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20. Iltahetki Aurajoella.
(B. Reinhold).

Tämän kuvan voisi sanoapohjois-eurooppalaiscksi,
ei vaan suomalaiseksi. Riikalainen luulisi tässä tunte-
vansa Väinäjoen, Lybekiläinen Traven, Hampurilainen
Elben ynnä noihin jokihin kuuluvan kalastaja- ja me-
rimies-väen kanssa. Tuo mies tuolla, joka, nojallaan
mastoa vasten, huolettomasti tupruttelee savuja piippu-
nysästänsä ja katselee jokea, saattaisi yhtähyvin olla
Hollantilainen,Ruotsalainen taikka Tanskalainen. Meri-
väellä on jokapaikassa sukulaisuus keskenään, ja mikä
nimeltään se joki lieneekin, jossa aluksensa on päässyt
satamaan, niin näet merimiehen kasvoissa jokapaikassa
saman suruttoman, vakaisen näön.

Kalastajaperhe saaristosta onkimittänyt aluksensa
alisen sillan kaaren alle. Illallinen on syöty;siksipäi-
vää ei ole enää mitään tekemistä. Yksi mies on jo
mennyt levolle tuohon purjeistakyhätyn teltan suojaan.
Se on ukko-vaari, joka vanhuuden etu-oikeutta hyväk-
seen käyttää. Poikansa yhä vielä nautiskelee illan iha-
nuutta, ahkera miniä levittelee mattoa etukokassa, ja
kuusivuotinen tytön tynkkä,ponnistellen Nukku-Mattia
vastaan, katselee kaupungin ihmeitä. Vene onsaapunut

perille niin myöhäisellä päivän ajalla, että enin osa
kuormasta vielä jäi myömättä. Puolikot tuolla, täynnä
silakoita sekä turskakaloja, ovathuomenna vaihdettavat
suoloihin, jauhoihin, kahviin, tupakkaan sekä heliseviin
markkoihin.

Kaikki on hiljaa, helinä kaduilla on hälvennyt,
yksi joen pienistä höyryveneistäpäästää höyrynsä täh-
teet ilmaan; pian on koko toimelias Turku vaipuva
uneen. Mutta vielä välkkyy kajahdus valppaasta Hei-
näkuun auringosta hehkuvissa ikkunalaseissa,puutar-
hoissa, rannassa sekä joen kuvastelevassa pinnassa.
Kesä-ilta on valoisa, lämmin, tyyni; ei sillan kaarikaan
saata luoda pimentävää varjoa veneessäistuvan perheen
päälle. Autuas rauha! Toisen päivän tullen, on sama
alus kenties turhaan osoitteleva satamaan jonakuna
myrskyisenä syys-iltana, pilkkopimeässä, hyrskyvicn
karien keskellä — mutta sitä ei nyt muistele kukaan.
Myrsky on nukahtanut,pimeyden voima on rauennut,
ja alus on kiinni rauhallisessa rannassa yöttömänä
suvi-iltana.
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21. Naantali.
(B. Lindholm).

Alkupuolella 15:ttä vuosisataa hallitsi Suomen seu-
rakuntaa Maunu Olavinpoika Tavast, Turun piispa. Se
oli mahtava, loistava kirkko-ylimys; ei 010 katolisuus
koskaan ennen eikä koskaan myöhemmin ollut Suo-
messa yhtä majesteetillinen, yhtä voimallinen kuin sil-
loin. Maunu Tavast v. 1443 muutti kymmenen vuotta
onnen perustetunBirgittalais-luostarin meren rannikolle
Raision pitäjään, puolentoista peninkulman päähän
Turusta, ja rakennutti itselleenkin kartanon sen lähei-
syyteen. Täällä vietti tuo mahtava piispa sitten loppu-
päivänsä rauhassa, ja elettyänsä 95 vuoden ikään, saa-

tuansa kyllin sekä ikää että kunniaa, kuoli hän täällä,
sammuvat silmänsä yhä vielä kääntyneenä hänelle niin
rakkaasen luostariin päin.

Nimeksi sille oli pantu Vallis Gratiae (ruots. Nå-
dens Dal, suom. Armon Laakso), ja tuli siitä pian rik-
kain ja arvokkain luostari koko Suomen maassa. Bir-
gittalais-mmnia sekä Dominikolais-munkkeja eli siellä
eri konventeissa, noudattaen sangen ankaria sääntöjä
samaan malliin kuin Wadstenan luostari Ruotsissa.
Pahaa ei kuulunut tästä Armon laakson luostarista,
mutta kyllä paljo hyvää, sillä se harjoitti hyvin run-

saasti laupeuden töitä,hoiteli kaikkia seudun vaivasia,
sairaita sekä sokeita, ja soi anteliaasti vieraanvaraa toi-

vioretkeläisille majakartanoissaan; siiheu kuului lasten-
koulu ynnä myös kaunis puisto täynnä hedelmäpuita
sekä kaikellaisia harvinaisia kasveja; sen maa-tilat oli-
vat parhaiten viljeltyjä koko maassa. Pian syntyi luos-
tarin edustalle kauppapaikka, sillä paljon kansaa vael-
teli tänne paikan pyhyyden tähden, saadakseen anie-
kirjan synteinsä antecksi-antamiseksi. Pieni kaupunki
kohosi tälle rauhoitetulle turvapaikalle, se kasvoi jou-
tuisasti, ja 15:llä vuosisadalla sillä oli kaksi pormesta-
ria. Mutta tämä kaupunki kukoisti ja lakastui yhdessä
luostarinsa kanssa, ja sen kukoistus-aika oli sangen
lyhyt.

Uskonpuhdistus tuli Suomeen hiljakseen, melkein
ääneti, ja ankara vuosi 1527 kukisti yht'-äkkiä, niin-
kuin maanjäristys, katolisen kirkon maahan. Naantalin
luostarille tuli sama kohtalo kuin sen muille veljille;
sen maa-tilat annettiin entisten lahjoittajain suvuille tai
kruunulle, sen kalleudet ryöstettiin: sen hurskaat, nyt
periköyhät asujaimct saivat kuitenkin vielä vähän aikaa
armoilla elää vanhalla paikallaan. Y. 1569 viimeinen
abbedissa Naantalissa, Birgitta Kurki rukoili kuningas
Juhana llLlta Jumalan tähden apua muutamille van-
hoille, aivan hyljätyille luostarisisaruksille,jotka vielä
olivat entisessä konventissa jäljellä. Juhana kuningas
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tämän liikuttavan rukouksen kuuli; hän antoi luosta-
rille takaisin pienen maa-tilan vuotuiset tulot, korjautti
kirkon ja ilmoitti puolilla sanoilla, ei olevan hänellä
mitään sitä vastaan, jos toisetkin vanhanpuoliset lesket
tai neidet panisivat nunnahunnun päähänsä. Mutta
nunnahuntujen aika jo oli auttamattomasti ollut jamen-
nyt. Y. 1577 kuoli Birgitta Kurki, jahänen kuoltuaan
oli vaan kolme nunnaa enää jäljellä, jotka tarjosivat
luostarinsa vielä tallella olevat kalleusten tähteet ku-
ninkaalle, sillä ehdolla että sen sijaan saisivat pienen
talon omakseen. V. 1581 oli vaan yksi heistä elossa,
jota ahneet voudit näkyvät ahdistelleen, sillä kuningas
uhkaa ankarinta vihaansa sekä epäsuosiotansa niille,
jotka Naantalin yksinäisen nunnan" eläkettä supistai-
sivat. Sama uhkaus uudistettiin v. 1590. „Antakaa
viimein vihdoinkin Naantalin nunnan,Elina Knuutin-
tyttären, saada saatavansa". Kuinka kauan sitten tämä

katolisuuden leski" vielä eli, sitä ei tiedetä; mutta
näin köyhänä, näin turvatonna, näin yksikseen hyljät-
tynä katosi hänen kanssaan katolinen kirkko Suomessa,
joka aikanansa oli ollut niin rikas ja mahtava! Naan-
talin luostari on sen kirkkaimman loiston ja sen hal-
vimman alennuksen kuvana.

Luther'in usko katsoi velvollisuudekseen hävittää
kaikki paavilaisen taika-uskon" jäljet. Luostarin ra-
kennukset purettiin tanteren tasalle; ainoasti luostari-
kirkko, nyt lutherilaisena, kohottaa vielä nytkin mah-

tavat, kauas meren seljille näkyvät muurinsa kallioi-
selta rannalta. Pyhäin miesten kuvia, messupukuja,
alttarivaatteita, kalkinpeittoja, jotka häviöstä ovat säi-
lyneet, ynnä myös kahta (nyt haudattua) muumiata
kirkon-alaisissa holveissa on viime aikoihin asti näy-
tetty uteliaille jälkeisille. Taruja salaisista holveista
sekä maan-alaisista käytävistä ei ole puuttunut; auki-
silmäinen tutkintokin puolestaan on paljastanut ja ku-
vannut luostarin perustusmuurit. Jäännöstä nunnien
uutterasta kätevyydestä ovat villasukat ja villavauvat,
joita nykyisessä Naantalissa kudotaan.

Pyssymies eräänä päivänä ajeli lintua takaa, joka
viimein valitsi turvapaikakseen kirkon rauhoitetun ka-
ton. Pyssymies ei pitänyt lukua pyhän Birgitan rau-
hasta; hän laukaisi, ja lintu putosi kuoliana maahan.
Mutta latingin palava tappuratuko sytytti kirkon ka-
ton, kirkko rupesi palamaan, pyssymies sen näki ja tuli
samana hetkenä — niin taru kertoo — sokeaksi. Se
tapahtui Maalisk. 4:nä p:nä 1628. Paksut seinät kui-
tenkin kestivät tulen voiman, kirkko korjattiin jälleen
ja laitettiin nyt nykyään täyteen kuntoon Suomen
kruunun kustannuksella. Torni rakennettiin siihen
v. 1797.

Naantalin kaupunki, jossa jokainen talo on pitä-
nyt oman sukunimensä, on vaivalla ja tuskalla elää
nytkytellyt vuosisadan vuosisatansa perästä, masentu-
neena mahtavan kilpaveljensä Turun likeisyydestä.
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Meidän aikoinamme vaeltelee taas suuria toivioretke-
läis-parvia tuolle muinaiselle pyhälle paikalle, mutta
he eivät tulekaan enää pyhältä Birgitalta apua rukoi-
lemaan, vaan pakanalliselta veden-jumalalta, tai hake-
vat Naantalin terveellisestä mudasta parannustakivuil-
leen. Naantalin kylpylaitos on rikkain kävijöistä koko
Suomessa; näille kaljuille kallioille kokoutuu jokakesä
monta sataa kaikilta Suomen haaroilta tullutta kylpy-
vierasta, Itämeren tuoretta ilmaa hengehtimään ja Tur-
kuun tai Turusta kulkevien höyrylaivojen savua kat-
selemaan.

Lindholm'in kuva näyttää meille kallioisen nie-
men, sinisen meren, "tien täynnä käveleviä kylpyvie-
raita, pikkuisen kaupungin ja jalon kirkon; mutta kyl-
pylaitoksesta näkyy vaan jokunen hämärä piirre va-

semmalla puolella. Suomessa on monta nientä ihanam-
paa, vaan ci yhtään muistorikkaampaa, Kuvaa mie-
lessäsi nämät rannat täyteen romalais-katolisen kirkon
loistavia juhlasaattoja; kuvaa tähän päivän paisteessa
loistavat, liehuvat liput, pyhäin-kuvat, kullatut pyhäin-
luu-arkut sekä luostarin kirjavat ikkunat; anna kello-
jen helistä; anna Dominikolais-munkkein mustissa, pu-
naisella ristillä varustetuissa kaavuissansa,nuora vöillä,

anna Birgittalais-nunnien harmaissa puvuissaan, mus-
tissa hunnuissaan,hitaasti astua sivuitse,anna kuoripoi-
kien veisata juMlate-Yirttä, ja harrasmielisten ihmispar-
vien sadoittain maata polvillaan Neitsy Maarian taikka
S:t Birgitan kuvan edessä; ajattele siihen lisäksi välk-
kyvä meri, täynnä kymmeniä valkeita purjeita — sitten
sinä näet Naantalin entisessä muodossansa. Anna sitten
kaiken tuon komeuden savuna haihtua; hävitä pois
maan päältä tuo mahtava luostari kaikin vierasmajoi-
lleen, asukkaineen; aseta sen sijaan matalia mökkejä,
kukkastarhoja ympärille, kukkaspottuja ikkunoille,suk-
kaa kutovia akkoja sekä hyväntahtoisia, säästeleviä por-
vareita, aseta määrä-aikoinaan sinne, tänne, kaljuille,
harvaa männikköäkasvaville kallioille muutamia kylpy-
vieraita; anna tämän kaiken yli kaareutuvan pilvisen
taivaan katsoa alas aution meren, suuren kirkon, pie-
nen, köyhän, hiljaisen, unohdetun kaupungin puoleen— sitten sinä näet nykyisen Naantalin. Suomen Avig-
non'illa ei ole edes komeita raunioita muistomerkkeinä
lyhyt-aikaisen loistonsa haudalla. Se on «yksinäisen
nunnan" kaltainen, joka istuu muistoihinsa vaipuneena
ja oudoksuvin silmin kallioltaan katselee uutta aika-
kautta.
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22. Yksi Roineen selkä.
(H. Munsterhjelm).

Roine on kallihimpia helmiä Näsijärven vesistön
laajassa järvijaksossa ja levittelee selkiänsä Hämeen
sekä Yli-Satakunnan rajoilla. Keskellä metsäisiä kuk-
kuloita ja viljavia peltoja pujahteleikse tämä kirkas
järvi, 277 jalan korkeudessa meren pinnan yli, monina
selkinä ja salmina, seudun kautta, joka on Suomen iha-
nimpia, huuhtoellen idässä Kangas-alan harjun juurta.
Tämän vesistön monet suuret sekä pienet järvet, Län-
gelmävesi, Roine, Mallasvesi, laskevat Valkeakosken
kautta Vanajaveteen, josta sitten, toisen järvijakson
läpi juostuaan,kuljettavat vetensäKokemäenjoenkautta
mereen.

Näät suuret vedet näillä seuduilla ovat useammin
kerroin väkivaltaisilla myllähdyksillä raivanneet itsil-
lcnsä uusia laskupaikkoja. Suuret veden nousemiset ja
äkilliset alenemiset ovat silloin muutelleet maisemain
koko näköä. Estääkseen Längelmäveden tulvia, kai-
vatti Suomen kruunu v. 1829 läpi sen 200 kyynärää
leveän ja 43 jalkaa korkean kannaksen, joka on mai-
nitun järven sekä 6'/2 jalkaa alemman Roineen välillä.
Työ oli suurella huolella tehty valmiiksi, silta raken-
nettu kaivannon yli ja osa toetta varovasti avattu,
koska vesi, yöllä Huhtik. 3:tta päivää vasten 1830, sai
harjun löyhän hiedan läpileikatuksi, huuhtoi pois paalu-

tukson perustun ja viimein vei mennessään tokeen, sil-
lan sekä kaivannon kivetyt reunaimet. Längelmävesi
kauhealla voimalla kuohahti Roineesen. Muutamien
tuntien kuluessa oli aukko levennyt 10:stä syllästä
20:ksi, Roineen rannikot joutuivat veden valtaan eikä
kosken vimma asettunut ennen kuin molempain järvien
pinta oli tasan. Silloin oli Längelmävesi alennut 5
jalkaa, 4,500 tynnyrin-alaa oli viljelyksen omaksi saatu,

ja Roineen paisuneet vedet vähitellen vuodattivat lii-
kansa muihin alempana oleviin jarvihin.

Kukatios on se aavistus tuosta suuresta voimasta,
joka ihanan hopeakalvon alla piilee, josta Roineen si-
nertävät selät ovat saaneet viehättävän vaikutuksensa.
Munsterhjelm on kuvannut yhden sen pienemmistä sel-
jistä, joka leikitellen loiskii oikullisesta polvittcleville
rannoille. Me näemme mutkallisen tien, yksinäisen
purjeen, ilmoihin nousevan savun ja perempänä salmia,
jotka toisille soijille vievät. Vasemmalla puolella,aivan
reunalla katoaa kaitainen järvikaistale siintymättömiin.
Tämän saman Roineen rannalla, Liuksialan kartanossa,
itki Eerik XIY:n puoliso, Kaarina Maununtytär,monta
pitkää vuotta poikaansa, kruunuansa ja kotimaatansa:
hänen kyyneleistänsä, jotka näihin vesiin tippuivat, on
Roineen pinta saanut hopealle hohtavan välkkeensä.







87

23. Salainen viinanpoltto-kota Loviisan saaristossa.
(B. Lindholm).

Kerrotaan Walter Scottista, joka itse oli lakimies
ja rauhatuomari, että hän välistä ci voinut olla tunte-
matta mieltymystä rohkeita tullivarkaita taikka muita
heidän kaltaisiansa kohtaan. Mutta yhtä vähän kuin
senvuoksi tuon mainion romaaninkirjoittajan laintotte-
lemus on ollut epäluulon-alainen, yhtä vähän myös
syytettäneen meidän maalaria luvattomasta työstä, jos
joku lainvartija tästä huomaisikin hänen olleen salais-
ten viinanpolttajain epäluulon-alaisessa seurassa. Hy-
vänä kansalaisena hänkin varmaan sydämestään soisi,
että nuot kolme, jotka tuossa hänen kuvassaan puuhae-
levat raskaan viina-ankkurin poiskuljettamisessa, pian
joutuisivat lain kynsihin, ja jos jotakin sopisi lukea
hänen syykseen, niin se on se, ettei hän ole pannut
nimismiehen kiiltäviä nappeja eikä siltavoudin vahvaa
sauvaa vilahtamaan hoikkain mäntyin välistä. Hän
näkyy tahallaan kuvanneen tuon laittoman työn aivan
häiritsemättömäksi, sitä varmemmin voidakseen tuoda
kaikki kolme lainrikkojaa tänne yleisen mielen oikeu-
den eteen.

Maantieto on pitänyt huolen siitä että Loviisan
kaupunki saaristoineen, Uudenmaan kaakkois-kulmalla,
ilman syyttänsä tulisi pahaan maineescn. Eihän toki
voi vaatia, että joku kaupunki tai saaristo siirtyisi-

vät pois edulliselta asemaltaan, senvuoksi että vasta-
päätä sattuu olemaan Viron rannikko, josta monta
monituista veneen täyttä paloviina-tynnyreitä on tullin
ohitse salaa tuotu tänne mustina syksy-öinä, kunnes
muutamille meidän omista rantalaisista tuli kiusaus itse
keittää hcrkkunestettä Viron votkan sijaan. Ja vielä-
kin lopullisesti rauhoittaaksemme lainkuuliaisen luki-
jamme omaatuntoa, voimme lisätä, että maalari tässä
on kuvannut tapauksen olleilta ja menneiltä ajoilta,
jolloin talollisilta otettiin pois heidän kallis oikeutensa
saada itse muuttaa peltonsa vilja myrkyksi, ja jolloin
ensi-aikoina salaisia viinakotia kasvoi maasta niinkuin
sieniä sateen perästä. Sitten tuli hätyytys-aika vara-
nimismiehineen,palkintoineen ilmi-antajille sekä tuntu-
vin sakkoineen lainrikkojille, ja seuraus oli se onnelli-
nen, että noista luvattomista viinatehtaista pian vaan
oli rauniot jäljellä, kummastukseksi jälkimaailmalle,
samoin kuin muinaiset rosvopesät, joita vielä näytetään
siellä, täällä Suomen maanteitten varrella. Tämmöisen
raunion on meidän maalari löytänyt ja taiteen oikeu-
della pannut sen tässä jälleen täyteen toimeen, aivan
niinkuin muinaisen rosvopesänkin kuva tietysti tulisi
siitä elävämmäksi, jos siihen laivataan lisäksi puoli tu-
sina oikeita rosvoja täydessä saaliin jaon puuhassa.
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Paikka on hyvin valittu: yksinäinen, autio saari,
tiheä hongikko, ja likellä ranta, joka monin salasolineen,
lahdenpohjukka-piiloineen on ikään kuin luotu tullivar-
kaita varten. Viinatehdas on yksinkertaisinta laatua
rakennukseltaan: siihen vaan tarvitaan havu-katos,
juuri niin suuri että suojaa ja kätkee laittoman viina-
pannun ynnä muut siihen kuuluvat astiat jajäähdytys-
korvot seka valmiin viinan. Yhtä helposti kuin tavara
on tehty, yhtä helposti se myös saadaan kaupaksi, eikä
ole auttavista ystävistä koskaan puutetta. Nuot mo-
lemmat miehet vasemmalla puolella ovat nähtävästi
merimiehiä, jotka luvatusta voiton osastakernaasti ovat
apuna. Tuo lihava vaari, joka itsekseen kantaa toista
viina-ankkuria ja niin rakkaasti likistelee sitä kouk-
kuisia polviansa vasten, taitaa olla varakas rusthollari,
joka jo ennalta on tarkoin lukenut voittonsa markoit-
tain, jopa pennittäin. Pitäähän pyytää itselleen elatusta
otsansa hiessä tässä maailmassa. Ponnistus ja liikku-
minen on terveellinen hänen pönkä-vatsalleen, ja muu-
tama raippapari tuohon leveään selkään mahtaisi olla
vieläkin terveellisempää.

Paloviinan valta näillä kylmillä Pohjan perillä on

kovin suuri ja turmiollinen, että se olisi voinut mai-

nitsematta jäädä millään matkalla Pohjanmailla. Ta-
rina kertoo että, koska Herra Jumala oli ihmisen luo-
nut, paha honkikin tahtoi kilvoitella hänen kanssaan,
ja loi apinan. Jotain samallaista varmaan myös tapah-
tui, koska Luoja teki viinin ilahduttajaksi ihmisen sy-
dämelle: kohta ryhtyi paha hcnkikin puolestaan työhön
ja opetti ihmistä viinaa polttamaan. Turhaan on viini-
köynnöstäällä ikäänkuin laskeunut maan tasalle; tur-
haan on viinimarja täällä muuttunut jaloimmiksi mar-
joiksi. Viluinen Pohjanperäläinen tahtoo kiihoitus-ai-
netta jähmettyneille jäsenilleen, eikä voi mikään, ei
laki, ei järki, ei armahtavaisuuden tunne, estää häntä
uuttamasta alkoholia leiväksi aiotusta viljasta. Kas se
on pimentopilvi Pohjanmaiden yli, mustempi sen mus-
timpaa syksy-yötä.

Mutta sitä ei ajattele tuo lihava rusthollari tuolla,
kallis taakkansa sylissään. Hän vaan lukee voittoansa,
ottaen äänettömänhongikon todistajakseen, ettei hän ole
koskaan varastanut muuta paitsi perhekuntain onnea, ei
ole koskaan murhannut muita paitsi juomareita. Voi
sinua rehellistä miestä, kuinka väärin sinun rehelli-
syyttäs on tuomittu!
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24. Tampereen kaupunki.
(J. Knutson).

Kaljuja harmaakivi-kallioita, mataloita huoneita
säännöttömissä riveissä, yksi kirkko, yksi koivu,kaksi
korkeaa savupiippua, pari järven lahtemaa, ja tuolla
perällä harjuja, joiden epätasainen linja polvittelce tai-
vasrannassa — siinäkös se onkin kaikki? Siinäkös se
on Tampere, johon matkalaiset kulkevat, nähdäkseen
kappaleen Suomen sydäntä ja ihaillakscen sen tuhan-
sien järvien loistoa.

Ei, ei tämä ole knikki. Maalari on huviksensa
tähän maalannut kuva-arvoituksen, jossa jotain suurta
on piilossa ulkonäön mitättömyyden takana. Laajenna
kuvan näkö-piiri, niin että näet avaran, välkkyvän
järvenselän, niin pitkältä kuin vaan silmäs ulottuu;
johda siitä alaspäin leveä, valkeavaahtoinen juova,kul-
kuväyläksi ankaralle koskelle, joka juopi satojen jär-
vien vedet ja kuitenkin yhä janoo lisää; aseta sen äy-
räille kuusikerroksisia jättiläis-rakennuksia, joista höy-
ryn, vesi-rattaitten ja koneitten pauhina uupumatto-
malla uutteruudella yöt,päivätkuuluu,saattaenkosken
kohinankin kuulumattomaksi;ympäröi tämä näkyjyrk-
kävietteisillä, metsäharjaisilla selänteillä sekä silmäs
eteen avaralle leviävillä viljavilla notkelmilla; silloin
se olisi Tampere. Tämä kuva näyttää meille ainoasti
yhtä jättiläisen helmankulmaa.

Tampereenkaupunki on Kustaa 111:d luoma, mutta
itse ajatus kuuluu jo häntä edelliseen hyödyn aika-
kauteen". Veden summaton työvoima oli täälläkin,
niinkuin muualla Suomessa, kuohunut käyttämättä si-
vuitse, ja kun nähtiin sen ankaran kosken siellä, täällä
pyörittelevän jonkun mitättömän jauhomyllyn ratasta,
niin olisi luullut näkevänsä Suomen runon Kullervon— titanien vertaisen voimaltaan — joka oli pantupientä
lasta keinuttamaan. Hyödynaikakausi keksi ettähänen
hillitöntä voimaansa saattaisi hyödyllisempiin toimiin
käyttää, ja Tampereen kaupunki perustettiin Lokak. 1
p. 1779. Yksi Hattu-puolueen päälliköistä Suomessa,
presidentti vapaaherra Boije, soi siihen suuren apunsa,
sillä että kaupunkia varten antoi kosken oikeanpuolisen
rannan, jota vastaan vasemmanpuolinen yhä vielä kuu-
luu Hattaanpään kartanon alle.

Vv. 1821, 1824 sai Tampere vapaakaupungin oi-
keudet, jota paitsi suurilla suojelustulloilla masennettiin
kaikki kilvoittelu sen kanssa. Tehtaita siihen syntyi
englantilaisten rahavarain avulla; muttakaikesta suoje-
luksesta teollisuuden uutteruus vaan laimenee. Vasta
vapaamielisempäin kauppa-asetusten valtaan päästyä
kohosi täälläkin tehdasliike meidän ajan vaatimusten
tasalle. Koski nieli miljonia kitanansa, mutta ajoi ne



monenkertaiseksi karttuneina jälleen ylös rannoillensa,

ikäänkuin kultanietaa. Nyt sen työvoima kehrää ja

kutoo villa-, pumpuli- sekä liinakankaita, sotkee ryy-
syjä paperiksi, ja panee liikkeelle konepajoja ynnäkai-
kellaisia muita tehtaita. Enemmän kuin 6,000 henkeä
työväkeä tottelee työkellojen kutsua; heidän lapsensa

kokoutuvatkouluihin ;purjevenheet tuovat yhä vereksiä
joukkoja kaupungin karttuvan asukasluvun lisäksi.
Aikaa on kestänyt, ennen kuin vapautta rakastava,

autioissa saloissa kasvanut kansa on tottunut tehtaitten
väentunkeesen, umpinaiseen ilmaan sekä yksitoikkoi-
seen työhön. Mutta kärsivällinen, kestäväinen, oppi-

maan taipuvainen suomalainen luonne on vähitellen
siihenkin tottunut, ja Tampereelta on uusi sivistysmuoto

tehdasteollisuus — levinnyt maamme eteläisten ja

läntisten kulmain yli. Tampereen tehtaitten teokset
enimmäksi osaksi menevät Venäjälle; mutta omassa
maassa kuuluu yhä harvemmassa rukin hauska surina,
sukkula on sujahtanut pois emännän ahkerasta kädestä,

talon tyttäret eivät enää käy kotikutomissa, vaan puo-
dista ostetuissa vaatteissa, ja tehtaat ostavat pellavat
kun ne vielä pellollakasvavat. Kaikki tämähiljaa, vaan
perinjuurin muuttaakansantapoja; koneellisuuden rauta-

aika on jo saapunut Suomen keskisydämeen. Kone on

herrana, ja sen ratisevain hammasrattaitten välillä liik-
kuu työväki kaasun valossa, vaaleana ja äänettömänä,

niin kuin haahmoparvi.
Kaikesta siitä ei tämä kuva anna mitään tietoa,

Se on tehty pohjosesta päin katsoen;avara Näsijärvi on

siis alapuolella kuvan kansia, ja siitä lähtevä, tässä sa-

matennäkymätön, ankara koski, kulkee aivan oikealla
reunalla noitten tehdasrakennusten sivuitse, jotka tässä

vaan parilla törröttävällä savupiipulla osoittavat ole-
vansa olemassa. Vesikaistale tuolla kuvan taustassa

kuuluu viherjäisillä kukkuloilla, niemillä sekä saarilla

niin kauniisti seppelöityyn Pyhäjärveen — keskusjär-

vecn, joka eri haaroilta ottaa vastaan Näsijärven vesis-
tön vedet ja viepi ne majesteetillisen Nokiakosken
kautta sekä läntisten järvien läpi Kokemäenjokehen.

Tehtaitten alin-omainen pauhu ei ole voinut tukehdut-
taa Tamperelaisten ihastusta kauniisen ympäristöhönsä,
Ihanat puutarhat kylpevät kosken ryöpsähyttelemässä
vesihuurussa, ja kaukana kohinasta ja pauhusta saa
väsynyt kävelijä korkealla Pyynikkö-vuorella leväh-
dyttää mieltänsä kaukaa kimalteleväin vedenselkäin
ihaelemisella.
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