jos sanoisimme
Suomen kansan historian alkaneen masta silloin
kuin Helsinki tuli pääkaupungiksi. Tietysti huudel-
taisiin: ristiin-nauli.se! Kuitenkin olisi lauseessamme
perää — kooltakin.

Sillä mitä Porthan ynnä jotkut Harmat muut
oliwat Suomen kansallisuudesta lvirkkoneet, se ei pääs-
nyt miehuuteen, ja kuoli melteiu tykkänään pois, Suo-
men eroitcttua Ruotsista. Niitä miehiäkin, jotka Port-
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Mutta Turku paloi M. 1827. Ia yliopisto tie-
teillensä aiheinensa muutti Helsiutiiu, jossa kaikki ivä-
hitellen saimat uuden muodon. Pää-hallitus oli jo

ennen muutettu. Niistä ajoista ou kulunut lähes 40
wuotta; sen ajan toimia on kyllä syytetty hitaisiksi,
niinkuin ne kentiesi oivat olleetkin, mntta sitä lvakaam-
min ne omat tehneet työnsä, ja Helsinki on ollut nii-
den töiden keskusta.

Koetamme ne tässä lyhyesti kertoa ja luulemme
selmimmin sen moimamme tehdä, jos eroltamme asiat
seuraamien nimitysten alle:

haniu aikeisiin kiinteimmin ja moimattaimmin tarttui-
tvat, (esim. lak. Teugström ja A. I. Armidfon) pi-
dettiin epä-luulon alaisina. Turun yliopisto ja sen
oppineet muistelimat ikämöimisellä manhaa yhteyttä
Rnotsin kanssa. Herännyt kansallisuuden tunto nukkui
uudestaan, maikka tieteet eliivät ivirleästi.

Kun Turku oli palanut, muutti sieltä yliopisto
ja sen todella ylistetty tieteellisyys uuteen pääkaupun-

kiin. Turusta muutti latinan kieli ynnä sen ivanha
ja taitama sankari Gabriel Linsen sekä greetan kieli
ja sen tulkitsia Sjöström; sieltä muutti luonto-tieteet
ja Hällström ; lakitieteet ynnä Ekelund ja Lagus ; mää-

räys-oppi ja Schultön. Sieltä tuli Argelander, mai-
nio tähtein tutkia martia-muorelta. Hänelle laitettiin
uusi ja jalompi istuin Ulrikasporin kalliolle Helsin-
gissä. Turusta muutti "Filosofi" Tengström ja lää-

käri Ilmoni,paitsi monta nuorempaa, joiden nimet masta

Mopisto ja Tieteet.
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Helsingissä rupesiwat kaikumaan, niinkuin G. Rein,
Porthanin jälkeen-käiviä, joka tarkoilla tutkinnoillansa
on paljo walaisnut Suomen muinaisuutta. Turus-
sa alkoi tieteelliset työnsä I. I. Nordström, I. I. Ner-
mander, I. W. Snellman, y. m. yliopiston toimet
ja askareet oliwat kansalta suljetut; mutta kansa ei
kuitenkaan lakannut bymäilemästä niitä nuorukaisia,
jotka siellä joimat tiedon nestettä ja sieltä muosittain
hajosimat pitkin Suomenmaata simistyksen kannatta-
jiksi, joko pappeina, opettajina, lääkäreinä tahi innina
mirkamiehinä. Sen juhlat oliwat ivielä kaunistetut
keski-ajan pramealla pumnlla, mutta oppilaiset oliwat
täydellisiä uuden ajan miehiä, jotka lulu-kausina elä-
hyttimät Helsinkiä ja lväli-aikoina kotopaikkojansa yli ko-
ko maan. Kansa ylisti mielessään oppilaitosta, joka moi
jakaa semmoista elämää, mikä niissä nuorukaisissa hen-
gitti. MoPiston suuria juhlia, sen maistcri-mihki-
äisiä, jotka tawallisesti tapahtuimat joka neljäs ivuo-
si, käytiiu ihmeellä katselemassa. Ne olimattin sangen
miehättämiä. Vanhuuden ja tieteellisen mataisuuden
ohessa, oli niissä nähtämänä nuoruutta ja iloa. Van-
hemmat joka taholta maasta kokountuimat sinne tyt-
tärineen, sukulaisineen, iviettämään poikainsa korotta-
mista tietojen kukkuloille. Vihtiäisteu päätettyä pi-
dettiin humi-pidot, jossa nuorten oikeus oli esinnä.
Niissä solmittiin, ellei ennen ollut solmittu, nuorten
lvälillä elinkautisia liittoja. Niissä tvannoi nuoriltaa
set pyhät malat isänmaallensa. Ne juhlat pysyimät
osallistensa ikuisessa muistossa.

Kaikkein muistettaivin näistä yliopiston jnhlis-
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Suome» yliopisto mihittiin ensikerran toimeensa
Heinäkuun 15 p. 1640. Se oli elänyt ja työtä teh-
nyt kaksisataa ivuotta, kärsien usein puutetta ja Vas-
toinkäymistä. Lähes puoli muosisataa oli sen tila ol«
lut parempi. Suomen miimeiset ruotsalaiset hallit-
siat oliwat sille rakentaneet oitvallisen asunnon Auran-
tvarrella. Vaan Helsinkiin oli Wenäjän keisari sille
teettänyt uljaan palatsin, lahjoittanut sille hytvin riit-
täivät tulot ja antanut sille nimeksi: Alexanderin yli-
opisto Suomessa. Keisarin manhin poika, Wenäjän
Valtakunnan perintöruhtinas, nykyinen keisarimme, oli
sen hymäntahtoisena päämieheni.. Moftisto Mietti nyt
toista riemu-juhlaansa, joka samassa oli koko maan.
Panemme tähän siitä kertomuksen, niinkuin läsnäol-
leet sen omat jutelleet.

ta Helsingissä on se riemu-juhla, jota lvietettiin w.
1840.

Kun 15 p. heinäkuuta M. 1840 lähestyi, näkyi
joka taholta Suomen maata joukottain matkustamia
rientämän Helsinkiin. Paitsi niitä tuli sinne koolta
Vieraita Ruotsista, Saksanmaalta ja Venäjältä, jotta
Väen tunko oli ääretön. Helsinki ei ollut koskaan
nähnyt semmoista kansan paljoutta. Kaikilla teillä
kulki lukemattomia Vaunuja, kaikki höyry-laitvat, kaik-
ki ramintolat ja yksityistenkin huoneet oliwat matkus-
taivia täpötäynnä; kaikki hinnat äärettömän kalliit.
Väen paljous ei kuitenkaan yksin ollut taivaton; ih-
meteltämä oli myös se ulkonainen ja sisällinen yle-
tvyys, se simistyksen, a rivon, rikkauden ja kauneuden
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paljous, joka tänne oli kokountunut yhteen. Suomi
itse oli lähettänyt, mitä hänellä oli maalista ja hen-
gellistä korkeutta. Täällä nähtiin lempeä Melartin,
jalo maltiomme puolustaja Rehbinder, ivanha, juma-
luus-tieteessä oppinut Gadolin, Kalewalan ja Kante-
lettaren kokooja Lönnrot, yletvä runo-niekka Runeberg
y. m. Wenäjältä oli tullut, paitsi monta muuta tie-
demiestä, Hämeessä syntynyt Sjögren, kansamme mui-
naisuuden tutkia. Ruotsista tuli Franzen, se rakas-
tettu laulaja, joka kolmekymmentä ivuotta oli elänyt
mieraassa maassa ja siellä löytänyt uuden kodin, maan
jonka henki piti kiinteää yhteyttä syntymä-maausa

kanssa. Hän näki Suomeen tulleen uuden ajan ja
uuden yliopiston, josta hän sitte lauloi kauniin ru-
non. Kun Franzen heinäkuun 14 p. tuli maantietä
Turusta, oli yliopistolaiset häntä »vastassa Töölössä.
Äläretöin riemuhuuto terivehti tvanhusta; Holsti oli
kirjoittanut soman runon, Cygnceus puhui miehättä-
wiä sanoja ja Franzen kuulteli aivopäin uuden suku-
kunnan rakkaita lauseita. Hän olisi Vastannut kii-
tollisella puheella, mutta mielen liikutus mursi hänen
äänensä.

- Heinäkuun 15 ftäiivä oli lempeä. Kello 6 aamulla
rupesi tykit kauppatorilla paukkumaan, ilmoittaen juhlan
alkaneen. Kello 10 kokoontui kaikki ivirkakunnat se-
nati-huoneesen, josta sitte juhla-taynnissä mentiin uu-
teen Nitolai-kirkkoon, joka — silloin wielä puoli-wal-
miina — oli tähän tilaisuuteen marustettu tarpeelli-
silla kaunistuksilla. Sinne oli kokountunut mitä ylin-
tä oli Suomen kirkolla, maltakunnalla, tieteellä ja -
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tansalla. Koossa ja näkymissä oli — toto aita-tau-
si. Ihana soitanto, Pacius'en johdolla, mirtaili lehte-
riltä ja täytti äänellänsä kirkon. Puheita pidettiin
latinan, ruotsin ja wenäjän kielellä. Muisto-rahoja
jaettiin seurakunnalle. Sitte mentiin manhaan kirk-

koon, jossa oikea saarna pidettiin; tertinä oli Math.
13: I—B. — Tähän päätyi aamupuolen menot. Seu-
ra-huoneessa pidettiin puolipäimälliset ja illalla oli
tanssi-humit lähdehuoneessa.

Seuraamana päimänä eli tuorstaina Mihittiin 19
miestä jumaluusopin (teologian) tohtoriksi. Niille
annettiin siltki-kantaalla päälistetyt hatut. Wihkiänä
oli Turun tuomiopromasti Gadolin; jumalanpalivelus
pidettiiu, ja sen jälkeen antoiivat uudet tohtorit puo-
liftäimälliset. Samana päimänä piti Helsingin kaup-
piaat yliopiston kunniaksi loistamat pidot, joihin 1400
henkeä oli kutsuttu. Täällä oli Suomen, Wenäjän
ja Saksan kaunokaisia; Champagne-miini wuosi wir-
tana ja tykit paukkuimat ilta-ateriaa syötäessä (kl.
3 aamulla). — Perjantaina mihittiin lakitieteen
tohtoreita. Punasta hattuja annettiin 9:lle "kunnia-
tohtorille", malitut maamme korkeimmista mirkamie-
histä, niinkuin prokuratori, neljä scnatin jäsentä ja
kolmen homi-oikeusten presidentit. Tutkinnon käynyttä
tohtoria oli 6, joista koko lati-tieteen osakunta ylio-
pistossa, paitsi wihkiä, W. G. Lagus. Saarna pi-
dettiin senkin jälkeen. Laumantaina mihittiin lääke-
tieteen tohtoria. Wihkiänä oli yliopiston silloinen
rehtori N. G. Ursin, joka jakoi hattuja 28 licentiatille
ja yhdelle kunniatohtorille sekä yhdelle riemu-tohto-
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rille, joka ei kuitenkaan ollut läsuä. Sen jälkeen taas
saarna Vanhassa kirkossa, ja sitte päiwälliset, jotka
kestiwät kello 11 ehtoolla. Kaikki Vihkiäiset tapahtui-
wat uudessa kirkossa, niiukuin riemu-juhlakin. Lu-
kemattomia runoivärsyjä ja präntättyjä puheita jaet-
tiin kaikkina mihkiäispäiminä; ivaimoiväelle tarjottiin
sokeri-makeita. Itse mihkiäiset tapahtuimat sillä la-
moin, että promotor (ivihkiä) lausui tieteellisen kysy-
myksen, johon Primus (ensimäinen) mihittämistä ivas-
tasi. Sitte ivannotettiin kukin mihittämistä, jonka
jälkeen he yksi eräältään lähestyitvät lathederia eli
puhuja-tuolia, jossa promotor seisoi. Promotor pani
nyt ensinnä oman hatun päähänsä ja antoi sitte ha-
tun kiillekin ivihittälvälle, sitä myöden kun he lähes-
tyitvät lathederia. Samoin annettiin heille myös sor-
mus sormeen, jolla he mihittiin aivioliittoon tieteitten
kanssa. lumaluus-tieteen tohtoreille annettiin tämän
ohessa kullekin pyhä raamattu; muut tohtorit saiwat
miekan.

Perjantaina ja sunnuntaina oli lähde-huoneessa
tanssi-humit, joissa oli noin 1200 henkeä läsnä. Il-
ma oli yhä suloinen, mälinpä mähän satelitin. Maa-
nantaina oli tietotviisauden (philosophia) tohtori- ja
majisteri-ivihkiäiset, uljaimmat kaikista. Ensikerran
Suomessa jaettiin tohtori-hattuja tässä tiedekunnassa;
14 miestä, muutamat niistä muukalaisia, sai tämän
kunnian; 3 pääsi siihen armoon tutkinnon käytyä. Sahl-
berg, manha hyönteitten tuttia, oli promotor. Fran-zen ja Gadolin oliwat riemu-majisterina, ainoat, jot-
ka Vielä eliivät Vihkiäisistä w. 1788; Gadolin oli
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silloin ollut Primus. Niiden ympärillä seisoi kahdes-sa rimissä 74 läsnä olemaa 96:ta majisterista. Kau-
nis soitanto ja laulu kuului ylhäältä, Nikolai-kirkon
lehteriltä. Majisterin ja tohtorin mihkiäisillä oli se
eroitus, että majistereille pantiin hatun asemasta laa-
keri-seppele päähän. Nuorten opistolaisten pumut kiil-
simät kullasta. Suomen kaunihin neito, Rosina Haart-
man *) oli sitonut seppeleet; Cygnceus oli runoillut
korkea-mieliset märsyt, joita jaettiin läsnä olemille.
Jokaista majisteria seppelöittäessä pamahti kanuuna
rannalla. Tämä tuleivaisuuden juhla oli kaikessa
ylemyydessään ja kauneudessaan merrattama siihen
muinaisuuden juhlaan, jolla nämät riemupäimät oli
aljetut. Tämänkin jälkeen mentiin manhaan kirkkoon,
jossa saarna pidettiin. Seppelöittyinä ja aivopäin
kämimät sinne majisterit ja palasimattin samalla lailla.
Sitte pidettiin pidot, joiden mertaista ennen ei ollut
nähty. Niiden kaunistuksena oli mitä Suomi woi
antaa ihanimpaa ja loistawimpaa. Wielä kello 5
seuraamana aamuna paukkui kanuunat. Tiistaina ol-
tiin sitte "rääpiäisillä" — ja juhlat oliwat — olleet
ja menneet.

Olemme tämän riemujuhlan kuivanneet, niinkuin
se aikaisiltansa kerrotaan. Majisteri- ja tohtori-ivih-
kiäisiä on sitte pidetty joka kolmas tahi neljäs lvuosi;
niiden luonue ja menot omat olleet melkein samanlaiset
ivaan ei ne Milloinkaan ole kestäneet niin monta päi-
wää. Aina ne oivat olleet yhtä suositellut, maan har-

*) Franzenin tyttärentytär ja sittemmin naituna Oulun gn-
wernöri 3awonins'elle.
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Kun Suomi eroitettiin Ruotsin mallasta, ei ku-
kaan tuntenut sitä eroittamista kipeämmin luin yli-
opisto. Se luuli kadottaneensa isänmaansa, ja ikään-
kuin hämmästyksissä sulteusi se itseensä ja toti olla
itse isänmaanansa. Franzsn muutti tykkänään pois
Ruotsiin, ja ainoastaan harmain tykönä eli Mielä
Porthanin herättämä henki, joka heille kuiskaeli että
Suomi itsestäänki kelpaisi lastensa isänmaaksi. M-
opiston eloon ja oloon nämät luiskaukset ei kuiten-
kaan suurin pystyneet. Tulipa sitte lisäksi Turun
palo, joku ajoi tämän koulnn pois manhoilta sioil-
taankin. Silloin masta itätvyys tuli. Muutettiin kyllä
uusiin, uljaisiin asuntoihin Helsinkiin, maan ei suu-
ret salit, ei komeat palatsitkaan ensimmältä tahtoneet
moida tydyttää sitä ilämöimistä, joka Manhuksia ivai-
ivasi. Nuoret rupesitvat ottamaan asioita toisella lail-
la. Suomen kirjallisuuden seura rupesi tekemään työ-
tänsä, Runeberg alkoi säiveltää ihania nuottiansa Suo-
men korpimaista, Lönurot kokoili Kalemalan runot,
Snellman alkoi lauseskella painaivia mietteitänsä ja

Mutta M. 1840 riemujuhlalla oli toinenkin mer-
kityksensä — ja ehkä tärkeämpi kuin mikään muu.
Se tuotti yliopistolle ja kaikille siitä lähtemille py-
rinnöille uuden aila-kauden.

ivat jos mitkään — niin loistatvat kuin w. 1840.
Niillä on yksi wila, — ne maksawat paljo; ja sen-
tähden on jo usein ollut kysymyksessä luopua koko juh-
lista. Mutta nuoret tarwitsewat riemuita raskaan
killvoittelemisen perästä ja — emme Voi sanoa tulee-,

ko Vihkiäisjuhlat Vielä piakkoon lakkaamaan.
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Niinpä moipi sanoa wuodesta 1840 uuden aika-
kauden tulleen yliopistoon ja sen kautta koko maahan;
ei siten että yliopisto olisi poikennut tarkoituksestaan,
joka on kaiken mailman, siis ei ainoastaan kansalli-
nen tieteellisyys; maan siten, että sen nojalla rumet-
tiin harjoittamaan tieteitä ja kirjallisuutta, joka erit-
täin koski kansallista tilaamme. Sillä ilman yliopis-
toa ei olisi moinut maikuttaa, mitä omat maikuttaneet
esim. sanomakirjallisuus, tiede-seurat, taide-seurat, kir-
jallisuuden seurat y. m. Itse kansallisuutemme pääasi-
assa on Suomen yliopisto ollut jotenkin muukalai-
nen mielä nytkin. Kun Irjö Koskinen sen rahoilla
matkusteli ulkomailla (m. 1860), ja lähetti suomenkie-
lisen kertomuksen matkoistansa, oli kysymyksenä yli-
opiston konsistoriossa, pitikö sen kielistä matkakerto-
musta ensinkään hyiväksyttämän. Kuitenkin on jo u-
seita tieteellisiä iväitöksiä tehty suomenkielellä, joista
saman A. Koskisen, professorin Mirkaa Marten tekemä
ja hymätsytty mäitöskirja: Tiedot Suomen sumun mui-
naisuudesta. Suomenkiellä Marten on jo monet ai-

moni muu nerokas nuori mies esim. Nerivander, Cyg-
nceus y. m. ryhtyi työhön "uuden" isänmaan puoles-
ta. Suomen kansa suositteli kaikkia näitä pyrinnöt-
tä ja osoitti suosionsa monella lamalla, samoin kuin
Suomeu hallitsiatkin, miimelsi ja ivoimakkaimmin rie-
mu-juhlana 1840. Niinpä yliopistokin täydellisesti
heräsi, ja rupesi olemaan "Suomalainen", siinä mer-
kityksessä kuin sen useimmat moimat käsittää, ehkei
muutamat lvieläkään tytyneet, maan muuttimat pois
Ruotsiin, esim. I. I. Nordström.
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Koulu-laitoksill on: Lyceo, yli-alkeiskoulu, nor-
mali-, reali-, kauppa-, meri-, nais- ja ali-alkeiskoulut,
joihin lisäksi tulee sunnuntai- ja lankasteri-koulut, ynnä
monenlaisia muita kouluja.

Mopiston suojassa on ilmestynyt useita tieteel-
lisiä seuroja, jotka kaikki omat miimeisinä aikoina isän-
maallisiin asioihin ryhtyneet. Niistä mainitsemme : Tie-
de-seuran, läätäri-yhtiön, seuran pro tauun, et kloi-n.
tsnnio»,.

koja ollut professori ynnä kaksi lehtoria. Tieteellisiä
luennolta on pidetty Suomenkielellä, ja m. 1865 ke-
Väällä tuli ensimäiset suomalaiset lukiolaiset Iyiväs-
kylästä käymään tutkintoansa yliopistoon päästäksen-
sä, joka heille hymin onnistuikin.

Taiteet.
Rakennustaidetta on Helsingissä kauwan aikaa

hylväilleet sekä hallitus että yksityiset. Tämä suosio
onkin kaswattanut Helsingissä ätveriäitä muuraria ja
"entrepr.nöriä", joita sieltä on ulottunut muuallekin.
Samoin on se synnyttänyt koolta "arkitektia", joiden
edistymistä Marten löytyy lvirallinen rakentaja-kont-
tori. Paraat arkitektit maassamme omat kuitenkin
muukalaisia. Helsingin rakennuksia otamme toisessa
paikkaa katsellaksemme.

Mitä muihin taiteisiin tulee, niin oli maala-
uö-taide ivielä parikymmentä wuotta sitte melkein
tuntematon. Joku maisteri, joku neito oli ivälityöt-
seen koetellut kykyänsä tuwia muodostaessa. Icku
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Ne harivat Helsingissä, joiden mielessä taidolli-
suuden henkeä eli, saiwat ivihdoin iv. 1846 toimeen
taide-yhtiön. Samoin aitoin palasi Ekman, joka ul-
komailla oli tullut kuuluisaksi, kotimaahansa ja aset-
tui Turkuun; Godenhjelm muutti Pietarista Helsin-
kiin, ja »veljekset v. Wright, jotka siihen asti oliwat
maalanneet lintuja ainoastaan tieteellisiä kuiva-kirjoja
lvarten, rupesiivat antamaan linnuillensa yleivämmän
lennon. Taide-yhtiö laitti Helsinkiin maalari-koulun,
jossa Godenhjelm oli opettajana. Vähitellen rupesi
siitä koulusta lähtemään ulkomaille yksi ja toinen
mies ja nuori neito, hakemaan enemmän oppia Dussel-
dorffissa, Parisissa, Roomassa y. m. Taide-yhtiö al-
koi »vuosittain pitää näyttelöitä, jossa oli sekä ulko-
maalta ostetulta että kotona maalattuja tauluja tat-
seltaivina. Viimein otti hallitus raha-ivaroilla aut-
taaksensa taide-seuraa, jotta se muun ohessa parem-
min möisi kustantaa alkamien taiturien oppia ulko-
maalla. Näinä aikoina on aljettu pitää yhtämittai-
sia näyttelyjä, paitsi kesii-aikoina, jolloin taide-teokset

fuuri-sukuinen, joku professori, joku äiveriäs oli ul-
komaalla käydessään alkanut hymäillä maalausta ja
tuonut kotiin jonkun taulun. Mutta suurin osa her-
rassäädystätään ei pitänyt enempää lukua maalauk-
sesta kuin mitä tarivittiin heidän omain muotojensa
kuivaamiseen. Uskein kuoli Helsingissä »vanha kulva-
maalari, Lind, joka siihen aikaan oli ainoa taituri
siitä laista Helsingissä. Alttari-taulut kirkoissamme,
maalatut talsi eli kolmekymmentä wuotta sitte, näyttä-
lvät, millä kannalla tämä taide mielä silloin oli.
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Vaikka maalaus-taide meillä, muihin Verraten,
on Vielä sangen heikko, niin se kuitenkin on kansalli-
nen. Mitä Kalewala ja Runeberg oivat laulaneet
Suomen oloista ja luonnosta, sitä oivat maalarimme
onnella kokeneet istuttaa kankaalle. Menepäs kerran
taide-yhtiön näyttelöön ja katsele noita v. Vrightien
suorsia tahi kyhkysiä tahi hanhia tahi kotkaa, joka tuos-
sa raatelee otustansa, eli silmäile noita ihania maise-
ma-kuwia samojen v. Vrightien maalaamia Salvosta,
tahi W. Holmbergin metsäseutuja Kurusta eli Pirk-
kalasta, niin hamaitset kohta niiden oleman meidän
omia. Tutti myös Ekmanin lumaelmia Suomen mö-
keistä, kirklo-matkoilta j. m. niin hamaitset saman.
Ekman on monessa kohden maassamme tunnettu alt-
tari-tauluistansa. Niissä näyttelöissä on moni Suo-
men neitonenkin ilmoittanut neroansa ja taitoansa kau-
niissa tauluissa, esim. Frosterus, Silfmerberg, Blom-
qwist, Gylde'.., Nordenstvan, y. m. Taide-yhtiön toi-
mesta on Löfgren saanut ulkomailla hankkia itsellensä
arlvoisan nimen.

omat lähetetyt näyttelöille Ouluun, Poriin, Turkuun,
Viipuriin, Kuopioon y. m.

Sama yhtiö on myös harrastanut kuma-meistä-
mistä, ja saanut nuoren Ruotsalaistit kuwa-weistäjän
C. Sjöstrandin tulemaan Helsinkiin ja käyttämään tai-
toansa suomalaisten aineiden kuwailemiseen. Hän on
muodostanut Porthanin kutva-patsaan, tehnyt Kuller-
won ja kokonaisen kuwaston Kalewalan mukaan, ni-
meltä "Väinämöisen laulu." Runebergin poika, Val-
ter Runeberg, on tähän asti ainoa Suomalainen mies,
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Muista taiteista on mainittama teateri. Se on ol-
lut ulkomaalaisten mallassa, erinomattain Ruotsalais-
ten. Muutamaan aikaan oli paljo puuhaa "kansallis-
tearista." Se saatiinkin rakennetuksi kalliilla yksityis-
ten ja mallien rahoilla, mutta sen kansallisuudesta ei
ollut suurta sanottamaa. Ruotsalaiset oli näytteliät
ja muukalaista oli näyteltämät, suurimmaksi osaksi,
paitsi joku Harma ruotsin kielellä kirjoitettu "kotomai-
nen." Sitte paloi koko "kansallis-teateri." Yliopis-
tolaiset omat ainoat, jotka suomenkielisissä näytelmissä
oivat työskennelleet, ja Suom. kirj. seura ainoa, joka
on kokenut saada suomenkielisiä näytelmä-teoksia, enim-
mästään muukalaisista käännettyjä, präntätyiksi.

Soitanto ja laulanto on niin ikään Vasta
Viimeisinä aikoina pääsnyt johonkin arlvoon.

joka hymällä menestyksellä on ryhtynyt luwa-weis-
toon.

Melkein jokaisessaVarakkaammassa talossa löytyy
piano. Tyttäriä opetetaan sitä soittamaan, maan harivoiu
poikia, luultaivasti siitä syystä, "ettei soitanto elätä mies-
tä, mutta hankkii neitolle miehen." Neitojen täytyy, jos
tahtomat tahi ei, käydä määrätyt hetkensä soitanto-opis-
sa, ja jotkut heistä tulemat hymäänkin harjoitukseen
milt'ei taitoon. Harmat uskaltamat kuitenkaan laulaa
pianoa soittaessansa. Miehiä ei mielä löytynee monta
Suomalaista, joka seuroissa ottaisi soittaatsensa. Sa-
notaan Helsingissä asumain muukalaisten, esim. Ruot-
salaisten ja Saksalaisten oleman hymin harjaantunei-

ta seuroissansa soittelemaan ja lauleskelemaan.
Laulu yleensä — paitsi kirkkoweisuu — on ollut jo-
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Se mies, joka yli kolmekymmentä Vuotta on ol-
lut yliopiston soitanto-johtajana, Fr. Pacius, on kui-
tenkin Voinut herättää ja ylläpitää melkoisen soitan-
to-halun ja taidon Helsingissä. Hän on koonnut kaik-
ki pääkaupungin Voimat siitä laista ja osannut nii-
den aivulla pitää muosittain uljaita soittajaisia. Myös
on hän hyivällä menestyksellä ivalmistanut ja toimeen
saanut yleisön nähdä ja kuulla ensimäisen kotimaisen
operan, nimellä "Kung Karls jagt." Samoin on hän
sotvitellut monta kaunista nuottia Runebergin laului-
hin, esim. "Värt land", ja luonut muitakin oimalli-
sia nuotti-teoksia.

Ennen meidän aikoja ei hallitus tehnyt juuri mi-
tään puheessa oleman taiteen auttamiseksi maassamme.
Yliopistolle oli palkattu soitanto-opettajansa, ja kou-
luissa oli laulu-opettaja. Mutta "kansallis-teaterin"
Valmistuessa, rupesi hallitus maksamaan 3000 hop.
ruplaa soittajakunnan palkkaamiseksi mainitulle teate-
rille.

tentin tuntematoin asia näihin aitoin asti, paitsi yli-
opistolaisissa. Mutta sitte kuin Ruotsin "kansallis-
laulajat" taiviivät mieraisilla Suomessa ja Helsingis-
sä, niin on täällä ilmestynyt monta laulu-yhtiötä, jo-
hon erinomattain on luettatva hyivin johdatettu käsi-
työläisten laulu-yhtiö, joka kuitenkin lienee jo ennen
Ruotsalaisten käymistä ollut alussa.

Helsinkiläiset otvat tilaisuudessa nauttia soitan-
toa ja harjoittaa kauno-mielisyyttänsä siinä taiteessa,
Helsinki kun on niiden suurten taiturien tiellä, jotka
matkusteleivat Stockholmin ja Pietarin Väliä. Har-
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Kotomaista nuotti-niekkoja ja soitto-taituria ei
Suomessa ole ollut montaa. Mutta nekin hartvat
otvat enimmät työnsä tehneet Helsingissä. Siellä eli

ja kuoli Ehrström, joka niin somat nuotit selvitteli
muutamiin Runebergin lauluihin, esim. "Lähde", "Jout-
sen" y. m. Siellä on myös ollut ja työskennellyt Col-

lan, F. v. Schantz ja Moring, jotka muun ohessa o-
tvat koonneet ja moni-äänisitsi ynnä pianolle sotvitta-
neet suomalaisia kansan lauluja. Helsingissä sai myös
altuoppinsa miulu-nietta Lindberg, jota nyt soittelee
Europan suurimmissa pääkaupungeissa.

Voin he jäämät poikkeamatta pääkaupunkiimme, jossa
tamallisesti antamat itsiänsä tuulella ja katsella, an«
saitaksensa matka-rahaa. Erinomattain silloin kuin rik-

kaat Venäläiset kätvitvät kesä-aikoina Helsingissä, ter-
tveysivettä juomassa, pidettiin taajaan soittajaisia. Sil-
lä laivoin on Helsingissä kuultu Jenny Lind, Ole Bull,
Vieuxtemps y. m. yli koko Europan tunnetut taitu-
rit. Usein käy Stockholmin opera-joukkokin siellä Vie-
raissa.

Menneen muosisadan lopulla ja tämän alulla oli
Turussa mireä kirjallinen elämä. Porthan, Franzen,
Calonius, Tengström y. m. pititvät sitä malmeilla.
Sitte se taas käivi mähiin, ja Turun yliopiston Vii-
meisinä aikoina on hymin Harma nimi mainittaiva kir-
jallisuuden alalla. Sitä »voimakkaammaksi tuli kirjal-
lisuus, yliopiston joku aika Helsingissä oltua, ja eri-
mmattain jälkeen w. 1840. Ensimäisellä wuosikym-

Kirjallisuus ja sanomalehdet.
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menellä siitä kuuluu nimet Nerwander, Cygnaeus, To-
pelius Y. m. jotka kirjoittelemat ruotsin kielellä, ja
Vuodesta 1850 alkaa jo suomenkielinenkin kirjallisuus
anastaa jonkun armon. Sanomalehdet oliwat alun
peräti kykenemättömiä keskustelemaan »valtiollisia ja
kansallisia asioita. Niitä täytettiin enimmästään ivaan
kauno-kirjallisilla jutuilla, kunnes I. W. Snellman
rupesi Kuopiossa toimittamaan Saima-nimistä sano-
malehteä M. 1844. Esimerkillänsä ja soimauksillansa
sai hän pääkaupunkin sanomalehdet heräämään, jotta
siitä alkaen on parempi elämä niissä liikkunut. Ruot-
sinkielisistä sanomalehdistä on "Helsingfors Tidnin-
gar" ollut suomen kansallisuudelle sangen tärkeä. Se
lause kuulunee muutamain korioissa typerältä, ivaan
se on kuitenkin tosi. Olemme toisessa paikkaa mai-
ninneet miten yliopiston ja Yleensä kaikkien siwisty-
neitten mieli rippui kiinteästi Ruotsissa, lvaikka jo
kauwan oli oltu Ruotsista erinänsä. Olemme myös
näyttäneet kuinka siinä Vähitellen muutos tapahtui
Vuodesta 1840. Runeberg oli sätveltänyt, ja Snell-
man palattuansa ulkomailta, painatti Ruotsissa kirjan,
jossa Vertaili ulkomaan oloja ja tilaa erääseen "pie-
neen maahan", joka niin ikään oli "itsellään", ja
jossa moni seikka saattaisi olla toisin kuin mitä oli,
jos Vain itse tahdottaisiin. Moni lukia haivaitsi o-
massa tunnossaan, ettei ne turhat ikäivöimiset Egyp-
tin lihapatoihin olleet mistään kotosin. Samoin ai-
koihin rupesi Z. Topelius toimittamaan Helsingfors
Tidningaria. Hän ei ryhtynyt Valtiollisiin keskuste-
loihin ja Väitöksiin, Vaan hän puhui kauniilla ja so-
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viivalla kielellä — Suomesta. Niissä sanomissa oli
tviehättäiviä jutelmoja Suomen historiasta ja tuo tuos-
takin joku sietvä kuivaelma Suomen sydänmaista, sen
järwistä, metsistä ja ihmisistä ynnä sen lintuin lau-
luista. Lutiat oppiivat rakastamaan omaa maatansa,
ja Helsingfors Tidningarilla oli paljo lukioita. Kieli-
asiaan ei se lehti suurin koskenut. Mutta aika tuli,
jona waadittiin tvahtvempaa rawintoa isänmaallisissa
aineissa, kuin pelkkää runollisuutta, ja Topelius luo-
pui sen lehden pääjohdosta, jonka ainoana toimittaja-
na hän oli kaksikymmentä »vuotta ollut. H.fors T:i
rupesi tämän perästä ensin olemaan niitä mastaan,
jotka harrastitvat suomenkielen pääsemistä oikeuksiin-
sa, ivaan nyt se on muuttunut suomalaisuuden ahke-
raksi puolustajaksi. Voimallisin puolustaja oli sillä
kuitenkin Litteraturblad iv. 1855-62 jolloin I. W.
Snellman oli sen toimittaja. Se oli muutenkin ai-
kanansa järjellisen maltiolviisauden hyivä kannattaja.
Kuu kerran näiden aikain historia kirjoitetaan, tulee
se mies ja hänen aita-kauslehtensä olemaan ensimäi-
set kunniassa.

Sitte kuin Suomen Valtiollinen elämä rupesi he-
räämään, ilmestyi uusia ruotsinkielisiä sanomalehtiäkin,
joista Helsingfors Dagblad, Vuodesta 1862, on tär-
kein, mutta suomalaisuuden asiassa se on ollut pensiä.
Ne muut eiwät ole juuri mistään artvosta.

Olemme maininneet, miten 1840 jälkeen Virkeä
kirjallinen työnteko alkoi Helsingissä. Se oli se "i-
-sänmaallisen" hengen tuulahdus, joka rupesi näyttä-
mään itsensä kaikissa pyrinnöissä. Runollisuus oli
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Olemme jo kaiketi kylliksi wiiwytelleet pääkau-
punkimme ruotsalaisessa kirjallisuudessa. Joku pitää
sen ehkä tarpeettomana, Vaan meistä se on mälttä-
mätöin osa siwistyksemme historiassa, jota emme mil-
lään saa pois pyhityksi.

sen esikoinen, ja melkein jota »vuosi ilmestyi pieniä
runo-kalenderiä, joissa nuoremmat ja Vanhemmatkin
panilvat nero-koetoksiansa näytteelle. Vähitellen se ka-
lenderin into sammui, kun uskallettiin isompia teoksia
Valmistella. Berndtson kirjoitti mainion suru-näytel-
mänsä "Hr I._v6_B Btr__.". Cygnaeus lauleskeli Flemin-
gin ajoista ja teki kuivaelmia muinaisten aikain elä-
mästä. Topelius lähetti mailinaan "_?_-_tB__ä_*6__B Ls-
-*_-tt6lBer", "VktLl* _?6Mt_o Kr", "li,6F___k. Voll ___NIM6-

-ritl-", "I^un^dlonimor", "8)-1via8 v_B-»r", "B_.For", y.
m. Näiden miesten jäljessä kulki joukko pienempiä
ruuo-niekkoja, matkien ja mukaellen heitä ja Ru-
nebergiä. Sitte rakennettiin kansallis-teateri, joka
synnytti muutamia näytelmä-kaftpaleita esim. Daniel
Hjort.

Käymme nyt pää-asiaan, nimittäin Suomalaiseen
kirjallisuuteen, ja koetamme näyttää, millä pohjalla se
nykyään on pääkaupungissamme.

Kun kerran toiste näistä asioista kirjoitetaan,
toiivomme ettei ne silloin enää ole niin päiivän "polt-
talvia kysymyksiä" kuin nyt, maan että ruotsinkielisen
kirjallisuuden aika on "ollut ja mennyt."

Olemme jo maininneet kuinka Harmassa miehessä
tunto itsenäisestä Suomen kansallisuudesta eli Turun
yliopiston Viimeisinä aikoina. Helsinkiin muutettua
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niiden lutu rupesi taas mähä enenemään ja pian (m.
1831) ne siellä yhtyiivät liittoon, jota kutsuttiin Suo-
malainen Kirjallisuuden Seura. Sen tarkoi-
tuksena oli etsiä ja koota kansasta ja muinaisuuden
kätköistä kaikki, mikä koski Suomen historiaa, sen kiel-
tä ja kansallista oloa. Jo Porthanin aikoina ja en-
nenkin oli koottu Suomen kansan lauluja ja muita
jätteitä, ja nykyisin oli niitä lääkäri Topelius pai-
nattanutkin koko joukon. Elias Lönnrot, yksi kirjalli-
suuden seuran perustajista, jota niihin aikoin oli asu-
nut Laukon kartanossa, Vesilahdessa, ja siellä laulat-
tanut reppu-ryssiä, päätti itse lähteä niiden kotope-
rille, etsimään ja kokoomaan, mitä »vielä löytyisi kan-
san muistossa. Sen matkan seuraukset oliwat Kale-
lvala ja Kanteletar ynnä Suomen kansan Sa-
nanlaskuja. Ne oivat kaikki painetut Suom. Kirj.
Seuran kustannuksella. Sama seura on sitte ahke-
rasti tehnyt työtä mainittuun tarkoitukseen, jo ivuodes-
ta 1841 alkaen on joka muosi tullut sen toimesta Suo-
mi-niminen aika-kauskirja, jossa löytyy Verrattoman
arwollisia kirjoituksia isänmaallisissa asioissa. Monta
Vuotta painettiin setin ruotsin kielellä. Vasta tällä
Vuosi-kymmenellä rumettiin sitä painattamaan Suo-
meksi, maikka siinä »vieläkin löytyy usein ruotsalaisia
kirjoituksia. Tässä ei ole tila kertoa kaikkea mitä S.
K. Seura on maikuttanut, kuinka se lvielä ivuosittain
on lähettänyt nuoria miehiä kokoilemaan kansan muis-
teita, runoja, satuja, y. m. kuinka se on painattanut
tarpeellisia kirjoja j. n. e. ja tullut toimeen »vähillä
Varoilla, luottaen parempaan tulewaisuuteen. Se luot-
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tamus ei oletkaan pettänyt. Viimeis-tvuosina, kun on
rumettu ymmärtämään, mitä suurta hyötyä Seuran
toimet matkaan saattamat isänmaalle, on sille alkanut
Vuotaa runsaita lahjoja, sekä yksityisiltä että hallituk-
selta. Mainitsemme tässä ne suuret lahjoitukset, joita
leipuri Blomberg Vainaa ynnä hänen edesmennyt Vai-
monsa teki sekä kamari-wirallinen Rabbe Vainaa ja
kauppias I. D. Stenberg. Myös on kruunu anta-
nut ttsä-tvaroja, kun on ollut suurempia töitä pai-
nettawina tahi palkittatvina. Niin on Seura, joka lä-
hes kolmekymmentä Vuotta askaroitsi köyhyydessä ja
hiljaisuudessa, nyt Yhtäkkiä muuttunut Maecenan tahi
jonkun akademian Vertaiseksi. Se Voipi maksaa suu-
ret palkinnot, kustantaa suuret kirjat; maksaapa jo
palkan Vakinaisille wirkamiehillensäkin. Niinpä onkin
näinä Vuosina ilmestynyt Seuran kustannuksella kal-
liita ja suuresti tarpeellisia kirjoja aiivan koolta.

"Kirjallisuuden Seura kokountuu ainoastaan ker-
ran — (nyt jo Välin useammankin) — ensimäisenä kes-
kimiikkona joka kuukaudessa, kello 6 ehtoolla, yliopis-
toon, tiedekuntain kokoushuoneesen. Se on jotenkin
suuri sali. Keskellä laattiaa seisoo Pitkä pöytä, wi-
heriällä »vaatteella peitetty; sen ympärillä tuolia. Oi-
kean puolisella seinällä on niinikään pitkä riivi tuotta.

Kutvataksemme jollain muotoa S. Kirj. Seuran
"artipäitväiseu" hahmon, siihen aitaan kuin se mielii
oli köyhä, otamme tähän kappaleen Metropolitanin
kirjeestä Rustikalle, Paperilyhdyn 6 mrossa 1859.

Pöydän ylipäässä istuu puheenjohtaja. Kuwait,
jälkeen ehkä hänessä tuntisit Elias Lönnrotin ja not-
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Puhe-johtajan oikealla kädellä istuu pöydän ää-
ressä seuran lvanhimmat jäsenet. Sieltä ei koskaan
ole poissa Rabbe, ei koskaan Akiander — yhtä mähän
nyt kuin Seuran ensimäisinä aitoina kolme Vuosikym-
mentä sitte. Siinä istuu myös Rein (ja Snellman)
ja Cygnaeus ynnä muita tvanhempia, jotka usein omat
Seuran kokouksissa läsnä.

Samalla puolen seisoo muutamia tuolia tyhjänä,
joissa mielä askein istui Seuran hartaimpia jäseniä.
Siinä istui joku aika sitten pikkuinen mutta suuri-
arivoinen "filosofi" I. I. Tengström; siinä istui ää-
neti ja muhosuin E. A. Ingman, jalo ja innokas Suo-
malainen; siinä H. Kellgren, siimo ja lempeä käy-
töksessä ja taitama sanoissa. Heidän istuimensa odot-
tamat heitä turhaan. Joku wuosi sitte istui siinä y-
lewä Castroinkin. Nyt hänen marmorinen kumapat-
saansa seisoo salin yli-päässä.

tislaisit syivään voimiasi nöyryydestä semmoisen mie-
hen edessä. Hän istuu täällä puheenjohtaja-istuimel-
la yhtä sieivä-mielisenä kuin mökissäkin. Pian kuusi-
kymmenivuotias, on hän terlveempi ruumiin ja hengen
puolesta kuin moni puolella hänen ikäänsä.

Pöydän toisella puolella istuu Seuran lväsymä-
töin sihtien, Elmgren, ja alempana sekä tuoleilla sei-
nän ivieressä wähänen joukko nuorempia jäseniä. Kun
kokouksessa on 30—40 henkeä, niin se on lnkuisa ko-
kous. Ainoastaan »vuosijuhlana tolountuu suurempi
tutu. Ei milloinkaan lvielä ole nais-jäseniä ollut
läsnä.

Asiat otetaan käsille. Ensiksi lukee sihtien pöy-
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Sitte asettaa esimies lahjat nähtämäksi. Ei mi-
kään ole kauniimpaa, eikä mikään enemmän näytä sitä
suosiota, jolla maa katselee seuran toimia, kuin ne a-

linomaiset lahjat, jotka yhä »vuotaivat seuralle kaikis-
ta maakunnista. Rahoja, isompia ja Vähempiä sum-
mia, Vanhoja ja uusia kirjoja, painettuja Suomessa
eli suomen kielellä tahi koskewia isänmaallisia asioita,
karttoja ja kulva-kirjoja, Vanhoja ja uusia käsikirjoi-
tuksia, ikitvanhoja kitvi-kaluja, Vanhoja aseita, arpa-
kapuloita, muisto-rcchoja — kaikkea semmoista tulee
seuralle ja otetaan kiitollisuudella mastaan. Pöytä on
sillä tamoin usein täynnä kaikellaista sälyä, jota uu-
teliaisuudella katsellaan ja tutkitaan, ja joka usein an-
taa jäsenille aika lailla huivin ainetta. Melkein pal-
jaista lahjoista on seura jo koonnut kalliin kirjaston
isänmaallisia aineita, 4000 nidettä, hyivän kasan käsi-
kirjoituksia ynnä paljon muinaisuuden muisteita.

täkirjan edellisestä kokouksesta, ojennettawalsi. Sitte
lukee esimies ne kirjeet ja kirjoitukset, jotka wiimeis-ko-
kouksen jälkeen omat tulleet seuralle. Välin on joku
tiede-mies ulkomailla lähettänyt seuralle askein teke-
mänsä kirjeen; Välin on joku jäsen maakunnassa lä-
hettänyt seuralle lahjan tahi tasi-kirjoituksen seuran
painettamaksi; Malin lähettää joku talonpoikainen ru-
noniekka nero-tekeitänsä seuran säilytettämäksi.

Sen jälkeen luetaan tarkastajakunnan lauseet jos-
tain kirjasta tahi muusta asiasta. Jos tarkastajakun-
ta on esitellyt jotain kirjaa painettamaksi seuran kus-
tannuksella, niin koko seura ryhtyy heti asian päättä-
miseen. Miten rahaa löytyy kassassa tahi ei, se ei
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Simumennen sopii tässä mainita että kirjallisuu-
den seura toimitti Porthanin .ilmapatsaankin Turkuun.

Niihin aitoin kuin meillä mirkeämpi kirjallinen
elämä alkoi ruotsin kielellä, rumettiin suomen kieltäkin
ahkerasti käyttämään, ja molempain mälillä nousi kil-
woitus. Suomen kielen harrastajia aljettiin pilkka-
nimellä kutsua fennomaneiksi. Kauivan aikaa oli suo-
malaisuuden käsitys epä-wakaista. Itse fennomanitkaan
ei siinä olleet kaitti aiman tukemalla pohjalla, ne kum-
minkaan, jotka eimät Porthanin ja Arividsonin mieli-
alaa oikein tunteneet. Ariveltiin maan tyllätsi oleman
jos ruotsin kielen rinnalla, jonka yhä piti pysymän si-

Vistyksen kielenä meillä, suomen kieltäkin iviljeltäisiin,
niin että "rahivas" sillä saisi tarpeellista ivalistusta.
Sentähden olikin ensimäiset kirjallisuuden teokset pelkkää
rahwas-kirjallisuutta. Siinä tarkoituksessa Valmisti
Samo-karjalaisten yliopistolaiskunta "Lukemisia Suo-
men kansan hyödyksi"; samoin Antero Warelius "E-
-non opetuksia", y. m. Vähitellen aika selkeni, ja pian
rumettiin kaunokirjallisiakin teoksia suomentamaan, jo-
ten syntyi esim. "Annikka." Mutta esteitä tuli, jotka
katkasilvat nämät toimet isoksi aikoja. Kielto tuli kir-
joittamasta suomen kielellä muuta kuin "hengellisiä
asioita."

huoleta seuraa ensinkään, — usein on päätetty painat-
taa kirja, jonka kustannus nousee tuhanteen ruplaan,
Vaikkei seuralla ole ollut kymmentäkään, kun maan
kirja on nähty "hyödylliseksi ja tarpeelliseksi." Niin-
kuin jo sanoimme, ei rahat ole enää iviimeisinä ai-
koina puuttuneet.
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Wuonna 184? syntyi Helsingissä "Suometar."
Siitä ajasta on Suomalaisuuden moima oikein luetta-
wa. Muutamat yliopistolais-fennomanit panimat mai-
nitun sanomalehden alkuun. Sen historiaan on liitet-
tämät nimet: A. Varelius, H. Kellgren (I-), A. G.
Rindell (f), R. Pottu, A. Ahlqmist, P. Tikkanen, y.
m. Se rupesi »vähitellen löytämään tiensä Suomen
taloihin ja tölleihin ja puhumaan kieltä, joka hiljaa
mutta tuntumasti sai myöntämän soinnon jokaisessa
Suomalaisessa sydämessä. Joka taholta maasta ru-
mettiin lähettelemään kirjoituksia Suomettarelle, jotta
sitä yhteen aikaan moi sanoa itse kansan toimittaneen.
Suomalaisuus sai yhä enemmän alaa, suomalaisia
kirjoja toimitettiin yhä enemmän. Pelko heräsi mo-
nessa että Suomen kieli pääsisi pian Yksin maltaan,
ja poistaisi maastamme koko ruotsin kielen. Fenno-
maneja, joita muutamat oliwat katselleet suosiolla, ja
joille toiset oliwat naureskelleettin, ruwettiin epäluu-
lolla, milt'ei »vihalla kohtelemaan, ja heidän toimian-
sa Vastustelemaan. Oli muka Vaarallista, niin hoki
Vastustajat, hyljätä ruotsin kieli, samassa hyljättäi-
siin koko se siivistys, mikä meillä oli, ja josta mei-
dän tuli ruotsalaisia kiittää. Se kiitoksen ivelmolli-
suus tehtiin niin suureksi, ettemme iki-päiwinä saisi
eritä ruotsalaisuudesta ja omin moimimme kannattaa
simistystämme ja kansallisuuttamme. Sanottiin myös
ettei kansallisuus tartvitse rippua yhdessä kielessä ja
otettiin Schmeitz, Belgia y. m. esimerkiksi. Niitä kaik-
kia hokemisia mastaan nousi Voimallisesti I. W. Snell-
man, Litteraturbladissa. Hän lausui: Yksi kansa, yksi
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Kuitenkaan ei se ollut Vielä Voimallinen kannat-
tamaan sanomalehteä, jonka pää-tarkoitus näytti ole-
man teroittaa lukioillensa pelkkää ivaltiolviisautta. Sem-
moinen oli "Helsingin Uutiset", joka Vuoden eletty-
änsä, lakkasi toimestansa. Sittemmin on suomenkie-
listen sanomalehtien »voimat Helsingissä olleet joten-
kin hajalliset, ja niiden elämä samassa määrässä epä-
ivakainen. Ainoastaan kumalehti "Maiden ja merien
takaa", jonka toimittaja on I. Krohn, näkyy oikein
käsittäneen tarkoituksensa, ja se moitin hymin.

lieli; jokainen kansa, niinkuin jokainen yksityinenkin,
on oman onnensa tekiä; auta itseäs, niin sinua aut-
taa Jumala — ja näytti tieteellisillä syillä ne lau-
seet tosiksi. Moni, joka siihen asti ei kansallisuuden
tarkoitusta käsittänyt, rupesi nyt käsittämään ja suo-
malaisuus sai enemmän Valtaa.

Siinä ei ole Vielä tähän asti tawattu paljo suo-
malaisuutta; Venäjä, saksa ja ruotsi oivat Voittaneet.
W. 1862 saatiin toimeen "Suomen ystäiväin liitto",
jonka päämäärä oli yhteisessä kanssakäymisessä edis-
tää ja käyttää suomen kieltä. Liittolaiset oivat pitä-
neet humi-iltoja, joissa ainoastaan puhutaan suomen
kieltä, ja joihin kaikki päästivät seuraa pitämään, jotka
tahtomat ja taitamat suomea puhua. Liittolaisten luku
on ollut enentymässllA Suomalainen seurakunta Hel-
singissä sanotaan oleman 6000 hengen lukuisa, Vaan

muukalaisuus Vallitsee kaikissa kunnallisissa oloissa.

Seura-elämä.
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Olemme näin laweasti kertoneet Helsingin sisäl-
lisen tilan; Vaan, niinkuin jo alussa mainitsimme, se
on ollut tarpeellista. Mitä Helsingissä tehdään, hy-
win eli pahoin, Viisaasti eli tyhmästi, se Vaikuttaa
kaikkiin maamme kulmiin. Vuoro tulee kuivata pää-
kaupunkimme ulkomuodon. Itse asema, millä se on
rakettu, on somimpia ja mukalvimpia mitä olla tai-
taa. Kolmella taholla on shmät meren lahdet, oitval-
liset satamat. Niistä ei kuitenkaan mielä ole käytet-
ty muuta kuin yhtä, "etelä Haminaa", kauppa-kululle.
Siihen tulee ja siitä lähtee kaitti laitvat ja purret, jase onkin aitvan kaupungin kyljessä. Rakennuksista on
kauimmas silmiin pistämä, joko kaupunkia lähestytään
maalta tai mereltä, uusi ja uljas Nikolain kirkko. Työ-
läs on sanoa mihin rakennusparteen se oikeastaan kuu-
luu. Ulkoa nähden st on suuri, erittäin kun kaikki
lisä kastarit ja timijalka lukuun otetaan; mutta si-
sältä se on ahdas. Itse rakennus sanotaan oleman
niin heikkoa laija, että se yhä maatii korjaamista.
Torni sen päällä, jonka sininen kupula loistaa kau-
was, oli aiwottu kelloja Varten, mutta kun nähtiin
heikoksi, tehtiin kiwijalan joka neljään kulmaan mata-
lat kastarit, joista ytsi nyt on kelloilla. Se kirkko
maksaa paljo, se rakennettiin kruunun kustannuksella
ja tarjottiin kaupunkilaisille »valmiina, mutta ei kau-
punkilaiset huolineet siitä, ennenkuin kruunu lupasi sen
yllä-pitämiseksikin antaa joka muosi tarpeelliset rahat.
Hupainen siellä on kuitenkin olla jumalanpalmelukses-
sa; se on maloisa; sitä lämmitetään ja kirkastetaan
kaasu-malolla.

Yliopiston rakennukset omat epäilemättä kaupun-
gin paraimmat. Niitä onkin kahdessa korttelissa. Itse
yliopistohuone, senatin torin marrella, on hymin siewä.
Toisessa korttelissa on kirjasto ja kemian työ-huone.

Ulkomuoto, tilasto Ha historia.
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Yliopistoon kuuluu »vielä tähti-tuttinto-huone, Ulrikas-
porin »vuorella; magneti-tuttinto-huone; sairaS-huone;
ja kasmi-tieteellinen yrttitarha.

Vastapäätä yliopistoa torin toisella puolella on
senati-huone, samaan malliin rakennettu tuin edelli-
nen, mutta huonompi näöltään. Koko se kortteli on
täynnä hallitusmirkaau kuulumia rakennuksia. Siellä
on lääni-hallitus, Suomen pankki, kartta-paperin teh-
das, maamittarien yli-hallitus ja monta muuta. Kruu-
nun rakennutsiin kuuluu ivielä Keisarin linna, Ken-
ralikumernörin asunto, kolme suurta kasarmia ja rau-
tatien asemahuone, myös aljetaau piakkoon rakentaa
uljasta normali-koulua. Nähdään ettei ole koskaan
kruunulta rahaa puuttunut, kun Helsingissä on
ollut jotain rakennettaivaa. Ei yksityisetkään ole ra-
hojansa kätkeneet, rakentamisiin niitä kysyttäessä. Se-
nati-torin ja kauppa-torin seudut omat täynnä pelkkiä
kimi-muureja, niinkuin niitä on runsaasti monessa koh-
taa muuallakin, pitkin kaupunkia. Meren puolelta
matkustaja luulee ainakin tulemansa johonkuhun Eu-
ropan suurimpaan kaupunkiin. Eikä maan puolelta
tulemallakaan ole juuri huonompi näkö-ala.

Kauppa-torilta käy poikki kaupungin laivea puis-
to käytämiueen, ja kutsutaan sitä "wasitka-ha'aksi", kun
"parempain ihmisten" lapset saamat siellä leikkiä lyödä
kesä-päiivinä. Wasikka-ha'assa ja sen ympärillä on
Helsinkiläisten mieluisin tämely-paikka pnolipäimän e-
dellä. Siellä tvälttyy siltti ja sametti; siellä rei-
pastelee uljaat ajohemoset. Iltapuolella siellä istus-
kelee haukottelemassa kaikki työtön mäki.

Muita rakastettuja isosten 010-pailkoja on kesä-
aitoina lähde-huone, jossa Kleineh hallitsee. — Siellä
on kaunis puisto ja usein siellä pidetään pitoja ja
soittajaisia. Toisella puolen kaupunkia on "Kaisa-
niemi", jossa nykyään emännöitsee mamseli Myhrmcm.
Siinä on mähänen puisto ja ramintola, johon ke-
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määllä, hankikannon aikana riennetään aamukahiveel-
le ja yliopistolaisten laulua kuulemaan. Kaisaniemi
onkin nimen omaan yliopiston rakastettu hulvi-paikka.
Siellä pidetään yliopiston tamalliset pidot, kumminkin
keivä- ja kesä-aikoina, ellei pidot ole »virallisia ja siis
järki suuria.

"Rahmas" mieltää kesäisiä pyhä-iltojansa taival-
lisesti Töölössä. Siellä pidetään karusellia, kilpa-leik-
kiä, loisto-Malkeita y. m.

Pohjaisen- ja etelä-scttaman Välillä on kallioinen
niemi, kutsuttu "Katajanokka" (r. B__k.tuä66__), jossa
muutama ivuosi sitte oli sikin sokin kaitellaista "räh-
mään" mökkiä. Niemen päässä on Suomen merimäen
kasarmi ja läänin ivankihuone. Näinä miimeis-aitoi-
na on mökkejä rumettu hajottamaan jaKatajannokkaa
kaunistamaan, niinkuin se asemansa puolesta onkin kau-
pungin paras paikka. Sinne on jo rakennettu Suo-
men rahapaja ja uusi iveuäläinen kirkko. Kaupungin
toisella äärellä, Santalahden (r. Be.__äviKsi_) puolella
on Sinebrychotvin kaunis yrttitarha ja siitä pohjaiseen
kaupungin ulkopuolella Lappivitin mieli-sairasten huo-
ne. Lappmikin lähellä on kaupungin hautamaat ja lä-
hempänä kaupunkia Kampin keto, jossa keiväisillä suo-
men hentimartia-tväestöä harjoitetaan; se paikka on
muistettama 1742 muoden sodasta.

Harma kaupunki lienee luonnon ja aseman puo-
lesta niin hymin marustettu kuin Helsinki; meri lähes
joka taholla ja hymät satamat, siis kaupunki otollinen
suurelle kaupalle. Vaan Harmassa paikkaa lienee niin
paljo rahaakan maahan laimettu kuin täällä; neivat
täytetyt, kalliot puratut, mäet laimetut; kruunun Ma-
roja ei ole suinkaan säästetty. Ilma on raitis ja
lämpimämpi kuin mualla Suomessa. Asujanten luku
lienee tätä nykyä noin 22 tuh. maan on yhä lisään-
tymässä. Vaiivllishoito maksaa »vuosittain 20 tnh. hop.
ruplaa, johon tulee lisäksi routva-seuran antimet. W.
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1859 oli kaupungin kassan tulot 53 tuh. ruplaa ja
kulut 52 tuh. r. Säästöä edellisestä »vuodesta 82 tuh.
r. Maksamatointa »velkaa kruunulle 65 tuh. r. Yh-
teisessä säästökasfassa oli 201,085 r. Käsityöläisten ja
muita tehtaita oli 290, niissä 2005 työntetiää ; tehdyn
työn armo 731,584. Paraat tehtaat omat Töölön soke-
ripruuti, useita tupaktimapriitia ja konepajoja. Kaup-
pioita ja porivaria oli 159; laimaa 54; lästilutua
3,466. Ulkomaille laiivattuin tamarain arivo nousi
269,670 hop. ruplaan, mutta tuetuin 2,067,479 hop. r.
Tämä hirmuinen tuonti on enimästään lähivettä ja
ylellisyyden tarpeita. Emme ole ivielä saaneet iverra-
ta, mihin määrään ulosmiemätamarain armo on li-
sääntynyt sittekuin rautatie malmistui. Pelkäämme
Main ulkoa tuetuin tamarain lisääntyneen.

Helsinki sai alkunsa Gustaivi l aitana, jota (noin
1550) tvätisi tahtoi hätvittää »vanhoja taupuukia, niin-

kuin Ullvilan, Rauman, Tamminiemen ja Porwoon,
ja muuttaa niiden asujamet Santahaminaan, pe-
nikulman matkaa katoon nykyisestä Helsingistä. San-
tahaminasta ei kuitenkaan tullut mitään, ei kuninkaan
tahdollakaan; sitä mastaan asettui porivareita Van-

taan-joen suulle, nykyisten Vanhaan kaupunkiin.
Kuninkaan täytyi tähän suostua ja kaupungin oikeu-
det annettiin tälle paikalle 1559. Mutta maitta nii-
tä oikeuksia laajeunettiin seuraamina aikoina monesti-
kin, ei tämä kaupunki kuitenkaan maurastunut, ja Pehr
Brahen toimesta m. 1639 päätettiin muuttaa se ny-
kyiselle paikalleen, Estnäsin kallioille, m. 1642 st muu-
tettiinkin.

Mitä Helsingin historiaan muuten tulee, niin
on se mertittälvä iv:sta 1616, jolloin nuori kuningas
Gustawi II Adolf täällä piti kokousta Suomen sää-
tyjen kanssa, ja sai niiden suostumaan rahan mat-
soon, jotta moitaisiin tehdä kunniallinen loppu wenä-
jän sodalle, jota tehtiinkin seuraamana wuonna. Muu
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ten on Helsinginkin historia täynnä pelkkää surua ja
murhetta, tunnes se tuli pääkaupungiksi. Jo iv. 165?
paloi uusi Helsinki tykkänään ja tarivitsi suuret aivut
ja lahjat ennenkuin pääsi .virkistymään. Nälkä-wuo-
det 1695—97 tuotti tänne kerjäläisiä ja ruton. Ison
wihan aikana railvosi »venäläiset, rutto ja tulipalo.
Mitä asujamista jäänyt oli, pakeni Ruotsiin ja pa-
lasi rauhan jälkeen manhalle asemalleen, joka uudes-
taan rakennettiin. W. 1741—43 sota päättyi itä-
Västi Helsingissä, josta toisessa paikkaa on puhuttu.

Tämän sodan jälteen (iv. 1749) rumettiin Hel-
singin edustalla olemia luotoja lvarustamaan. Niistä
tuli Viapori (r. BveadorA), jonka taitama rakentaja oli
Augustin Ehrenswärd. Hän on ainoa joka Viaporiin
on haudattu "tekojensa keskelle." Se linnoitus on ul-
koa ja sisältä nähden niin tukema ja luja ettei sinne
luulisi kenenkään ivihollisen pääsemän. Lailvatoteet
oivat puratut kallioihin, hirmuiset muurit harmaasta
kitvestä ja tilleistä seisoivat jämeinä seitsemällä saa-
rella, joista Gustafssmärd on kaikkein taitamimmin
marustettu. Kuusi-tuhatta miestä mahtuu Viaporia
suojelemaan, kaksi tuhatta kanuunaa on malmiina pau-
kuttamaan kidastansa tulla ja rautaa mihollista ivas-
taan. Kolmen ajastajan sodassa näyttikin Viapori
woimansa warjella kumminkin sotalaimaston, joka sen
takana oli jonkun aikaa kätkössä. Mutta M. 1808
ei sen kalliot ja muurit, sen hirmuiset tulikidat ja sen
6,000 miestä lvoineet mitään. Venäläiset ottilvat
sen ikäänkuin leilillä.

Samana wuonna paloi taas kaksi kolmatta osaa
Helsingistä. Jo m. 1812 maalisi. 12 p. julistettiin
Helsinki pääkaupungiksi; iv. 1819 muutettiin tänne
senati ja muut hallituksen mirtalaitotset, ja M. 1828
yliopisto.

Vielä elää manhoja ihmistä, jotta muistamat
Helsingin hywin wähäpätöisenä, ivaan kyllä nyt jo on
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komea. V. 1840 riemujuhla ja m. 1863—64 mal-
tiopäimät omat uudemman ajan muistettamimmat ta-
paukset.

Porwoo (Lor^).
Noin 6 penikulmaa itäänpäin Helsingistä on tä-

män niminen joki, pitäjä ja kaupunki. Nimi on tie-
tysti tullut kaupungin pohjaispuolella olemasta maa-
linnasta (borg), jonka alkua ei tiedetä, Maikka siitä
oppineet oivat paljon riidelleet. Luultaivasti on st
ollut jo ennen ruotsin lvaltaa. Yhtä epätietoinen on
kaupungin alkukin. Vuonna 1351 lahjoitettiin Por-
woon pitäjän papin-saataivat Paadisten luostarille
Liiroin maassa. Waan lahjoitustirjassa ei mainita
Porwoon kaupunkia. Kuitenkin löytyy kaupunkilais-
ten oma kirjoitus »vuodelta 1698, jossa sanotaan Por-
ivoon saaneen kaupungin oikeudet Mauno Liehatolta
w. 1346. Oikein kaupunkina mainitaan Pormoo wi-
rallisissa kirjoissa masta iv. 1424, jolloin siinä oli
pormestari. Yleensä on Uudenmaan mirtain suulla
aikaisin asunut "saksan" kauppioita — sitä todistaa
täälläkin Satsankylä (Bk_xd)') — ja lienee Porivoos-
fa jo kaukaisina aikoina ollut jonkinmoinen kauppala.
Gustawi I antoi sille kauppa-oileudet w. 1546; mut-
ta jo w. 1550 piti Pormoo hämitettämän ja asuja-
met muutettaman Santahaminaan, niinkuin useasta pai-
tasta muualtakin. Santahaminasta ei tullut mitään,
ja Pormoo sai luwan pysyä. W. 1571 poltti Ve-
näläiset Porwoon, eikä sen perästä enää puhuttukaan
muusta kuin "Porwoon kylästä." Sekin poltettiin
1578 ja »vielä kolmasti M. 1590, ja 1594 kiellettiin
ulkomaan kauppa; m. 1602 anuettiiu tämä lupa kui-
tenkin takasin. Sitte oli lepoisa aita lähes sata ajas-
taikaa, kunnes nälkä-ivuodet 1695—96 ja 97 raitvo-
sitvat. — Sen jälkeen cli isoivihan hirmut. W. 1708
tuli Venäläiset ja maikka Porwoon nuoret miehet
kotitvat mastustan, pääsiivät ivihollistt kaupunkiin,
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jonka he ryöstiivät ja osaksi häwittiwät. W. 1710 rai-
»vosi rutto. Sodan lopetettua tuli Porivoolaifille taas
parempi aika, kun pispan istuin muutettiin tänne Vii-
purista, jonka Venäläiset pitimät omanansa rauhassa
1721. Sopimattomat lainsäännöt estimät täälläkin lva-
paata kaupankäyntiä, ja, 1741—43 m. sodan jälteen,
päätettiin muuttaa pispan istuin Kokkolaan, jota pää-
tös kuitenkin jäi täyttämättä, maan muiston siitä ta-
pauksesta on konsistori säilyttänyt sinetissään, jossa
on »vuosiluku 1746 ja kuivataan miten Noan arkki
pelastettiin ivedenpaisumuksesta. Siitä asti on Por-
moo saanutkin pitää pispansa. W. 1765 sai Pormoo
taas rajotetut kauppa-oiteuvet ja M. 1830 täydelliset.

Tärkein muistettama Porwoon historiassa on
waltiopäiwät iv. 1809, jossa keisari Alexander I ko-
rotti Suomalaiset kansain lukuun. Lukion eli gym-
nasin huoneessa on taulu, joka tumaa sen tapauksen.

Porivoo on ivanhanaikainen, mutta muodesta 1833
on sitä ivähitellen rumettu muodostamaan; kadut oi-
kastaan ja rakennukset järjestetään sitä myöden kuin
uusia tulee. Tuomiokirkko on ivanha, luultamasti
jo muodesta 1418; ivanha luliohuone on »vuodesta
1759, uusi 90 ivuotta nuorempi. Portvoossa on noin
3000 asujanta, josta 300 paikoilla suomalaisia. W.
1859 oli täällä 90 käsityö-tehdasta, joiden työ-arwo
nousi lähelle 70,000 hop. ruplaa; kauppioita oli 34;
laiivaa 14, jotka Yhteensä ivetiivät noin 2000 lästiä;
uloslaitvattuin taivarain arwo nousi liki 30,000 hop.
ruplaa ja tuotuin tamarain armo 348,000 hop. rup-
laan. Köyhille maksettiin 2,503 ruplaa, niitä oli kaik-
kiaan 204. — Oppilaitoksia on Porivoossa, lukio eli gym-
nast, mainittalva sentähden että Runeberg siinä oli lau-
man aikaa opettajana ja sen aikana kirjoitteli parhaat
runoteoksensa; yli- ja ali-alkeiskoulu sekä useampia
yksityisten oppilaitoksia. Täällä on myös kirja-ftaino
ja annetaan mähäinen ruotsinkielinen sanomalehti.
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Lähes iviisi penikulmaa Portimosta itään päin
on Loiviisan kaupunki meren rannalla, Pärnän pitä-
jässä. Vuonna 1743, kun sota lakkasi, oli Venäläis-
ten maltaan tullut kaitti rajakaupungit ja -lvarustuk-
set. Siten päätettiin rakentaa uusi kaupunki m. 1745,
nimellä Degerby, joka m. 1752, sen aikaisesta kunin-
gattaresta sai nimen Lotvisa. Muutamat Lappeen-
rannasta ja Haminasta muuttaneet kauppamiehet a-
settuimat tänne. Kaupnngille annettiin heti täydelli-
set kauppa-oi-.udet ja 3,311 tynnyrinalaa maata, jo-
ten st pikaa ivaurastui. Jo m. 1775 oli siinä 2,198
asujanta, melkein yhtä paljo kuin Helsingissä. Se
luku ei ole 80 ivuoteen paljo lisääntynyt. W. 1859
oli asujamia 2,578, joista 207 suomalaista. Vuo-
teen 1779 oli Lotvisa Kymin läänin maaherran asun-
to. Menneen muosisadan lopulla rupesi tämän kau-
pungin tila huonontumaan. Erinomattain oli siihen
syynä onneloin meri-kulku. Useimmat laiivat meni-
wät haakst-rikkoon. Vuonna 1776 ei enää ollut kuin
yksi isompi laima; w. 1850 oli niitä 13 ja lästilu-
kua 1,429; lv. 1859 11 laiivaa ja 1,552 lästiä. Vii-
meksi mainittuna wuonna oli Lomisassa 29 kauppias-
ta; ulostviemä-talvaran armo 105,345 ja tuodun ta-
ivaran 111,889 hovia ruplaa. Täältä iviedään ulos
koolta ftlankkuja ja lautoja. Köyhiä täällä on 225;
Maan köyhäin kassa nousee 20 tuh. ruplaan.

Lolvisa.

Täällä on yli- ja ali-alkeiskoulu.
Alussa oli kysymys marustaa itse kaupunki; sen

kahdella puolella ontin mallia niistä alkuajoista. Mut-
ta sitte marustettiin Smartholma, penikulman mat-
kaa kaupungista. Luultiin se hymintin lujaksi, ivaan
ei st kestänyt pitkää piiritystä 1808 lvuoden sodassa.
Ww. 1854—55 sodan aitana Englandilaiset sen hä-
tvittiivät.
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Tätä kaupunkia kutsuttiin ensin Vehkalahti, ja
luullaan perustetun iv. 1632. Ison »vihan jälkeen
rulvettiin sitä ivarustamaan ja sille annettiin kunin-
kaasta nimi Fredrikshamn. Ei st »varustus kuiten-
kaan moinut seuraamassa sodassa Venäläisiä mas-
taan mitään. Hamina on eriskummaiststi rakennettu:
tori keskellä, ja sen taas keskellä raatihuone. Torin
kahdella siwulla on kirkot, toisella lutherilainen, toi-
sella ivenäläinen. Kadut käywät torista joka äärelle;
kaupunki on ympyriäinen; mallit ympärillä. Niiden
ulkopuolella on esikaupungit, nimittäin Viipurin esik.
Hietaniemi ja Saminiemi. Tärkein laitos Haminas-sa on kadetti-koulu. W. 1859 laimattiin Haminasta
Venäjälle 1,630 hop. ruplan edestä ja muualle ulko-
maalle 128,823 ruplan edestä. Venäjältä tuodun
taivaran arivo oli 127,368 ja ulkomaalta 62,038 rupl.
W. 1818 lahjoitti kauppias Ignatius köyhäin kassaan
12 tuh. hop. ruplaa. Kaikkiaau maksetaan tvaimaisille
noin 2000 ruplaa. Haminan yli-alkeiskoulu muutet-
tiin joku ivuosi sitte Lomisaan; mutta jäljellä on tyt-
tö-toulu ja ali-alkeistoulu. Hannua on usein pala-
nut, miimetsi w. 1840. Historiassa on tämä kaupun-
ki mainittalva muodesta 1809, jolloin rauha tehtiin
täällä Venäjän ja Ruotsin mälillä.

Hamina.
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