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Tässä kirjoituksessani olen nyt jotensakti tarkkaan elämäni
»vaiheet, matlustaissani Ruotsissa wuonna 1861, wilftittömästi
julkituonut; eikä ole minun syyni, jos tama tulisi hywinki
moitteen alaiseksi, sillä kirjoituksessani, jossa muilta lainatulta
kaunistuksia en ole käyttänyt, on perustuksena ollut ainoastaan
elämäni waiheet ftäiwä päiwältä, niinkuin ne luonnollisesti
tapahtuneet owat. Wirheet, joita kyllä löytynee, pyydän kun-
nioitettawain tarkkanäköisten lntiaini minulle anteeksi suomaan.

Alkulause.

Siikajoki 21 päiwä kesäkuuta 1867.

Abraham Stenfelt.



Stenseltin matlawaihect.
Sunnuntaina 4 päiwänä elokuuta 1861, pais-

toi aurinko lämpymästi ja loistawasti kuwaili sätei-
tänsä Merikylän lahdessa, jossa lähellä olewain ta-
loin lapset rannalla leikitteliwät ja kahlailiwat siinä
lämpymässä medessä. Wähän matkaa heistä, istuin
minä rannalla kimen päällä, josta mäleen loin sil-
mäni länteen päin, katsellen Poikki sitä tymentä ja
auringon säteiltä kirkastettua Pohjanlahden pintaa,
jolloin rinnassani mirkistyimät ne jo pienuudessa
heränneet kumaukset maailman kauneuden lamiam-
masta tuntemisesta ja mahan aikaa tässä uneksut-
tuani tulemaisesta onnestani, jonka jo luulin täältä
edelläni yli mainitun meren minulta poispaenneen,
Päätin häntä pikaisella takaa-ajolla mielä saamuttaa.
Lähdin rannasta asuntooni, joka siitä ainoastaan
oli mnutamain satain syltäin päässä, Kiminiityn
talossa, kolme mirstaa Siikajoen emäkirkolta mereen
päin ja menin ensiksi seurakunnan papin ja nimis-
miehen tykö, heiltä ottamaan tarpeellisia reissu-kir-
joja, jotka myös minulle kieltämättä annettiin; tämän
jälkeen lähdin minä ilman wähintäkään wiiwytystä,
marustettuna mainituilla kirjoilla ja sangen mähällä
matkarahalla Oulun kaupunkia kohden, johon samana
iltana hiljan, sateelta kastuneena jouduin.

Seuraamana aamuna, eli 5 päiwänä edellä mai-
nitussa kuussa, löydytin minä itseni lääninhallituk-sen tykönä ja ennen maiuittnin kirjain johdosta anoin
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siellä passia Ruotsin maltakuutaan, jonka anomuksen
myödytys, minulle tuntemattomista syistä, kuitenkin
kiellettiin ; maan huolimatta tästä»vastahakoisuudesta,
lähdin minä keskimiikkona 7 päiwänä samassa kuussa
»varhain huomeneltain Oulun kaupungista, sillä pää-
töksellä, että edesottoani seurata ilman passitta, jal-
kasin, ilman kyytihewoisetta pohjoiseen Päin, joka
kuitenkin tuntui raskaalta sen »vuoksi, että en »voi-
nut siuä päiwänä hywin ruumiin enkä sielun puo-
lesta ja tultuani iltapuolella päiwää Saanion kes-
tikievariin, otin siinä yösian ja rawintoa, jonka jäl-
keen aamulla pitkitin matkaani siitä Kemiin, pistäy-
tyäui siwumennessä Olhawan lasiruukissa, ei kui-
tenkaan ruukia katsomassa, waan kun reissurahaui
oliwat jo wähät, sen hoitajalta lainaamassa muuta-
mia ruplia, jota »vastaan minä hänelle annoin »va-
kuudeksi mouiaita wanhoja ja rewittyjä juttu-kirjoja
eli romaaneja, käärittynä kaikki Yhden paperin sisälle,
jotka hän aukasematta »vastaan otti, luullen siinä
paremmankin kirjaston löytywän. Tultuani Kemiin
yhdeksäntenä päiwänä, jossa myös tawin kahden her-
rasmiehen tykönä, jotka auttoiwat minua »vähän
matkarahalla, waan ei kuitenkaan mitään panttia
»vastaan, tunsin jo itseni raittiimmaksi terweyden
puolesta ja jouduin seuraawana puoliyön aikana
Tornion kaupunkiin ja tultuani sinne kestikievariin,
jossa yksi karmis neito iloisella katsannolla minua
»vastaanotti ja »valmisti otollisen leposian, nukuin
minä rauhallisesti. Aamulla wähä eunen herättyäni
näin unta, että olin lähellä Ruotsin pääkaupunkia
Tukhulmia, ajaen wannuissa yhden ihanan neidon



7

kanssa, joka hymyillen minulle jutteli sen kanpnngin
kauneudesta ja niistä monenkaltaisista huwitnksista,
jyita siellä, silloitettuna hanen rakkaudeltansa, saisin
nautita. Ia tällä tawalla hetken kulettuamme lois-
tawan taiwaan alla, kuului yhtäkkiä pääni päällä
kauhia jyrinä, jonka perästä pilwet mustuiwat
ja auringon paiste lakkasi ja samassa, niinkuin
kowa nkkoisen nuoli olisi lyönyt, kaatumat mo-
lemmat hewoiset wannuimme edessä ja jyrinä
läheni hirmuisella tawalla, jolloin myös »vaunut
lyötiin pirstoiksi ja tuli syttyi minun »vaatteisiini,
jotka paloiwat ynnä reissurahain kanssa; tässä ti-
lassa tuli minun tyköni metsästä joukko kummas-
tuttamia miehiä »varustettuina sota-aseilla, jotka
kiiniottiwat minun ja weiwät lähellä olewaan wanki-
paikkaan, edeskantain etta mina olin murhan tehnyt.
Herättyäni tästä »vaikiasta unesta näin, silmäni
awattua, suureksi iloksi, että tämä kauhia tilani kui-
tenki oli uni-näkö, waan se »vaikutti sentähden ty-
könäni huolen ja pelwon tulewista »vaaroista aiwo-
tulla matkallani; jonkatähden ilman missään käy-
mättä tassa kaupungissa, lähdin joksikin lewotto-
malla mielellä kello 11 aikana 10 päiwänä ennen
sanotussa kuussa rajan yli Ruotsin puolelle, Haa-
parannan kaupunkiin ja sisällemenin siellä kanpnn-
gin seurahuoneeseen. Täällä wähän aikaa istut-
tuani, menin erään tulliherra K—n tykö, joka asui
lähellä mainittua kaupungin seurahuonetta ja jutte-
lin hänelle huolettawan kohtaloni, jonka syyksi sa-
noin sen, että olin Wenäjän hallitukselta wainottu
uppiniskaisista jnlkilauseista hallitusta »vastaan ; tä-
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män knultua, käski hän minnn mcunä seurahuonee-seen siksi knin hän tästä asiasta pnhuisi muitten
kanpungissa olewain herrain kanssa. Wähän yli
tnnnin wiiwyttyänsä, tuli hän lupauksensa mnkacm
»uinun tyköni ennen sanottuun paikkaan ja, minnlle
ei »vähäksi lohdutukseksi, otti powestausa tukon seteli-
rahoja ja antoi ne minulle, sanoen niitten olewan
häneltä ja hänen tuttawiltansa minulle määrätyt
matkarahat.

Nyt alkoi mielestäni lcwottomuus poiskadota
ja toiwon säteet wirkistytti»vät taasen luontoani,
niin että jotensaki erilaisella ja kewiämmällä sydä-
mellä kuin äsken, nyt jätin hywästi tämän kaupun-
gin, jossa mnntaman tnnnin wain wiiwyin ja jolla
ajalla epäiltciwä kohtaloni oli niin suuresti muut-
tunut, ajaen siitä ensimaiseen kestikiwariin, jossa
olin yötä. Scuraawa eli se 11 pciiwä oli taasen
sunnuntai ja auringon helteet käwiwät akkunani läpi
»vuodettani kohden ; koska sinä aamuna heräsin nnesta,
jolloin myös tunsin että päätäni kimisti jotensakti,
lnultamasti siitä syystä, kuin Haaparannalta läh-
teissäni olin tainnut juoda nsiamman kerran kiitol-
lisuuden maljaa muutamain herrain seurassa, jonka
jälkeen, otettuani wähän wirwotusta, läksin mat-
taan kestikimarista, josta kuitenkaan sinä päiwänä
en tullut etemmäksi Kaliksia, siitä syystä, etta kesti-
kiwareissa pääni kiwistys tahtoi »vaatia aina paran-
nusta. Lähellä Kaliksin kirkkoa, johon jouduin noin
6 aikana jälkeen pnolen päiwän, saawutin minä
yhden 5 wuoden wcmhcm, säätypuwulla waatetetun
tytär-lapsen, jonka käskin kärryini tulla, johon hän
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mielellään suostui ja sitten, kutsncn minua setak-sensa, sauoi nimensä olewan ~Godiwia" ja isänsä
tullimiehen.

Tämän lapsen nerokas ja »vikkelä puhe tuntui
mielestäni lystiltä, jonkawnoksi, tultuamme apteekin
kohdalle, ininä annoin hewosen seisahtua, meuin
sisälle ja ostin hänelle puolen naulaa rusinoita,
jotka hän nerokkaalla kiitollisuudella »vastaanotti ja
pyysi setää wasiakin käymään heidän kylässänsä.

Apteekissa, johon äsken mainitun asian täh-
den olin sisälletullut, hawaitsi miuun sillä haawaa
sinne wllut piirikunnau nuori lääkäri, joka kohta
rupeisi minua puhuttelemaan ja käski kanssansa
tulemaan apteekin perässä olewacm kamariin.

Täällä wähän aikaa tarinoituamme monenkaltai-
sista seikoista, tulin taasen hywällä mielellä kärryi-
hini, sillä lääkäri oli runsaasti palkinnut minuu
hywäirtahtoisuuteni sitä pientä lasta kohtaan.

Tästä matkustettuani wielä yhden kestikiwari-
wälin, otin minä yösiau, jossa lewollisesti nukuin sen
yötä; waan aamulla herättyäni kohtasi minua uusi
luouuon-liikutus : kestikiwarin kartanolle oli äsken
tullut yksi ajaja, näöltänsä alhaisempia kruuuuu-palwe-
lioita, joka hewöisen seisahduttua kärryistä alasweti
yhden sangen komissa kahleissa pidetyn miehenpuolen.
Tämän nähtyäni, menin mina ulos huoneestani kar-
tanolle ja wähän katseltuani tätä onnetoiuta, kysyin
häneltä ruotsin kielellä: minkä syyn tähden hän oli
tähän snrkiacm tilaan joutunut? waan wastaukseksisam: ~eu ymmärrä," suomenkielellä, jonka wuoksi
kysymykseni uudistettua kielellä, tu-
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lin tietämään, että tämä miesparka oli Suomalainen,
kotoisin Rotvaniemestä ja että hän oli yhdessä tässä
lähellä olemassa ruukissa ollut työssä ja eilispäimänä
tapllhtuueessa riidassa oli toista miestä pikaisuu-
dessaan lyönyt aseella, että tämä oli paikalle kuollut.
Tämä maantieheni onnetoin kohtalo, muistutti mi-
nulle heti sen miimestä yötä Suomen puolella olles-
sani nähdyn uneni, joka taasen teki mieleni raskaaksi.

Kuultuani että tässä lähellä oli rautaruuki,
pisti Minulle kohta päähäu, että siellä olisi käytämä
ja tykösanottua että hemonen piti maljastettamaan,
ajoin tähän ruutiin, jossa onnekseni, konttnuriin
tultuani, kohtasi minua usiampia herroja yhdessä
pöydän ympärillä ja punssi-lasit kädessä ; tämä seura
näytti minulle marsin lystiltä ja oikein sopimalta,
eikä kanman aikaa kestänytkään, ennenkun olin tul-
lut tutuksi ja »veljiksi näille kaikille.

Kaikki meno näytti »vahwistawan uskoani, että
tästä paikasta »uinuu ei tarwitse heta-mcllillci läh-
tiäkkään ja tämä iloinen seura ja hywältä maistuma
ruotsin-punssi »vaikutti ja rohkaisi jo hymästi mi-
nun luontoani, että wähän ajan päästä nämät uudet
»veljeni jo kaikki tiesiwät hywin wissisti, että minä
olin suurimmista aatelissuwuista Suomessa ja että
isäni oli kenraali, waan että minä niinkuin tntentti,
olin Helsingin akademiassa uppiniskaisesti, niinkuin
tyytymätöin Wenäjän hallitukselle, sitä »vastaan julki-
tuonut kowia lauseita, ja tästä syystä mainitulta
hallitukselta »vainotuksi tullut ja että pikaisen pake-
nemiseni tähden en ollut millään muotoa saattanut
warustaa itseäni tarpeellisilla rahoilla, jonka wnoksi
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nyt olin puutteessa. Tämä tilaui lulkasemineu paui
herrain kädet liikkeelle, uuman tnkki kättänsä housuinsa
taskuuu, toinen poweensa ja muuan helisti piironginsa
awaimia, josta seurasi se, että Suomen kenraalin poika
sai taaskin aika komiat matkarahat ja jäähywciisiksi juo-
tiin wielä chainpaniaa tämän sankarin muistoksi.

Tästä iloisesta seurasta erittyäni, reissusiu sinä
päiwänä, joka oli 13 päiwä alussa sanottua kuuta,
muutamia holli-wälejä ja pysähdyiu taasen yhteen kes-
tikiwariin, jokaoli Näneä nimisessä markkina-paikassa,
yöksi ; jossa sitten hnomeneltain, ilman mitään erino-
maista tapausta, tein pikku kauppoja ja reissusiu pois.

Seuraamana päiwäuä, joka oli 14, tulin noin
vnolenpäimän tienoissa Luulajan kaupunkiin, ja si-
sälleotettuani kestikimariin, olin täällä ainoastaan

kaksi pciimää, ensin tehtyäni itseni tutuksi sen lää-
nin entisen maanherra W— kin pojan kanssa, joka
oli miisandeutieteen oppilaiuen ja jonka kautta mat-
kamarani tulimat hy»västi enätyksi. Nätnät kaksi
päimää tässä kaupungissa kuluimat sangen hupaisesti,
sillä rahoja ja hymiä tomereita ei puuttunut, mutta
muuta erinomaistakummaa ei kuitenkaau tapahtunut,
kuin että tnorustaina lb päiwänä puolipäiwäs-pöydäs-
sä, jossa mina ja usiampia muita oliwat joteusaki hu-
jussa, yltyi mouenlaisia kiistoja jaeripuraisia »väitök-
siä, ja »viimein nonsi kowa tappelu, waan kun minun
puolellcmi oli ästeu »naiuitun »naa»lherrau poika ja
hänen ystäwänsä, niin laukcisi woitto meidän puo-
lelle. Tässä kahakassa oli miuua »vastaan yksi nuori
tukkukauppias vou V., jonka kalissa riidan lo-
petettua ja sowinto-maljain juotua tuliu ystäwäksi,
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niiu että hauen wauuuissansa perjautai aamuua
16 päi»vänä yhdessä reissusiu komiasti paruuuiua
Luulajasta Piiteoou, johon samana päiwänä jäl-
keen puolenpäiwän ehdimme ja sisälleotimme kau-
pungin kestikiwariin, jossa minä sen päiwän lo-
pun »vietin pukuni kaunistuksen toimessa.

Tätä seuraawa päiwä, joka oli lamvantai 17
päiwä, tuli myös hupaisesti kuluneeksi, sillä »neutyäni
aamulla seurahuoueeseen, sattui siellä olemaau studeu-
tit F. O. ja O. Xl., joitten kanssa minä pian tulin
tutuksi ja käytyämme kaupuugin uimahuoueessa, »vie-
timme koko sen päiwän seurahuoueessa ja kestikiwa-
rissn, wäleeu biljardin pelauksella, lauluilla ja pul-
loin tyhjentämisellä, ilman että mitään eriskum-
malsta sinä päiwänä olisi tapahtunut.

Sen jälkeen huomeneltani oli suunutai ja satoi
aamu-päiwcistä wettä, jonkawuoksi olin huoneessani
siksituin puolenpäiwän aikana, jolloin jo oli kcmuis
ilma, minun edellä mainittu reissnkumppalini Tnk-
hulmista, kntsui minua kerallansa seurahuoueeseen,
ja syötyämme puolipäiwcisen, jonka ohessa juomisia
kans nautittiiu niin Paljo, että puheenlystiin hywästi
tultiin ja ulotettiin uudestaan se Luulajassa yltynyt
kiista, josta seurasi, etta me erosimme ja häu reissasi
kohta yksinään pois kaupungista, jossa minäkään en
cncicin monta tuntia wiipyuyt, waan katsottuani wähän
aikaayhtä siellä olewaa panuraamaa, otinhywästi ystä-
wiltäni ja matkustin samaa tietä kuin hanki, ei kuiten-
kaan sinä ociiwänä etemmäksi kuin toiseen kestikiwariin
kaupungista, jota kestikiwaria lähellä oli Degerforssin
rautaruuki ja jonka ruukin isännän pojan kanssa minä
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sen edesmenneen lanwantai päiwän Piiteossa olin yk-
sissä, otin yökortteerin janukuin aiwan rauhallisesti.

Aamulla herättyäni, menin kohta ruutiin terweh-
tämään tnttawaani, jossa minä kaikella ystäwyydellä
ja höyleydellä »vastaanotettiin ja meni se päiwä mel-
kein puoleen ennenkuin jouduin siitä lähteen, sillä
tässä kului taasen hupaisesti aika rnnkia ja sen ko-
neita katsellessa knin myös puutarhassa, jossa nau-
titsimme kahwea ja wähän mnita juomisia.

Täällä näin minä uuden kumman siitä laadus-
ta: että puutarhassa oleskeli yksi aljo harakka,
joka yhtäkkiä lensi pöydälle eteemme ja otti kahwe-
kupistll hopeaisen teelusikan nokallensa ja lensi sen
kanssa pois ja wähän ajan takaa isäntänsä »vihellyk-
sestä lensi alas samalle pöydälle ja toi äsken otetun
teelusikan paikallensa, jolloin isäntänsä antoi tälle
sokeri palasen ja kaatoi wähän kahwea wajille, jonka
tämä nautitsi niinknin muutki »vieraat.

Lähteissäni tästä, arwannee tunnioitettawa tu-
kia, että taittiin kukkaron suutakin awcita, sillä näin
tutuksi tultuamme, en saattanut hänellekkään kaikkia-
asioitani ilmoittamatta olla, jossa siwnssa hän myös
neuwoi minulle,että wiideu penikulman päässä siitä,
oli toinen isompi rantarunki, jota hän käski minun
siwumennessnui huwikseni käydä myös katsomassa,
ja samana iltana tillin jo sanottua ruutia lähellä
olewaan kestikiwariin yöksi.

Aamulla herättyäni oli jo anrinko ylhäällä ja
ruukin kirkontornin risti, johon sen säteet ottiwat,
kiilsi kirkkaasti akkunani kohdalla, johon myös nä-
kyi kauniita pnutarhoja ja »viheriöitä alangoita,
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joissa peusasteu »vesat notkistiwat itseänsä sen lev-
pian etelä-tuulen kiihtyessä. Noustua »vuoteeltani,
puin ylleui ja menin tätä konnaa mukia katsele-
maan, joka kaikissa kohdin todisti isäntänsä hywää
tointa ja »varallisuutta.

Wähciu aikaa väin ulkopuolelta katsellen, me-
nin sisälle ruukin haltian luokse, joka oli iso jatu-
kewa mies, käskewällä ja yksiwakaisella muodolla
ja sisälle tultuani, tawallisten terwetysten perästä
käski minun istua pöytää lähellä olewalle soh-
ivalle, jouka tehtyä ja kuultuausa minuu olewaii
Suomalaiseii tuteutin, kutsui toisista huoneista sii-
hen poikansa, joka oli Upsalan yliopistoon kuulmva
wiisaudentieteen oppilas ja nyt rupesiwat he mo-
lemmat minulta kyselemään erinomattaiu maamme
ja nykyisen hallituksemme tilasta, joitten kysymysten
päälle minulta auuetut »vastaukset uäyttiwät lau-
keawan hänen ja hänen poikansa mielen mukaisesti.
Näin hywän aikaa puhcskeltuammc, jonka alla pie-
net lasit ryypättiin, käski hän minun kanssansa ei-
neelle, jonka hywäkst otettua, minä hänen äsken
mainitun poikansa kanssa menin katselemaan ruukin
tehtaita, josta tultuamme kuleskelimme puutarhassa,
jutellen erinäisistä asioista, jonka ohessa »viimeksi
jouduin oman kohtaloni pykälälle ja Pyysin häntä
auttamaan minua reissurahalla Upsalaan, johonka
hän myös myönnytti sadalla riksillä, sanoen isänsä
olewan kowan ja tarkan miehen, niin että hän tähän
tarpeeseen enempää ei »voinut saada. Tämäu jälkeen,
kiitellen heidän hywäntahtoista ja ystäivällistä kohte-
lemistansa, otin jäähywästit jareissusiu Pois, kuiten-
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kin sangeu raskaalla mielellä, sillä näitteu ystäwälliueu
kohteleminen, kuin myös anttawaisuus näinepäilemät-
tömällä tawalla, loukkasi kipiästi omaatuntoani ja tah-
toi herättää paatunutta sydäntäni katnmukseen, jota
tuitenki siihen tilaan joutuneena oli »vaikea tehdä.

Tästä lähdettyäni tnlin jälkeen puoleupäimän
samana eli 20 päiwänä Skellefteon kaupuukiin,
jossa markkinat äsken oliivat loppuneet ja sen wnoksi
reissaawia wielä paljon kaupungissa oli, niin että
kestikievarissa ei ollnt minulle huonetta, josta syystä
tulin asnmaan kauppamies Lindbergin talossa kesti-
kiwarin »vieressä. Aikani, »vaikka lyhy, oli myös
loistawa tässä kaupungissa, jossa tuttawia sain pal-
jon »varsinkin kun rahoja oli hywästi, joka teki
luontoni iloiseksi ja rohkiaksi.

Keskiwiikkona 21 päiwänä pidettiin kestiki-
rin yliwuoiiingissa tanssit, jossa minä ensikerran
olin tilaisuudessa tulla ruotsalaisten iloista tanssi-
menoa näkemään; täällä näkyiwcit kaikki ystäwälli-
siltä ja edestulewilta minua kohtaan, joka olin muu-
kalainen heidän seurassansa. Minun entinen matka-
towerini oli myös tässä seurassa, ja taasen un-
hottaen meidän pienet eripnraisnudemme tutuksi teki
minun siellä monen iloisen herran ja muntamain
naisten kanssa ; jonka wnoksi nämät hupaiset tanssit
iisiasti muistuu mieleeui ja joitten loputtua aamu-
puolella yötä, minua huoneeseeni senrasi yksi kaunis
neitsykäinen nimeltä Mathilda A. (ei kuiteukaan
tanssissa oleivia), jonka eriskummainen ja sopima
käytös tuntui minusta marsiu siemältä. Aamulla
herättyäni, kuului mielii törmissäni se yöllinen su-
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toinen musiiki, joka nyt lähtiessänsä kaupungista,
pelaili talojen kartanoilla. Nämät koreat säweleet,
unesta herätessä, mnisto asken killuneen yön iloi-
sesta »viettämisestä, kvin myös muut ajatukseni wai-
tuttiivat tykönäni taasen kummallisesti; joukatähdeu
kiiruhtin kestikiwariin ja otin siellä kohta wäkewiä
jnomia, joilla painoin kiwun alas rinnastani.

Mnutamain tuunein perästä oli höyryalus
»valmis lähtemään satamasta eteläänpäin, jossa
minä myös olin päättänyt reissuta; jota seu-
rateikseni annoin kapineeni, wiedä höyryalukseen,
kuitenkiu ensin ottaen ystäwälliset jäähywästit tut-
tawiltani, jota tehdessä tulin juoneeksi jotensakki mo-
net lasit, niin että satamaan tnltnani höyryalnksia,
joita yksi »naan piti olla, minä lnnlin wiideksi.
Paitsi paljon muita reissmvaisia, tuli »vasta sano-
tussa höyryaluksessa mukaamme myös ne kaupun-
gista poislähteueet musikantit, jotka, aluksen kulki-
essa siivu kauuisteu lehti-saarten ja wiheriäisten kuk-
kulain, suloisilla soittelemisillansa ilahuttiwat seu-
raa, jonka yleinen mieli näytti sinä päiwänä ole-
wan, nautita huwitusta, erinomattaiu herrat, joista
moni jo, samate knin minäkin, tnllessansa alukseen
oliwat jotensakki matkastuneita ja täällä knin mu-
siiki alkoi soitella yltyiwät usiammat yhdessä tuumiu
todin juoutiiu, jota tehdessä moni jo alkoi tulla
mielestänsä täydellisemmäksi ja suuremmaksi, erin-
omattaiu minä, joka istun yhden pöydän ääressä
erään maanmittarin ja konlnnopettajan kanssa, olin
näitten kanssa jo joutunut oiteeu aita toraan, »vaan
kuin nämät kuitenkiu wötttiwat minun sanasodassa,
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niin minä »viimein oikeen kiiwastuneena ja »vii-
nalta ylön liikutettuna isolla äänellä karjasin: liiet-
kää huutia te ruotsin omarakkaat narrit, jotka ylei-
sesti otetta leuhkoja ja joita kaikkia helposti miuä
weciu nenästä niin paljo knin tykkään."

Mutta tämä puhetpa ei tainnntkaan olla rnot-
salaisista mielenmukaista, sillä yhtäkkiä olin saannt
niskaani melkein kaikki aluksessa olewan wäen, niin
kapteenit knin muutki reissuwaiset jotka kaikki yh-
destä suusta tahtoiwat tietää mikä minä olen? johon
kysymykseen kopealla ja wakawalla äänellä »vasta-
sin, että minä olen baruuui vou Kothen snomesta,
joka en pelkää teitä koko jonkkoakaan ja (sylkien kou-
riini) kiljasin, tulkaa täune jokaiuen järjestääu, yksi
kerrallaiisa, kyllä minä teidät opetan. Tästä nr-
hoollisesta ja yks'totisesta »vastanksesta alkoi näitten
into laimistna ja nyt oli ainoastaan kysymys, mi-
tenkä pikemmin saattaisiwat päästä erilleen tämmöi-
sestä snomen uroosta, jonkatähdeu tultuamme ,, Na-
than" nimiseen tullipaikkaan, alukseu kapteeni pyysi
minun olla hywä ja tässä erota heidän senrastansa,
jonka minä myös kieltämättä tein.

Tähän sanotulla tawalla päästyäui, tuli minun
tyköni siinä asuwa tullipäällikkö, uimeltä U., joka
höylillä tawalla alkoi kanssani pnhestella, saattaen
minua kahdeu elähtäueen sääty naispuolten tykö,
jotka tässä paikassa antoiwat matknstawille huonetta;
täällä oli jo »viha ja »viina päästäni »vähennyt,
jonkatähden tuumamme hänen kanssansa sopi hywästi.

Aamulla toi wuoteelleni toinen näistä emän-
nistäni minulle kahwea ja sangen kunniaa osoit-
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taivaisella taivalla puhutteli miuua „majoriksi," (luul-
tawasti siitä syystä, että oli baruunia mainitessa
wäärin kuullut sen Majoriksi). Tämä »veti wähän
suutaui uauruuu, »varsinkin kuu muistiu eilispäi-
ivänä olleeni jotensakki täynnä kapteenina.

Mösnoustuani ja otettuani wähän pään pa-
rannusta, rnpesin miettimään: enköön minä kosta
sukuun tuota häpiällistä poisajoa höyryaluksesta ja
koeta wisseyttää itseäni eilen sanotusta mahdistani
ruotsalaisia uenästä »vetäessä; — rupesin sadat-
telemaan, jonka kuultua, emäntäni tuli tyköni ja
säikähtyneenä kysyi ~mita Majorille on tullut?" „ra-
hani oleu kadottanut eilen höyryaluksessa," wastasin
mina; tämän kuultua, päiwitteli hän ottnettomnnt-
tani ja pian aikaa oli hän jo tämän snrkian ta-
pauksen käynyt ilmoittamassa tullipäällikölle, joka
kohta tuli tyköni ja minnlta kuuli wakuutukseu emän-
nän puheeseen. Mikäs nyt auttaa, sillä minä en
pääse paikalta Mahtamaan, nyt täytyy »vissiin tä-
hän kuolta nälkään? aloin minä hänelle esitellä;
sittemmin lisäten, että Hernösandissa minulla olisi
tuttawia, joitten tykö päästyä, kyllä pääsisin puut-
teesta ja saattaisin sieltä postissa lähettää takaisin
hänellekki, jos lainaisi minulle reissurahan sinne.
Tähän myöntyi hän helposti ja sanoen, tästä jalka-
tietä suoristaan, kestikiwarin ei olewan kaukana ;

pani renkinsä minna ja kalujani »viemään sinne,
josta sinä päiwänä, joka oli 23 päiwä ennen sano-
tussa elokuussa tulin Umeon kaupunkiin.

Tämä kanpunki näytti minusta paremmin ra-
ketnltll, kuin ne kolme edellistä joissa olin käynyt .
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»valtakatu, joka pohjau-tullista suoraau meui torMe,
oli lemeä ja kiivillä pantu, jonka »varrella paitsi muita
hymästi raketuita taloja myös kestikimari oli, johon
minä sisälle ajoin ja tässä puolipäiiväistä otettua
panin nukkumaan luoutoani mirkistyttääkseui uusiiu
edesottoiui. Tästä herättyäni oli päiivä jo hy»viu
illalla, jonka »vuoksi en enään sinä päimänä liikku-
nut huoueestani, maau mietiu sen lopun sauVMnleh-
tien ja muitteu kirjaiu lukeiuisella.

Edeltä puolenpäimäu seuraamaua päiwänä olin
miuä maisteri Walldenströmin tyköuä ja jälkeen-
puoleupäiivän kellarin päällä, jossa tulin tutuksi erääu
lehtorin kanssa nimeltä Hallström ja yhden tuten-
tin, jonka nimi oli Hay, joitten seurassa myös oli
yksi »vanhempi koulun opettaja Hilderstedt.

Tässä senrassa yhdistyin minä puheisiin erin-
omattain tämän ensimaiuituu kanssa, joka oli loivasti
oppinut ja utelias mies ja tarinoitessamme lauman
aikaa, jonka alla monet todilasit juotiiu, paui hau
miuun seitsemän syllän »vedelle, kysymyksellään kuinka
paljon minä olin tutcutiksi tnllessani lukenut grekan
kirjallisimtta, jota en ollut lukeuut paljo muuta kuu
kielioppia (ramatikaa.) Nyt tuli pusa eteeui, mutta
hätä ueuevon keksii, miuä heittäysiu juomuksiiu ja
alou sopertaa sitä ja tätä, jota kowiu »vaikeakaan ei
ollut tehdä, sillä todilasit olimat jo tehueet jonkun-
laiseen määrään luonnollisen maikutuksensa tyköuäui.

Aamulla tämän jälteen, makasin wielä »vuoteel-
lani knin äsken maiuittu lehtorini tilli minua ter-
wehtimääu ja uudistaen, »vähän mnnta »välissä
haasteltuansa, sen eilisen loivan ky,symyks/usä, johon
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minun täytyi nyt »vastata totuudella, että oliu ky-
symyksessä olemaa tieltä ja sen kansan muuta kir-
jallisuutta, paitsi historiaa, sangen wähän lukenut;
waau tähän »vastankseen näytti hän kuitenkin, il-
man mitään erinomaista mielenliikutusta osottaeu,
olewau tytywäineu.

Tänäpäiwänä, joka oli sunnuntai, en käynyt
muuallakuin konsuli G—n jakaupungin pormestarin
tykönä, joilta molemmilta sain rahaa ja sen Mkeen
kaupungin komeassa uimahuoueessa, josta, wähän
wiiwyttyäni, tulin kortteeriini ja kaiken sen lopun
päiivää olin huoneella ja luin tällä reissulla os-
tetuita kirjojani.

Unesta herättyäni aamulla, oli minun ensim-
mäinen ajatukseni kohta jättää tämä kaupuuki ja
selivitettyä kohtaui asunnosta ja rawiuuostaui käs-
kin kohta »valjastaa hewoisen, jolla lähin ajamaan
ja ennätin jo noin neljänneksen kaupungista, kun
wasta muistu mieleeni, että minulla oli tänäpäi-
wänä määrä ollut, »vielä kohdata ennen mainittua
tutentti Hayta; josta syystä käännyin takasin ja
ajatin hewoisen yhden konditorin kohdalle, johon si-
sälle mentyäni laiton pojan kirjalla käskemään häntä
sinne ; »vaan kirjani ei ollut tawannutkaan häntä ko-
toansa, jonka tähden minä annoin hewoisen wiedä
pois ja rupesin tassa odottamaan hanen tuloansa.

Tässäpä olikin kaksi oikeen nerokasta ja sieivää
neitoa, joitten kanssa liköörejä juodessani »vastaelin
niin kauwan että tuli ilta, waan Hayta ei kuulu-
nutkaan »vielä; sentähden, »varsinkin kun tässä oli
minnsta jotensakki hupanen, heitin poislähön sik-
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Nukuttuani tämän yön sangen lemollisesti ja
hupaisesti tuli aamulla Hay tyköni ja asiamme pu-
huttua läksin minä matkaan, reissaten koko sen päi-
wän, jona mitään sanottawaa ei tapahtunut.

scnsä ia jäin tähän näitten neitosten ystäwällisen
neuivon mukaan yöksi.

Toisna päiwänä, joka oli 28, tnlin myöhään
ehtoolla Örnstöldsiviitin kaupnnkiin, jossa sisälle-
otettuani taevalliseen matkustamien asnntoou, nautit-
sin iltasen ja panin leivolle.

Tämän jälkeen aamulla, menin kaupungissa
oleman mirkaa toimittaman pormestari C—n tykö,
joka oli kauhian isoruumiinen mies ja tälle, sopi-
malla nuotilla taasen lauloin, kunnioitettamalle lu-
kialle jo ehkä tunnetun malitusmirteni rahaseikasta,
jouka puuttumaista tilaa hän lupasi parantaa, käs-
kien minun asunuossani kestikievarissa odotella siksi
kuin hän tästä muitten kanssa keskusteltua, tulisi
tyköni.

Kestikievarista, jossa näytti kaikin puolin mi-
nusta oleevan huono hoito ja emäntänä pahankn-
rinen ämmä, muutin minä muutaman tunnin pe-
rästä toiseen rawintolaan, jonka haltia oli nuori,
sangen hupanen ja sopima mies, nimeltä B. Tässä
oli minulla marsin mieluinen asunto, sillä haltia,
joka oli kaupungissa yleisöltä hymin suosittu, sai
tykönsä »vakinaisesti micraita niin että lystillinen
elämä oli loppumaton. Ehtopuolella tätä päimää
tuli C. lupauksensa mukaan tyköni ja käteeni antoi
ne häneltä kootut matkarahat, joita ei ollut maha.
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Seuraawana aamuna oli aitomukseui kohta
matkustaa, »vaan isäntäni poisperäytti minun tästä,
kehoittaen »viipymään siksi kuin höyryalus tänne jou-
tuisi, jossa helpommasti ja mukawammasti saattai-
sin reissata, luwaten huoneesta minulta ei mitään
tahtowllnsa sillä odotusajalla.

Nyt oli perjantai 30 päiwä, ilma oli lämmin
ja kauuis, jonka snloisnutta nautitaksemme miuä
isäntäni ja mnutamain mnitten herrain keralla me-
nin kaupungin yhteiseen puutarhaan, joka oli meren
rannalla ja jossa mnkaeva uimalaitos myös oli.
Täällä oli puutarhassa lystihuone, jossa kaikellaisia
juomisia myös löytyi ja paitsi niitä, edeskmviänä
nuori, bruuni silmäuen, hywäunäköiuen ueitonen,
uimeltä Anna.

Tämän neidon kanssa, jonka tykö minä tois-
ten kumppaneiui poismentyä jäin yksin, tuliu hy-
wästi juoneen, sillä ehkä hän oli sangen siiviä, ei
kuitenkaan ollut aiwau arka, jonka tähden minusta
rupeis uimahuoneella käynti ja hänen juomisensa
maistumaau hyevältä; »vaan tästäpä seurasi se, että
muuail herrasmies, joka taisi olla hänen »vanhempi
tnttawansa, hawatessaan minnn täällä »varmaan ko-
win nseasti ja aina kohdellen neitoa hänen mieles-
tään liitanaisella käytöksellä, tuli yhteuä päiwäuä,
joka oli 1 Päiwä syyskuuta, minua tästä käytöksestä
soimaussanoilla nuhtelemaau, meinaten miuun, uiin-
kuin tuutemattoman maankulkiamen, ei sopiivan ivie-
tellä tätä neitosta. Näyttääkseni että en ollut täm-
möistä kohtelemista ansainnut, »vastasin minä tätä
herraa : jos neito mielestänne on hyevä, niin hänen
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kyllä saatte minun »vuokseni pitää; waan suokaa
anteeksi, jos minä, niinknin tiesitte maankulkia,
teitä mnistntan, että olette tämänkaltaisista puheis-
tanne nyt ansainneet tulla lyötäwäksi ja samassa
silmänräpäyksessä siivalsin hänelle aika korivapuustiu,
jouka saatua hän meni nopiasti tiehensä.

Noin puolen tunnin perästä tuli tämä korwa-
puustin kärsiuyt herra, seurattuua pormestarilta ja
»viskaalilta, takasiu lysuhuoueeseeu ja syyttäen mi-
nua, etta oliv hänen pieksänyt, »vaati koevasti tut-
kintoa mikä mies miuä olisiu; mutta onkos kum-
mempaa! minä en »vielä ennättänyt snntani aevata,
ennenknn neitomme selwitti asian; hän ehkei asiaan
kuulneva, kuitenkin niinknin kahakkaa päältä katso-
nut, ei heimolaisuuden eikä lankoudeu tähden mi-
tään waikennut, waan todisti näin: tämä »vieras
suomeu herra, joka oli aamnlla nimahnoneelta tul-
tuansa tnllut tänue juomaau portteria ja wähän
aikaa hywin siivosti istuttnaan oli tämä »valehtelia
wetänyt itsensä sisälle ja häwyttömällä rohkeudella
alkanut tältä siiwo »vieraalta tutkia sen kotipaikkaa,
johon hän höylisti oli »vastannut oleivcmsa suoma-
lainen; nyt oli hän alkanut herjata kaikkia suoma-
laisia roistoiksi ja maankulkureiksi ; mutta uähdes-
sciän tämäu herran siittätään ei olewan millänsäk-
kään, ottannt kärwäs-haawista kourallisen kärwäsiä
ja tupannnt ne tämän portteri-lasiin ja samassa
näpistänyt, josta tama herra wähän wihastuneena
oli sangen siivosti, ilman wähintäkään loukkausta
saattanut hänen ulos.

Tätä todistusta kuullessani, oli minulla »vaikea
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pidättää itseäni naurusta, marsinkin knin tämäu
herran muoto tätä kuullessa meni niin oudon näköi-
seksi ja poski mieläkin punotti kormapuustista ; jonka
loppuun kuultuansa, hän sylki »vihaisesti, sanoen:
~nyt tuli perkele" ja meni tiehensä, lyöden omia
että akkunat tärisi. Pormestari kuultnansa asian
näin oleman, ei moinnt käytöstäni mitenkään moit-
tia, jonkatähden hän »viskaalin kanssa meni pois,
ja sen jälkeen minä mieraanmieheni kanssa nanroin
niin että medet tnli silmiin.

Maanantaina, tästä seuraamana päiwänä, kä-
win minä isäntäni ja mnitten herrain kanssa met-
sästämässä, joka oli sangen hnpaista, »vaikka riistaa
paljon ei tullut ja josta tultuamme peliseura oli
koolla, johon me myös ryhdyimme ja »vietimme sen
päiwän ja seuraawan yön tässä huwituksessa.

Näiu yön walwottua, uukuin minä senraawana
päi»vänä siihen asti krm höyryalus oli »valmis läh-
temään, jolloin tuttawani olievat jokokouueet asuutooui
jäähymäisille. Tultuani höyryalukseen oli pääni
raskas, niin että en ivoinut sinä päiwänä ylhäällä
olla ja sentcihden en taida enempää kertoa sen lo-
pullisesta menosta munta kuin, että nukkuissaui
näin hyiviä nnia.

Päiwä oli jo kymmenissä kuin minä noustu
aluksen kannelle, josta näköalani oli kaunista: si-
nmllani oikealla puolen näin ruotsin maan lähellä
oleivat rannat, muutellen luontoansa kauueista alan-
goista ja komeista kylistä mustiin ja alastomiin
kallioihin; »vasemmalla puolellani wähän kuumot-
tawan suomenmaan ja edessäni Hernöscmdin kcm-
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Tähän kaupuukiin tultuamme, joka oli 4 päiwä
syyskuuta, hawaitsiu minä aluksesta lähtiessäni, että
sadcivarjoni oli poissa, josta kiiivcistuin uiiu että
minulla kaptceniu kanssa nousi aika tora, eikä lakan-
nut ennenknin hän maksoi minulle siitä 6 riksiä;
»vaikka sadewarjo mahdollisesti saatti muistamatta
jäädä miuulta wiime kaupunkiiu, mutta kiiwaudessani
sitä en tnllut aiatteleen.

puugin loistamat toruit ja rakennukset, johon puo-
len tunnin perästä jo tulimme.

Sitten tulin minä kaupungin seurahuoneeseen,
joka oli matkustawill uiin täynnä, etten siinä enään
»voinut saada huonetta ja sentähden tulin asumaan
yhden kuparisepän lesken tykönä lähellä seurahuo-
netta, jossa »viimemainitnssa kuitenkin kaikkea tar-
peellista rawintoa käwin nautitsemassa.

Kaupungissa en vllnt tunnin päälle paljo »vii-
pynyt ennenkuin aloin asioitani ajaa, jotka kaikissa
kohdin käwilvät mielenimnkaisesti, sillä tawoin, että
illalla maata pannessani hawaitsin matkarahani li-
säyntyneen lähemmäs kahdellasadalla riksillä, jota sum-
maa kootessa eu ollut tarwiuuut käydä usiamman
kuiu ueljän persooullu, nimittäin: läänin maanher-
ran ja kolmen muun isomman »virkamiehen tykönä.

Seuraawcma aamuna menin tawallisuuden mu-
kaan seurahuoneeseen wirwoitnksia ottamaan, jossa
wcihän aikaa wiiwyttyäni, käskin waljastaa hewosen
ja sillä ajoin kaupungista wähcin ulkona asuwau pis-
pan tykö, joka näytti olewan noin wiidenkymmenen
wuoden ijässä, sywä-ajatuksinen ja harwa-puheinen
mies, keskinkertanen pituudesta jaruumiiltaan tukewa.
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Hänelle juttelin kohta yksitotisella rohkeudella tilani,samaan laatuun kuin lukin jo ennen on hawainnut,
jonka totuutta hän ci ollenkaan epäillyt, waan ky-
syen ainoastaan kuinka paljon minä tarwitsisin?
tähän »vastasin, etta sadalla riksillä olisin autettu,
jonka hän paikalla kieltämättä antoi.

lälkeenpuolenpäievän tätä päimää piti miuluu-
soittaja Rostadi soitannon kanpungin puutarhan
salongissa, jossa minulta kului tämän päiwän lop-
pupuoli taasen hnpasesti. Sen jälkeen seuraawa
päiwä, joka oli 6 sanottua syyskuuta, tuli wietetyksi
seurahuoneessa asken mainitun Rostadin ja muuta-
main nuorten kauppamiesten seurassa, jossaRostadi
hywälle tuulelle tultuansa soitteli »varsin kauniisti.

Tästä seurasta erittyäni, jolloin jo ehto oli,
reissusin pois, sillä Rostadin koria soitanto oli jo
maikuttauilt tykönäni mielcnliikutusta niin paljo,
että olin tytymäinen jättää tämän kaupungin iloiset
senrat.

Hernösandista matkustettuani kolmanteen kesti-
kiwariin oli jo aamupuoli yötä, jolloin ruumiini
myös alkoi »vaatia unen kautta wirwotusta, jonka
tähden lepäsin tässä siihen asti kuin päiwä oli »val-
jennut. Wähän ajan takaa, sitten kuin olin ylös-
noilsnnt ivuoteeltani, tuli tyköni kestikievarin isäntä
ja terwehtcien minua ensin tumallisella ruotsalais-
höyleydellä, kysyi jos tahtoisin sangen halmalla hin-
nalla ostaa häneltä mauuut, jotka hän kaupoissa
oli tullut saamaan, mutta sanoen hänellensä oleman
tarpeettomat. Hinnasta kysyttyäni, sanoi hän niit-
ten maksaman ainoastaan 140 rikstä za oleman kai-
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kin puolin ei uusia huonommat; jonka päälle, käy-
tyämme ensin näitä katselemassa, tuli kauppa, minä
luin hänelle waaditnt rahansa, istuin sitte omiin
ivaunilihiili ja ajoin pois.

Iltavuolella tätä päitvää, joka oli 7 päiwä
syyskuuta, ajoiu minä suristen »vaunuillaui ja kah-
della hewoisellll S—n kaupungin pitkää katua kesti-
kievarini, johou sisälleotin ja jossa isäntä hattu kä-
dessä kumarrellen minna evastaanotti, kutsuen macm-
sihteeriksi.

Tämä erinomainen kunnian ositus ja maansih-
teeriksi kutsuminen oudostutti minua ensin, (»vaikka
sen kuiteukin mitään hiiskumatta annoin sillä kan-
nalla olla) niin että rupesin miettimään millä kei-
nolla tästä seikasta sopievimmalla taivalla saisin sel-
»vän, jossa tilaisuutta uäiu johonki siewään kuppo-
seen tarjona olewan; menin sentähden yhteen pie-
nempään rawintolaan, ensin muuttaen pukuni huo-
nommaksi, ja aloin täällä muitten tarinoitten ohessa
kysellä tämän läänin maansihteeristä, josta sainkin
täydelliset ja tarpeelliset tiedot: tuulten hänen tul-
leen ivasta määrätyksi niinkuin »virkaa toimittamaksi
ja oleman nuoren miehen, nimeltä M—te, knin
myöskin, että hän tässä kanpuugissa, jossa läänin-
hallitus ei ollut, mielä ei ollut käynyt, »vaan tulo-
ansa odotettiin näinä aikoina. Nämät tiedot saa-
tuani olin tytywäinen.

Kirkonkellot soiwat heliästi koska aamulla tä-
män rauhallisesti edcskuluueen yöu perästä myöhään
heräsin; kello oli jo yhdeksän ja ihmiset kulkiivat
huoneeni akkunan ohitse isoissa pareveissa kirkkoa
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kohdeu, josta muistin, että tämä alkauut päiwä oli
sunumitai, ivaan tästä huolimatta, puiu minä kii-
ruusti ylleni, menin erään nuoren lnkion opettajan
W—n tykö, jonka kanssa, hänelle kohtaloni selwi-
tettyä, keskustelimme minun edestuodun raha-puut-
teeni tilasta, ja »viimein päätimme, etta häu hil-
jaisuudessa muutamain tuttawiensa kaussa kokoon
panisi sen minulle tarpeellisen summan, joka päätös
häneltä myös samana päiwänä ehtopuolella tuli
seuratuksi.

Tämän päätöksen nloskäyntiä odottaissa olin
minä huoneessani, johon ehtovuolella, kuin jo pi-
miä oli, altani alkoi kuulna monenlaista ääntä ja
rähinätä, josta tarkemmin selevää saadakseni awasin
akknnllni ja huo»naitsin, etta tassa alla oli kapakka-
huone, jonka edessä joukko juopuneita torasiwat;
waan suureksi kummakseni haevaitsin minä, että nä-
mät, »vaikka julmassa riidassa ja uhateu toisiansa
eläwältä nylkeä ja kappaleiksi hakata, kuitenkaau ei
uskaltaneet toisiansa koskea eli loukata, syystä, että
se ruotsinmaalla kiiytettäevä lain koevuus tappelusta
ja toisen ranhan rikkomisesta heillä taisi olla pelkona.

Tämän jälkimmäinen päiwä, joka oli maanan-
tai 9 päiwä wiimemainittua kuuta, on minulla muis-
tettawa siitä syystä, että »voitin pelissä lähes 300
riksiä kaupungin seurahuoneessa, jossa paitsi muuta
huivitusta siuä ehtona näin edesknmmaisesti nerok-
kaan koiran, joka taisi tawcita, lukua laskea, erottaa
»värejä ja pelata korttia.

Edellä pnolenpänvän seuraamana päiwänä, jol-
loin ilma oli erinomattain karmis ja minä jo tun<
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sin asiani tässä kaupungissa täyteen määrääu tul-
leen toimitetuiksi, käskin »valjastaa »vauuuini eteeu
hemoiset ja reissusiu pois.

Tultuani kaupungista noin parin »venäjän »virs-
tan määrän, hamaitsin minä tien ohessa yhden asun-
non, joka oli ympäripiiriteity korkealta, mahmoista
laudoista tehdyltä aidalta, jonka päällä terämät rau-
taiset piikit olimat pystytetyt ja nähdessäni tämän
oleman mankihuoneen, käskin kyytlmieheni antaa he-
mvisten seisahtua ja hauen odottaa tässä siksi kuin
olin sisällä käynyt.

Kolantettnani portin päälle, aukesi tässä kohta
eteeni omi, jonka »vieressä sisäpuolella sotamies ki-
määri kädessä seisoi, tehdeu kohta häntä lähestyes-
säni sen tamallisen kunuiaosoitus-tempun (nakraun).
Porrasten edessä seisoi muutamia sotamiehiä, jotka
minun tuloni hamaittuansa, antoimat pikaisen merkin
mahtimiehille, että esiin tulla ja tuoda amaimet, jota
tehdessä mahtimiehet myöskään eimät näyttäneet wii-
ivyttelemän; sillä nämät liikknimat kuin hengen hä-
dässä, kaikilla lakit tonrassa ja joista yksi kumarrel-
len jos minä olin maansihteeri ? tähän evasta-
sin ylhäisellä ja käskemällä katsannolla, että se olin;
sillä tiesin, että yksi näistä mcchtimiehistä oli kau-
punkiin tullessani kestikmarin kartanolla ja näki
kuinka isäntä siellä kunnioitti minua maansihteeriksi.

Nyt käskin minä näitten mahtimiesten amata
minulle joka huoueen eli ruumain omet, joissa kai-
kissa käytyäni kyselin mänteiltä jos näillä olisi mi-
tään hoitoa eli mahtimiehiä ivastaan malittamista,
ja kysymyksiini sain kaikilta ivankeilta sen ivas-
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tauksen, että mahtimiehet kohtelimat näitä onnetto-
mia aiman laittomasti joka kohdassa; sillä esimer-
kiksi, jos mankit omilla rahoillansa heitä maatimat
itsellensä kaupungista ruan parannusta tuomaan,
ottimat he palkastaan aina puolet rahoista ja roi-
mat lopun edestä mitä itse tahtoimat.

Näitä »valitnksia edestuodessa, rnpesi joku »vah-
timiehistä aina niitä »vastaan sanomaan ja puolus-
tamaan itseänsä, jolloin minä, samassa komasti
jalkaa polkien, komensin heidän sunnsa pitämään
kiinni.

Tämän toimituksen loputtua, »viittasin minä
kartanolta muutamia sotamiehiä tyköni tulemaan
ja annoin heille käskyn, että näille »vahtimiehille
piti patukkaa eli kuriin tarpeellista asetta liikutet-
tamaan; jonka käskyni sotamiehet myös noudattimat
ja näitten penkille pantua, sutkimat heitä aikalailla
housuille, miu että muutamilta pääsi iso ääni.

Tätä hymäntahtoista kuritnsta cintaessani tilli
mahtimestari, joka ei näyttänyt juuri enemmän her-
ran-näköiseltä kuin muutkaan mahtimiehet, sillä tämä
»vankihuonettaan ei ollut tuin »väliaikainen (promi-
sionelt), ja kumartaen sanoi: ~ei, herra maansih-
teeri, se ole ollnt tässä »vankihuoneessa euncukääu
tapana, että mahtimiehiä, ilman linnan-oikeutta pi-
tämättä, on noin häpiällisesti rangaistu."

Iasoo! ja sen mnoksiva justiin onkin näitten
käytös niin jnmalattomaksi saanut paatua kuin ran-
gaistuksesta ei pelkoa ole ollut, mntta minä, joka
olen tässä Mirassa nyt nnsi, tahdon myös teille
opettaa uusia tapoja — ja koska tekin tähän siievot-
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tomaan elämään, niinkuin päällysmies, olette syy-
pää ja tässä nyt ei ole aikaa teille herraskuria lait-
taa, niin saatte tytyä tähän alhaisempaan.

Sotamies! anna talletti rapit! sanoin kohta,
läsnäoleevalle sotamiehelle. Käskyn knnltna, katsahti
sotamies minna silmiin, lnnltawasti wisseydekseen,
jos tama käsky minulta oli todestaan aiivottu, mutta
nähdessään minnn häneltä totisella ja ivakaivallakat-
sannolla käskyn nondatnsta odottaman, sieppasi pamp-
punsa ja, toisen ensin painettua mahtimestaria nis-
kasta penkille, alkoi mntkia täta aika kyytiä ala-
puolelle nimusia; jota tehdessä mahtimestari alkoi
hnudeskella: ~inte sä härd! inte sa härd! inte sää!
häär ha ha hääaard!

Näitten »virantoimitusteni lopetettna, sanoin
hymästit tälle seinälle, »varottaen mahtimiehiä ja
mahtimestaria tästedes parantamaan tapansa ja
muistossansa pitämään nämät »vähäiset rapit, luma-
ten masta käydessäni, jos näkisin tarmitsemau, an-
taa termeestä kädestä oikean kunnon pamppn-san-
nan; astnin sitten mannuihini ja ajoin koko sen
päiwän kiirunsti ehtooseen saakka siksi kuin tuliu
N—n kirkolle, jonka »vieressä olewaan kestikiwariin
tultuani otin ramintoa ja panin lemolle, maimuin
raskaascen uneen ja näin kummallista unta; jonka-

tähden pyydän knnnioitettamaa lukiaani anteeksi mi-
nulle suomaan, jos wähän lapsellisesti teitä mii-
mytän sen kertomisella, joka oli ainoastaan näin
yksinkertainen: minä näin että tämä »vahtimes-
tari, joka äsken mainitnlla tawalla tuli huolimat-
tomuudesta wirassacm »vähän kopsituksi, oli julmasti
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»vihassa, syyttäen yhtä ivahtimiehistä, jota hän kut>
sui Pekaksi, että tämän tähden kaikki tällainen me-
teli oli tullut, kun hän ivankeille kaupungista ruo-
kaa uoutaessaan, uäitten rahalla oli itselleen tupak-
kia ja »viinaa ostanut.

Pekka taasen oli kaikella tawoin puollnstawana
itseään ja syyttäwänä yhtä »vankia, jonka hän ni-
mitti Piikivllltin Reeta Liisaksi, että tämä olisi iva-
lehellut; jonka jälkeen »vahtimestarin ivaimo oli
tuleivllna kans siihen, jolle wahtimestari sekawalla
ruotsinkielellä oli sanowana: ~hör tv Aukusta!inte
war ten ter naton landssihter, jag tror te wa para
näton schivin som hate rymt ifrän tjötjcnst."

Tämä nni on minusta sangeu merkillinen sen
wnoksi, että kaikki nämät sanat oivat niin tarkasti
pysyneet mielessäni, jota »vastaan mnissa unissa
en koskaan ole mnistannt knin jonkun.

Ehtopuolella tätä seuraamana päiwänä, joka
oli 11 Päiwä syyskuuta, tulin Hudikswallin kan-
punklin, jossa sisälleajoin kestikiwariin ;a täällä
edestoin oikean nimeni.

Wähän istahettuani siinä minulle osoitetussa
huoneessani, menin nlos kaupungille kaivelemaan ja
täällä wähän katseltuani pistäysin yhteen condito-
riin sisälle, jossa tulin yhteen erään tutentin Sö-
derströmin kanssa ja todia juotuamme, ystäiväksi ja
ja tutuksi; josta seurasi, että häneltä sain tarpeelli-
set tiedot tästä kaupnngista ja sen asujamista.

Asuntooni tultuani kshtasi minua salissa, jonka
perässä minnn kamarini oli, lystillinen senra kau-
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pnngiu »virkamiehiä, jotka ison pöydän ympärillä,
lasit kädessä, kanniisti lanloiwat.

Tämä seura uäytti minusta sangen hupaiselta,
niin etten malttanutkaan olla huoneessani, maa?
istuin yhdelle tässä salissa olemalle toolille huoneen,
omen »viereen, kunnnellen näiden koreita lauluja;
jonka hamaittull, yksi tässä seurassa olema lehtori
Berg tuli tyköni ja kuulinansa minun oleman mnu-
kalaisen, pyysi kohta senran jäseneksi, johon myös
mielelläni suostuin.

Tämän seuran erottua, joka tapahtui masta
yöllä, olin hymin tytymäinen, sillatassa tulin tu-
tuksi usiampain kaupungissa olemain »virkamiesten
kanssa, joitten tnttamuudesta tiesin hymää odottaa,
marsinkin kvin se eileu pidetty »vankihuoneen syyni
oli tnoreessa muistissa ja alkoi jo mähäu ajatuttaa.

Tämän jälkeen huomeneltain olin edeltä puo-
lenpäimän huoneellani lueskellen sanomalehtiä, maan
jälkeenpuolenpäimän kokoontui taas tämä edellä mai-
nittll seura, lisättynä sananlennätin-esimies Rolan-
dilta ja kauppamies Wallströmiltä, samaan saliin,
jossa ennenkin olimme olleet.

Nyt tuli aika juominki, jolloin kaikki nämät
herrat kohteliwat minua kaikin puolin hywästi ja
ystäwällisesti, juoden useammat kerrat suomenmaan
ja minnn muistomaljaani, toiwottaen minulle ter-
wetulemaa ruotsiin. Nämät ystäwyyden ja kunnian
osoitukset wastasin minä aina, ylistäen ruotsalaisia
pilwiin saakka heidän jalomielisyydestänsä ja muis-
tossapidostansa meitä suomalaisia, jotka olemme yl-
peitä siitä, että olemme heiltä weljinä pidetyt ja
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puhetten Päälle juotuaui ruotsalaisten ja näitteu
lilsnäoleivain muistoa seurasi aina kowat hnrra-
huudot.

Tämän jnhlalliscn jnomingin lopetettua, me-
nimme kaikin yksissä, ilman raittiutta uautitaksemme
ulos käwelemääu, jolloin nämät näytteliwät mi-
nulle kaupungin hantansmaata ja muita merkillisim-
piä paikkoja ; josta tultuani otin iltaisen, panin le-
ivolle ja nukuin rauhallisesti.

Perjautaina 13 päiwänä eviimesanottua kuuta,
oli kruunilnwouti H. Ouluu läänistä, höyryaluk-
sessa tullut kaupunkiin ja satamassa puhutellut kaup-
pamies Wallströmiä ja mouiaita muita kaupungin
herroja, joille hän kohta, kuntinansa minnn olewan
tassa kaupungissa, oli eteenmaalannut elämäkertani,
jossa kowin waaleita wärejä ei ollut käyttänyt ; tästä
syystä Wallströmi ja moni muu, erinomattainkin
lehtori Berg, nuhtelievat minua, että olin heidänseurassansa ivalhetta puhunut, jonka minä myös
heille kohta niissä kohti, jossa tiesin niin tapahtu-
neen, myöden annoin.

Tämä titnnnstns »vaikntti knitenkin sen heidän
tykönänsä, että kohta nnhottnvat minun evähän ylitse-
käymiseni ja oliivat yhtä ystäwälliset knin ennenkin,
paitsi kaupungin »viskaali Ockenström, joka murisi
kuin »vihanen koira, että tämä kulkee täällä kaikkia
ruotsalaisia narraamassa, että sillä saapi sitte suo-messa nauraa; josta huolimatta nämät kuitenkin
antoiwat minnlle »vielä hywät matkarahat ja toiivotti-
wat lykkyä reissulleni, sanoen minussa oikeaa pahuutta
ei olewan, waan että olin heistä lystillinen toeveri.
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Erottuaui väistä, jolloiu mouet pullot tyh-
jeunettiiu, käwiu tuomari Lewiinin asunnossa,
jossa häntä itseään en tawannut kotoansa, waan
»vaimonsa, joka on suomalainen, evastaanotti minun
maanmiehen ystäevyydellä ja puheskelin hänelle asi-
ani, etta olisin toiwonnt saada syyskärcijän alotet-
tua tnlla hänen miehellensä apulaiseksi ; johonka hän
ci saattanut muuta kuin toievoa, että miehensä sii-
hen suostuisi; tämän ohessa kyseli hän minulta mo-
ninaisista kotopnolensa asioista ja mainitsi äs^eu
kaupunkiin tulleesta kruuuuuwouti H— sta, jonka
käytös minua kohtaan ei hänestä eikä muista kau-
puukilaisista sauouut olewan suosittaman.

lälkeeu puolenpäievän kirjoitin kotiani ja tie-
tää annoin muun mitassa, että olin yhden koto-
paikkaani lähellä asnevan Wallcn Juho nimisen
miehen niiden »veneen, jonka hän wähä ennen kotoa
lähtöäni teetti ja oli sangen kopea sen päältä, myy-
nyt Hernösandin pisvalle; (josta, kirjan kotiani tul-
tua, kuu muuaii toiransilmä lautamies K. sen oli
knnllnt ja mennyt, niinknin vispan asiamiehenä ka-
lahaminaan ja siellä wäkijontossa maiuitulta Wal-
lelta »venettä pois waatinnt, joka mnka jo oli muit-
ten omaksi tnllut, tämä kanhian metelin oli nostanut.)

Lopun tätä Päiwää mietin sananlennätin-esi-
mieheu Rolaudiu tykönä; josta tultuaui panin tvii-
meistä yötä tässä kaupuugissa uuella miettämään
ja seuraamana päiwänä höyryalntsessa reissnsin
pois kaupungista, ilman että mitään asiallista sinä
päiwänä olisi tapahtunut, muuta kuiu että möin
»vaununi, joilla sain 200 riksiä ja unehutiu Yhdeu
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päällysmaatteeni tämän kaupungin kestikimariin jossa
asuin ja josta päällysmaattccsta saiu »uouta kertaa
muistutuksia laittaa euneu kuiu sev takasin sain.

Tästä lähdettyäui tulin samana päiwänä el.to-
pnolclla Söderhaminan kaupnntiin, johon Hami-
nasta, joka on neljänneksen päässä kanpnngista,
matkustin yhdessä yhden ihanan naisen kanssa, ni-
meltä Ida A. ja tutuksi tultuamme, sisälleotimme
kestikievarini, jossa sinä iltana jo minnlla oli hu-
witusta uiin paljo kuin ollutkin tar»vitsi.

Taasen yöni nukuttua tuli uusi päiwä, joka
oli sunuuutai 15 päiwä syyskuuta ja oikeeu lys-
tillinen; sillä kohta aamu-päievällä alkoi tässä ta-
lossa, jossa paljon reissaawia oli, iloinen elämä
yltyä, joka knitenkin wielä parani kuin jälkeen puo-
lenpäiivän kaupungin iloiset nuoret herrat kokoon-
tumat, joitteu seasta, niinkuin sankarit saan ni-
mittää: kaupuugiu eviskaali Frithiof Ekström, tu-
teutti Maurits Helleberg, kauppakontturisti John
Engelmark ja kirjapainaja Oskar Landiu.

Meno oli taasen ystäwällistä ja hupaista tässäseurassa, jossa minun yhdyttyäni, maljain juonnit
ja korkeat lauseet todistimat yhtäpitäeväisyyttä.

Päimäni näin kulntettua olin jo lemolle pane-
massa, maan tulin evielä siitä estetyksi minlunsoit-
taja Rostadilta, joka maati minna kanssansa ulos
kaivelemaan yhdeu tuttamansa tykö, jonka nimi oli
Emelie; josta tultuamme »vihdoin »väsyneenä masta
rauhallisesti nukuin.

Seuraamana pätevänä piti äsken mainittu Ro-
stadi kauniin soitelman kestikimarin isommassa sa-
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lissa, johon paljon »väkeä oli tullut ja jonka pidet-
tyä, se huwitusta rakastaeva osa tuulioista kokoon-
tumat alhaalla oleevciau pienempään saliin, jonne
Rostadi wiuluneen myös tuotiin.

Nyt ivasta nousi oikea into senralle, kuiu
monet lasit juotua, jolloin usiamman luonto alkoi
olla lystimmällään, Rostadi täällä päästi oikeen yli-
luontoiset säeveleet »viulustansa, jolloin hän ylös-
hurrattiin ja kannettiin kätten päällä ympäri salin
laattiaa, waan sitä tehdessä ei hän yhdelläkään äänellä
poistullut peliltänsä, mntta pelasi yhtä wakawasti
kvin olisi roolilla istunut, kappalettausa nimeltä
~nyckelharpan," joka oli erinomaisen kaunis.

Täiiiäu iloisen menon lopetettua, otiu minä ystä-
wiltäni, joita jo oli monta, Mhywäiset ja ajoin Hami-nassa oleivaan höyryalukseen, joka kello kolmen aikana
aamulla oli lähteinä ja johon tultuani panin lelvolle,
taasenki Rostadin soitannosta liikutetulla mielellä.

Aamulla herättyäni muistui kohta eilisen päi-
evän hupainen ja ystäivällinen meno, knin myös
Rostadin kaunis soitto mieleeni; jonka perästä ajat-
telin omaa walitettawaci elämääni ; mieleni tult san-
gen murheelliseksi ja olisin hartaasti sen suonut,
että näissä senroissa^ olisin saattanut niin käyttää,
että omatuntoni olisi ollut niin lewollinen, kuin
ulkonaisessa käytöksessäni näytin.

Näissä ajatuksissa makasin »vuoteellani lähemmäs
puolenpäievän aikaan, josta »vihdoin ylösnoustu ja
päälleni puettua menin laievan kannelle ja näin jo
Geflen kaupungin lähenemän, johon wähän ajan pe-
rästä sisälle tulimme.
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Tähän kaupunkiin tiilin nrinä 18 päiwänä
syysknnta, jossa asuutoui otiu kestikievarissa ja oles-
kcliu tämän ensimmäisen päiwän hnoncessani.

Toisua pänvänä meuiu sotatuomari Stenfeltin
tytö, jolta otiu rahaa lainaksi ja »vietin sen edeltä-
pnolcnpäievän hänen senrassansa; jälkeenvuolenpäi-
wän käevin koiisilli Rettigin pnheilla myös rahau
seikasta, joka hyevästi ounistui.

Perjantaina 20 päiwänä olin Anderssonin con-
diitornsa ja tiilin siellä yhteen ja tntnksi erään
maanmittarin kanssa, nimeltä Wass, joka oli san-
gen puhelias ja hupanen mies, niin että se päiwä
ehtooseen saakka meni multa hanen seurassansa.

Senraawana päiwänä edeltä puolenpäiwän kä-
win maanherra Prytzin puheilla, josta tultuaui os-
telin monenlaisia kirjoja ja muita tarpeellisia kap-
paleita.

lälkeeupnolenpäievän meiiili Anderssonin con-
diitoriin, jossa kohta tntnksi tulin monen herran
kanssa, crinomattain kapteeni Littoriinin, joitten seu-
rassa istuessaui sisälle tuli kaupuugin wiskaali Rö-
mau yhdeu saksalaisen kanssa ja kohta myös yhtyi-
wät seuraamme.

Nyt nousi aika juominki, jota piisasi kappalee-
seen yötä ja jonka alla monenlaisista »valtio- ja
hallitusasioista pnhnttiin; jotta puheet, minun puo-
leltani, heikommissa kohdissa aina piti kokea soevit-
taa senran mielenmutaisesti ; sillä mielessäni oli,
että helkkaritos tnon »viskaalin tietää, mitä sillä on
turkeissa, »varsiuki kuin jo epäilin häncnkint ie-
dossansa olewan moninaisia Minnakin koskettua seik-
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koja, niinkuin maansihteerin wiran toimitukset ja
niin edespäin.

Seuran wähitelleu »vähettyä, jäiu minä »vis-
kaalin ja saksalaisen kanssa iviimeseksi, jolloin tämä
edellinen kaihtasi konvaani, että sähkölaukaa myöten
oli minnsta jo tullut hänelle tietoja, »vaan nyt näin
tutuksi tultuamme ja hmvattuausa minuu olewau
sopiwau ja lystilliseu miehen, jossa erinomaista pa-
huutta hän ei luullut löytyevän, sauoi niitten ei
mitään evaiknttaevan, käskien minun waan olla ran-
hassa.

Tämä »viskaalin ystäevcillinen käytös wailntti
rauhalliset ja kiitolliset tunnot tykönäni, jonka täh-
den tyhjensin »vielä hanen kanssansa usiammat lasit,
niin etta poislcihtiissäni kieleni alkoi sammaltaa.

Aamulla kuin neitsy Kristina toi minulle kah-
wea, sauoi hän salissa olewan herroja, jotka odot-
tievat minua; jonka knnltua puiu päällcui ja saliin
mentyäni kohtasin eiliset toeverini, joitten seassa »vis-
kaali myös olija jotka iloisesti terwehtiwät minua,
kysyen jos pääni tarivitsisi parannnsta? johon »vas-
tasin: parannuksen hywää tekewän.

Pään parannnsta tässä »vähän otettuamme me-
uimme kohta enneu mainittuun condiitoriin, jossa
sen edeltäpuolenpäiwän wietimme hnpasesti ja sieltä
tnltitamme, otimme kestikievarissa pciievällistä, jol-
loin seura oli saugen iloinen.

Condiitorissa käydessäni olin haevainmit yhden
sääty-neidon, joka minusta oli erinomattaiu kaunis
ja joka nyt päiivällisen päälle lewähtään pantuaui,
uuissa miiiillle somasti kuivaili, niin että herättyäni
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kohta menin tämäu tykö ja taevattua hänen yksinänsä,
sanoin: että olin oikeen yli silmäin ja korwain hä-
neen rakastunut.

Tämän tunnilstuksen tehtyä, en joutanutkaan
paljo muitteu seurassa sinä iltana olemaan; josta
kuuni oitettawa lukia arwannee, että edesottoni täs-
säkin asiassa hyevästi onnistui.

Tämän jälkeen senraawa päiwä oli maanantai
23, jolloin edelläpuolenpämän otatin walokuwan il-
sestäni ja jälkeenpnolenpäiwän »vietin sangen lystil-
listä menoa condiitorissa ; »vaan kukas arevaa kuinka
lystiä?

Tiistaina 24 päiwänä olin, ynnä muitten kanssa,
kanppamies Vergröön tykönä »viettämässä hupaista
menoa ja sitten loppupämästä condiitorissa, yhdessä
»viskaali Röömannin kanssa.

Kestiwiittona 25 päiwänä oli satsalais-ehto-
huwitns-seura condiitorissa, jossa silloin oli paljon
»vieraita ja »vietettiin iloista menoa.

Tnorustaina 26 päiwänä otin jäähywäiset Ges-
ten kaupungista, jossa monta tuttawaa ja ystäwää
olin saannt, joilta sydämellisten erojaisten otettua
meuin höyryalukseen, siinä reissutakseni Tukhnlmiin.

Perjantailta 27 päiwänä, koska wähän jälkeen
päievällisen otettuani nousin laman kannelle, näkyi-
wät minnlle Tukhulmin kanpnngin tornit, knnin-
kaallinen linna ja mnut isommat rakennukset; joita
katsellessani monenlaiset tunnot liikkumat rinuas-
sani, uähdessäni edessäui ensikerran sen ruotsin ja-
lon pääkaupungin, jonka, niin iloiset menot, kuin
kaikki siinä tapahtuneet muinais- ja nykyaikaiset elä-
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mäimaihetnkset, sodat, werisaunat, kuningasten mur-
hat ja monenkaltaiset muut crinomaisemmat tapauk-
set kuwailiwat luounossani.

Tnltnani tähän kanvnnkiin, otin asnntoni yh-
teen hotelliin nimeltä ~P etersburg," u:o 27 itäisen
pittänkadun warrella, johon annoin myös kaluni
tuoda höyryaluksesta kohta maalle astnttnani.

Tähän hotelliin tnltnani, »vastaanotti minnn
yksi nnori ja karmis waimonpnoli, joka ylöslvei
toiseen kertaan ja siellä osotti minulle siistin
ja iloisen hnoneen, jonka akkuna oli kadnllepäin,
»vaan näköala edemmäs katsella sopimatoin, niitten
»vastapäätä oleevain korkeitten rakennnsten tähden.

Wähän yli tnnnin hnoncessa oltnani, jolloin
puin ylleni toiset »vaatteet, kysyin tältä neitsyeltäni,
jos saisin jontiin kumppanikseni kanpnnkia katsel-
lessa, kun olin onto, cnta tainmlt siitä syystä yksi-
näni saada selevää niistä paikoista, joihin mennä
oli aikomukseni; jonka kuultua hau toimitti minulle
tähäu aevuksi emäntänsä nuoremman pojan.

Tämä poika wei minnnkohta ~Strömpatern" ni-
miseen himituspaikkaan lähellä knninkaallista linnaa,
jossa karmis musiiki soitteli ja ihmisiä paljon koolla oli.

Nyt istahdin yhden pöydän ääreen, johon an-
noin tnoda wähän wirwoituksia ja niitä nautitesscmi
katseliu wähän aikaa tätä riemullista menoa; waan
kuiu tassa ci ollut ketään jonka kanssa olisin woi-
nut tästä huwituksen paratiisista jotain puhua, me-
nin höyryweneessa, joita tästä alinomaa knlki, ku-
ninkaalliseen eläinkartanoon, jossa ~Sininenportti"
nimisessä rawintolassa kohtasin erään täällä Sno-
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messa knlkeueen elämäukuivailia Dahlqwistiu ja pu-
heSkelin hänen kaussausa siksi kuin hawaitsin ajan jo
tulleen lewoAe mennä, jolloin eransin hänestä ja
takasinpalasin asuntooui kuu kello oli 12 yöllä ja
uukuiu sen jälkeen rauhallisesti.

Aamulla herättyäni muistui kohta-mieleeni, että
rahani oliwat jo »vähenneet ja arwaten, ettei ilman
niittä, näin konnassa hotellissa ja huwitusteu sy-
lissä, tässä wiettelewässä kaupungissa »voisi edes-
tulla, jouka tähdeu päälleni puettna kohta menin
ensialuksi suomalais-seurakuuuau pastoriu S—n
tykö, jouka tapasiu kotoansa ja lainasin häneltä »vä-
häisemmän summan, jolla »voin noin »viikonpaiivät
entisten rahaiui aivulla toimeen tulla.

Tältä toimitntselta asmitooni palattuani, jolloin
, olin jotensakki tytyiväisellä mielellä, kohtasi minua
uusi paha »vastahakoisuus: uyt piti talouwäen asun-
nossani, poliifikamariin tieto antaa, että olin heillä
asuiva, josta syystä he waatiwat minun kirjoittamaan
nimeni ja kotipaikkani; w«an sepä rupesi ajatuttamaan
enämmän knin maansihteerin ivirkaa toimittaessa,
sW peljättäivältä tnntui, jos poliisikamarille ilmoi-
tus olisi tullut jo minun tnlostani edeltäkäsin.

Wastattuani talonwäelle, että itse aiwoin mennä
poliifikamariin tätä ilmoitusta tekemään, menin kohta
tutentti E. von Qivantin tykö, joka on suomalainen
ja asieva tässä Tnkhulmin kaupungissa ja ilmoitin
hänelle ranhattoman tilani ja Pyysin tähän tarpeel-
lista neuevoa, jonka hän myös ystäwällisesti antoi,
sillä taivoin, että käski minnn mennä stathällari De
Maren tykö ja sille asioistani tehdä sellainen ilmoi-
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tus, kuiu uyt hänelle olin nskonnt, jonka Mkeen
hän pyysi minna kohta jonknn »vähemmän ajan pe-
rästä tykönänsä käymään, lnmaten siksi minulle toi-
mittaa jotain sopievaa ammattia.

Seuraama päiwä oli Mikteli-sumiuntai, jol*
loin aamnpäiwällä menitt knninkaallisen linnan kirk-
koon, jossa saarnasi erinomaisesti hymä pappi; M-
keeupuolenpäimän olin Armidsoiiin tykönä ja illalla
fnuintaallisessa näytelmä-hiloneessa, josta raskaasti
liikntetnlla niielcllä tulin saugeu myöhääu asuntooni.

Tämän hänen annetun nenmonsa seurasin kohta
ja niin pääsin siitä kohdasta lepoon.

. Maauautaina tämäu jälkeeu, meuiu taasen kunin-
kaalliseen eläintarhaan, jossa, tnltuani yhteen ra-
»vintolaan nimeltä ~Bel!mansta »värdshuset," tulin
tutuksi erääu »viisaudeutieteeu oppilas Heliuiu kanssa,
jonka seurassa hupasesti »vietin koko sen Päiwän.

Tiistaina edelläpuolenpämäu asuunostani ulos-
mcutyä, kohtasin yhden nuoren tukkukauppiaau, ni-
meltä E. Blommer, joka Söderhaminan kaupun-
gissa tuli minnlle jo tntnksi ja nyt tnttamimttamme
uudistaen olimme melkein koko sen päiwän yhdessä,
nauliten pääkaupungiu hmvitusta.

Keskiwiikkona käwin aamnpäiwällä panSl kas-
sanhaltia Deutschin tykönä, lainaamassa »vähän isom-
man summau rahaa, jouka jälkeeu sinä päiwänä
join, lauloin ja olin iloinen.

Tuorustaina eli 3 päiwänä lokakuitta käivin
katselemassa sm mnrhatun greiwi Fersin palatsia
ja muita kaikkia, hänen murhastansa ulosannetussa
kirjassa nimeltä ~Smarta handen," mainititita pait-
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koja, joita katsellessa meui se päimä melkein lop-
puun ja josta tultuani »nenin sisälle yhteen condii-
tori eli smeitseri paikkaan lähellä asuntoani ja yh-
dyiu siellä saugcu iloiseeu seuraan ja tulin tntnksi mo-
nen, minnlle sitte hyödylliscii herran kanssa.

Perjantaiua 4 pciimäuä oliu aamupaimästä ko-
tona asunnossani siksi kuin tnttamani Blommcr tuli
tyköni, jonka kanssa yhdessä, ensin mnnaUa knlet-
tuamme, menin päimällistä syömään yhteen raevin-
tolaan Norrmalmstorin kulmassa, jossa mnmyimme
noin kello miiteen saakka ja lähdettyämme siitä, sa-
noi hän tahtomansa miedä minnn mnutamain tnt-
tamainsa tykö, jossa saisin nähdä kanniita ja sievi-
öitä maimonpnolia paremmasta seurasta.

Tähän myönnyin kernaasti, marsinkin kun tun-
sin luontoni oleman iloisemman ja niinmuodoin
tämänlaisessa seurassa sopimau, jossa alakuloisuus ou
päinivastoin.

Tultuamme täuue, Haivaitsiu kohta hciueu pu-
heensa todeksi; sillä nämät olimatkin erinomaisesti
kauniita ja käytöksensä osoitti kaikissa kohdin lep-
peää ja ystämällistä kuin myös simeätä menoa, jonka
mnoksi aikani näitten seurassa kului ihmeellisen hu-
pasesti, niin etten hamainnntkoan ennenkuin tutki-
mani sanoi kellon oleman 10 ja aika jo erota.

Nyt otinnne jäähyevästit näiltä iloisilta nei-
doilta, joitten kanssa jo olin niin tntnksi tnllnt,
että he ystämällisesti pyysivät minua »vastakin tnt-
tamani kanssa käydä heitä tertvehtimässä ; joka pyyntö
mielii sinä yönä maatessanikin kuulni sangen kau-
niisti korivissani.
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Asuntooni tultuani nakkausin kohta leivolle, maan
en tahtonut saada uuta, sillä toiueu näistä neidoista,
nimeltä Hilda Therese L., oli jo mienyt niinhymin
unen silmistäni kuiu rauhan rinnastani, joita kai-
»vatessa makasin »vuoteellani aamnpnolelle yötä, jol-
loin päässäni yhä innnttumaisesti pyöriivät monen-
kaltaiset ajatnkset ja elämänknmaukset ja tässä ti-
lassa »vihdoin uneen »vaimnttnani, somaat nnet, joita
useasti olen muistellnt, muuttimat oloni erilaiseen
tilaan.

Aamulla menin kohta tnttamani Blonnnerin
tykö, jnttelin hänelle kninka yöni olin mieltänyt aja-
tuksissa sievissä ja Pyysiu häneu piau tehdä asiaa
näitten neidoin tykö, joitten seurassa eilisen iltamme
mietimme; jonka pyyntöni hän jo samana iltana
pani toimeen, sillä tamoin, että mci minun toiseen
paikkaan, johon nämät myös tulimat ja sain taasen
tamata ja yhdessä olla, erinomattain Hildan kanssa!

Nyt tästä paikasta scnran erotessa, sain minä
tilaisuuden tnlla seuraamaan tätä olentoa, joka mi-
nun niin unettomaksi ja lemottomaksi menneenä yönä
oli saattannt ja hänestä »vihdoin erotessani tnnsin
jo itseni paljon lemollisempana ja kotia tnltnani
menin saliin, jossa fortopiauo oli, istnin sen ääreen
ja lauloin : ~Det klappar wid min wenstra sida,
en oro ljus ändock att lida." Nyt lyöpi wasem-
malla pnolellani yks lewottomuns, suloinen sielul-
leni; yks kaipaus, jot' en tiedä kunne, niin kipeä
ja knitenki iloinen.

Tätä lanlaessani mli emäntäni »vanhempi ty-
tär tyköni ja sanoi pcltäämänsä, että minä tässä
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wiettelcwässä kaupuugissa jo olin johonki pikaisesti
näin wähällä aikaa rakastnnut; tahtoen myös tietää
knka tässä laulnssani nyt oli esikiiivana? johon minä
naurain, leikillä wastasin sen olewan, joka tällä haa-
»vaa seisoi mimla lähinnä ! Tähän ivastasi hän myös
nanraen, sitä ei uskowansa; »vaan minusta näytti,
että hän ei aiivan peräti sitä epäillytkään, koska
jäi kalissani saliin jntteleen yli puoliyöhön saakka,

siksi kuiii minä »vihdoin nousin ja toiivottaeu ha-
uelle hyivää yötä, meuin huoneeseeni, jossa kohta
panin leivolle ja nnknin.

Tätä senraawa päiwä oli snnnnntai 6 Päiwä
lokakuuta, joua hcrättyäili, salista, jossa illalla oliv
ollut, kuului kauuis soitauto, yhdistettynä ivaimon-
pnolen weisn-äänen kanssa; jota »vähän aikaa kunn-
neltnani nonsin ylös iloisella mielellä ja ylleni pn-
ettua ja wähän wirwotuksia »lautittuaui meuiii Blom-
merin tykö, jouka kaussa sitteu menimme Niddar-
holmin kirkkoon ja sieltä, Inmalanpalwelnkscn lo-
puttna, tatoliikin kirkkoon, josta siten senrasimme
toisianiine pämälliselle Rydbergin rawintolaaii ja
»vietimme siellä aikaamme aiua kello 4 saakka.

Asnntooni titltnani, makasi pöydälläni »M san-
gen rakas kirje, jonka luettna päätin illalla 7 ai-
kana senrata emäntäni maimttna tytärtä kuninkaal-
liseen näytelmä-hnouccseen, ivaan tnlin siitä este-
tyksi toisen kirjeen kantta, joka wcmti minna crihaa-
ralle ja jonkamaatinmstatäytyi totella; se oli Hildalta!

Maanantaina kamin edeltäpnolenpäiwän majori
Myhrbergiu tykönä ja sieltä tultuani sisälle menin
yhteen ramintolaan regeringskadun marrella, jota
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kutsuttiin ~treremmare," jossa se mainittaeva Vell-
man eläissään hywin usiasii oli ollnt ja jonka mnis-
toksi täällä wielä yhdessä kamarissa oli se pöytä,
jonka päällä hän oli jnonnt ja kohtasin täällä taa-
sen oikeinki lystejä ja iloisia herroja, joitten sen-rassa oiin päievällistä ja sitten näistä erottnani me-
nin asnntooni ja olin sen lopun pämää liikunnatta.

Tiistaina 8 päiwänä käwin aamupäiivästä greiivi
Piperin tykönä, josta tiilinäni menin eläinkartanoon
(djurgärd) ja otiu siellä pämällistä ranskalais ra-
»viutolassa ja täältä palattuaui kohtasiu Blonnne-
rin Norrbron sillalla, joka kysyi, jos tahtoisin tulla
häneu kerallausa Hildan tykö; johon arwattawasti
myönnyin ja evietin taasen senki illan suruttomasti
uäitten rakkaassa seurassa.

Keskilviikkona edeltäpuolenpäiivän knleskelin »vä-
hän kanpungilla ja ostelin monenlaisia kirjoja, joita
asuntooni tultna lueskelin iltaan asti, jonka jälkeen
kaivelin Strömpaterniin ja imetin siellä lopun pcimää.

Tnorustaina edeltäpuolenpäiwän olin asun-
nossani, lukien kirjoja, josta pnolenpämän aikana
menin treremmare-rawintolaan ottamaan pciieväl-
listä ja sieltä, wähän wiiwyttyäni, Hildan tykö,
jossa »viiwyin aina ehtooseen saakka.

Perjantaina 11 päiwänä käwin edeltä pnolen-
pämän öwersti Loden ja prohwessori Nordströmin
tykönä, joilta kummaltaki lainasin rahaa; jälkeen
pnolenpämän olin asnunossani ja illalla Strömpa-
ternissa.

Lauwantaina 12 päiwänä olin Blommerin kanssa
yksissä koko päiwän monenlaisissa huwitnksissa, ajaen
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katselemassa ulkopuolia kaupungista, joissa muinois-
aikaiset sodat ja teloitukset oliivat pidetty.

Maanantaina 14 päiwänä käwin aamnpäiwällä
kirjakaupassa ostamassa taaseu usiampia kirjoja,
josta tultuaui tuusin itseni pahasti woiwan, niin
että täydyin malmilla oleskella koko sen päiwän.

Sunnnntaina 13 päiwänä käwin edeltä pnolen-
pämän öwersti Nordenswanin tykönä jasieltä tulinani
Rydbergin rawintolassa ottamassa pämällistä, jonka
jälkeen taasen lopnn pämää olin Hildan tykönä.

lälkeenpnolenpäimän tnli emäntäni hnoneeseeni
ja pyysi minua yhdeksi evuorokaudeksi ottamaau erääu

reissmvaisen herra C—reitin Kalmarin kanpnngista
hnoneeseeni, kuin muut huoneet kaikki oliivat mnilta,
wähemmän aikaa wiipywiltä reissnwaisilta ylös-
otetnt.

Tähän pyyntöön myönnyin minä kernaasti ja
wähän ajan takaa tnliki tämä herra hnoneeseeni,
joka oli niin lihaiva, että minä ensin hnomaitsin
hänellä ei nenää oleivankaan; jonka liikantoa ja
munta menoa katsellessani tahtoi minna nsiasti
naurattaa. Kuitenkaan ei kaiman piisannnt minnlle
tätä hnwitusta, sillä hän meni kaupungille, jossa
»viipyi koko lopun pciiivästä, siksi kuin hiljan illalla
mahti huoneeseeni oikein juowuksissa ja uauroi it-
sekseen niin että minä lnulin hänen menehtymän;
;ota katsoessa minulla oli sangen hnpainen, silla
hamaitsin, että hän oli niin juomnksissa, ettei it-
sekkään tiennyt millä nauroi.

Aamulla oli tällä uudella asnntokumppanillani
loma jano ja kysyi minulta millä keinolla mettä moi-
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täisiin saada, sillä juoman, joka yöksi illalla tuotiin,
oli hän jo aikaa lopettannt; johon minä »vastasin,
että huoneemme edessä olewassa salissa taitaisi olla
meidän owemme »vieressä olewalla pöydällä »vettä.
Tämän knultna kömpi hän ylös sängystänsä, jossa
housutoinna oli maannnt ja kiiruhti omea kohden,
ilman että mitään päällensä ottaa; jota tehdessä,
ininä, hänen minmm-päin selin seisoessa, hamaitsin
paitansa takapnolelta oleivan aiman kellahtaman.
Tämän nähtyäni pisti kohta päähäni, että tehdä tälle
äijälle wähän koirnutta ja samassa knin hän ennätti
omesta saliin mennä, tnppasin oiven sisäpnolelta
lukkoon eli regeliin, jättäen tämän äijä-paran pal-
jaalla paidallansa saliin, jonka perässä olemassa ka-
marissa tiesin lystillistä mäkeä oleman. Nyt alkoi
hän kolkuttaa omen päälle ja karjua, jonka knnltua
emäntä molempain tytärtensä ja neitsyttcnsä kanssa
ricnsimät kamaristansa tätä poloista auttamaan,
lnnllen hänen komassaki hädässä oleman; maan näh-
tyään hänen oleman paljaalla paidalla ja ann at-
tamasti sillä haawaa selin heihin seisomassa, josta
syystä saattoimat nähdä muutaki, alkoi näitten imelä
nanrn ensin knnlna ja sen jälkeen pikainen omen
kiinisnlkeminen, josta armasin heidän kamariinsa jäl-
leen menneen.

Sisällcpäcistyääu oli tämä herra eusin säikäyk-
sissään ja sitte wihassa; waan kuiu kuuli minulta
wakawau ja ykstotisen selityksen asiassa, että akku-
nasta, joka oli wähän rawollacm, tuulenhenki wai-
tutti sen, etta owi hanen mentyään itsestään pai-
NM kiini ja samassa lukkoon, tuli hän kuitenki rau-
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hoitetuksi ja pois siitä luulosta, että minä olisin
hänen tämmöisessä puwussa tahtonut muualta huo-
netta hakemaan häätää.

Tämän tapauksen jälkeen nousin ylös, puin
päälleni ja menin Vlommerin tykö, jolle nauroiu
tätä seikkaa, jonka jälkeen menimme kaupungille ja
»vietimme senkin Päiwän huwittawaisissa menoissa.

Keskieviikkonll 16 päiwänä edeltä pnolenpämän
käwin kuniukaallisen linnan sisähuoneita, kirjastoa,
konstityö-huonetta ja muita sinne kunluwia merkil-
lisimpiä '.paikkoja katselemassa; jälkeenpuolenpäiivän
käwin isossa kylpylaitoksessa ja illalla Hildan tykönä
josta tultuani menin asuntoani lähellä oleevaan
siveitseriin ja yhteen tulin kahden entuudesta tut-
tawain luutnanttein kanssa, joitten seurassa meni
se loppn iltaa sangen hiljaseen asti.

Tnorustaina 17 päiwänä koska asioiltani tulin
kaupungilta, odotti minuakaksi poliisipaliveliaa asun-
toni portaitten edessä, jotka automat minulle kir-
jallisen tämmingin perjautaiksi 18 pämäksi tulla
poliisioikeuteen, ilman, että nämät paliveliat kuiten-
kaan saattoievat minulle tähän koskewaa syytä il-
moittaa

Tämänlainen kutsumus pani wähän muuraisin
päähäni, niin etten lepoa saanutkaan ennen kuin
meniu poliisimestari Ekströmmerin tykö ja kysyin
häneltä, mistä syystä olin tämmätty; johon hän
»vastasi sen olewan, että usiammat welkamieheni,
joilta otettuin evelkaini maksvin määrä-ajat oliivat
ohitse menneet, ilman lupausteni täyttämistä, oli-
ivat käyneet hanen tykönänsä tästä »valittamassa.
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Nyt oli ensin ajatukseni, että seurata mainit -

tna kutsumusta ja ottaa ne haettawat welkatuomiot
päälleni; waan sittemmin rupesi pelottamaan kysy-
mys reissupassista, jonka arevasiu »välttämättömäksi
seuraukseksi tulewau ja päätin sentähden parhaim-
maksi sopman, että siihen siaan kuiu poliisikama-
riin pitäisi mennä, ajaa huristaa ulos Tukhulmiu
tullista, jota päätöstä myös sittemmin seurasin.

Poliisimestari Ekströmmerin tyköä tnltnani, me-
nin tuttawaini tykö, joille juttelin tämän nykyisen
kohtauksen ja tässä tehdyn päätökseni, jonka he myös
puoleltansa sanomat asiassa sopmimmaksi näyttä-
wän ja »vietin sen päiwän wielä heidän seinässänsä
iloisesti, heille ikuiseksi muistoksi, että oliivat minun
tässä mailman menossa kohdanneet.

Aamulla uoustuaui, olin ensin pahoilla mielin
ja menin kohta ulos kaupungille, jossa toimitin
pieniä asioitaui ja käwin majori Munkin tykönä,
jolta lainasin »vielä »viimeisen kerrail Tnkhulmissa

rahaa ja tämän jälkeen menin Hildan tykö, jolle
nyt juttelin tämäu surullisen kohtauksen, etten »voi-
nut tässä kaupungissa olla, enkä hänen suloista seu-raansa pitemmältä uautita ; jonka knultua hän näytti
tulewan surulliseksi ja alakuloiseksi, kysyen: mihin
aikomukseni olisi reissata? johon »vastasin : Upsalan
kaupunkiin.

Wähän aikaa puheltuamme, tehtiin »vihdoin
semmoinen päätös, että minä iltahämärässä lähtisin
kaupungista ja ajasin hänen asuntonsa ohitse, jol-
loin hän tulisi minua saattamaan ensimmäiseen kes-
tikiwariin ja siittä samassa kyytissä takasinpalalsi.
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Tämän jälkeen kiiruhdin asuntooni, jossa seli-
tyksen tein kohdastani; käskin hewoiset ja ivaunnt
toimittaa kello 5 ajaksi walmiiksi, joka käsky myös
noudatettiiu ja miuä mainitnlla tiimalla, ivannnilla
kahden hewoisen kanssa ajoin, seurattnna Hildalta,
Tnkhnlmin kaupungin pohjoisesta tullista ulos.

Tnltuamme Notebron kestikiwariin, joka on
kaksi peniknlmaa Tnkhnlmista, jäimme tähän yöksi
ja kyytimies saiki palata yksinään takasin, sillä Hil-
dan mieli oli lvälillä mnuttnnnt, että hän jäi yöksi
kernaammin knn lähti pimeään, jossa koeva myrsky-
ilma silloin ramosi. Epäilleekö kunnioitcttawa ln-
kia, jos en minäkin suonut Hildan yöksi jäädä, en-
nen kuin laskea häntä synkässä pimeydessä yönsettaän?

Aamnlla, joka oli lcnmautai 19 päiwä, satoi
wettä rankasti niin ettemme kiirehtineet poislähdön
kanssa, waan puhelimme moninaisissa keskinäisistä
asioistamme, joitten keskusteltua tulimme semmoi-seen soivintoon, että Hilda lnpasi senrata minna
Upsalaan saakka ; jonka perästä käskin hewoiset taa-
sen »valjastaa ja ajoimme Märstan kestikiwariin,
jossa otimme pämällistä ja wiiwyimme mm kan-
»van, että siiä päiwänä emme enilättänect reisftta
etemmäs kuin Alsikin kestikiwariin, johonka jäimme
yöksi.

Seuraawana päiwänä, joka oli sunnnntai 20
päiwä lokakuuta, tulimme Upsalan kaupunkiin ja si-
sälleotimme wanhassa kestikievarissa, jossa saimme
taksi komeata huonetta asiaksemme; enkä sinä päi-
wänä liikknnut huoneistani, waan »vietin sen kotona
Hildan kanssa.
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Tiistaina menin yliopiston rehtorin, prohmes-
sori Carlssonin tykö, joka oli sangen ystcimällinen
ja »vieraita hymästi kohtelema mies ja pnhnin hä-
nelle nykyisestä tilastani, että olin menäjän hallitnk-
selta »vainottu, syystä, joka jo tässä euuen maini-
tuksi on tullnt, milissa kaupuugeissa ollessani ja
että Tiikhulmiii kaupungissa olemalle Wenäjän mi-
nisterille jo oli tnllm käsky, minna tässä maassa
ahdistella ja tätä käskyä noudattaatsensa, hän maini-
tun kanpungin poliisi-mirastolle oli ilmoitnksen jo
tehnyt; niin että minnn täytyi pikaisesti Tnkhnl-
mistakin paeta ja tästä syystä nyt aikomukseni oli
koittaa päästä Englundiin, johon kuitenkin tarpeel-
liset matkamarat minulta tässä tilassa punttuimat.

Maanantaina, jolloin en »voinut hymästi, olin
myös liikkumatta asunnossani.

Kunltnansa asiani näin olewan, antoi bän mi-
nulle kohta pienemmän snmman rahaa ja käski myös
mennä nmiten, tähän yliopistoon kunlnwain proh-
wessorein tykö, joitten nimet hän minulle nimitti
ja nenwoi minun reissini Englandii n sopiivammasti
käymän Göteborin kanpnngin kantta, jossa hän myös
nimitti minulle amullisia miehiä.

Wähän aikaa puheskeltuamme, jonka alla pienet
lasit tarjottiin, otin minä häneltä hywästit ja sain
ystäwälliset onnen-tomotnkset pinnata tietäni »va-
laisemaan; joka tie kuitenki sittemmin yhä pimeni.

Hänen tyköänsä lähdettyäni, menin niitä muita,
häneltä minnlle nimitetyitä prohivessoreja tapaamaan,
waan kuulin heidän nsiampain sinä päiwänä olewan
yhdessä kokouksessa erään isomman herran tykönä;
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jonka »vuoksi tulin asuntooni ja rupesin odottamaan
huomista pämää.

Hnomeneltain senraawana päiwänä käwin proh-
wessori Glasen tykönä, jolta sam isomman sum-
man ja sitten jälkeenpuolenpäiwän Upsalan arkki-
pispan puheilla, joka myös myöntyi antamaan isom-
»nan snmman, ensin pidettyänsä pitkälliset puheet
moninaisista asioista.

Keskieviikko 23 päiwä seurasi nyt, jona tapa-
sin prohwesorit Rydinin ja Mestertonin, joilta kum-
maltaki sain pienemmät summat aiivotun reissuni
awuksi.

Perjantaina 25 päiwänä edeltäpnolenpäiwän
käwin ensin prohwessori Säwen puheilla, joltamyös
sain pienemmän summan ja sitten muutamain tu-
tenttein kanssa Upsalan tuomiokirkkoa katselemassa,
jossa uäiu mouenlaisia kalliita mnistoja muiuais-
ajoista; eriuomattain kuortissa, jossa näin sen mur-
hatun Nils Sturen ivcrisen rokin eli uniwormun,
joka hänellä oli silloin päällä ollut kvin kuningas
Erik XIV hanen läpi pisti; kvin myös monen mer-
killisen kuninkaan lepokammion.

Näitä katseltu kauwan aikaa, jota tehdessä mo-
nenlaiset erinomaisesti liikuttuivat tunnot tästä mail-
man menosta heräsmät tykönäni.

Täältä tultuani, oleskelin sen päiwän melkein
loppuun saakka näitten tutenttien seurassa.

Lauwantaina 26 päiwänä olin melkein koko
edeltäpuolenpäiwän yliopistossa eli uniwersiteetissä,
jossa kuuntelin edeslukemisia monenlaisissa tiedeissä
ja sieltä seurasin tutenttien muassa seurahuoneeseen,
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jossa nämät monen maljan juonnilla ja kaunisteu
puhetten pitämisellä toiwottiwat minulle terevetule-
maa Upsalaau.

Seuraamana päiwänä oliwat tnteutit yhteisesti
yhdessä seveitserissä »valmistaneet minna warten niin-
kutsutun ~sexan," johon sain kirjallisen kutsumnksen
ja jossa nsiammat Upsalan tntenteista oliivat koolla.

Täällä masta juomiuki ja iloinen meno alkoi,
jossa »veljeksi tnlin niin monen kanssa, että niitä
on mahdotoin muistaa.

Onnentomotus-maljoja tyhjenuettiiu kahden-
puolisesti, joita aina seurasi kauniit puheenpidot ja
hurrahundot ja senjälkeen laulettiin suomalais ja
ruotsalais kausanlaulut, johon oppineita ja sopimia
ääniä ei puuttunut seurassa

Erotessani tästä seurasta, jolloinpelattiin Vjör-
neborin marssi sangen kauuiisti, juotiin wielä cham-
paniaa nsiammat pullot minun muistokseni.

Tällä haawaa oli tnntoni niin koevin liikutettu,
että kaikkeiu nähdeu täytyi kyyneleet silmissäni näyt-
tää, joita salata en enciän »voinut; waan kuka teistä,
rakkaat tukiani, todella cnevaa, olievatko kyyneleeni
esiinkntsntnt »viinan eli sen kauniin marssin pelank-
sen tähden? ei, ne oliivat katumuksen ja tilani
murheellisen kohdan kyyneleitä, joita seurakumppa-
neini mahdotoin oli aawistaakkaan ja esiintulmat
tämän ystäevällisen jw minussa totuutta luuleevan
seuran käytöksestä minua kohtaan.

Maanantaina 28 päiwänä kuleskelin edeltäpuo-
lenpäiwän kaupungilla, kirjoja ja muita tarpeitani
ostelemassa ja jälkeenpuolenpämcin muntamain tu-
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tcuttein kanssa kanpnngin ympäristöä ulkopnolelta
katselemassa.

Tiistaina 29 päiwänä oli Hilda koko päiwän
pahasti »voipa, jonkatähden sina päiwänä olin liik-
kumatta asuuuossaui.

Keskimiikkona 80 päiwänä olin edcltäpnolen-
päiivän yliopistossa edcslukcmisia knulemassa, josta
taasen tulin tnttawaini kanssa senrahnoneeseen, jossa
meno ei ollnt ikäivää.

Senraawana päiwänä aamnpuolella menin sa-
nanlennätin konttnnriin, jossa Hildan pnolesia ai-
komnkseni oli sähkölangan kantta hänen ciitiltänsä
Tnkhulmissa, yhdestä postissa lähetetystä kirjeestä
»vastausta »vaatia, sillä päätökseni oli, seuraamana
päiwänä rcissuta pois ja tämä »västans Hildalle,
minua etemmäs seuratakseusa, melkeiu »välttämätöin.

Eteeukirjoitusta näyttäissäni, kuihkasi muuau
sinne sattnneista tuttamistani, joka sillä haamaa oli
mirantoimituksessa tässä konttnurissa, että sähkölan-
gan kautta Tukhullnin kanpnngin poliisikamarista,
myöskin Hildan äitin puolesta tämän kanpnngin
»viskaalille oli kysymys tnllnt, jos minä olin tässä
kanpungissa, knin myös Hildalle koma käsky takasin
kääntyä; jonka kysymyksen mastans ja sitä seuraama
kysymys »viskaalilta, miten hänen asiassa menetellä
pitäisi, äsken oli Tnkhulmiin pantn ja mastansta
odotettiin. *

Tämän kunltna, emät jalkani paljon painaneet
asnntooui mennessä, johon tnltnani kohta tein tilin
kohdastani; käskin nnolen sukkeluudella »valjastaa
hewolset ja reissasin pois oikeen kiiruusti Sääma-
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riu kestikmariin, jossa »vasta tohdin oikeen hengit-
tää ja jäimme tähän yöksi.

Scuraaevaua pamänä satoi wettä raskaasti,
niiu että matkustuksemme käwi hitaasti, jonka wnoksi
»vasta myöhään illalla ehdimme Enköpingin kaupuu-
kiin, ja sisälleotimme kanpnngin kestikiwariin.

Hnomeneltain oli ajatukseni eusin, että kohta
rcissuta pois, wnan tnltnani tntnksi muutamain ar-
»voiseinpain herrain kanssa, jotka sinä aamuna koh-
tasiu kellari salissa, päätin muutamia päieviä tässä
odottaa seurausta sähkölaugau tuumista Upsalassa,
josta tuttmvani hiljaisuudessa lupasivat minulle sel-
wäu tiedou saattaa.

Tästä seuraawa päiwä oli sunnuntai, jonka
edeltäpnolenpämän »vietin asnnnossani lukemisella
ja jälkeenpuoleupämäu. jolloin pienempi seura pa-
remmista kaupungiu herroista olilvat kokooutuneet
tämän kestiki»varin kellarisalissa, sain kutsumuksen
tähän senraan, jossa hnpaisesti, känneillä lauluilla,
tarinoilla ja ystäevällisten muistomaljain jnonnilla
kulni se ehtopnoli pämää jotensaki myöhään.

Maanantaina 4 päiwänä marraslnnta olin edel-
täpuolenpäievän tuteutti Hcdbergiu tykönä ja jäl-
keenpnolenpäiwän Hildan kanssa kirjakanpassa, jossa
annoin hänen walita mielensä mukaisia kirjoja os-
taaksemme.

Tiistaina 5 päiwänä odotin wielä edeltäpuo-
lenpäiwän nusia tietoja Upsalasta, maan knn niitä
en wähääkään saannt, reissnsin iltapuolella pois
kaupnngista Nyqevarnin kestikiwariin, johon jäimme
yöksi.
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Seurawana päiwänä, jolloin satoi lnnta, tn-
limme edeltäpnolenpäiwän Westcräs'in kaupunkiin,
sisälleotimme siellä kestikiwarissa ja olin sen päiwän
kokonansa liikkmnatta asunnossani, lueskellen oste-
tuita kirjojani.

Tnornstaina 7 päiwänä käwin rahanlainaaja
Zimmerm annin tykönä koettelemassa hänen ammat-
titaitoansa niinknin rahanlainaaja ja hawaitsin hä-
nen olewan siihen »varsin sopievan, jonka jälkeen kä-
win tuomioprowastin ja muitten tykönä ja olin sit-
ten lopun pämää asnnnossani.

Senraawa merkillinen päiwä oli perjantai 8
päiwä marraskuuta, jolloin ilma oli suuniinen ja
märkä; jonka aamuna minä herättyäni kohta tunsin

koevcm leivottomunden ja pelwon tykönäni, ivaiknte-
tnt tilani tictäiväisyydcstä jayhdestä »vähää ennen herät-
tyäni nähdystä kanhiasta nnenknlvanksesta, joka oli
senraawa: minä olin ole»vanani lähellä kotisentuani
Suomessa, jossa minua, seurattuun papilta ja krnn-
nunpalevelioilta, evictiin teloituspaikalle ja sinne tnl-
tnani, kuolemani walmistnkseksi weisattiin scuraawat
sanat: ~O Herra! nenwo meitä, että me aikanam-
me parannuksen tekisin'."

Tästä herättyäui, jolloiu tämän eveisans ja sen
nuotti tuutin luounossani ikäästuiu sen olisin wal-
iveellani samassa kmillnt, oli mieleni sangen raskas,
sillä melkein epäilemättä jo tiesin tämänki unen pa-
haa aawistawan, warsinkin kuin asiaiui haarat tuu-
siu sillä kanualla olewait, että ne yhteen onnetto-
maan uloskäyntiiu evään eievät paljon aawistuksia
tarwinneet.
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Ilösuotlstuaui puin kohta ylleni ja menin ulos
kaupungille, johon lähtiessäni Hilda, hawattnansa
minun lewottonlnuteni, kysyi mikä syy tähän tilaani
oli ja saatnansa »vastanksen, että minä sinä päi-
wänä pelkäsin jonknn onnet tomunden minna kohtaa-
wan, jäi hän myös surulliselle mielelle lähteissäni.

Oltuaui muutamia tunteja asiiuuostani poissa,
joitta alla toiiuitukseui joteusakki menestyiwät, alkoi
takasiu tultuaui lewottomuuteui wähän laimistua,
jonka tähden jo lohdutin Hildaakin tomolla, että
onnettomnnteni ehkä täällä wielä ei minua saavut-
taisi ja otettuamme pämällistä, panin »vähäksi aikaa
lewolle; »vaan tunnettuani, että lepo ei ollut »vielä
sielussani, lähdin niidestään kanpnngille, jolloin en-
siksi menin pispan tykö ja puhnin hänelle, että ai-
komukseni oli, ennen maiuitnista syistä, Gotheborin
kautta paeta Englaudin maalle, johou Pyysin hä-
neltä pienempää summaa reissu-awuksi.

Nähtyäni tämän pispan kasevot ja käytöksen,
joissa kummassakaan osassa hywyyttä ei näkynyt
loistaman, kaduin kohta, että olin asiastani hänelle
puhnnnt; maan knin mustauksettakaan en rohjennut
pois mennä, odotin wähän aikaa; jonka perästä,
wisseydekseni luulooni, hän minnlle tarjosi yhden
riksin setelin, jota minä kiitollisuudella eu ivastaan-
ottanut, edeskautain, etten wielä ollut niin loivassa
puutteessa, että tarwitseisin väin pilkallista tar-
jousta tvastaauottaa..^ ..,— ..,

Tämä näytti pisteleevän pispaa koevin »vihaksi,
josta hnolnnatta, minä knitentin ylpeästi
hänelle hyivästit ja menin pois.
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Hänen tyköänsä lähdettyäni käwin ainoastaan
kahden herran puheilla tämänlaisesta asiasta, josta
hywästi onnistuttuani olin asuntooni palaamassa,
waan siwumennessä yhden condiitori paikan, joka
oli torin kulmassa, pistäysin tähän sisälle, Pyysin
puolen potcllia portteria, jota istuiu juomaan yhden
erinäisen pöydän ääreen; luottaen, että aawistukseni
ja pelkoni aamulla olmat turhat, koska ehto jo oli
myöhä ja päiwä ilman onnettomuuden kohtausta
minulta kohta ohitse kulunut.

Näistä ajatuksistani tulin herätetyksi, kuin Yht-
äkkiä owi awastiin, josta sisälle astui yksi »virkamies,
seurattuna useammilta poliisipalevelioilta ja sisälle
tultuaan, ensin ympäri katsahtaen huoneessa oleevia,
suoristaan tuli minua kohden, kysyen, jos nimeni
oli Stenfelt? johon ivastankseksi sai, niin olewan,
kohta taskustansa ulosweti yhden »vaskisen poliisi-
merkin, jota näyttäen minulle, sanoi olemansa
kaupungin »viskaali ja »vaati minua häntä seu-
raamaan asuntooni, siellä tutkaksensa minun kir-
jojani.

Tämä pisti kuin kaksiteräinen miekka syd am-
meeni ja olisin sillä haawaa tubatta »vertaa kernaam-
min katsellut itse pirua sarwipäässä, ennenkuin tätä
»viskaalia ja hänen, silmäini eteen pistettyä poliisi-
merkkiänsä ; waan näyttämättä mitään erinäistä luon-
nonliiklltusta, noustu pöytäni äärestä, maksoin ote-
tun portterin ja wakawallc» äänellä sanoin oleivani
»valmis häntä seuraamaan.

Asuntooni tultuamme, oli täällä yksi osa näitä
kunniallisia towereitani jo myös »vartioimassa tulo-
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ani; joista muuan, istuen pöydän päässä, oli otta-
nut itselleen »vallan medellä tupakkia minun piipus-
tani, jonka minä kuitenkin kohta tultuani ilman
anteeksi pyytämättä sieppasiu hänen hampaistansa,
jolloinj myös hymin tuntui mieleni tekemän sitä
piipun koppaa wähän koskettaa hänen otsaluu-
hunsa, ivaan maltoin mieleni.

Näin sisälle tllltuamme, savoin kohta wiskaalille:
teidän pyyntönne oli, saada nähdä minnn kirjojani,
mutta siinä kohdassa en saata »vaatimustanne täy-
dellisesti täyttää, sillä reissupassia kotoa lähteissäni
en ole saanut, waan ainoastaan yhden papin-todis-
tuksen, josta kuitenkin saatatte tnlla »vakuntetnksi,
etten ole mikään pahantekiä; jonka esinannettua, hän
powestansa illosweti yhden sanomalehden, nimeltä
~Upplands tidning," josta lnki kaikki ne seikat ra-
hain lainauksista Tukhulmissa ja Upsalassa kuin
myös poliisikamarin ensimainitusta kaupungista Up-
salaan lähetetyn sähkösanoman, sisältäivän, että minä
pitäisi kiini panna ja Hilda takalsin kotiansa toi-
mittaa.

Tämän luettua, julisti hän »virkansa puolesta,
mainituu sähkösanoman käskystä, minun nyt olewan
aresteercitun ja kohta tulewan wietäwäksi tämän lää-
nin yksinäis-wankeuteen, siksi kuin lääninhallitns mi-
nnn määräisi Tukhulmiin lähetettäwäksi.

Tainkaltaisen päätöksen kuultua, rupesi Hilda,
joka käskyn sai kotiansa palata, kanhiasti itkemään
ja »valittamaan, jonka alla nämät »vastahakoiset
»vieraani rupesmat minun kapineitani ylöslukemaan
ja kirjoittamaan, jota nähdessä ja Hildan waikeroit-
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semisen knnllessa kuin myös oman tilani liedessä,
lnontoni oli kauhinsti täristyksessä, johon wielä
waikntti näitten vööwelein raaka ja onnettomnut-
tamine säälienätöin käytös, niin että ivereni kiehui
suouissaui ja olisiu sydämmestäui tällä erää suonut
näitten olewan S—n linnassa wahtimiehinä ja it-
seni maansihtcerinä, jolloin olisin lätkällä koetellut
jos näitten takapäät olismat olleet yhtä toivat helty-
määu kuiu sydämetkin tällä haawaa oliwat; jota
koetusta olisin tainnut hyivästä kädestä heidän an-
taa maistaa.

Äsken mainitutt toimitukseu lopetettua, menin
minä, seurattuna »viskaalilta ja hauen poliiseil-
tansa (joita paitsi, hänen »virautoimitukseusa olisi
tainnut lyhyeen loppua) ennen mainittuun läänin
yksinäis-ivankeuteen (cellfängelse); johon tnltnamme,
ne siellä olemat yhtä lanpiaat enkelit minulta kohta
ottimat päältäni pois rahani, kelloni ja sormuk-
set sormistaui; jonka jälkeen he saattoimat minnn
kunniallisesti yläkertaan, yhteen pinnaan ja yksinäi-
seen hnoneeseen, sulkiwat omen loivasti lnkkoon ja
meniivät pois; jonka perästä minkään luonnollisen
olennon hengitystäkään en koko yönä kunllut.

Arwanneeto tunnioitettawa lntiani, jos tämä
yo oli minnlle pitkä ja lewotou? Eu luule monta
löytywän, jotka koettelematta sen oikein arwannee;
rauha oli paennut kauwas rinnastani, omatuntoni
oli sangen lewoton, pelko ja säcilmäisyys Hildan
kohdasta, joka nyt oli yksinänsä entisessä asunnos-
sani ja »varmaan raskaalla mielellä ja jonka nyt
tiesin minusta ijäksi eroitetuksi tulleen ; pelko, asiaini
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pahasta uloskäynnistä kotimaallani, johon nyt pak>
kopalauksen tiesin edessäni olewan, passitoman reis-
suni tähden, knin myös moni tyhjään ranweunnt
kaunis toiivoni ja kamalasti peljättäwä epätomo
tulewaisesta elämästäni tässä mailmaii menossa.

O! näkymätöin hallitsia, knins ihiuiselle, jonka
tämmöiseen onnettomaan tilaan olet sallinnt käydä,
annoit sydämen ja tunnon, tuta ja tutkia iviheliäi-
syyttäusä; eikö olisi parempi ollut, että sydammet
uäiltä, euucu ouuettomuudcu kohtausta paadutettai-
siiu ja liikuttawain tuntoiu ääuet Peräti lakaistaisiin.

Täiiiäu leevottoman yön perästä tuli wihdoiu
Päiwä, jolloiu aamuruskou säteet kuitenkaan emät
ilahuttaneet minna mnrhecllisessa majassani, sillä
tässä ei ollut kuiu yksi picui akkuua ylhäällä katon-
rajassa, jota ulkopuolelta warjotti edessä olewa kor-
kea kiivi muuri.

Näin alati yksinäisyydessä oltuani lähes puolta
pämää, awaistiin »vihdoin oweni ja kutsuttiin mi-
nua alus tulcmaau maausihteeriu puheille, joka koh-
dellen minna ystäwällisellä ja siviällä käytöksellä,
sanoi »virka-pakkonsa olewcm, minna, Tnkhnlmin
sähkösanoman johdosta, ensi maanantaina mene-
mässä höyrylamassa lähettää mainitussa kaupuugissa
olemau ylimaaherra-miraston (öfmerstäthällareembe-
tet) tykö; kuiteukiu ystäevällisesti wähän nuhdellen
minua ylimielisestä käytöksestäui.

Hänen poismentyänsä, jota ennen hän ivissiin
oli huomainnnt lewottomnnteni, tuli ivankihuoneen
päämies tyköni, minua lohduttamaan za uäytteli
linnan rakenuuksia knin myös sen hnoncen, jossa kn-
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ningas Erik XIV oli »vankina ollut ja ne randat,
joita hanen oli täällä ollessansa täytynyt kantaa.

Tämän onnettoman kuninkaan historiallinen
muisto pysäytti miuun murheelliset ajatuksin omasta
kohdastani tällä haawaa ja wei ne osaa ottamisella
muistelemaan hänen walitettawaa tilaansa tässä
linnassa wankittuna ollessansa.

Tästä seuraama päiwä 01l sunuuntai 10 päiwä,
jolloin wielä olin yhtä leivottomalla ja murheelli-
sella mielellä, ajatuksissani käevellen edes ja takaisin
ahtaassa hnoneessani ; joista heräsin knin oweni taa-
sen awllttiin ja linnan pappi astui huoueeseeni,
joka sisälle tultuansa, ilman mitään tawallista ter-
wehdystä röyhkeästi kysyi: ~mitä sinä olet tehnyt?"
Tämänlainen kysymys, wielä sinuksi kutsumisella,
pisti oikeen wihakseni, warsinkiu kuin sillä haawaa
en rakastanut rnotsalaisia, niin etta paikalla karsi-
sin hänelle: mikä sina ja milloin olen teidän kans-
sanne iveljen-maljaa juonut? johou häu ivastasi,
etta hän oli linnan pappi, eikä tarevinnnt teiksi kut-
sua ketään niistä, jotka täällä wantittnna oliivat ja
niinkuin sielun holhoja, waati minna tehtyjä ri-
kotsiani hänelle edeslnkemaan ja tunttnstamaau.
Tähän wastasin wielä: jos teillä oikens on täm-
möiseen tummstukseen minua waatia, sitä en tiedä, mntta
»varmaan sen, ettette minulta semmoisiin kysymyk-
siinne nyt tämän enempää »vastausta saa, jonkcmuoksi
katson nteliaisnntenne tällä haawaa aman tnrhaksi
ja tomoisin, että jättäftte minun yksinäni, koska
teistä lohdntnsta minnlle ei tunnn olewan. Nyi
masta näytti hänen wihansa nonsewan, niin että
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oikeeen »vimmastuneetta liuskasi: ~m utta sinä olet
»vissiin jokn pahantekiä, sillä muutoin et olisi tänne
joutunut," johon minä nyt lopuksi oikeen kowalla
äänellä »vastasin: mikä mina olen, pahantekiä eli
muu, se ci seiso teidäu postillassauue ja ulos nyt
pian, muutoiu saatte miuuu kouristaui tuta pahat
tetoni.

Wähän ajan perästä tämän papin tallatuilla
poismentyä, tuli linnan lääkäri tyköni ja tultuansa
suoristaan tarttui minua käteen, rimeten pulssia
Mtkimaau ja sen jälkeen kyselemään lewottomnudes-
tani, josta kohta arwasin papin tuominneen minun
hulluksi.

Tällä haawaa, jos tilani waan olisi pa-
rempi ollut, en nauramatta olisi olla woinut,
sillä tämän lääkärin somaat kysymykset ja ykstotinen
katsanto wakuntti minua, että hän ei papin puhetta
näyttänyt eväilleen; mutta kuin tämä häneu tutkiu-
tonsa ei niin pian näyttäuyt loppuwankaau, käwi
tämäkin seura taasen »vihakseni, sillä ruotsalaisia eu
olisi suwannut filmiinikään siuä aikana; jonka
wnoksi »vihaisesti sieppasin käteni irti, sanoen sa-
massa: perkele tarwitkoon ruotsalaisia pappeja eli
lääkäreitä, sillä ei minun sielun eikä ruumiini ki-
wut tule teiltä enään tässä maassa paratuksi, aino-
astaan niitten tuskia saatatte lisätä läsnäolollanne.
Tämän kuultua meni hän matkoihinsa, sanoen men-
nessänsä : ~emme mekään tuommoisia sairaita juuri
kaipaa maassamme."

Huomeneltani sangen warhain tuli wankihuoneen
esimies tyköni ja käski minun seurata kahta poliisi-
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miestä, jotka »veiwät mimm höyrylaiwcmu, siinä »vie»
täwäksi Tukhulmiiu.

Alukseen tnltnani, jonka tykö paljo kansaa oli
kokoontunnt ja jolloin kaikkein silmät olmat minua
kohden, joka olin kahdelta poliisimiehellä wartioittu
ja »varmaan maineestani jo heille tuttu, kohtasin
täällä Hildan, joka kuultuansa minuu tällä haawaa
tulewan Tukhulmiiu wietäwäksi, oli myös lähtönsä
tähän saakka ylöslykännyt.

Tukhnlmiin tnltnamme, jolloin jo päiwä oli
ehtopnolelle knlnnnt, erosin iviime kerran Hildasta,
joka erotessaan lupasi yhdeu waikean asiau minuu
kohdassani toimittaa, mutta sen toimituksen uloskäynti
kuitenkin hänelle ei tainnut onnistua, siitäkin syystä,
että wartiohnoneeseen, johon minä kohta »vietiin,
häntä puheilleni ei päästetty, eikä kirjoitustansa
joka »vartioilta olisi luetuksi tullut, saattanut mi-
nulle laittaa, jonkatähden tämänki heränneen toiwo-
ni tyhjään raukeamiueu taasen lisäsi murhettani.

Tiistaina 12 päiwänä »vietiin minä wartiohno-
neesta Mimaauherra-oikeuden eteen, jossa sillä haa-
waa wirkaa toimittama esimies, poliisimestari Wall-
denström määräsi minuu ensi perjantaina Turkuun
lähtewässä höyrylaima Aurassa pitäivän mennä omal-
le maalleni, jonka »visseydeksi poliisin mainitutun lai-
waan pitäisi minna silloin saattaa ja »vaolle takasi
tnloani lähtöön saakka wart.oita.

Seuraawana päiwänä olin yksinäni määrätys-
sä asunnossani, jossa murhetta ja itämää oli yltä-
kyllin.

Tuorustaina oli tilani samanlaista kuin edel-
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lissä pämänäkin, kuitenkin sillä muutoksella, että
myöhään illalla wartiani ja näitten esimies, tieden
minulla hyevästi rahaa olewan ja kohta aamulla
»varhain heidän luotansa poismnuttawan, uloskäs-
kievät minun huoueeseensa za täällä luwan antoiwat
wäkewillä juomilla itseäni lohduttaa, jonka luwan
myös hyeväkseni käytin, tietäessäni asiani kuitenkaan
ci enään paremmaksi tuleevau.

Perjantai-aamuna tuimat poliisit, niinkuin
määrätty oli, minua noutamaan Auraan, johon
saatettuun he saatuin käskyin noudatukseksi wakawasti
seisomat rannalla siksi kvin lamamme tästä erkani.

Katsellessani Tukhulmia, joka nyt laman näin
poiskulkiessa alkoi minusta edemmäs ja edemmäs
jäädä, muistui mieleeni niin hyevin kaikki tässä nau-
titut iloiset huwitukseni kuin myös monta tänne
jäänyttä ystäevää.joista yksi erinomattain teki tämän
kanpnngin minulle rakkaammaksi, tuli mieleni taasen
yhä raskaammaksi, niin etten woinut enempi laman
kannella olla, wain menin alas, jossa »väkeevillä juo-
milla wahwistin luontoani.

Senraawana päiwänä, jota oli lanwantai 16
päiwä marraskunta, tulimme ehtopuolella päiwää
Turun niemelle, jossa lamamme täytyi seisahtua
Ruissalon edustalle, sillä meri oli jo rannoilta
wahwassa jäässä, niin että laman siittä edes enään
ei ollnt mahdollinen kulkea

Maalle tultuani otin kohta ajajan, joka lii-
ruusti »vei minuu kaupunkiin, waan täälläpä en saa-
nntkaan kauwan »vapautta nautita, sillä samana il-
tana Lemberin coudiitorissa ollessani, tnliwat poliisit
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guwernöörin, joka »varmaan kirjan Tukhulmista oli
saanut, käskystä minua aresteeraamaan ja weiwät
poliisi-wartiohuoneeseen.

Maanantaina huomeneltain, joka oli 18 päiwä,
olin maankansliassa, jossa silloin oleeva Turun lää-
nin guevernööri Cedercreutz määräsi minun kruu-
nun-kyytillä »vietäeväksi Oulun läänin linnaan, jo-
hon mainitulla taivalla jouduin 1 päiwänä jou-
lukuuta, ilmau, että mitään erinomaista kuljetuksen
alla tänne olisi tapahtunut.

Seuraawan päiwän, joka oli sunnuntai, sain
imettää mainitussa wartiohuoneessa.

Oulun linnassa, jossa silloin »vahtimestarina
oli Rydström, tulin kotikylästäni »vaadittuin selitys-
ten saannin tähden wiipymään kolme »viikkoa; jolla
ajalla »vankeuteni kuitenkaan ei ollut kowin koevaa,
sillä ennen mainittu wahtimeswri, joka oli hywän-
luontonen mies, huojensi ikäwää ja lewotonta tilaani
tvointinsa mukaan.

Lauwantaina 28 päiwänä joulukuuta hiljan il-
lalla tulin kotiani Kiwiniittyyn; otin iltasen, pa-
nin tupakkaa piippuun ja sitten nakkausin omalle
»vuoteelleni, arevellen: nyt olen kotonani ja ruotsa-
laiset »vissiin hywillään, etten suinkaan enään mahda
tulla heitä narraamaan; waan odottakaapas aikaa,
tyhjän lopisiat, ette minusta wielä ijäksi ole pääs-
seet; kyllä tämän kupposen missiin wielä saatte
maksaa.

Edellisen osan loppu.


