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Tilastollisia tietoja Suomenmaasta.
Uusimpain mittausten mukaan sisältää Suomen suuriruhtinaskunta
6,723,48 maantieteellisen neliöpeniiikuhnan eli 74,982,312 tynny-
rin-alan alustan. Näihin summiin ovat luetut kaikki saaret sekä
järvet, paitsi Laatokka, jonka pohjoispuoli Suomeen kuuluu ja siis
enentää sen alustan noin 140:11aneliöpeninkulmalla. Suomen ete-
läisimmästä. Itämereen ulospistävästä nokasta, Hankoniemestä, 59° 48'
pohjoispuolella päiväntasaajaa, kaikkein pohjoisimpaan kohtaan, jossa
Skorrajoki Tenojokeen laskee, ainoasti muutamienpeninkulmani päässä
Warjakan (norj. Waranger) lahdesta, 70° 6' pohjoista leveyttä,
on pituus etelästä pohjoseen 154,5 maantieteellistä eli noin 108
Suomen peninkulmaa. Suurin leveys lännestä itään, Hermansörnistä
Närpiön pitäjässä, 38" 35' itäistä pituutta Ferrosta, Unusjär-
veen Suojärven pitäjässä, 50° 2', on noin 85 maantieteellistä eli 57
Suomen peninkulmaa.

Maantieto jakaa maapallon ilman-alan suhteen viiteen vyöliyk-
kcesen. Yksi noiden vyöhykkeiden välisistä rajaviivoista, pohjoinen
napapiiri (66° 30') käy siis, niinkuin tästä näkyy, Suomen kautta,
jonka pohjoiskulma, noin '/6 koko alueesta, siis kuuluu kylmän vyö-
hykkeen piirihin. Jos katsahtelemme yhtälämpöisyys-viivoja, jotka
Dowe Euroopan maan-osan suhteen on määrännyt, niin huomaamme,
että ilman-ala tuossa Suomen pohjoiskulmassa täydesti antaakin
syytä vyöhykkeensä nimelle. Se yhtÄlämpöisyys-viiva näet, joka
osoittaa On vuotuista keskilämpöä, pysyy ulkopuolella Skandinavian
saarennon pohjoisimpiakin, golfvirran lämpöisiini luineitten vaikutuk-
sen alaisia rannikoita, pohjoispuolella 70° (Nordkap-)-o,i), mutta
itäisessä Suomessa se painuu 65° 30' asti, sulkien kaarellaan enim-
män osan sisämaata, kaksi, kolme pykälää pohjoispuolella sekä yhden
pykälän verran eteläpuolella pohjoista napapiiriä, joten tiiman maan
vuotuinen keskilämpö siis on merkitty vähemmäksi mainitulla yhtä-

lämpöisyys-viivalla osoitettua, eli alemmaksi jäätökohtaa. Muissakin
suhteissa on tämä osa Suomenmaata sangen osattomaksi jäänyt.
Koska Norja pohjoispuolella sulkee pääsön Jäämerelle sekä siitä saa-
tavalle runsaalle kalansaaliille, niin se harvalukuisille asukkailleen
ei voi tarjota muuta elatuskeinoa kuin toisinaan paremmin, toisinaan
huonommin antavaa kalastusta joissa seki järvissä, karjanhoitoa
ynnä melkein turhanvaivaista maanviljelystä. Tämä ääretön alue,
joka, niinkuin jo sanottu, on '/6 Suomen koko alustaa, vaan ei sinne-
päinkään yhtä sadannesta väestöstä elätä, olisi siis, talouden kan-
nalta katsoen, arvoton lisäke muuhun maahan, jos ei tässä erä-
maassa kasvavat, enimmäkseen Suomen kruunulle kuuluvat hongi-
kot varsinkin viime aikoina lupaisi hyviä tuloja valtion rahastolle
sekä tärkeää vientitavaran lisää. Mainitsematta ei myöskään sovi
jättää, että Suomen ainoat työtä maksavat kullansekaiset vedenjättö-
maat löytyvät tällä seudulla.

Jos yllämainitun seikan pois luemme, niin on ilman-ala Suo-
messa ylimalkaan lauhkeampi kuin missään muussa maassa samalla
pohjoisen leveyden pykälällä, paitsi Skandinaviassa. Vuoden keski-
lämpö on Turussa -f- 4,6, Helsingissä -(- 3,7, Kuopiossa -{- 2,5,
Torniossa -f- 0,7, Sodankylässä (67° 25') — 0,8, Muonioniskassa
(68°) — 2,6, ja Enontekiäisissä — 2,7, kaikki Celsius'en pykälikköä
lukien. Etelä-Suomessa lämmön vaihtelemiset vuoden kuluessa py-
syvät 60° Cels. rajain sisällä, s. o. suurimman helteen (-|- 30°) ja
kovimman pakkasen (—3o°) eroitus on noin 60"; Torniossa on
jo 70° eroitusta (-)- 30° ja — 40") ja Lapissa vielä suurempi.

Kesän keskilämpö on Turussa -\- 15°,7, talven — 5°,4; Enontekiäi-
sissä sitä vastaan on edellisen vuoden-ajan keskilämpö -h- 12°,6,
jälkimmäisen—l7°. Tässä osoitettu lämpö-määrän eroitus Pohjois-
ja Eteläis-Suomen välillä tulee erittäin näkyviin talven eri pituu-
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i. Talven ajan on koko Suomi peitossa yh-
den ainoaa suuren lumivaipan alla. Järvet ja joet, suot ja nevat,
pellot ja niityt ovat ksiikki yhtä valkoiset, jsi ainoasti ikivihriäiiien
havumetsä sekä harvat ihmis-asimnot erosivat tästä yhdenkarvai-
siiudesta. Lumi onkin Suomelle tuiki tarpeellinen. Lumeton talvi
"lisi tälle maalle yhtä turmiollinen kuin sateeton suvi. Talvinen
lumivaippa on välttämätön ehto kaikelle kululle sisämaassa; se rai-
vaa tien jylliiiiipiiiikiiikorpihin ja loopi portaan pohjattomani soit-
ten yli. Joe ei tsitä lumivaippaa "lisi. niin ihmiset menehtyisivät
pakkasesta, ja karja nääntyisi nälkään, sillä puita ei tavallisesti
saa kuljetetuksi metsästä eikä heiniä syrjäisiltä niityiltä muuten kuin
Inmi-keliUä. Mutta talvi, joksi niin suuresti helpoittasi liikkeen maan
Bri seutujen viilillä, toiselta puolen kuitenkin kovasti haittaa yhteyttä

.-n ja ulkomaitten välillä. Molemmat suuret merenlahdet, jotka
sulkevat Snomen syliinsä ja jotka aina ovat olleet ja yhä ovat ne
..siniset siteet.- millä tämä maa on kiinnitetty Eurooppaan ja länsi-
maiseen sivistykseen, ovstt jäässä talven ajan ja peitossa ssunsin lu-
mivaipan alla kuin maakin. Merenkulku lakkaa. Pohjanlahden poh-
joispuolessa ovsit ssitsimsit ainoasti 5 kuukautta vuodessa sulana, Me-
renkurkun eteläpuolella vähintään kuukautta kauemmin, ja Suomen-
lahteen kuului - 8 kankaatta. Hankoniemen satama on
avoinna laivoille vuoden ympäri, välistä jonkun kunkanden, viilistä
parin viikon väli-ajsillsi. Näistä seikoista ilman alan erilaisuus Poh-
jois- jsi Eteläis-Snomen välillä kenties selvimmin näkyy.

Su en pinta on epätasainen; yhfi vaihetteleval matalat vuo-
ret jsi mäet laaksonotitelmain kanssa, joiden riimeinmainittnin pohja
tavallisesti on järvellä. Ylrisren virttäsi maa koillisesta (itäpohjo-

eläUi ja lounaasen päin. Jos Lappia emme lukuun ota,
niin Snomen korkeinna seutuna on se vuoristo Oulun läänin itäkul-

■■. Vienan läänin rajalla, joka jakaa Pohjanlahteen menevät ve-
det erilleen Vienanmereen laskevista. Tästä vuoristosta (n. i\ft" lev.),

muutamat kukkulat (Kieskistiuituri, Sieppitunturi, Nuoiunen,
Qkonvaara y. m., kaikki tyyni Kuusamon pitäjässä) kohoavat 1,800
jalan korkeuteen merenpinnasta, haarautuvat sitten eteisiini sekä lou-

' v päin n atalammat harjanteet, joita voisi Suomen luuran-
goksi san..a ja jotka nimillä Kainuiinselkä,Suomenselkä jsi Sataknn-
nanselU luoteessa, Salpaus-selkä i eka Maanselkä koillisessa
kolmikulmana sulkevat sisähänsä ylimaan, ympäröiden sen valleilla

iksi vahvoilla, niin ettei sen järvet pääse mereen tyhjenty-
mään. Tissi mainittiiin liarjanteitten sisässä oleva kolmikulma sifläl-

tää Satakunnan (alaisen Satakunnan kihlakunta kuitenkin poisluet-
tuna), Hämeen, Savon, Pohjois-Karjalau maakunnat ynnä Kajaanin
kulman, eli nykyiset Hämeenlinnan. Mikkelin sekä Kuopion läänit
ynnä vielä osia* Oulun, Waasan ja Turun lääneistä. Tämä Suomen
sydänmaa, keskiväliseltä korkeudeltaan noin 400 jalkaa merenpin-
nasta, on luonteensa puolesta ihmeellisimpiä maita maan päällä. Se
näet on niin ylen rikas järvistä, että välistä voi olla kahden vai-
heella, pitäisikö sitä sanoa monisaariseksi sisämereksi vai monijär-
viseksi maaksi. Jälkimmäinen nimitys on kuitenkin oikeampi. Mai-
nitun kolmikulman alaa on noin 2,800 maantieteellistä neliöpenin-
knlmaa. Siitä on noin '/« eli melkein 450 neliöpeninkulmaa jär-
villä, ja noin ' 4 eli 700 neliöpeninkulmaa vetisinä soina ja rä-
meinä. Tämä ääretön veden-ala ei 010 kuitenkaan yhtenäisenä järvi-
jaksona, vaan jakautuu neljäksi suureksi vesistöksi, joiden vä-
litse käy eroittajina kaksi harjannetta idästä länteen sekä kaksi poh-
josesta etelään, ja joidenkeskusjärvet täyttävät kukin syvimmät koh-
dat Suomen kolmikulmaisen ylimaan neljässä notkelmassa. Kulla-
kin noista neljästä vesistöstä on myös erinäinen, mereen antava
viemärinsä, nimittäin Oulun vesistöllä Oulunjoki, länsihämiiläisellä
Kokemäenjoki, itäliämäläiseHä Kymi, ja savo-karjalaisella Vuoksi,
joka sen vedet kuljettaa Laatokkaan, mistä ne Nevan kautta laske-
vat Suomen kiilteen. Ainoasti neljästä kohdin ovat siis Suomen yli-
maan vedet saaneet puhki ne sadoin peninkulmin jatkauvat vallit,
jotka ne itse ennen muinoin ajoivat kokoon rajaksi itsiensä ja meri-
vesien viilille. Jokainen noista mainituista neljästä virrasta on siis
tavattoman suuren järvijakson suuna ja vetevyytensä suhteen suu-
rempiin virtoihin meidän maan-osassa verrattava.

Kuu Salpausselän yli tullaan, niin ei tuo 4—5 peninkulmaa
leveä Uudenmaan rannikko eikä myös Varsinais-Suomi suuresti eroa
luonteensa puolesta ylimaasta. Täälläkin on yhä mäkiä ja laaksoja;
täälläkin yltäkyllin vettä, joka ei vaan uhkua lähteinä harjujen viet-
teiltii, vaan myös pitkinä lahtina japoukamina tunkeutuu manteree-
sen merestä päin ja on muodostanut saariston, yhtä rikkaan saarista
sekä luodoista kuin ylimaan järvissä nähtävä, vaan paljoa autiom-
man, kaljtiniman. Sitä vastoin on rantamaa Suomenselän länsipuo-
lella, Pohjanlahtea pitkin, s. o. Pohjanmaan eteläpuoli, enimmäk-
seen yhtä tasankoa, luonteeltaan koko muusta Suomesta eroavaa alan-
koa. Vedet ei täällä täytä enempää kuin 2 sadalta alustasta, ja
ovat enimmiten erinäisiä järviä tai lampia, joista alkunsa ottavat,
monet vähäisemmät joet sekä purot tavallisesti eivät kelpaa aluk-
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silla kuljettaviksi, senvuoksi että ne suultaan ovat mataloituneet, ja
koko juoksussaan vähävetiset, täynnä koskia. Pohjoinen Pohjanmaa
on epätasaisempi. Mäet täällä ja Lapissa korkenevat vuoriksi ja
muodostuvat, vähitellen muuttuen, mitä enemmän pohjoseenpäin tul-
laan, samanluonteisiksi kuin Skandinavian tunturit, joiden jatkona
ne ovat. Suomen korkein kukkula, Pallastunturi (noin 68" pohj.
lev., 42° it. pit. Ferrosta) kohoo kuitenkin vaan 2,800 jalan kor-
keuteen; muut mitatut huiput, esim. Peldoivi, Ounastunturi, Yliis-
tunturi y. m., ovat muutamia satoja jalkoja alemmat. Se harjanne,
joka, halki Lapinmaan käyden, jakaa Jäämereen ja Pohjanlahteen
kuuluvat vedet erilleen, on paikoittain sammalikko-ylänköä. Samal-
laiset ylängöt, niinkuin myös suot tai järvet, usein katkaisevat muut-
kin vuoriselänteet niillä seuduin.

Tämmöinen on yleiseltä luonteeltaan Suomenmaan pinta. Sil-
määnpistävä on kuinka suuria etuja nuot lukemattomat vesijaksot
tarjoovat niin hyvin teollisuudelle kuin myös liikkeelle sisämaassa.
Pituutta, arviolta lukien suorin linjoin pitkin virran pääsuuntaa, on
arvattu Savo-Karjalan järvillä sekä joilla olevan yhteensä 175 suo-
men peninkulmaa, itähämäläisellä 125 p., ja läiisihämäläisellä 110 p.
Kanavaiu kaivamisella sekä järvien ja jokien perkauksella on saatu
suuret osat noista vesistä laivoilla kuljettaviksi, ja näiden kulku-
väyläin luku enenemistään enenee, sitä myöten kuin vielä tekeillä
olevat samallaiset työt saadaan valmiiksi. Nytkin jo Kuopiolla sekä
Joensuulla on yhteys säännöllisesti käyväin höyrylaivani kautta Pie-
tarin jaLyybekin kanssa jasaapiiniiden rannassa nähdä lastia puretta-
van suoraan Välimerestä tulleista laivoista. Lahden pysäyspaikasta
Pietarin — Riihimäen rautatiellä pääsee höyrylaivalla Jyväskylään,
Päijänteen pohjois-pohjiikalle, ja länsibämäläisetkin järvet ovat sa-
malla tavalla rautatien kautta tulleet yhteyteen meren kanssa. Ke-
sän lyhyt-aikaisuus kuitenkin vähentää noiden purjehdusväyläin ar-
von. Yhtähyvin on se seikka, että Lounais-Suomen satamat ovat
niin paljon kauemmin avoinna laivpille, kuin muut Suomenlahden
itä- ja etelä-rannikolla olevat, herättäneet sen tuuman, että täällä
sopisi olla Pietarin, kukapaties koko Pohjois- Venäjiinkin kaupan suu-
paikka. Tämä tuuma onkin jo nyt sen verran toteutunut, että koko
rautatie Pietarista Hankoniemeen asti on valmistunut.

Samassa kuin tässä maan kulkuneuvot ovat puheena, sopinee
myös tuoda esiin seuraavat, Suomen rautateitten pituutta osoittavat
summat:

/. Suomen kruunun rautatiet:
Pituutta poninkulm.Rakennus-lostuiniu

markkaa.
Helsingin- Hämeenlinnan 10,4. 14,694,700.
Riihimäen-Pietarin 34,6. 27,525,280.
Pienemmät sivu-radat 0,8. ?

Summa 45,8. 42,219,980.

2. Yksityiset rautatiet:
Hyvinkään—Hankoniemen 13,9 peninkiilin
Keravan—Porvoon 3,1

Suomen rautateitten pituus yhteensä on siis (v. 1873) 62,8
ruotsin peninkulmaa eli 671,2 kilometeria. Uusia rautateitä Hä-
meenlinnasta Tampereelle sekä Turkuun on jo hankkeissa, ja myös-
kin Ouluun asti menevää rautatie-linjaa on jo osiksi koneilla tutkittu.

Luotuamme tällä tavalla silmäyksen maalle, tahdomme tähän
panna yhteen muutamia tietoja, jotka sen taloudellista vaurastumista
valaisevat. Aluksi katsokaamme:

Väestö: Suomen väestön lukumäärä oli
v. 1751 429,912.„ 1800 834.829.
„ 1850 1,636,915.
„ 1860 1,745,910.
„ 1870 1,769,874.„ 1871 1,809,657.

Satakahdessakyinmenessä vuodessa on siis karttunut lisään
1,379,745 henkeä, s. o. väestö on enennyt enemmän kuin nelin-

kertaiseksi. Tässä tulee kuitenkin huomata, että maan rajat sillä
ajalla muuttuivat, jonkatähden väen lisiiytymys todenteollaon vähän
pienempi. Jos panemme Suomenmaan nykyisten rajuin sisällä v.
1751 asuneeksi 550,000 henkeä, niin on kuitenkin sitten karttu-
nut lisäksi 1,250,000 henkeä, josta näkyy että väestö mainitusta
vuodesta on enemmän kuin kolmikertaiseksi enennyt. Vuotuinen
väenlisäymys on siis l,oi %, joka muuhun Eurooppaan viimein kulu-
neella vuosisadanpuoliskolla verraten, missä keskimääräinen lisäymys
vuodessa ou ollut 0,75 °,„ on Suomelle sangen edullinen suhde.

Harvassa maassa on kuitenkin kansan karttaminen niin epä-
tasainen kuin Suomessa. Syy siihen on aivan selvä. Kansan kart-
tuminen kiinteimmästi riippuu siitä kuinka maa elatusvaroja tuottaa,



IV

ja missä tämä tuottaminen on suurten ja tiheiden vaihettelemistenalainen, siellä tämä vaihettelevaisuus myös kansan karttumisen epä-tasaisuudessa kuvautuu. Maanviljelys on Suomen pää-elatuskeino •mutta maanviljelys pohjoispuolella 60° pohjoista leveyttä on, var-sinkin yksipuolisesti harjoittaen, usein sattumus-peliä. Koko'jakso
katovuosia peräkkäin on ilmiö, mikä jokaisellavuosisadalla 2, 3 ker-taa nähdään Suomessa. Tämmöisten yleisen hädän aikojen vaiku-tus kansan karttumiseen on usein vielä paljoa turmiollisempi kuinankarimman sodan. Kaksi on varsinkin tämmöistä, hädän puolesta
aivan verratonta katovuos-jaksoa Suomen historiassa mainittuna Toi-nen niistä oli 1695 ja 1697 vuosien välillä. Noina kolmena vuotenakuoli nälkään sekä nälän synnyttämiin tauteihin vähintään 100,000henkeä s. o. enemmän kuin »/r silloista väestöä. Samaten 'taaskolmivuotisena hädän-aikana 1866-68 kuolleitten luku nousi269,388:aan, ja syntyneitten määrä aleni 161,775:een, joten maanväestö siis vähentyi 107,613 hengellä, Jokaisen tämmöisen vähen-tymisen perästä on kuitenkin kansa taas aina karttunut ihmeteltä-vällä nopeudella, niin että väestön lisäymys-prosentti Suomessa, pitem-pään aikakauteen jaettuna, niinkuin jo mainittiin, on suurempi kuinuseimmissa muissa Euroopan maissa.

Seuraava taulu osoittaa kuinka Suomen väestö on eri läänejämyöten jakautunut, ynnä myös läänien asutus-tiheyden toisiinsaverraten:

Suomi on sangen harvaan asuttu maa. NaapurimaassammeRuotsissa, joka ei suinkaan ole kovin kansakas, 011 kansan tiheyskaksin verroin suurempi (10,3 henkeä neliökilometerilleen) ja Venä-jän euroopanpuolisessa äärettömässä alustassa melkein kolminvertai-nen (14 neliökilometerilleen). Tämä vertailu ei ole kuitenkaan ai-

van tasapuolinen. Molemmat äsken-mainitut maat ovat ilman-alansuhteen paljoa paremman osan saaneet ja niiden asema 011 enim-maksi osaksi eteläisemmässä. Mutta jos vertaamme kansantiheydenSuomessa kansantiheyteen missä muussa yhtä pohjoisessa maassahyvänsä, mm 011 Suomi kansakkain. Kansantiheys on täällä kak-sinvertainen Ruotsin Norrlannin, niin myös Venäjän kuvernement-tien "VVologdan ja Aunuksen suhteen, 12-vertainen Vienan (Arkan-gelin) läänin ja noin 20-vertainen Siperian suhteen.Maan koko asukaslukuun verraten 011 kaupunkilaisten lukuSuomessa vielä sangen vähäinen. Kaikkein kaupunkein asukasmääräyhteensä (v. 1870) oli vaan 7,5 «/„ koko väestöstä. Jos kaupunkiensuuruutta sopu katsoa maiden teollisuuden vaurastuskannan mittana
min osoittaa mainittu numero, että teollisuus Suomessa vasta on
aivan alulla. Kaikissa muissa Euroopan maissa on kaupunkilaisiasuhteellisesti paljon enemmän. Venäjällä niiden määrä on 10 %Ruotsissa 13 %, Norjassa 15,6 %, Belgiassa 26,5 %, Pranskassä30,5 % ja Englannissa 52,1 % koko asukasmäärästä.Suomen kaupungeista on kolmella enemmän kuin 10,000 asu-kasta nimittäin Helsingillä (32,000), Turulla (20,000) sekä Wiipurilla(loyOO). Muista 30:sta kaupungista on vaan 4:llä päälle 5,000-nasukkaan; 10:ssä ei ole yhtä hihattakaan. Kielen suhteen jakau-tuu Suomen väestö kahteen suureen ryhmään, suomalaiseen jaruot-salaiseen. Edelliseen kuuluu suuri enemmistö eli 85 % asukaslu-vusta; jälkimmäistä, joka varsinkin asuu yhdessä koossa Uuden-maan ja Pohjanmaan rannikoilla sekä Ahvenan saaristossa, luetaan14 /o :ksi. Paitsi sitä on maassa 5-6,000 Venäläistä, noin 1,000Saksalaista, yhtä monta Mustalaista itäisissä seuduissa, ja pohjoi-

simmassa kulmassa 600: npaikoin Lappalaisia. Suurempi on yhtä-
aisyys uskonnon suhteen. Evankelis-lutherilaiseen kirkkokuntaankuuluu 98 % koko asukasmäärästä; jäljelle jäävät 2 % ovat krei-kan uskolaisia. Katolilaisilla (luvultaan 800) on eri kirkkonsa Hel-

singissa sekä Wiipurissa; muut maassa asuvat erilaiset kristityt lah-kolaiset ovat liian harvalukuiset, voidaksensa eri seurakuntia muo-dostaa.
Keskimäärin on Suomessa 10,000:ssä hengessä vuoden ku-uessa 358 syntymän ja 261 kuoleman tapausta. Suomen kansankeskimääräinen ikä, s. 0. se ikä, johon keskimäärin jokainen Suo-messa syntynyt henkilö pääsee, on arvioittu 37:ksi vuodeksi. Mies-

ja naispuolten keskimääräisellä ijällä on sangen suuri eroitus. Edel-listen on vaan 35,6, jälkimmäisten 38,4 vuotta. Naisten lukumäärä

Maantiet. Neliökilo-
netiöpenink. meteria.

Uudenmaanlääni 214,07. 11,790.
Turun jaPorin 1. 446,05. 24,565.
Hämeenlinnan 1. 400,94. 22,081.
Wiipurin 1. 650,95. 35,850.
Mikkelin l. 415,54. 22,885.
Kuopion 1. 812,56. 44,750.
Waasan 1. 755,77. 41,622.
Oulun L 3,027,60. 166,739.

Väestö Asukasten lukuv. 1871. 1:11a. maantiet. 1:11.1 neliö-
neliöpeukdla.kilometerilla,

171,162. 799. 15.
300,128. 673. 12.
190,245. 474. 9.
281,538. 432. 8.
157,522. 379. 7.

222,321. 273. 5.
304,094. 402. 7.
182,647. 60. 1.
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täällä voittaakin jokseenkin paljon miesten lukumäärän. V. 1871
oli Suomessa noin 46,500 naista enemmän kuin mieliisi.

Tilan ahtaus ei salli näissä lyhyissä tiedon-annoissaselityksiä
Suomen kansan hengenviljelyksestä, valtiorakennuksesta, hallitus-
muodosta sekä sivistyslaitoksista. Ainoasti kansansivistyksen kan-
nan suhteen tahdomme muistuttaa, että v. 1870 Helsingin, Turun,
Wiipurin sekä Oulun kaupungeissa omanlaisessa, 10 vuotta van-
hemmassa väestössä 95,5 % osasi lukea, vaan ainoasti 52,5 %
myös kirjoittaa, Maa-seurakunnissa on tämän asian laita vielä huo-
nompi. Useammissa Oulun läänin maa-seurakunnissa, joissa mai-
nittuna vuonna oli yhteensä 128,282 henkeä ja niissä 91,323 kah-
dentoista vuoden yli, 87,582, eli 95,9 % lähinnä edellä mainitusta
summasta, osasi lukea, vaan ei muuta kuin 5,314 eli 5,8 % kir-
joittaa. Lukutaito on siis Suomen kansassa sangen yleinen, onpa ylei-
sempi kuin useimmissa Etelä-Euroopan onnellisemmissa viljelysmaissa.
Kirjoitustaito sitä vastaan on harvinainen. Kuitenkin leviää sekin le-
viämistäänkansakoulun kautta, josta syystä saattaakin täydellä varmuu-
della vakuuttaa, että kirjoituksentaitavain luku pian on moninkertai-
seksi karttuva ja vähitellen tasoittuva luvuntaitavaiii määrän kanssa.

Elatuskeinot. Suomenmaan elatuskeinoista maanviljelys on
verrattomasti etevin. Noin 80 °/0 asukkaista kuuluu maanviljelijäin
säätyhyn. Mutta maan alueesta ei ole kuitenkaan enempi kuin 150
maantieteellistä neliöpeninkulmaa, s. o. vähä päälle 2% viljelys-
maina. Nämät numerot tavallansa osoittavat maanviljelyksen luon-
teen tässä maassa. Todella se onkin pikemmin vielä ikään kuin
uudis-asukkaan työtä, joka kaataa metsät, raivaa peltomaata. Erä-
maassa metsä on uudis-asukkaan pahin vihollinen. Metsältä hä-
nen on valloittaminen jokainen kylvettävä sarkansa. Kirvestä ja
varsinkin tulta käyttää hän metsää vastaan aseinaan. Nämät ne
ovatkin vielä monin paikoin, varsinkin maan itäpuolella, suomalaisen
maanviljelijän pää-aseet, joilla hän pakoittolee maata viljaa anta-
maan. Kaskenpoltossa Hinautuu tuo esi-isiltä peritty vihollisuus
metsää vastaan. Tämä alku-aikuinen maanviljelystäpä kuitenkin
välttämättömästi rajoittaa itsensä ja aikaa myöten vähenee sitä myö-
ten kuin maa kansoittuu ja kuin metsäin arvo haaskaamisesta seu-
raavan puutteen kautta enenee. Tämmöiset muutokset täällä Suo-
messa eivät kuitenkaan käy joutuisaan. Inhimillisen viljelyksen
eteenpäin saattaminen täällä pohjoisen napapiirin rajoilla on työtä,
jonka rinnalla Amerikan aarniometsäin raivaaminen on lasten leikkiä.
Polvikunnan polvikuntansa perästä on täällä täytynyt monen vuosi-

sadan kuluessa raataa, ennen kuin maanviljelys on päässyt vaki-
naiselle kannalle. Melkein jok'ainoa pellon kaistale on hiellä ja
vaivalla luotu kivikosta tahi ojitetusta suosta — eivätkä kuitenkaan
nämät työt ole ne, jotka enimmin ovat Suomen kansan voimia, ah-
keruutta ja väsymättömyyttä kysyneet. Pää-taistelu on ollut ilman-
alaa vastaan, joka oli lauhkeammaksi tehtävä,siksi että viljelys saisi
täällä perehtyä, ja tätä taistelua hallaa, katovuosia sekä niistä seu-
raavaa nälkää vastaan, joka käy Suomen kansan koko mennyttä his-
toriaa läpi, kestää nytkin vielä yhäti.

Rantamailla ynnä myös Suomen eteläisillä sekä läntisillä seu-
duilla kaskenpolttoa nyt enää vaan joskus harvoin viljellään; mutta
Savossa ja Karjalassa sitä yhä vielä pitkitetään, huolimatta kaikista
sen estämiseksi säädetyistä kielloista ja asetuksista. Useammissa
pitäjissä mainituissa maakunnissa arvioidaan puolet, jopaenemmän-
kin koko viljasadosta kaskimaista saaduksi. Mutta jos nykyisiä
oloja siihen vertaamme, kuinka asian laita oli muutamia vuosikym-
meniä takaperin, niin näemme kuitenkin että kaskenpoltto noissakin
seuduissa vähenemistään vähenee. Se väistyy vähitellen pois vaki-
naisen maanviljelyksen tieltä, samalla tavoin kuin luonnon järjes-
tyksen mukaan parempi aina huonompaa, täydellisempi työ-keino
aina vaillinaisempaapois tungeskelee.

Maanviljelyksen tila eri maakunnissa näkyy muuten siitä, että
25:een vuoteen on luettu Uudellamaalla 2, Hämeenlinnan läänissä
4, Kuopion läänissä 7, ja Oulun läänissä 9 katovuotta.

Suomen viljasato vuonna 1870, joka oli hyvä viljavuosi, oli
virallisten ilmoitusten mukaan:

18,500 tynnyriä nisuja (vehnää),
2,516,402 „ rukiita,
1,448,726 „ ohria,
1,165,603 „ kauroja,

75,283 „ herneitä (riistoja),
51,015 „ sekulia,

noin 2,000,000 „ potaatteja (perunoita) ynnä vielä muuta-
mia tuhansia tynnyreitä tattareita, papuja, nauriita sekä muita juuri-
kasveja y. m. Tuona kovana katovuonna 1867 ei vuodentulo nous-
sut likimaillenkaan puoleen vertaan yllämainittua summaa. Silloin
saatu vilja paitsi sitä oli hallanpanema ja siis kelvoton kylvösieme-
neksi, melkeinpä myös ravinnoksikin.

Vaikka maanviljelys on maan pää-elatuskeino, oma viljasato
kuitenkin vaan joskus harvoin, tavattoman hyvinä vuosina, täyttää
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maan tarpeen. Viljan tuonti muista maista, varsinkin AVenäjältä,
on siis ollut välttämätön. Vuosikymmenenä 1861—70 tuotiin kes-
kimäärin joka vuosi maahan melkein 6 miljonaa leiviskää jauhoja
sekä 150,000 tynnyriä jauhamatonta viljaa. Kuitenkin on Suomes-
takin samalla aikaa viety viljaa muihin maihin, vaikka vähäisin
määrin. Suomen rukiita mielellään otetaan Ruotsissa ja Venäjällä
kylvösiemeniksi ja maksetaan siellä niistä verrattavasti kallis hinta.
Viime aikoina on sen ohessa kaurain vienti Englantiin suuresti
karttunut. Viimeinkuluneena viitenä vuotena on laivoilla viety Suo-
mesta, paitsi vähäisiä jauhomääriä, jauhamatonta viljaa seuraavin
määrin:

V. 1868 30,238 tynnyriä, joissa 24,659 tynn. kauroja,„ 1869 102,523 „ „ 79,188 „„ 1870 214,772 „ „ 175,744 „„ 1871 341,202 „ „ 200,504 „„ 1872 147,896 „ „ 126,302 „
Vuosi 1871 on Suomen viljakaupassa sangen merkillinen.

Silloin näet vietiin maasta enemmän viljaa kuin mitä sisään tuotiin.
Karjanhoito on aina tuottanut runsaammin muille maille kau-

pittavaa kuin maanviljelys. Muutamina vuosina on maasta vietyin
karjantuotteitten arvo, sitä hintaa myöten lukien, mikä niillä suo-
malaisessa lähtösatamassa oli, noussut aina 12 miljonaan markkaan,
vieläpä päällekin. Näistä vientitavaroista on voi kaikkein etevin.
Sitä on viime aikoina vuosittain viety muille maille enemmän kuin
500,000 leiviskää, nousipa tämä summa v. 1868 aina 607,265
leiviskään eli enempään kuin s:een miljonaan kilogrammiin. Lä-
hinnä arvossa ovat elävät elukat, joita vv. 1866—70 vietiin keski-
määrin vuosittain enemmän kuin 2,700 hevosta, 2,100 lammasta,
8,600 lehmää tai härkää, 14,100 vasikkaa ja 4,700 sikaa. Vielä
toisia karjantuotteita, joita Suomella vuosittain on kaupiteltavana
muille maille, ovat juusto (n. 2,000 leiviskää), sianliha (10,000
leiviskää), peuranliha (3,000 leiviskää), raavaan ja lampaan liha
(40,000 leiviskää), tali, nahat y. m., vieläpä on viime aikoina al-
jettu rautatietä myöten viedä Pietariin jotenkinsuurin määrin maitoa.

Maanviljelyksen apu-keinona pidetään kalastusta, vaikka se
saaristolaisilla monin paikoin on tärkeimpänä, useinpa ainoana ela-
tuksen lähteenä. Meren rannikoita myöten pyydetään silakkaa (hai-
lia), jonka vuotuinen saalis vallintansa on arvattava 50,000:ksi tyn-
nyriksi. Järvistä saadaan muikkuja, joka kala ylimaan talonpojan
taloudessa on yhtä tärkeä kuin silakka rantalaisille. Kalliimmista

kalalajeista mainittakoon lohi, jota niin hyvin merestä jaLaatokasta
kuin myös suurista joista, varsinkin maan pohjoisissa seuduissa,
pyydetään. Muille maille on viime vuosikymmenenä vuosittain keski-
määrin viety vähä päälle l,000:n tynnyrin tätä kalaa. Kaikkein
muitten tärkeämpäin, Suomen eläimistöön kuuluvain kalain luettele-
minen ei tässä olisi paikallaan, varsinkin koska vuotuisen saaliin
määrää tätä nykyä ei edes likimäärinkään voida arvioida.

Metsästys on monin paikoin ylimaassa vaivaa maksavaa työtä.
Aletsälinnuista on Suomi varsinkin rikas, niin että niitä, paitsi mitä
oman maan tarvis kuluttaa, on voitu viedä ulos sangen suurin mää-rin Venäjälle sekä Ruotsiin. Yy. 1866—70 esim. vietiin vuosit-
tain keskimäärin 100--150,000 paria teeriä, metsäksiä, pyitä ynnä
muita metsälintuja. Petoja joka vuosi tapetaan suuri joukko. Kruu-
nun virkamiesten antamain tietöin mukaan saatiin yllämainittuina
viitenä vuonna 424 karhua, 1,553 sutta, 229 ilvestä sekä 10,590
kettua.

Vaikea on puhua Suomen melsänviljelyksestä, koska sem-
moista täällä oikeastaan ei ole olemassa. Monta vuosisataa on täällä
totuttu tuhlaavimmalla, hävittäväisimniällä tavalla käyttämään met-
sää, jota vielä muutamia vuosikymmeniä takaperin, jolloin ei Sai-
maan kanavaa ynnä muita sittemmin lisään tulleita kulkuneuvoja
vielä ollut, monin paikoin ylimaassa pidettiin melkein arvotonna.
Tämän huolimattoman pitämisen seuraukset näkyvät jo monin pai-
koin yhä pahenevassa metsänpuutteessa. Silminnähtävin on se niissäseuduin, missä kaskenviljelys ja tervanpoltto on olleet voimassa.
Meren rannikoilla on puu-tavarain ulosvienti koroittanut metsien ar-
von, niin ettei niitä siellä niin ajattelemattomasi! haaskata kuinesim. Savossa, Kuitenkin on, varsinkin sen perästä kuin tukki-
kauppa niin vauhtiin pääsi, täälläkin metsää aivan hillittömästi hä-
vitetty. Mitä tässä on sanottu, koskee kuitenkin ainoasti yksityis-
ten metsiä, ei kruunun, jotka ovat metsäherrain silmän alla ja siis
paremmin säilyvät hävitykseltä.

_
Metsänä olevaa maata on arvioitta 46 miljonaksi tynnyrin-

alaksi, s. o. 64% Suomen koko alueesta. Tästä alustasta on enem-
män kuin puolet (?/,,) eli 28,450,782 tynnyrin-alaakruunun omana.Mutta enemmän kuin 90 % näistä äärettömistä kruunun-metsistä
löytyy Suomen pohjoisimmissa seuduissa, missä pitkät matkat sekä
kulkuneuvoin puute tekee niiden käyttämisen vaikeammaksi.

Metsäntuotteet ovat Suomen tärkein vientitavara, ollen arvol-taan yksistään enemmän kuin kolmas osa kaiken vientikaupan ar-
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vosta. V. 1872 vietiin Suomesta muun muassa 19,273,564 kuutio-jalkaa plankkuja (laahkoja) sekä lautoja, 2,622,630 kuutiojalkaa
pmtalautoja, 37,025 pölkkyä, 133,175 partta, 25,017 liukua,311,974 tukkia eli hirttä, noin 100,000 syltiiä polttopuuta, 26,808
leiviskää potaskaa, 10,067 leiviskää pihkaa, 6,648 tynnyriä pikiä,
ja 160,492 tynnyriä tervaa, paitsi erilaisia muita metsäntuotteita
vähemmin määrin.

Vuorityö ei ole siihen määrään vaurastunut, mihin luulisi
maan rikkauden rantamalmista sekä polttopuusta voivan sen saat-
taa. Koko vuorityön ylipäinen arvo v. 1870 arvioittiin 7,203,501:k5i
markaksi. Siitä tulee noin 95 % raudansaaliille osaksi, joka enim-mäksi osaksi saapi aineensa oman maan järvi- sekä suo-malmista.
Aluista metalleista on Suomi köyhä. Äsken mainittuna vuonna oli
vasken saalis ainoasti 197 leiviskää, tinan 99 leiviskää. V. 1868löydettiin Ivalojoen jokinotkelmassa kullansekaisia vedenjäte-maita,
joilla sen perästä joka vuosi on työtä tehty. Kullan huuhtominen
siellä taotti v. 1870 18,706 grammia kultaa„ 1871 55,122„ 1872 49,556„ 1873 32,047 „ „ eli kaikkina neljänä
vuotena yhteensä noin 365 naulaa, 21 luotia.

Tehdasteollisuus, siihen verraten kuinka se on Euroopan
muissa, maissa vaurastunut, on vielä mitätön. V. 1870 luettiin
Suomessa 405 tehdasta, joissa oli työväkeä 9,541 henkeä. Niiden
teosten arvo yhteensä ilmoitettiin vaan hiukkaa enemmiiksi kuin 30
miljonaa markkaa. Pumpulikehruu- ja kudonta-tehtaat ovat niistä
etevirnmät. Pumpulitehtaita viimeinmainittuna vuonna oli sja nii-
den teosten arvo oli ilmoitettu 8,198,49l:ksi markaksi. Suurimmat
ovat Finlaysonin & Kumppalein tehdas Tamperella sekä Forssan
Tammelassa. Lähinnä suuruudeltaan näiden laitosten perästä tulee
pellavatehdas Tamperella, jossa on 735 henkeä työväkeä ja vuotui-
nen teosten määrä neljättä miljonaa markkaa. Aluista, vähän tär-
keämmistä tehtaista ansaitsevat mainitsemista seuraavat:

2 sokeritehdasta 124 henkeä työväkeä ja3,959,240 m arvosta teoksia13konepajaa 1,291 , . ,3,210,517,
49 väkiviinatehdasta ISI „ „ „ 3,0G9,G83~6 kynttilä- jasaip-

puatehdasta 150 , „ „ 1,636,390 „ „
26 tupakka- ja si-

karri-tehdasta 573 . 1,540.271

50 olut- ja portteri-
tehdasta 373 henkeä työväkeä ja 1,008,295m. arvosta teoksia.

7 paperitehdasta 375 „ „ 994,562 „ „
U lasitehdasta 20G „ „ 384,471 „ „ °
26 nahkatehdasta 83 „ „ 304,784 „ „

Muistettava on kuitenkin ettii nämät tiedot tehdasten jakäsi-
töitten teosten arvosta ylimalkaan eivät ole oikein luotettavat. Yli-
malkaan taitavat ne useimmissa tapauksissa olla paljon vähemmät
todellista summaa.

Varsinaista käsityötä harjoittamassa oli mainittuna vuonna
14,304 työmiestä, nimittäin 1,418 mestaria ja 2,948 sälliä tai
oppipoikaa kaupungeissa, sekä 8,335 mestaria ja 1,603 sälliä tai
oppipoikaa maalla. Ylimalkaan talonpoika itse laittaa vaatteensa,
maanviljelys- sekä kalastus-värkkinsä sekä yksinkertaisemmat huone-
kalunsa. Alutta muuksi kuin kotitarpeeksi ei kotiteollisuus paljoa
valmista. Tässä suhteessa kuitenkin merkillisempiä paikkoja ovat
Rauman kaupunki pitsinypläyksen, Naantali ympäristöineen sukan
kutomisen, Turun ja Porvoon seudut pellava- sekä pumpulikankait-
ten ynnä enin osa Pohjanmaata kaikellaisten käsitöitten tähden.
Viimeinmainitasta maakunnasta ovat myös Suomen parhaat salvo-
miehet ja laivanrakentajat kotoisin.

Muun taloudellisen sekä teollisen edistymiskantansa suhteen on
Suomella sangen suuri laivaliike. Sen kauppalaivasto oli 1870
vuoden lopulla 1,829 alusta, joiden lästiluku yhteensä 143,289,
vastaten noin 270,000 Englannin tons'ia. Tässä summassa on vaan
sangen vähäinen määrä höyrylaivoja, Viimeinmainittuna vuonna
näet oli niitä 85, joiden lästiluku yhteensä ainoasti 2,300. Kaksi
vuotta myöhemmin oli höyrylaivani määrä karttanut 95:ksi ja niiden
lästiluku yhteensä 3,486:k5i.

Suomen kauppalaivaston suuruus näkyy selvimmästi, kun sitä
venäläiseen vertaa. Tätä viimeinmainittua oli v. 1869
Vienan meressä 497 alusta, 11,456 suom. lastia,
Itämeressä ja Suomenlahdessa 312 ~ 23,650 „ „
Mustassa meressä sekä Asovin

lahdessa 1,779 „ 70,816
Kaspian meressä 609 „ 18,414
siis yhteensä 3,197 alusta, joiden lästiluku 124,336. Suomen
kauppalaivasto on siis lästiluvun puolesta suurempi kuin Venäjän.
Jälkimmäisessä on paitsi sitä enemmän kuin % pieniä aluksia,
jotka ainoasti rantoja myöten purjehtivat. Suomen laivat sitä vas-
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toin suureksi osaksi käyvät kaukaisilla rahtimatkoilla vieraitten mait-
ten välillä eivätkä poikkee kotimaalle välistä useampiin vuosiin.

Suomen välitöntä kauppaa muiden maiden kanssa välittävät
noin 2/3 :ksi osaksi nämät omat laivat. Tuontitavarain arvo viime
vuosina on ollut vuosittain noin 70 miljonaa markkaa, viennin ei
täyteen 50 miljonaa. Koska tavarain arvo tässä on luettu sitä
myöten miten niiden hinta on Suomen satamissa, niin seuraa siitä
että nämät summat vaihtopaikoissa ovat ihan toiset, kukapaties
päinvastaiset. Kauppa- ja rahtivoitto tässä näet ovat lisäänluetut
tuonnin summaan, vaan ei viennin. Saadaksemme selville ovatko
tuonti ja vienti tasanneet toinen toisensa vai ei, olisi koko joukko
toisia luvunlaskuja tarvis, jotka kuitenkin nyt poikkeuttaisivat mei-
dät liian pitkälle. Ylimalkaan kuitenkin saattanee sanoa, että Suo-
men viennin arvo tavallisina vuosina vastaa tuonnin arvon. Ainoasti
pahempina katovuosina rikkoo suuresti enennyt viljantaonti tasa-
painon, joka vaan ulkomaan lainojen tahi rahan ulosviennin kautta
saadaan paikalleen.

Suurin arvo Suomen tuontitavaroissa on viljalla, joka yksin
vastaa 20 %, jopa välistä melkein 40 % kaikesta. Sitä lähinnä
ovat pumpuli sekä kankaat noin 10—12 miljonan markan arvosta,
sekä kahvi ja sokeri melkein sama verta. Näitä viimeinmainitaita

tavaroita kulutetaan täällä sangen runsaasti. Viime vuosikymmenenä
esim. on vuosittain taota maahan keskimäärin enemmän kuin 270,000
leiviskää (2,300,000 kilogrammia) kahvia, siis 3 % hengelle maan
asukasmäärän suhteen, aivan pienet lapsetkin siihen luettuna. Tämä
kahvinjuonti on kuitenkin verrattavasti vahingoton. Turmiollinen
sitä vastaan on paloviinan sekä muiden väkeväin ääretön tulva.
Edellinen tavara poltetaan omassa maassa. Ulkomaalta tuodaan
konjakkia, arrakkia, rommia sekä viinejä vuosittain 2—3:nmiljonan
markan arvosta.

Suomen kruunulla on taloja melkein 20 miljonaa markkaa.
Näistä tuottaa maavero noin 5 miljonaa, hengittäin suoritettavat
maksut 1,300,000, talli melkein 7 miljonaa j. n. e.

Tähän lopetamme nyt nämät tilastolliset tiedot. Tarkoitus
niillä ei ole ollut muu kuin että aineelliset varat sekä taloudellinen
kanta tässä maassa, jonka luonnon jakansan „Matkustus Suomessa"
on meille tehnyt tutuiksi, niiden kautta tulisivat johonkin määrään
valaistuksi. Ne eivät siis olekaan muuta kuin numero-muistoonpa-
noja, jotka matkalainen onnellisesti kuluneen matkansa perästä ken-
ties soisi näkevänsä koossa päiväkirjassaan, jos hän nimittäin ei ole
paljaan huvin vuoksi kulkenut.
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Matkustus Suomessa.

Maa.

)9i3;ilfiiiii(Ten valli tsija kerta istui koralli-istuimel-
lansa, jaellen myötäjäisiä tyttärilleen. Aasia-tyttärel-
lensS hiin soi vallan valtikan, Afrikalle auringon kulta-
kruiinun, Amerikalle hempeyden ja hedelmällisyyden,
Austraaliiilh: Ahtolan siartehet. Mutta kun tuli Eu-
roopan, pesän kuopuksen, vuoro, ci ollutkaan isällä
enää mitään eri-lahjaa annettavana. Ottipa hän siis
kourallisen kaikkein toisten tytärtensä lahjoista ja le-
vitti sen Euroopan syliin, tiiliä tavoin suoden nuorim-
man tyttärensä osaksi lahjuin moninaisuuden.

Kaikki tyttäret sitten joutuivat naimiseen vuori-
kuningasten kanssa, ja heistä sukeutui monta moni-
tuista maata sekä kansaa, joille jokaiselle on tullut
omaksi joku osa peri-emänsä perinnöstä.

.Alutta Pohjoisin Hiisi oli kosinut kolme valta-
meren vallitsijan tyttäristä ja saanut rukkaset, Siitä

vihastuksissaan vaati hän heitä valtoihinsa toisella ta-
valla, sanoen että he muka olivat hänen perintö-orjiaan.
Johonkin määrään saikin hän tämän vaatimuksensa
täytetyksi kahden tyttären suhteen: hän kiinnitti kah-
Leihinsa kolmannen osan Aasia-kuningattaresta ynnä

mvos Amerikka-kuningattaren kartiot. Mutta kun hän
sallisilla tavoin myös pyysi Eurooppaa valtoihinsa, ojensi
Valtameri molemmat väkevät käsivartensa, syleillen ja
suojellen niillä tytärtään. Ja oli hänen oikea käsivar-
tensa, Välimeri, niin väkevä et lei siilien Pohjolan kahle
pystynyt; vasempaan käsivarteen, Itämereen, kahle kie-
toutuu joku vuosi aina välisiksi aikaa, vaan katkeaa
sitten .isilleen, koska käsivarren suonet vihasta ovat
paisuneet.

Eurooppa-kunino-attarella oli monta lasta, jamuu

tamana päivänä kokoutti hän heidät kaikki ympäri]
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lensä, jakaakseen isänsä lahjat heidän kesken. Pyy-
sipä silloin Espanja itselleen tulisen Xeres-viinin,
Franska vaahtoilevan sampanjan, Italia hyvänhajuiset
apeisiini-puut, Kreikka laakerin, Saksa renskan-viinin,
Venäjä nisut, Englanti meren helmet, Tanska pyökki-
puun, Norja silli-kalan, Ruotsi raudan, ja niin kukin
mitä paraaksi katsoi. Mutta ta'impana joukossa seisoi
vielä yksi tytär, joka ei ollut pyytänyt eikä saanut
mitään. Ja puhui Eurooppa-kuningatar hänelle nämät
sanat:

~Miksis seisot sinä, Suomi-tyttäreni, syrjässä, etkä
pyydä mitään äitiltäs?"

„Jalo kuningatar," vsistasi ksiino impi Pohjan ra-
joilta, „mitä mielimmin haluaisin, sen olet jo lahjoitta-
nut siskoilleni Etelässä. Minunkin olisi tehnyt mieli
saada päivä pitkän yöni valaisemiseksi." — —

..Päivän lämmintä en voi antaa sinulle,'- lausui
kuningatar, ..sillä sen olen jo kaikkityyni pannut vii-
nimarjaan, laakeriin, apelsiiniin ja nisuun. Mutta an-
nanpa sinun kuitenkin nauttia päiviin valoa pitkät yöt-
tömät kuukaudet. Sinä saat nähdä päiviin kuvastele-
van muotoansa tuhannen tuhansiin järvihisi, joilla ei
ole vertaa maailmassa, ja minä ompelen pukimosi täy-
teen kirkkahimpia timantteja. Sinä olet viimeinen lap-
seni, köyhin, syrjimmäinen lapseni, vaan oletpa kuiten-
kin niiniin lsipseni. Vsinno ettet luovu äitisi nimestä,
ja minä laitan sinulle asuntosi meren rannalle, jotta

aina voit käydä sisään ja ulos talossani ja saada suo-
jasi Pohjolan vihaista viimaa vastaan."

..Kiitos sinulle, jalo kuningatar," vastasi impi
Pohjoisin rajoilta. ~Minä tahdon kaikessa halpuudes-
sani aina pitää muistossa että olen sinun tyttäresi, ja
tahdon olla sinun rajavartijanasi ikuisen lumen rynnä-
költä vastaan." — —

Tästä Euroopan viimeisestä,köyhimmästä, syrjim-
niäisestä tyttärestä tulee nyt puhe näissä lehdissä. Vii-
meinen on hän: sillä viimeiseksi kaikista Euroopan tyt-
täristä on se kohonnut merestä, ja kohoaa kohoamistaan
yhä vielä. Köyhin on hän: sillä hän ei ole koskaan
jaksanut kokonaan temmata itseänsä irti Pohjolan Hii-
den käsistä, joka taistelee hänestä Euroopan, ihmis-
kunnan kanssa. Syrjimmäinen on hän: sillä vasta nyt
on hän alkanut astua esille synkästä honoikosta, jonka
kätkössä hän vietti yksinäisen lapsuuden-aikansa, puo-
leksi taistellen, puoleksi mietiskellen.

Pohjoisempi Valtameren käsivarsista, jotka Eu-
rooppaa suojelevat, kajoo Suonii-tyrttäreen. Eteläisempi
käsivarsi, ihanainen, lämpöinen Välimeri, lainehtivi vil-
javani maiden, rikasten kansain välillä: sen rannikoille
on vetäyneet meidän maan-osamme komeimmat vallat,
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kirkkain kunnia. Pohjoisempi käsivarsi, kylmä, myrs-
kyinen Itämeri, liietasärkkineen, kallio-äyräilleen, ja
merenkultincen, jää-lohkareineen, se on puolestaan koon-
nut ympärilleen maineen j;i muiston Pohjiin kansain
sankaritöistä. Kumpikin ovat he tuhatvuotisia kulku-
väyliä kansain rauhan-askareille ja sota-retkille. Mutta
Välimeren kylki lepää Afrikan paahteista hietikkoa
vasten ja tuntee sen kuuman hcngehdyksen, Ssimumin;
Itämeri sitä vastasin ulottuu Pohjolan rajoille asti ja
sasipi sen tuimia lumituiskuja kokea.

Jalo höyry-orit ajaa hyrskien Juutinrauman kautta.
Hänen taakseen jääpi Pohjois-meri ja Kattegat; hänen
eteensä leviääpi Itämeren sini-selkä, kantaen ssitojsi
purjeina, jotka kaikki pyrkivät sisään tai ulos samastsi

ahtaasta portista. Kuinka erilainen on luonne laineella
kummin puolin tuosta ahtasista portista! Pohjoismeren
laine on raskas ja suolainen; se kohoaa luoteen voi-
malla; se vyöryy jyristen rannan hietasärkkiä vastasin
jsi vierii hitaasti, majesteetillisesti takaisin; sen paino
rutistaa, musertaa vahvimmatkin laivankaaret. Itäme-
ren laine sitä vastaan näyttää kevykäiselle niinkuin
sateen vihma; se herkähtää liikkeelle pienimmästäkin
tuulen puuskauksestii; se melkein vaan liehahtain läik-
kyy kallioita vastaan ja pakenee yhtä kiireesti takai-
sin, rikkomatta kala-veneheiikään heikkoa kuvetta.
Itämeren laine onkin puolekseen jokivettä, "20 "/„ vä-
hemmin suolainen kuin Pohjoisineri. Se ei enää tunne

eikä tiedä mitään luoteesta ja vuoksesta; se nousee ja
pakenee aina tuulia myöten. Sen pinta on 8 jalkaa
korkeampi kuin Pohjoisiiieren. Pohjoisempana on eroi-
tus vielä suurempi, sillä Pohjoismeren kapea kurkku
ei kerkiä niellä yhtä paljon vettä kuin mitä Itämereen
yhä karttuu kaikista sen joista. Mcrenvirta vaihte-
leepi, vaan käypi kuitenkin lakkaamatta ulospäin. Juu-
tinraumasssi ja molemmissa Bält-salmissa käypi siinsi
kaksi virtaa vastakkain; väkevämpi, keveämpi viepi
Itämeren vesiä pois pintsia myöten: heikompi, raskaampi
tuopi Pohjoismeren vesiä pohjaa myöten.

Höyry-orit kulkee hyrskien eteenpäin. Valtame-
ren kasvikunta ja monenlaatuiset elävät ovat kadon-
neet; Itämeressä asuu pienemmät merikasvit, vähäisem-
mät elävät. Ei täällä enää merisika ruiskuta vesi-
suihkuansa ilmoihin; vaan kohottelee harmaata
päätilan läikkyvän laineen harjalle. Kalat ovat toiscl-
laiset, pienemmät. Ei näy enää hummeria eikä osteria ;
niiden sijaan on tulleet pikku meri-rapunen ja pienet
simpukat. Veden syvyyskin on vähempi: Itämeri on
matala mereksi; sen syvyys muutamin paikoin keski-
selällä ylettyy 160:een syltään, mutta tavallisesti se ai-
noasti vaihtelee 40:nja 60: nvälillä.

Mihinkä höyry-oriin matka pitää? Kööpenhami-
naanko vai Tukholmaan, Pietariin, Riikahanko vai
Danzigiin, Helsinkiinkö vai 011111111111/ Kapteeni levittää
merikartan. Sinä näet pitkänläntäisen sisämeren, jonka
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pääsuunta antaa etelästä pohjoseen. Sen muoto kar-
tassa on ikään kuin merineitosen näköinen, jonka kas-
vot on itää kohden. Hänen päänsä, kumarruksissaan
eteenpäin, Lapin lumet kiireellänsä, katselee Suomen-
mailta. Hänen kaulassaan on koristeena saariston vih-
riäinen helmivyö. Hänen selkänsä, raskaasta taakas-
tansa koukuissaan, kantaa Skandinaviaa. Hänen käsi-
vartensa on ojennettu Venäjää kohti, tarkoittaneeko so

uhkausta vai lieneekö hyväilemistä? Viro, Liivinmsia
ja yhdistyneen Sakssm pohjois-ranta, no ovat hänen ha-
meensa liopehcnä. Mutta alapäässään merenneitosen
pitkä vartalo kääntyy mutkaiseksi kalanpurstoksi, Tans-
kan saariston ja Juutinmsisin välitse, ja vajouu näky-
mättömiin Pohjoismeren aaltoihin.

Maatiede on leikillään niin laittanut, että tämä

meren-neito halailee Suomennientä ja että hänen sydä-
mensä lyö Suomen rintaa vasten. Kaikki muut Itäme-
ren rantamaat katsovat myös toiseen suuntaan, Suomi
vaan katselee yksistään Itämerta kohti. Siitä se on

kohonnut; sinnepäin sen ranta viettää; sinne so lähet-
tää kaikkein lukemattomain järviensä vedet. Itämeri
on Suomen kasvattaja, Suomen imettäjä, Suonien kät-
kyt; sen syliin on Eurooppa pannut nuorimman tyttä-

rensä, hoidettavaksi vuosisatoja tuntemattomia varten,

siksi kun neiti olisi täys-ikäiseksi varttunut. Itämeren
laineet yhä laulelevat sille kätkyt lauluja ja lahjoittele-
vat sille yhä uusia rantoja leluiksi, samoinkuin kevät-

aurinkokin joka vuosi lahjoittaa sille uuden vihriäisen
hamehen.

Suomi-tytär osoittaa kiitollisuuttaan tätsl kasvat-
tajaansa kohtaan sillä että vartioitsee Itämeren pohjoi-
sia lahtia. Suonien asunto on siinä kulmauksessa, jossa
on merenneidon vyötäisten, käsivarsien ja rinnan lii-
tospaikksi. Suomi vartioitsee sitäkohtaa, jossaAhvenan
sasirivyö ympäröipi merenneidon vyötäiset; senpätähden
ovatkin kaikki Itämeren kosijat ensiksi aina suostutel-
leet Suomea. Saksalainen, Tanskalainen, Ruotsalainen,
Puolalainen, Venäläinen ovat kukin vuorostansa pyy-
täneet omakseen meidän pohjoisen neidon kättä — sy-
dämestä on vähemmin lukua pidetty — ja Suomen
hallitsija on aina myös samassa ollut Itämeren vallit-
sijana. Kylläpä Suomi kallioinensa, myrskyillensä ja
jäinonsä, aina on ollut oakas ruusu poimittavaksi; eikä
010 hän myös ollut kovin kärkäs suomaan kättänsä
ensiksi tulleelle. Vasten tahtoansa on hän ottanut
osaa mahtavain pitkälliseen taisteluun vallasta Itämeren
yli; virtana ovat hänen verensä vuotaneet,punaten me-
ren aallot, punaten manteren lumikinokset aamuruskon
karvaisiksi. — — —

Suomi on, samoin kuin muinoin Afrodite, kohon-
nut meren sylistä. Oli aika semmoinen, jolloin Itä-
meri sujuttelihc Pohjois-jäämercn lahtena, jolloin jäiset
aallot, kantaen jäisiä kallioita, läikkyivät kaiken man-

teren ylitse tällä Euroopan kulmalla. Mursu täällä
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piehtaroitsi, ojennellen riiiimis-vantturatasin; luvuttomat
laumat Pohjanperän lintuja liitelivät, laatelivsii sumussa
naiden kolkkojen vesien yli. Aution ulapan pinnasta
ei kohonnut mikään muu, paitsi Skandinavian vuori-
harjun kukkulat, jotka pitkänä kaarena itäänpäin myös
kiertävät Suomen pohjoispuolen, ja haaroilleen, jatkoi-
lleen ovat meidän maamme selkärankana. Tämän harju-
kaaren eteläpuolella oli meri täynnä lukemattomia sa-
lakareja, pohjasta ylöspistävien harju-haarojen huippuja.
Näistä kareista oli vähitellen maatuva Suomen mantere.

Mutta syvällä meren pohjan silla ponnisteli maau-
alsin tuli. Se on täällä vahvan, lujan kannen silisi
piilossa; ci ole täällä mitään Ilekla-tulivuorta, mitään
Goysir-suihkulähdettä, ei edes mitään tavallistakaan
kuuman veden hetettä; harvoin vaan liikahtaa maapie-
ncstä, heikosta täristyksestä. Maan-alan tuli tekee työ-
tänsä salaa syvyydessä ja kohottelee hitaasti, lakkaa-
matta, jättiläis-voimalla sitä harmaa-kivistä kallioperus-
tusta, jolla Suomi sekä Pohjois-Skandinavia lepäävät.
Pohjanlahden molemmilla rannikoilla on jo pitkät ajat
ihmeellä huomattu, ettit meri vähitellen pakenemistaan
pakenee. Missä muinoin suuret hiivat kulki, siellä on

nyt tuskin venosenkaan varalle vettä; missä kalastaja-
ukko nuorena poikana laski verkkojansa, siellä nyt loh-
mslt syövät heinstil vihriällä luhtaniityllä. Luotoja ja
salakareja ilinaini, joista ei ennen aikaan tietänyt ku-
kasin; ne kasvavat saariksi; saaret tiisiatuvsit kiinni toi-

sihinsa jsi mantercesen, satamat mataloituvat, rannikot
laajenevat, aura kyntää jsi viikate niittiisi muinaista
meren-pohjsia. Pusi maa joksi ihmispolven kuluessa
kohoaa merestä, ja joka vuosisata lahjoittaa Suomelle
koko ruhtinaskunnan lisään.

Kaikki tää on hehkuvan tulen työtä, joksi pon-
nistelee syvällä meidän jalkojemme alisi maan sydä-
messä. Turhaan pyytää se halkaista paksua kuorta,
joka siltä ilmiiii-pililsöu sulkee .ja kasvaa kasvamistaan
yhä Pohjolan pakkasten voimalla. Se ei saa toimeen
enempää kuin muutaman kurtun manteren pintaan;
tään kohdan se kohottaa, tuon paikan se vajottaa.
Koko Itämeren pohjanotkclnia näkyy laineen tavalla
liikkuvan; pohjosessa se kohoaa, etelässä se alenee.
Mutta se on laine, jonka kohoamista ja alenemista ei
käy tavallisilla mitoilla mittaaminen; so on ikilume,
joksi m:\jestcetillisena vicree vuosituhannesta vuositu-
hanteen.

Ei 010 vielä saatu täysi selvsl tästä vahvan man-
nerpinnan lainehtimisesta meidän Pohjanmailla Van-
hoista, rantakallioihin luikatuista merkeistä on vaan ar-
veltu voitaviin päättää ettit Pohjois-Ruotsi sekä Poh-
jois-Suomi kohoavat noin 4 jalkaa vuosisadassa, vaan
Etelä-Suomi seksi Iveski-Ruotsi ainoasti 2 jalkasi sst-

niiillsi ajalla. Ruotsin rannikolla kohoaminen lakkaa
muutamien peninkulmien päässä eteläpuolella Tukhol-
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maa; ja Skoonen sekä Pommerin rantoja myöten on
arveltu maan vähitellen vajoovan.

Suomenmaa kohoaa; se on luomisen lakkaama-
tonta jatkoa. Vuosituhansia on meidän maamme tällä
lailla, tuumii tuumalta, kohottanut ja yhä vielä kohot-
telee honka-seppeleisiä vuoriansa, vihertäviä laakso-
jansa ja avaria kanervikko-kankaitansa merestä, joka
ennen muinoin koko sen pinnan peitti. Tämä pinta on
sangen epätasainen. Manteren kohotessa ja meren pae-
tessa on siis yksi osa meren vesistä jäänytnotkelmiin;
se on Suomen epälukuisten järvein synty. Alussa mei-
dän suuret järvet olivat meren-lahtia, ja lahtien suut
vähitellen maatuivat yhä kapeammiksi salmiksi. Mutta
koska, maan yhä vielä kohotessa, viete merelle päin
tuli jyrkemmäksi, niin salmet muuttuivat joiksi, jotka
kuljettavat järvien liikavedet mereen. Nämät joet oli-
vat ensi-alussa syvät, aluksin kuljettavat; mutta viet-
teen kohotessa jyrkemmäksi ne tulivat matalammiksi,
virtavammiksi. Jäät, keväällä lähtiessään, tempasivat
kiviä rannoilta. Kivet vajosivat pohjaan joen sihtaisin
paikkoihin, so oli koskien synty, jotka nyt niin mo-
nessa paikassa estävät venekulkua Suomen joissa, ja
joika yhä vieläkin, jäiden lähtiessä, muuttavat sijaansa
tai suurenevat. Mutta järvien vesi,kun ei se ollut enää
välittömässä yhteydessä meren kanssa, muuttui, sateen
ja lähdesuonien vaikuttaessa, suolaisesta suolattomaksi.
Ne elävät ja kasvit, jotka vaan suolaiscsssi vedessä tv-

levät toimeen, kuolivat pois, ja suolattoman veden asuk-
kaita sikisi heidän sijallansa. Ovatpa sentään useam-
mat kalalajit, jotka nyt uinpi.järvissäkin, umpilammis-
sakin vilskuvat, alkuansa kotoisin merestä, ja maanko-
hotessa jääneet salpauksiin nykyisiin ahtaisin kam-
mioihinsa.

Meri ei siis ole nytkään vielä jättänyt kasvat-
tiansa. Se syleilee häntä molemmilla käsivarsillaan,
Suomen ja Pohjan lahdella, ja hänen rintahansa se on
jättänyt lukemattomia ihania vesisuonia. Nämät kaksi
merta ovat näkyvissä: ulkonainen jsi sisällinen. Mutta
onpa vielä kolmaskin meri, joka tuntuu, vaan ei näy:
ne on maan-alaiset vedet. Sillä osaksi on tuo muinai-
nen meri vajonnut Suomessa maanpinnan alle ja syn-
nyttänyt äärettömiä soitsi, tuhannen tuhansia lähteen
silmiä. Nämät vedet venyvät liikkumatta umpilaak-
soissa, taikka vuotavat nekin näkymättöminä vietettä
myöten, kartuttaen jokien sekä purojen voimaa. Ei
ole Suomenmaalla vertaistansa maailmassa vesirikkau-
den puolesta: sillä on vettä ympärillään, vettä sisäs-
sään, vettä aliansa.

Suomen järvet eivät ole niinkuin muut järvet, sen
joet eivät ole niinkuin muut joet, sen suot eivät ole
niinkuin muut suot, Täällä vaikuttaa suuri voima ää-

neti, pauhaamatta, aina pyrkien määrättyä tietänsä.
Muualla maailmassa on joki-vesistöjä, täällä järvistöjä.
Suomenmaa viettää etelään ja lounaasen päin; näihin
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molempiin suuntiin pyrkivät järvet levähtämättä, pyr-
kivät emänsä Itämeren syliin. Ei ole yksikään järvi
liikkumatta, pyrkimättä; .jos ei sillä ole näkyväistä
lasku-suuta, niin siristelee se vesiänsä pois salaa maan
sississä. .Mutta useimmat, itvsii-imniat järvet ovat liitty-
neet yhteen suuriksi yhtenäisiksi vesistöiksi, jotka val-
litsevat äärettömiä alustoja. He laskevat toinen toise-
llensa, välin kohisevan kosken, viilin hiljaa virtaavan
sainien kautta; he leviävät viilistä suuriksi soijiksi, vii-

listä haarautuvat moneksi lahdelmaksi, noudattaen kaik-
kia maan vietteen mutkia, siksi kun löytävät kapean
joki-kuurnan, joka viepi yhdistyneet vedet merehen.
Joki Suomenmaassa ei ole muuta kuin järven viimei-
nen harppaus. Joki täällä ei synny korkeassa vuoris-
tossa, sitii ei imelsi Alppien sulava lumi. Hän sviilvv
usein kenenkään huomaamatta syrjäisestä suosia tahi
nimettömästä lammesta. Eikä aikaakaan, niin hän kä-
tösiä järvi-jaksoon, joiden vedet hän ottaa saatellakseen
alas rantamaille. Kun hän sitten jälleen ilinauu .joeksi
ja on olevinansa itsenäinen, eipä hän olekaan kuiten-
kaan muuta kuin järvien käskyläinen ja kuormankan-
tajsi, verovouti, joka viepi merelle manteren veron
— ja hän harppaa vesitaakkoineen, jäälohkareineen,
pnlkkyluuttoineen koskelta koskelle äkkipäätään mereen.

Tiillii lailla merestä kasvanut Suomi on niemimaa,
.joka länteen jsi itään leviää 38° 35 ja 50° 2' P. vsiiillsi.
täyttäen 83l/a maatieteellistä peninkulmaa; pituutensa
pohjoseen ja etelään — 59° 48' .jsi 70° 6' pohjoista le-
veyttä on 154% maatieteellistä peninkulmaa. Pin-
nan avaruus on luetin 6,844 maatieteelliseksi penin-
kulmaksi.

Siiliini aikaan kun Preussi ei vielä ollut ttilvan-
nut 181") vuoden rajojen yli, kiivi yksi meidän maan-
miehemme Berlinissä, ja sattuipa kerta, hänen ollessaan
seurassa oppineitten miesten kanssa, Suomenmaa pu-
heen aineeksi. ..Suomi'.'- virkkoi yksi läsnä-olijoista
..Selliin taitaa olla pikkuinen maa tuolla Pohjan pe-
rällä; kuinka suuri se voinee olla?-- — „Kyllä niin,"
vastasi siihen meidän maanmiehemme, ..onhan se pieni,
aivan mitätön maa: ainoasti senkokoinen kuin Preussi,
Baijeri ja Wurtemhergi yhteensä." Suomi onkin
todella semmoinen mau, jonka .jokainen maakunta kool-
tansa vetää vertaa kuningaskunnalle. .Mutta onpa seu-
lasin jotakin enempää tarvis paitsi pituutta ja leveyttä,
jos tahtoo maan mahtavien verroille vetäitä, j;i vielä
päälliseksi on Suomi Venäjän rinnalla niinkuin puo-
lukkamarja meloni-hedelmiin vieressä.

Pohjanmaiden selkäranka, se jylhä tunturi-sarja,
joka perimmäisessä pohjosessa ympäröipi Suomen kii
reen, sitoo meidän maamme viiteen Skandinavian nie-
mimaan kanssa. Se nierenrsiiiiiia ou kuivunut, jokamvi-
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noin yhdisti Jäämeren Itämereen ja Suomenmaasta ynnä
Skandinaviasta teki erinäisen saaren tai saari-ryhmän;
sen kuivumisen perästä on Suomenmaa idässä kasva-
nut kiinni Venäjänmaahan, jonkakautta sen ainoa maa-
tie Euroopan mannermaalle käy. Tuon muinaisen me-
renrauman sijassa on nyt erittäin vesiperäinen vyöhyke,
täynnä järviä ja soita, korpia ja erämaita. Tähän ovat
valtiomiehet ja rauhanpäätökset, hamasta 1323 vuodesta
asti, piirtäneet valtiollisen rajan Suomen ja Venäjän
välille; mutta kansatieteellinen ja luonnontieteellinen
paja käypi paljon idempänä. Kolmelta tahkolta: ete-
lässä, lännessä ja pohjosessa, on Suomenmaalla vahvat,
luonnolliset rajansa; mutta luoteinen raja Ruotsin puo-
lella ja koko itäraja Venäjätä kohti on vaan tekemällä
tehty. Näissä seikoissa ynnä myös maan asemassa Itä-
meren molempien lahtien välillä on selitys Suomen
valtiolliseen kohtaloon. Pohjoisessa ilmanlaadussa, kal-
lioperustuksessa ja syntymisessä merestä, niissä on se-
litys Suomen sivistyshistoriaan.

Suomenmaa on siltana Pohjois-Euroopan Länsi-
ja Itämaan välillä. Luonto ja kansa, sivistys ja histo-
ria, kaikki todistaa tätä Suomen välitysvirkaa niiden
maiden välillä, joissa nykyisen Euroopan mahtavimmat
kansakunnat, Germanilaiset ja Slavilaiset,asuvat. Täällä
nähdään paljon Skandinavian luonteen mukaista, pal-
jon Venäjän luonteen tapaista, jsi kuitenkin Suomen
luonne kumpuisistakin eriää. Skandinavian vuoret, en-

nen kuin katoovat Venäjän hieta-aroihin tahi viljaviin
savimaihin, ensiksi leviävät koko Suomen .yli matalina
harjuina ja litteinä kallioina. Ei ole täällä korkeita
kukkuloita, ei ole täällä avaria silankoja, Suomen koko
pinta kohoaa ja alenee vienoilla viettehillä laineitten
tavalla; kovaa harmaata-kiveä, pehmeätä vedenjättämää
maata, alin-omaista viljamaan ja korven vaihtelemista.
Skandinavialle omituiset järvet ja Venäjällä laajalta
vallitsevaiset hietakankaat kumpaisetkin vasta Suo-
messa osoittavat koko majesteetillisen ihanuutensa ja
täyden jylhän jaloutensa. Kasvikunta ja eläinkunta
täällä samaten ovat välitysnivelenä Skandinavian ja
Venäjän eriluontoisten lajien välillä; niissä yhdistyy
jotain toisen kuin toisenkin omituisuudesta: Länsi-Suo-
messa vähän enemmän skandinavilaista, Itä-Suomessa
vähän enemmän venäjän-tapaista. Niinpä kansakin,
vaikka muuten niin omituisesti eriää sekä Skandina-
vian että Venäjän kansan luonteesta, on lännessä omis-
tanut jotain edellisestä, idässä jälkimmäisestä, ja on
kuitenkin vento vieras kuminallenkin. Suomalaista pi-
detään Ruotsissa puolena Aasialaisena, Venäjällä puo-
lena Ruotsalaisena. Maanviljelys, kaskincen, riihineen,
on yhtä omituinen; samaten hengenviljelyä, joka länsi-
maisella perustuksellarehoittaa, vaan kuitenkin on saanut
omituisen luonteensa omituisesta kansanhengestä. Suo-
men koko historia on välikädessä länsimaan ja itämaan
taistelevain valttiin välillä; se on suvantona kahden
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vastakkain vyöryvän myrskylaineen kohtaani iski »helassa,

joista välistä toinen tai toinen voittaa, viilistä kumpai-
nenkin voimattomina vaipuvat.

Nerokas Ruotsalainen Israel Hvasser on kaikesta
taata päftttften ennustanut, että Suomesta aikanansa tu-
lee se silta, josta Länsi-Euroopan sivistys on kulkeva
avaraan Venäjään sisään ja sieltä sitten leviävä kai-
kille Aasian barbari-kansoille. Epäilijä, realista, näh-
dessään tämän köyhän, vähälukuisen kansan, joka itsekin
vielä on niin suuresti valistuksen tarpeessa ja sailvmi-
sestänsa, taistellen melkein mitättömäksi katoo Idän
jättiläisen sylissä — epäilijä, realista on kovinkin nau-
rava sitä ennustusta. Mutta tämä nerokkaan Ruotsa-
laisen unelma, jolla onkin hiukka tukea historian ko-
kemuksessa, tuopi esiin niin tärkeän, niin jalon tehtä-
vän Suomelle ja ihmiskunnalle, että se kyllä ansaitsee
muistoon-panemista tulevaisten polvikuntain varalle.

Suomenniemi on Itämeren notkelman koillispuo-
linen rinne. Itämereen siis laskeuvat kaikki sen ve-
det, paitsi muutamat harvat Pohjan perällä, jotka juok-
sevat Jäämereen. Vedenjakajana Itämeren ja Jäämeren
välillä on tuo tunturi-jakso, joka, lähtien Skandinavian
harjanteesta, haaroineen, mutkineen seisoo Suomenmaan
vahvana, harmaakivisensi alku-ytimenä. Tälle meidän
piisi-selänteelle, jonka mutkat itään ja etelään syleile-
vät Suomea, pannaan erittäin nimeksi Maanselkä.

Maanselästä sitten lähtee Suomen miiiit harjanteet
haaroineen, eri-nimillä ja eri-pituudella, eri-korkeudella.
Sisimniät ja tärkeimmät niistä ovat Suomenselkä, joka
Maanselän koilliskulmasta lähtien käypi halki koko
maan Pohjanlahden rannikon koskipaikoille, ja Salpaus-
selkä, joka Maanselän eteläisimmästä päästä kaaritte-
leikse länteen päin Ltidsi-Suomen kautta, rantavallina
Suomenlahtea vastaan. Näiden molempien vallien si-
säpuolella levisivät suuret järvi-ylängöt; niiden ulko-
puolella viettävät matalat, viljavat rantalaaksol vähi-
tellen, jatkautuen meren pinnan ahilso.

Vuoria ja vesiä — kas siinsi on Suomenmaa!
Kova harniaakivi on koko maan perustuksena. Hä-
nessä, on syvä, salainen voima; mutta se ei ihmeytii,
sillä korkeus puuttuu. Harniaakivi on peitossa maan-
pinnan alla, laikka sujutteleikse pitkinä, matalina lai-
neharjuina halki maan. Ainoasti Maanselkä Pohjan pe-
rällä tekee sy-vän vaikutuksen tunturiensu kolkon msi-

jesteetillisuuden kuutta. Siellä ikivuoret ovat latounect
päällekkäin korkeiksi röykkiöiksi taikka törröttävä!
yksinäisinä, jylhinä kukkuloina, kohoten 2—3,000 jalan
korkeuteen merenpinnan yli. Haarautuessaan jaikään-
kuin vietettä alaspäin virratessaan, tämä emäharju yhä
enemmän menettää omituista tunturi-jylhyyttänsä. Kor-
keus vähenee, harjanne alenee l,2oo:aan, jopa 800:aan
jalkaan, ja lähempänä rannikoita kohoavat kukkulat
harvoin 4—500 jalkaa korkeammalle meren junnun yli.
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Harjanteet maan sisemmissä ja eteläisemmissä
osissa usein katkeavat, jättäen väliin loiroja tahi laak-
soja Toisinaan haarautuvat no pitkiksi hietasärkiksi,
jotka ovat muinaisten meren-aaltoin kokoon-ajamia; toi-
sinaan hajoovat yksinäisiksi kukkuloiksi, joilla on pa-
dantapaiset laaksot välillään. Usein ovat vuoret maan-
järistyksistä, jäästä ja vedestä aivan pirstautuneet, ja
irtonaiset kalliolohkarcet ladotut päällekkäin jättiläis-
röykkiöiksi, taikkapa myös piroitetut yltynipärille lu-
kemattomiksi erikokoisiksi ja eriskummallisen muotoi-
siksi vieru-kiviksi. Mutta kaikilla näillä röykkiöillä
sekä erinäisillä kivillä on se yhteinen omituisuus, että
kulmat ja särmät ovat kuluneet tasaisiksi noiden mui-
naisten mylläysten voimalla, jotka net ovat mättäneet
päällekkäin. Itse vuorten pinta on pohjoispuoleltaan
sileäksi hivottu taikka täynnä rinnakkain käyviä vii-
ruja, johon on ollut syynä, muutamain mielestä jäätik-
köni kulku, toisen arvelun mukaan hirmuinen, koilli-
sesta tullut merontulva.

Ylämaan laaksot ovat kaikki järvinotkelmia: jo-
kaisen pohjassa aina on järvi. Järviä on siis yhtä ää-

rettömän paljon kuin laaksonpohjiakin. Suomea sano-
taan tuhantten järvein maaksi, mutta tämä luku ei tulo
vielä totta liitollekaan. On joskus kohtalaisesti suur-
ten maa-talojen alustalla aina 60:een järvehen. On niitä
joskus pienenlaisessakin pitäjässä melkein 200. Koko
lukua ei tiedä kukaan, mutta % Suomen sydänmaasta

on veden vallassa. Maan yhä kohotessa ja sen vietteen
kallistuessa jyrkemmäksi vähenee kuitenkin näiden ää-

rettömien vesien ala vähenemistään. Pienemmissä, ma-

talammissa järvissä on tämä seikka selvään nähtävä;
suurissa, syvissä on vaan välittäistä nousemista ja ale-
nemista huomattu.

Onpa myös jo aivan tyhjiksi kuivuneita järviä,
joiden pohjassa kuusia seisoo, ylettyen latvoillansa ym-
päröivien vuorten harjun tasalle.

Rannikko-laaksot ovat alangoita, joiden kautta
monilukuisia virtoja, jokia sekä puroja juoksee — me-

ren imutorvia, joilla se juopi itseensä järvien liisit ve-

det. Näiden rannikko-laaksojen viljava mutamulta te-

kee maanviljelyksen loistavaksi. Näillä seuduin asuu
kansa tiheimmässä; näille seuduin ovat vanhimmat kau-
pungit syntyneet; näillä seuduin on teollisuuden, tie-
teitten, taiteitten, sivistyksen pesäpaikka Suomessa.
Tänne on myös hallitus perustanut keskuspaikkansa,
tänne historia asettanut taistelu-tanterensa. Meidän
maata voisi verrata mahdottoman suureen lumipalloon,
joka ulkopihastaan ensiksi on alkanut sulaa.

Vanhinna viljelysmaana on lounainen rannikko-
laakso: Varsinais-Suomen maakunta, johon myös kuu-
luu Ahvenan avara saaristo ja maan entinen pää-kau-
punki Turku. Sitä lähinnä raivattiin viljelykselle ete-
läinen rannikkolaakso: Uudenmaan maakunta, joka si-
sältää uuden pää-kaupungin Helsingin. Sitten kaakkoi-
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nen rsintahiakso: Kaijalan maakunta, leveä kannas Suo-
menlahden sekit Laatokan vesien välillä, ja paitsi sitii
myös leviten avaroina, harvassa asuttuina saloina pitkät
matkat pohjoiseen. Pohjanlahtea myöten käyvät niyö-

hemmän-aikuiset viljelysmaat: Kokemäen joen notkelma
pi.-isiik.-e Satakunnan maakuntana kauas itään päin ja
tuo pitkä luoteinen rannikko käsittää Pohjanmaan.

Vesirikas ylänkö, .jonka pohjois-osat vielä I6:u
vuosisadan alkupuolella olivat Lappalaisten kulkupaik-
koina, jakautuu kolmeen suureen järvi-notkelmaan: äsi-

riniiiisiisenä idässä, Saimaan notkelmassa /Savon maa-
kunta; sitii lähinnä, Päijänteen notkelmassa Hämeen
maakunta, j;i läntisimpänä Näsijärven notkelma, jonka
enimmät osat on luettu Satakuntaan. Ylänkömnuhnn
kuuluu paitsi näitä vielä idässsi Pielisjärven notkelma
eli Pohjois-Kurjuln, ynnä Kainuun notkelma Oulunjär-
ven ympärillä, joka kuuluu Pohjanmaahan. Samaan
maakuntaan luetaan myös Koillis-Suomeii järvilaaksot,
korkeimmat meidän maassa. Maanselän tunturein mo-
lemmin puolin leviävät perimmäisessä pohjosessa Lapin
erämaat, joista pohjoisimmat laskevat vetensä Inarijär-
ven notkelmasta Jäämereen.

Suurten järvienkin rantamaat, samoin kuin meren,

ovat viljavat, tiheämmässä asutut; niillä on viljelys saa-
nut vakavan jalansijan ja historian tapaukset tanteren.
Niiden takana piilee syrjäisessä, rauhallisessa varjos-
sansa ihana, maailmalle tuntematon maa.

Laatokka on kyllä lähettänyt punaista porfyri-
kiveänsä Napoleonin hautakummulle, Ruskeala mar-
lnorapatssiitanssi lisakin kirkkoon Pietariin. Mutta hsir-
niaakivi, josta Aleksanteri I:n jättiläis-psitsas on tehty,
on niin yksinvaltainen meidän maassa, että se vaan
aika harvoin suopi sijaa muille kivikunnan lajeille.
Runsaasti on tosin Suomessa kalkkia, mutta valitetta-
vasti ei mitään toivoakaan kivihiilistä. Kuikkia me-
talleja on suku Suomen vuorissa; vaan kateelliset Ma-
liuhiiset vartioivat tarkasti niitä aarteitansa Niin niu-
kasti suovat he niistä osuu, että luulisi Suomon vuor-
ten olevun köyhimmät koko maailmassa, ja kuitenkin
on nyt viimein vihdoinkin ruvettu ryöstämään kultaa
meidän Lapista. Kuuta ja vaski ovsit muuten ainoat
metallit, joita tähän asti on löydetty- runsaammalta.
Raudasta ovat Itä-Suomen järvet sekä suot erittäin rik-
kaat; se peittää niiden pohjan tummanruskeana lattiana,
joka kasvaa uudelleen 30: nvuoden kuluessa, jos sitä
on pois kuorittu. Kaikki multa ja sora Suomessa on

raudansekaista; siimoin myös lukemattomat lähteet Luo-
jan mielestä ei tämä maa vielä ollut tarpeeksi kova: hiin
varusti sentähden vielä kalliotkin rauta-silauksella

Hiekka ja savi vaihtelevat täällä muinaismeren
jättämän mudan kanssa. Se on kovaa maa-perää, joka
vaatii vahvoja käsiä. Vaan kuitenkin olisi Suomi hy-
vinkin viljava maa, kunhan vaan meillä olisi lämpi-
mämpi aurinko.
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Mutta päivän sateet tslällä 60:nja 70:u pohjoisen
leveyspiirin välillä käyvät vinoon maata kohti. Poh-
jan perän Hiisi jäisillä käsivarsillaan yhä tavoittelee
vastahakoista morsianta. Suomi joutuisi hänen saaliik-
seen, jos ei suopeammat luonnonvoimat olisi estcleinsissä
hänen voitollc-pääsöänsä. Maamme viettää etelään ju
lounaasen päin, se kääntää kasvonsa puolipäivän ja ilta-
päivän lämpimän auringon puoleen. Sen suojana poh-
josta vastaan ovat Maanselän tunturit, Sen pinta ci
010 kovin korkealla; sillä on syvät vedet sisustassaan
ja ympärillään. Sille on suotu hiukka osaa golf-virran
lauhduttavasta lämpimästä. Kaikesta tästä tulee että
Suomella kaikista maista maan päällä, Skandinavia pois
luettuna, on lauhkein ilman-ala näin kaukaisella Pohjiin
perällä. Sillä on 66:11 leveyspiirin kohdalla yhtä pal-
jon lämmintä kuin Pohjois-Aasisilla 54:u ja Eteläis-
Lahradorilla Amerikassa 18: npaikoilla.

Onpa sentään Pohjiin kolkkouttakin tarpeeksi.
Vuotuinen keskilämpö on eteläisessä Espanjassa -f- 18
pykälää, Franskassa -f 12, Englannissa jaPohjois-Sak-
sassa + 8, Ruotsissa ja Norjassa + 3—l, vaan Suo-
messa 2'/2 Cels. Venäjällä ci keskilämpö niin pohjoi-
sissa paikoissa kuin Suomi ylety täyteen yhteenkään
pykälään. Suomenmaan suuri pituus tietysti tekee että
lämpö 011 sangen epätasaisesti jaettu. Turussa so 011

keskimäärältään -j- 4,61, vaan Enontekiäisissä Lapin ra-
jalla — 2,68. Samalla aikaa kun kirsikkapuut ovat tay-

dessä kukassa Turun seudulla, Lappalainen ajaa ahkios-
saan, iloiten hyvästä Juhannus-kelistä. Mutta jos vaan
Heinäkuun vertaamme, niin on Lapissa kuuma Etelä-
Suomeen verraten. Kostea rannikko-ilma on lauhkeampi
ja tasaisempi kuin kuivempi ilma sydänmaalla; Länsi-
Suomi on lämpimämpi Itä-Suomea.

Meidän ilman-alusta on sanottu: Suomessa 011 yh-
deksän kuukautta talvea ja kolme kuukautta kesätöiltä
aikaa. Leikki aina omiaan lisää; onpa kyllin siinäkin
että talven valta kestää koko toisen puolen vuotta.
Marras- ja Joulukuu: syystalvi; Tammi- ja Helmikuu:
sydäntalvi; Maalis- ja Huhtikuu: kevät-talvi; Touko-ja
Kesäkuu: kevät; Heinä- ja Elokuu: kesä; Syys-ja Lo-
kakuu: syksy. Kukat on kerkeät kulumaan, hanget
likaiset. Muutamat lyhyet viikot vaan kestää elävän
luonnon vuotuinen elin-aika. Suuri osa kuluu Huhti-
kuuta Etelä-Suomessa, suuri osa Toukokuuta Pohjois-
suomessa ennenkuin lumet 011 sulaneet. Mutta silloin
jstsit lähtee, meri ja järvet alkavat sinertää jälleen, joet

katkaisevat kahlchcnsa, muuttolinnut palauvat. Sitten
011 maa vielä jonkun aikasi kuloheinän vallassa ja ilmat
kolkot, tuuliset; sen perästä tulee lämmintä ja sateita,
ja parin viikon, jopa monesti parin päivän kuluessa
kesii stiiipi täyden voiton. Sanoin ci voi selittää, kielin
ei kertoa mitä tunteita tuo uudesti heränneen elinvoi-
man näkö nostaa, ja siihen vielä tulee lisäksi pimene-
mättömän valon vaikutus. Koko kolme kuukautta kcs-
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Tiia sitten Pohjois-Suoniessn yhtä pai viisi. Vokm pai-

tasi, ilta- ja aamu-rusko suutelevat toisiansa. Tässsi
lakkaamattomassa valossa hyötyy kasvikunta ihmeelli-
sellä nopeudella. Orasin, korren, kukan j;i hedelmän
vsiiillsi on vaan yksi ainoa pitkä päivä, ja kun se päivä
on lopussa, kun ensimmäinen hämärä levittäsi peittonsa
lilaan yli, ja on.-innnäineu tuhti tuus alkaa pilkoittasi
iltataivahalla, silloin on ikäänkuin iltakelloin sointi-aika
nurmille ja pelloille, käsky luonnolle jälleenkäydä pit-
källiselle levolleen. Yhtä kerkeiisti kuin se tuli, kato-
aakin myös kesän ihanuus; yksi halhi-yö, yksi pohjosen
puhallus, ja syksy seisoo surullisesti koreassa, karise-
vassa lehtipuvussaan. Syksy täällä tuopi viljan leik-
kuun, viisin ei yhtään viinimarjaa, harvat hedelmät.
Tiilvi tullessaan ei tuo niinkuin Keski-Euroopassa su-
muja ja kolkkoja sateita, se tulee selkeänä, pirteänä,
virkistävänä, ei vihollisena, pikemmin hyvänä liittolai-
sena. Se salvoo siltoja, se tasaa teitä, se lyhentää vii-
lit, se aukaisee pääsemättömät korvotkin ihmisten kul-
jettuviksi. Niin rakas on. meille talvi ynnä sen komeat
pohjosen-palot, sen valkoiset hanget, sen kilisevät kul-
kuset, sen liukkaat sukset ja sen hauska koto-elämä,
ettii jokainen Pohjsin lapsi Etelässä mielellään vaihtaisi
tuon ijankaikkisen kesän yhteen kouralliseen lunta.

Muutamat luonnon tutkijat arvelevat huoman-
neensa että Suomen ilman-ala viime vuosisadan kuluesssi
muka on tullut epävakaisemmaksi, kesät kylmemmiksi)

talvet lauhkeammiksi, ja väli-ajat, syksy seka kevät
pitemmiksi. Jos niin todella on laita, sitten on syy
siihen maan viljol olemisessa jakorpien kaatamisessa, ehkä
mvos ilmavirroissa, joiden synnystä ei ole tietoa. Tal-
vella tuulet enininiiteiikäyvät Etelästä, kesällä Lännestä.
Kuivin on pohjoistuuli, sateisin itä. Valtameren huu-
rut kohosivat yli-iluioihin, sakeneva! avaran manner-
maan yli khissä ja lnskeuviit sieltä sateina maahan.
Vakinainen kesä ja vakinainen talvi aina ulka at itä-
tuulella

Ihmeyttäväinen ja opettavainen on elävän luonnon
taistelu Pohjanperän voimaa vastaan. Jos matkustat
eteläisestä Suomesta pohjoiseen ja niin edespäin Lupin
autioille tuntureille, niin on sinusta aina, jokaisen pc-
liinkulnia-kyiumeneii päähän päästyäs, tuntuva ikään
kuin kulkisit elämästä kuolemaa kohti. Ja päinvastoin
kullankaivaja ja luonnontutkija, Pohjan periltä pala-
tessaan etelämaille, mielestään aivan kuin kulkee kuo-
lemasta elämään. Toden todella ei ole kuitenkaan elämä
missään aivan kuollut: ikilumienkin rajalla so vielä
siinä taistelee.

Suonien maan asema on Pohjoispiirin molemmin
puolin, kylmän ja lauhkean ilma-vyöhykkeen rajalla;
se käsittää siis kumpuistenkin kasvi- ja eläinkunnan.
Kasvit ja elävät saavat täällä kaiken sen puutteen ja
taistelun, voiton ja kadotuksen kokea, jonka alainen
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elämä on näillä Pohjiin perillä. Pohjois-piirin tuolisi
puolen nähdään kasvi-ja eläinkunnan alhaisempki luok-
kia paljon runsaammalta kuin korkeampia. Ei ole sitä,
paikkaa 70:nleveysasteen seuduilla, jossa ci maa-perii
ja kalliotkin viljalta ksisvaisi sammalia tai jäkäliä; vaan
ainoat puut, jotka tuutiiri-lsikcidon yksitoikkoisuuteen
tuovat vsiihettelevaisuuttsi, ovat vaivais-koivu, kataja-
pehko, paju sekä maanpintaa myöten mateleva kuusi.
Toiselta puolen ilma on täynnä tuhannen tuhansia iti-
koita, lukemattomat vesilintu-parvet vilisevät kaikilla
rannoilla, ja vedot ovat upi-rikkaat kaloista.

Ensimmäinen niaanviljelyksen alku nähdään 68:n
ja 69: nleveys-asteen vaiheilla Inarijärven eteläpäässä,
Se ilmautuu ohrsipcllon muodossa: se on rohkea vaati-
mus taisteluun Pohjan perän haltijsille, ja useammin

ohrat lialla kuin kylväjä; mutta ne
ilahuttavat kuitenkin vaeltajan silmää. Samalta rajalta
alkaa vaivainen mänty, ensimmäinen leppä, haapa,
tuomi, raita, vihneinpä myös pihlaja ja koivu, kaikki
arasti pysytellen itsiänsä vuorten päivärinteillä. Päi-
vän-paisteisilla mättäillä nyt jo myös nähdään Pohjan
perän marjoja: ensiksi suo-niuuramist, sitten puoloja,
mustikoita, juovukoita, karpaloita. Vaaraimot, mansi-
kat, orjantappuran marjat sekä maa-muuraimet eli me-
simarjat alkavat vasta Maanselän eteläpuolelta.

Päästyämme 67:nleveysasteen paikoille, onpi kas-
vikunta tunturein suojassa jo suuresti vaurastunut. En-

simmäisct metsät alkavat Kemin joki-notkelmassa; jalo,
korkea honka kohottaikso pilviä kohti. Se tarvitsee
180 vuotta joutuakseen täyteen pituuteensa, sen ikä on
neljättä satsia vuotta; mutta so onkin sitten enemmän
kuin 60 jalkaa korkeudeltaan, neljättä jalkaa lämpimi-
taten. Tästä 67:stä aina 63:cen levcys-astcesen kasvi-
kunta yhä varttuu, voimistuu. Pohjan perän omituinen
kasvisto katoaa jsi jättää sijaa Pohjois-Euroopan ylei-
sille ruohoille sekä puille. Eteläisemmistä puista ha-
Isiva ulottuu pohjaisimmsille. Sitä lähinnä lehmus ja
vaahtera, sitten jalava, pähkinäpuu sekä ora-pihlaja;
vaan tammi, saarni ja ulkomaalta tuotettu saksan-kuusi
eivät menesty muualla kuin pitkin eteläistä rannikkosi.
Hedelmäpuut ovat meillä vaan kylmästä väriseviä vie-
raita lämpimämmiltä ilman-aloilta; ovat ne sentään
usein suotuisat, anteliaat, välistä jalotkin luonteeltaan.
Omenapuu kasvaa hamassa Oulussa asti 65:nleveys-
asteen kohdalla; vaan ei se siellä tuota muuta kuin
kukkia, ei mitään hedelmää. Vasta 63:n asteen pai-
koilla muodostuu kukista lämpiminä kesinä happamia
omenia; 62:sta asteesta aikain omenat kelpaavat sy-ötä-
viksi, 61:sta tulevat hyviksi. Päärynöitä, luumuja, kir-
sikoita kasvatetaan enemmän huvin kuin hyödyn vuoksi.

Violä meidänkin aikanamme on puoli maata suurta
metsää. Mutta ei mikään maa tuhlaa tätäkallista aar-
rettansä niinkuin Suomi. Aikanansa oli metsän raivaa
niinen viljelyksen ensi-työnä; siitä ajasta asti on tsilon-
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poiku yhä vielä metsän vihollinen, kun pitäisi olla sen
suujeliju. Puut metsässä ovat joka miehen haaskatta-
vana Kirves kaataa, sahat hävittää, metsävalkeat polt-
tsivsit, huono hoito turmelee äärettömiä salomaita Ta-
lonpoika kaataa hirsimetsää saadaksensa sen tuhkista
kahdet, kolmet viljat, ja jättää kasken sitten autioksi.
Lapset ja naiset käyvät lehtiä hakemassa lampaita var-
ten; he kaatavat koko puun siksi että olisi mukavampi
sen lehdet riipoa Aika oli ettii niasiiinne sai nietsst-

v kaston, sillä avarat maa-alat ovat. jo aivan lakeina, ja
merikaupunkein täytyy tuottaa laiva-aineensa 10—20
peninkulman takaa

Luonto itsekin on paha metsän hsinskiiu.ju. Koska
metsä, kasvaa tiheästi, niin että ilma ja päivä eivä! enää
pääse juuriin vaikuttamaan, silloin syntyy lätäköltä,
jotka keväällä vuoroin sulavat, vuoroin jäätyvät, ja va-
hingoittavat puiden juurisi. Vähitellen muuttuu koko
metsä vetiseksi korvoksi, puut lahoovat, jsi myrsky sen

kaataa Tällä lailla ovat Kupin suuret salot kadonneet.
Pohjoinen ilma rauentaa kasvikunnan elinvoimaa Met-
siin raunioille syntyy jänkä j;i suo. Suonien alasin on
632 D peninkulmaa metsäisiä rämeitä .jsi 1648 □ penin-
kulmaa metsättömiä rahkasoita Kaikki tämä erämaa
on syntynyt varsinaisen, vahvan metsiin häviöllä, ja
sitii on kolmas osa koko Siionien alaa. Tätä yhä leve-
nevää erämaata vastaan viljelys taistelee ahkerasti, vä-

sy-mätt;i ja lopullisesti voitolla. Hävittsiväiset halisit.

turmeltuneet touot saattavat tätä voittoa viivyttää, vaan
ei estää. Nyt pellot, niityt, tiet sekä asuntopaikat vasta
täyttävät '/,, maan silaa. Tulevan ajan tehtäväksi jääpi
kelvottomaksi muuttuneen kolmannen osan valloittami-
nen viljelyksen omaksi.

Havumetsä on maanviljelyksen emä Sen tuhkiin,
paloon, on Suomalainen ikimuistoisista ajoista saakka
kylvänyt ohransa, joka viljalaji oli ensimmäinen täällä
tietty. Tämä kiertolais-maanviljelys vaati paljon met-
sää, ja vaarojen hongikkoin harvettua astui kansa alem-
maksi ja ryhtyi viljelemään lehtometsän alustaa vilja-
vissa notkelmissa. Lehtometsässä syntyi karjanhoito jsi
vakinainen maanviljelys; ne tuottivat vakinaiset asunto-
paikat. Siitä syystä ovatkin havumetsän ja lehtomet-
sän eri alustat ikään kuin Suomenmaan asuttamista
kuvaava kartta. Tätä nykyä viljellään enimmin ruista,
sitii lähinnä ohraa, sitten kauraa ynnä hiukka nisua
seksi tattaria Potaatit, jotka tuotiin maahan noin vuo-
sisata takaperin, antavat nyt 1/3 kansan ravintoa; nii-
den verralla ovat muut juurikasvit ynnä myös herneet
ja kaalit siivun vähäpätöiset Tärkeämpi maanviljeli-
jälle on pellava, hamppu ja humala ynnä tuo pikkui-
nen tupakka-maa talonpojan navetan päiväpuolella

Metsästys ja kalastus olivat niaan silku-clatuskoi-
not ja kasvattivat rohkean, vaivoja pelkäämättömän
kansan. Molemmat ovat ne kuitenkin huonontuneet
huonontumistaan. Metsiin vilja on harvennut metsiin
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harvetessa,kala on paennut pois metsättömiltä rannoilta,
joilla ei ollut enää entinen matojen ja toukkien paljous
tarjona hänen ravinnokseen. Jalo hirvi on melkein su-
kupuuttoon hävitetty ju nähdään nyt vaan aika ajoin
syrjäisillä takamailla. Vielä pitää kuitenkin metsiin

kultsiinen kuningas, mahtava mesikämmen, ikivaltansa
Suttu ahdistellaan maan pahimpana vihollisena. Ket-
tuja, ilveksiä, saukkoja, näätiä, oravia, jäniksiä ynnä
muita pyssymiehen tavallisia saaliita saadaan joka vuosi
suurin määrin. Siimoin hylkeitä pitkin merenrantaa.
Harvinaisempi ou ahma; harvinaisin kaikista ennen
muinoin tiheässä asuvsi majava. Muuten on Suonien
eläimistö sama kuin muusillakin Pohjois-Euroopassa.
Koti-eläimet ovat samat kuin Skandinaviasssi; mutta
peura ei viihdy tällä puolen pohjois-piiriä, Erittäin
ansaitsee mainitsemista Suomen pieni, ulkonäöltään mi-
tätön, mutta erin-omaisen kestävä hevonen, jolla on

tärkeä osa monessa Suomen ratsumiesten mainioim-
mussa voitossa.

Lintulajeja luetaan 237; niissä 29 petolintua joi-
den rosvopäällikkönä on suuri maa-kotka eli kokko.
Joskus kuuluu satakielisen ruikutus Snomen eteläisellä
rannikolla; Laatokan rannalla on se yleinen. Vähem-
min vaihtclevahien säveliltään, mutta ihastuttavan su-

loinen on myös kyntörastaan laulu autiossa metsässä,
valoisalla kesä-yöllä.

Mateliaisia on vähän, ja ainoasti yksi käärme myr-
kyllinen. Kalat puolestaan ovat monilajiset, monilukui-
set, ja tärkeitä asukkaita niin vesirikkaassa maassa.
Suurimmat heistä ovat monni Hämeen järvissä jasampi
Laatokassa. Lohi nousee kaikkiin jokikin ja saadaan
monesta järvestä. Siikasi löytyy täällä myös runsaasti.
Sillin vaellukset oi enää ulotu tänne Itämereen, mutta
hänen pienempi sukulaisensa silakka eli haili vilisee
pitkin kaikkia merenrantoja, ja on, ynnä järvissä asu-

van muikun kanssa, kansan yleisenä särpimenä. Lu-
kuisimmat on sekä suolaisessa että suolattomassa vedessä
hauki — vedensusi — ahven,kiiski, lahna, säynäjä, särki,
salakka; harvemmaisia kuha ja nahkiainen. Valtame-
ren kaloista nähdään meidän rannoillamme ainoasti
turska, kammelias ja simppu. Joskus eksyy tänne joku
valaskala taikka meri-sika ja hämmästyttää kalastaja-
väkeä.

Alhsiisista elävistä on äyriäinen eli krapu yleinen
eteläisessä ja keskimmäisessä Suomessa, Mehiläis-hoito
on joutunut unohduksiin; sitä viljellään nyt enää vaan
muutamin seuduin eteläisellä rantamaalla. Kotisirkka
on tuttava ystävä talonpojan tuvassa, ja sääski eli itikka
koko Pohjsm perän vitsaus. Alimmaiseen eläinkuntaan
kuuluvista asuu melkein kaikissa Suomen joissa helmi,
piillen mutaisessa simpukassaan, ja pyydetään vielä
joskus koristeeksi rouvasväen korvarenkaisin.
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Kaikki tämä näyttää meille maan, jossa ihmisen
täytyy hankkia eläkkeensä maasta ja vedostit lakkaa-
mattomalla taistelulla. Niin vähä on täällä Eteliin
suloisesta ihaiumdestsi ja suruttomasta viljavuudesta, ettii
Suomessa ilo on kerkeä päiviin kujanne, rikkaus ihme-
satu, ja luonnon kirkkahin kauneus hetken-aikuinen
unennäkö. Ankara vakaisuus ja alakuloinen hymy sekai-
sin, semmoinen on aina Suomen kasvoin muoto. Sen
ihanuus on usein vaalakka niinkuin pohjosen palo,
kylmä niinkuin valkean hangen loisto, autio ja niietis-
keleväinen niinkuin synkkä kuusikko. Toinen puoli
sen elämätä on peitetty pimeään yöhön, toinen puoli
paistaa sammumattomassa valossa.

Voipiko rakastaa maata niin kolkkoa, niin kyl-
mää, niin paljon itsensäkieltämistä vaativaa? Kysy tältä
kansalta, jonka Luojan sallimus on asettanut tänne
Pohjiin iierän raukoille rajoille, ja sinä saat sen vas-
tauksen: ...Me sitii rakastamme yli kaiken muun, sillä
sen hyväksi taidamme kaikki uhrata. Me sitä rukiis-
tamme, koska so on meidän juuremme ja meidän olen-
tomme perustus, ja me olemme semmoiset, mimmoisiksi
tämä maa on meidät luonut — tyly. kylmä, taistele-
vainen kansa — mc olemme sulava lumihanki, joka
janoo päivää ja avaa sylinsä koittavalle aamuruskolle.

Kansa.
Tää kansa, jolla on asuntonsa Suomen harmaaki-

viscllä perustuksella, on vanhin tietty asukas itiiisessä,
pohjoisessa ja suureksi osaksi myös läntisessä Euroo-
passa Se oli noilla mailla laajalta levinnyt ennenkai-
ken historian alkua, ennen kaiken tarun alkua. Se
häämöittää siellä näköpiirin ja muistin hämäränä, utui-
sena peränä. Sitä jo kohta meidän ajanlukumme alussa
tavataan Fen'in eli jFV»'in nimellä, jonka alkujuurena

on keltiläinen sana fen — soturi. Itse puolestaan se
on aina nimittänyt itseään Äimiksi, Saarelaisiksi, Suo-
malaisiksi — joka laajalta löytyvä nimi on synnyttänyt
paljon väitettä, vaan vielä jäänyt selitystä paitsi. Ja
tästä kansasta, jonka asunnot puolen maan-osammekä-
sittivät, ovat molcmmsit yllämainitut nimet viimeinkin
tulleet perinnöksi Itämeren notkelman koilliskulmalle,
keltiläinen nimi Finlandina, oma Suomena cli Suomen-
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maana. Suomen kansa itse on ikivanhasta muinais-
ajasta aikain yhä peräynyt kaakosta luoteescn päin,
Median vuorilta Altain tuntureille, Altaista Uralille, ja
sieltä Eurooppaan. Koko tällä pitkällä tiellä, jota he
kulkivat, on jokapaikassa kansa-tähteitä, joita nyt ai-
noasti kielitutkija saattaa keksiä ja yhdeksi heimokun-
naksi yhteen lukea. Enin osa Venäjän avaraa alaa,
joka ennen muinoin oli suomensukuisten kansain asun-
tona ja valtana, on ikään kuin täyteen kylvetty näitä
katoavia kansatähteitä, jotka vähitellen sulauvat slavi-
laiseen kansallisuuteen. Ainoasti Suomen- ja Pohjan-
lahden rantamailla on voimallisempi, jalompi-avuinen
jäännös tuosta muinaiskansasta — Virolaiset ja Suo-
malaiset — löytänyt turvapaikan merien ja jäiden ta-
kana, jossa heidän on onnistunut kohota korkeammalle
sivistyksen kannalle. Virolaiset, pitkät ajat vastaan
ponnisteltuaan, kukistettiin saksalaisten ritarein vallan
alle ja saivat palvella näitä perintö-orjina. Suomalai-
set samaten, kovan vastarinnan perästä, joutuivat Ruot-
salaisten alamaisiksi, ja saivat, heidän kauttansa länsi-
maisen sivistyksen.

Madjarit ja Bjarmit ovat ainoat suomensukuiset
kansat, jotka ovat valtakuntia perustaneet. Kaikki
muut ovat olleet valtiollista perustamiskykyä vailla.
Enin osa niitä kansoja, jotka v. 862 kutsuivat Rurikin
Ilmenjärven rannikoille, oli Suomalaisia, vaan kuiten-

kaan ei syntynyt silloin suomalainen, vaan slavilainen
suurivalta.

Lappalaiset pois lukien, ovat kaikki länsisuoma-
laiset kansat olleet sotaisat, mutta heidän sota-intonsa
on käynyt suojelukseen, ei valloitukseen. Kolme erää
täytyi Ruotsalaisten tuoda tänne sota-aseensa, ennen
kuin saivat harvasti asutun, keskinäisistä eripuraisuuk-
sista hajanaisen Suomenmaan valtansa alle.

Silloin oli ristiretkien aikakausi, jolloin taivaalli-
nen autuus palkitsi sotaa kirkon vihollisia vastaan.
Rooman kirkko tahtoi laajentaa alustaansa Pohjan mailla,
voidaksensa pitää vastapainoa Kreikan kirkolle, joka
yli Venäjän oli levinnyt. Ristiretkeläis-parvia kiivaili
kaikille Itämeren rantamaille. Äsken kristin-uskoon
kääntynyt Ruotsi, joka ei vielä ollut vikingi-aikaansa
unohtanut, nousi paavi Hadrianus IV:n käskystä ja
ryntäsi palavalla uskonkiihkolla Suomen pakanain
päälle. V. 1157 Ruotsin ja Götin kuningas Eerik Jed-
vard'inpoika, Pyhä liikanimeltään, valloitti verisellä
voitolla Suomen niemen lounaiskulman ynnä osan etelä-
rannikkoa. Turun linna perustettiin; Suomalaiset ajet-
tiin kastettavaksi Kupittaan lähteelle; Englantilainen
Henrik tuli Suomalaisten ensimmäiseksi uskonsaarnaa-
juksi, ensimmäiseksi marttiraksi, ainoaksi pyhäksi-mie-
heksi ja semmoisena maamme suqjeluspyhäksi.

Vanhsi, taruissa mainio Kainulais-kansa oli jo tie-
tymättömiin kadonnut, ja tähän aikaan asui Suomessa
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ksiksi keskenään heimolaista, puoli-metsäläistä kansasi:
Karjalaiset mäsin itäisellä, Hämäläiset eteläisellä jsi län-
tisellä puolella Nämät kansat olivat alin-omaisessa
Bodassa keskenään, ja Karjalaiset, joilla oli Ndvgorod'in
Slavilaiset liittoveljinä, olivat karkoittaneet Hämäläiset
pois erämailta Laatokan eteläpuolella Molemmat hei-
mot olivat urhokkaat ja sotaisat, varsinkin hirmuiset
olivat heidän vikingi- eli merirosvo-laivastonsa; mutta
kumpikin olivat ne säännöllistä hallitusta vailla. Ile
tottelivat suvun-vanhimpiansa, sota-aikoina hehnon-van-
himpiansa, samaan tapaan kuin muinoin clariii Skot-
lannissa; mutia heillä ei ollut yhteistä kuningasta, he
eivät rakentaneet kaupungeita, eikä linnojakaan muita
kuin ympärysvalleja jyrkille vuorille. He olivat met-
sästäjiä, kalastajia, kaskenviljolijöitä, puoleksi paimen-
tolaisia, puoleksi vakinaisilla paikoilla asuvia, tunsivat
metallien käyttämisen ja kehuttiin ikivanhoista ajoista
taitaviksi sepiksi.

Kaikki tämä osoittaisi alhaista siv islyskantaa, jos
emme samassa kuitenkin lapsiisi näillä kansoilla ih-
meellisiä muistelmia ja itämaan taruja, ikäänkuin jään-
nöksiä muinaisesta korkeammasta sivistyksestä. Sen
verran kuin sopii päättää runoista, jotka meidän aikoi-
himme asti ovat Karjalan runoniekkani muistossa säi-
lyneet, olivat Suomen pakanat auringon- ja tulen-pal-
velijoita, samoin kuin useimmat Itämaan kansat, jakai-
kissa heidän muinaistaruissaan ilmautuu liikuttava rak-

kaus valoon. Pitkä, talvinen Pohjolan yo oli täyttänyt
heidän mielensä hirmukuvillaan; heidän loitsutaitonsa
oli peloituksena naapurikansoille. Itse he lujasti us-
koivat ettit ihminen sanalla saattaa hallita luonnonvoi-
mia, jopa ettii sana se on luonut koko maailman. Ho
eivät palvelleet luonnon ulkonaista ilmaumaa, vaan sen
sisällistä, jumalallista henkeä, ihmishengen kuvaa. .Met-
siin jumala Tapio, veden jumala Ahti, taivaan hallitsija
Jumala, jonka nimi sinen muuttui kristittyni Jumalan
nimeksi, kaikki nämät olivat eleiiientteilhnsa sidottuja,
personoittuja luonnonvoimia Kaikilla kappaleilla, niin
Suomalaiset luulivat, oli henki: jokaisella puulla, joka
lähteellä oli elävä haltijansa, joka ei kuitenkaan voi-
nut elää erillään puustansa tai lähteestänsä. Se oli
lempeä luonnon-usko, jonka vaikutus myös ilinautui
lempeissä perheellisissä oloissa. Harvassa kansassa näh-
dään luonnon-usko näin henkisessä muodossa. Ei ollut
temppeleitä, ei jumalain kuvia; oli viisaita tietäjiä, ei
pappeja Pyhien järvien tai lähteitten äärellä, pyhillä
vuorilla, pyhissä lehdoissa uhrattiin metsän-aiitiiniä tai
niaan lahjoja näkyväisiin kappalcisin kätkeyneille nä-
kymättömille hengille.

Kaiisan taruissa suuret sankarit vähitellen siirtyi-
vät ominaisten jumalien sijaan. Ile olivat sankareita
runointaidossa ja viisauden tiedossa: kuikista kuuliii-
simpana Kalevalan sankarisuku, runoin isä »Väinä-
möinen ja ikitiikoju Ilmarinen, Skandinavein Oilin oli
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viisain mies, sentähden kun hän samassa myös oli väke-
vin uros. Suomalaisten oli väkevin uros,
sentähden kun samassa oli viisain mies. Siinä onkin
pää-raja, joka eroittasi Suomalaisten maailman-katsan-
non skandinavilaisesta taikka ylimalkaan arilaisesta,
joka aina on pitänyt miekkamelskeen sankarivoiman
omana ilmaumana. Suomalaisten mielestä sankarivoima
on henkistä luonnetta: henki se hallitsee koko maail-
maa, väkevyys on vaan viisauden seuraus, ja väkevyys
ilman viisaudetta tulee, niinkuin Lemminkäisessä ja
Kullervossa, naurun-alaiseksi tai turmiolliseksi. Ihmeen
syvää totuutta suomen kansanruno osoittaa siinäkin,
että se sallii rakkaimpienkin sankareinssi, viisaimpien-
kin kaikista kuolemiin-alaisista, joskus joutua mielet-
tömiin tekoihin ja pilkattavaksi. Kaikki ihmisviisaus
kumartuu nöyrästi korkeamman järjen eteen, tunnus-
taen voimattomuutensa ja sokeutensa sen verralla.

Karjalaiset ovat kansantarut säilyttäneet; Karja-
laiset ovat Suomen runokansa ja samassa myös Suo-
men varsinainen sivistyskansa, verrattain puheliaat,
hilpeät, avosydämisct, kuvsistellcn kaikkia ulkonaisia
vsiikutuksia samoin kuin heidän järvionsäkirkas pinta.
Hämäläiset ovat hitaita, umpimielisiä jsi jyrkästi itse-
päisiä jöröjä, mutta samassa lujempaa mielenlaatua kuin
heimolaisensa; kovat ja sitkeät vastaan-ottaniaan ulko-
naisia vaikutuksia, aivan kuin hiekkakankaat heidän
saloissaan. Tämä eriluontoisuus Suonien kansan päivä-

ja yö-puolessa, siksi niitä sopisi sanoa, on ollut erittäin
tärkeä. Sillä Karjalaisilla idässä on ollut sivistymät-
tömiä ja viime aikoihin asti vihollisia kansoja rajanaa-
pureina. Hämäläiset lännessä puolestaan ovat olleet
koko ruotsin mahtavuuden ja länsimaisen sivistyksen
voiman alaiset. Tämä seikka toiselta puolen on Suo-
nien sivistyksen edistymistä suuresti hidastuttanut; toi-
selta puolen on se Suomen kansallisuuden paremmin
säilyttänyt.

Vuonna 1157 ei ollutkaan vielä mitään Suomen
kansaa olemsissa; ainoasti kaksi puoli-metsäläistä, kes-
kenään sotivaa heimokuntaa Suomessa. Historia se on,
joka kansanhengen kasvattaa. Nykyinen Suomalais-
kansa sai alkunsa silloin, kun Hämäläiset ja Karjalai-
set, joilla oli yksi kieli, yksi sukuperä, tunsivat toinen
toisensa veljikseen, kun he olivat molemmat suljetut
yhden valtakunnan, yhden kirkon, yksien lakien ja
yhden kotimaan piirin sisälle. Tämä kaikki oli tapah-
tunut 14:nvuosisadan alussa.

Hämäläiset lujasti vastustivat kristin-uskon tuon-
tia ja Ruotsin vallan leviämistä. Koko 90 vuotta puo-
lustivat he itsepäisellä vimmalla vapauttansa ja koti-
maisia jumaliaan. Ruotsin voima oli lamassa sisällis-
ten kruununperintö-riitain tähden; turhaan paavit ju-
listivat bulliansa, turhaan dominikolainen Tuomas täällä
saarnaeli tulella ja miekalla. Koskipaikoilla 13:tta vuo-
sisataa kristin-usko ja ruotsin valta Suomessa näkyivät
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olevan hukassa; mutta samaan aikaan juuri nousi Mainiin
rannalla Folkungi-suvun peri-isä Birger Jarl ja yhdisti
kaikki Ruotsin voimat väkevään käteensä, Rooma hou-
kutti hänet liittolaisekseen, kaupan hinnaksi luopuen
muutamista veroista ja ylivaltsi-oikeuksista;' jarli pur-
jehti meren taakse v. 1249, voitti Hämäläiset jarakensi
linnan, Hämeenlinnan, heidän maansa sydänpaikkaan.
Ruotsissa valvottava kuningasvaali keskeytti hänen
voittoretkensä; vaan 44 vuotta sen perästä vei hänen
pojanpoikansa sotamarski, Torkel Knuutinpoika, taas
toisen ristijoukon meren yli, täytti Jarlin yrityksen,
voitti Karjalaiset ja liitti kokoon TViipurin muurit
Itä-Suomen hillittimeksi ja turvaksi. Verikasteen pe-
rästä seurasi vesikaste; koko Etelä-Suomi joutui paa-
vin ja Ruotsin vallan alle, jotka sitten, sitä myöten
kuin maan asutus leveni, vuosisatojen kuluessa tunkeu-
tuivat yhä edemmäksi maamme sisempiin ja pohjoisiin
seutuihin.

Tällä tavoin oli Ruotsin valta tullut naapuriksi
Venäjän vallan sydämelle, mahtavalle Novgorodille,
joka oli laskenut allensa Bjarmien maan jakatsoi Kar-
jalaiset veron-alaisiksensa. Rooman ja Kreikan kirkon
uskonsaarnaajat kilvoittelivat my-ös meidän maassa, ja
tämä kaksinainen, sekä valtiollinen että uskonnollinen
kilvoittelu synnytti sotia, jotka, välistä pitemmäksi,
Ar älistä lyhemmäksi ajaksi levähtäen, kestivät viisi vuo-
sisataa; kaiken sen ajan oli Suomi verisenä Eris-omc-

Nana, Rauhanpäätökset sanottiin ijan-ikuisiksi, mutta
olivat todentodella ainoasti sotilakkoja. Ensimmäinen
rauhan päätös, Pähkinälinnassa v. 1323, halkaisi Karja-
laisten maan kahteen puoliskoon, venäläiseen ja ruot-
salaiseen, ja siitä ajasta yksi osa Karjalan heimokuntaa
ijäksi päiviksi erosi muusta Suomesta. Silloin säätty
raja pysyi voimassa vuoteen 1617, jolloin Ruotsi Stol-
bovan rauhasovinnossa taas sai yhden osan Karjalaki
lisään, nimittäin valloitti Inkerinmaan, siirsi Suomen
rajan Laatokan rantaan asti, ja sulki Venäläiset Itä-
merestä, Tämmöisenä pysyi raja sitten taas vuoteen
1721, jolloin Ruotsi Uudenkaupungin rauhasovinnossa
luopui, paitsi Liivin- ja Vironmaasta, etuvarustukses-
taan Inkeristä sekä vahvasta rajalinnastansa "VViipurista
ynnä sen alle kuuluvan läänin kanssa. V. 1743 siirsi
Venäjä rajansa Kyminjokeen asti, ja v. 1809 se tähteet-
kin sai haltuunsa.

Tällä tavoin ovat molemminpuoliset naapurit,
Ruotsi ja Venäjä, kumpikin vuorostaan vähitellen niel-
leet Suomen suuhunsa, edellinen 136:n, jälkimmäinen
106: n vuoden kuluessa, josta näkyy että meidän maa
on ollut sitkeä ruokapalanen. Jo v. 1703, uuden pää-
kaupunkinsa perustukset laskettuaan, präntätti tsaari
Pietari mctaljin, jossa nähdään meren jumala, kolmi-
haarukka kädessään, ja yrmpärillä reunaa myöten nää
uhkaavaiset, profeetalliset sanat: Ecce, Finniä, triden-
tem! Se ennustus kävi toteen, Suomi sai kokea koi-
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mihaarukan voimaa, mutta Aleksanteri I oli oikeamie-
linen ja jalosydäiiiinen; hän yhdisti v. 1811 jälleen Suo-
meen ne osat, jotka siitä v. 1721 ja 1743 oli erilleen
tempaistu, ja antoi meidän maalle näin tavoin taas 1617
vuoden rajan.

Valtijain taistelutanterena jaloin poljettuna ja rikki
raadeltuna, Suomi ci suinkaan voinut liioin kiittää
onneansa. Kerta kertansa perästä hävitettiin sen vil-
jelys mustan mullan tassille, kohosi jälleen ja hävitet-
tiin uudelleen. Suomi maksoi Kustaa Aadolfin mai-
neenpuolilla viljavaroillaan ja 100,000:npoikansa verillä.
Vielä kalliimman hinnan se maksoi Kaarle XII:n voi-
toista, ja vielä, sittenkin kun hän oli voitettu, taisteli
yksinään, kenenkään auttamatta, viimeiseen veripisa-
raansa asti. Nälkä ja rutto aina samosivat sodan jäl-
jissä, mutta ei mikään voima saattanut murtaa kansaa,
joka kätkyestä aikain oli oppinut puutetta kärsimään
ja kestämään. Kerran kertansa perästä tarjosi sille
milloin Tanska, milloin Puola, milloin Venäjä apuansa
ja Buojaansa, houkuttaen sitä vapauttamaan itsensä lii-
tosta, jonka kautta se yhä joutui häviön partaalle;
mutta Suomi aina itsepäisesti ja uskollisesti kielsi ja
piti kiinni velvollisuudestaan. Ei ole Suomi yhtään
ainoaakaan kertaa nostanut kapinaa laillista hallitustaan
vastaan. Kaksi kertaa, 1457 ja 1596, on se kyllä ollut
kahteen eripuraiseen eriseuraan jaettuna, jotka kumpi-
kin pitivät oman kruununpyyläjänsä puolta; mutta mo-

lemmat kerrat oli tähän ainoasti se syynä, että oltiin
kahden vaiheella kumpiko oli laillisen esivallan oikea
omistaja, Kolmannella kerralla, v. 1788, osa sotavoi-
man päälliköitä nousi kuningastansa vastustamaan;
mutta koko kansa niinkuin yhdestä suustansa ilmoitti
vihastuksensa siitä ja tuomitsi heidän rikollisen tekonsa
ansion mukaan.

Vaan ci Suomi sentään ole seurannut valloitta-
jiensa lippua orjan tai aseen tavalla, jolla oi olisi omaa
tahtoa. Se sai ensimmäiset valtiolliset oikeutensa v.
1362; silloin Ruotsin kuningaskunta oikeastaan vasta
oli. liittovalta, jonka puoli-itsenäiset maakunnat eivät
totelleet mitään muuta hallitusta kuin sitä, jolle itse
olivat antaneet suostumuksensa. Suomi pääsi näiden
entisten maakuntain vertaiseksi, sai ottaa osaa kunin-
gas- ja valtionhoitsija-vaaleihin sekä veroin säätämiseen,
jti lähetti edusmichensä yhteisille valtiopäiville. Halli-
tuksen ja kansan vallan raja oli sangen sekava; hallit-
sijat olivat usein sangen itsevaltaiset jsi päätösvalta val-
tiollisissa asioissa oli Tukholmassa. Mutta maamme
erinäinen asema meren takana, sen avaruus, ja mahtava
katolinen piispa Turussa, joka katsoi kunnian-asiakseen
pitsiä Suomen puolta, tekivät että meillä oli monessa
suhteessa itsenäiset olot. Tämä seikka muuttui silloin
kun Ruotsi tuli vaalivaltakunnasta perintövallaksi. Kus-
taa Waasan ajasta aikain oli Suomi todellinen Ruotsin
alusmaa, mutta yhä kuitenkin semmoinen alusmaa, joka



23

Helsingin maapäivillä 1616 lausui vapaat sanansa Ruot-
sin kansalle ja jota aina pidettiin valtakunnan toisena
pää-osana,

Keski-ajalla mainittiin meidän maata välistä hert-
tuakunnaksi, Juhana 111 koroitti sen suuriruhtinaskun-
nan arvoon. Hallitusmichinä oli sillä linnan-isännät
Turussa, Hämeenlinnassa, Raseporissa, Kas-
telholmassa, Kokemäenkartanossa, Korsholmassa ja Olo-
vinlinnassa eli Savonlinnassa; Kuusisto oli piispan lin-
nana, Näistä linnan-alueista syntyi sitten, tiheään muu-
tellen, nydtyiset kahdeksan lääniä, kukin maaherransa
karttavana, ja ylin hoito uskottiin viimein pääkuver-
nöörille. "Uuden-aikuiset keskuskunnalliset olot vah-
visti Suomessa Kustaa Aadolf ja järjesti Pietari Brahe
«kreivin ajalla." Ruotsin laki oli tullut muinaisten,
pakanuuden-aikuisten oikeustapojen sijaan, ja tämä laki
oli lujasti rakennettu vapauden perustukselle, eikä mit-
kään väärinkäytökset, ei mikään pappisvalta, mikään
soturivalta, mikään aatelisvalta sitten voinut saada
kumoon näitä sen jaloja peri-ajatuksia: että joka ihmi-
sellä on oikeutensa ja kaikki ovat lain edessä yhden-
vertaiset, joiden turvassa Suomen kansa on varttunut
vastaista onneansa kestämään. Orjuus, joka ci täällä
ollut koskaan ollut raskas, hävitettiin jo v. 1335. Koko
muu Eurooppa sai vielä pitkät ajat huokaella perintö-
orjuuden kahleissa; Suomi ynnä Ruotsin ja Norjiin
kanssa saa kehua kunniaksensa, että tuo häpeällinen

ies ei ole sen hartioita koskaan painanut, Vuodesta
1335 aikain on joka orja, niin pian kun on astunut
Suomen maalle ja tullut sen lakien suojan alle, ollut
vapaa mies.

Katolinen kirkko Suomessa, jonka Hemming piispa
järjesti ja joka Maunu Tavasfin aikana kohosi korkeim-
milleen, osoitti, alku-aikaisten verikasteitten perästä,
lempeätä, maan sivistymistä harrastavaa luonnetta, Tu-
run hiipsm kantajat olivat ihmeyttävä jakso jaloja, koti-
maata rakastavia miehiä, ja harvat luostarit, joista fran-
ciskolais-luostari Raumalla jabrigittalais-luostari Naan-
talissa ovat kuuluisimmat, vaikuttivat paljon hyvää
kouluillaan sekä laupiailla laitoksillaan. Katolinen
kirkko meillä sortui valtiollisten myrskyin ahdistaissa;
se oli vielä kansalle rtrkas, ei, niin kuin muissa maissa,
joutunut inhottavaksi vallanhimonsa ja tapainturmionsa
tähden. Uskonpuhdistus tapahtui hiljaa, ilman myrs-
kyittä; — köyhä maisteri, Pietari Särkilahti, on sen
ainoa tietty asian-ajaja; mutta vuosisata kului ennen
kuin hänen saarnansa siemen oikein juurtui. Koko 16:s
vuosisata oli vaihe-aika, täynnä jaloja, vaikka vielä
epäselviä parannus-tuumia, horjuvainen valtiollisissakin
samoin kuin uskonnollisissa asioissa. Suomen sivistys
näkyi pikemmin taastuvan kuin edistyvän, mutta kun
tuumat olivat selvenneet Kustaa II Aadolfin, Kristiinan
ja kolmen Kaarlen aikoina, niin alkoi evankelinen
uskonto näyttää mahtavaa voimaansa. Tämä uskonto
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oli nyt tullut kansan omaksi; se virtaeli elämän kaik-
kien suonien läpi, se loi kirjallisuuden alun, se vihki

yliopiston, se opetti jokaiselle lapselle Suomessa tuon

vielä harvinaisen lukutaidon, Agricola raivasi suomen
kielelle tien kirkon, kirjapainon ja yleisen sivistyksen
aloille. Juuston piirsi Suomen historian perustuspiirit,
Rothovius lausui siunauksen Turun alkavalle sikate-
mialle, Gezeliukset rakensivat kirkon järjestyksenperus-
tukselle, lujalle kuin kallio.

Ruotsin suuret kuninkaat kohottivat myös Suo-
malaisten kansallistuntoa, Kylmäverinen vakavuus, sit-
keä voima ja kuolemata pelkäämätön urlious, jota mei-
dän miehet tällä myrskyisellä ajalla osoittivat, ansaitsi
heille paikan Euroopan kuuluisimpain soturein rinnalla,

Heidän sota-oriinsa ovat juoneetTonavasta jaRheinistä,
Wciksel-, Neva- ja Moskova-joesta; heidän mustasar-
kaiset rivinsä ovat kestäneet kahakoissa Pappenhchnin
AValloneja, Kronenberg'in „ikivoittoisia," Juhana Kasi-
mir'in puolalaisia husaareja vastaan; heidän luunsa val-
kenevat melkein kaikilla Euroopan sotatanterilla aina
Ukrain'iin asti. Maailma, joka nyt melkein on unoh-
tanut heidän niinensä, silloin vapisi joka kerta kun
kuuli heidän „hakkaa päälle"-huutonsa. Heidän salois-
tansa läksi mainioita sotapäälliköitä,myöhempinä aikoina
myös kuuluisia valtiomiehiä, Mutta heidän" kulumat-
tomin kunniansa on kuitenkin aina ollut siinä että he
raivasivat Pohjan perän korvet viljelysmaiksi.

Vuodelta 1721 alkoi uusi ajanjakso, jolla Suomi

ynnä Ruotsin kanssa oli vapaavaltana, kuninkaaksi
nimitetyn presidentin johdon alla. Entinen mahtavuus

oli nyt rauennut, lohdutteeksi otettiin vapaus. Tää oli

hyödyllisyyden aikakausi. Ojitettiin soita kuiviksi, mur-

rettiin metalleja vuorista ja perustettiin tehtaita. Suo-

menmaa edistyi edistymistään, vaikka kaksi hurjasti

aloitettua sotaa tuli esteeksi; meidän maassamme nyt

alkoi tiedemiehiäkin syntyä.
Viimein vihdoin jäi vaan tyhjä nimi vapaus-ajasta

jäljelle ja Kustaa lILn loistoisat päivät koitti. Suomi

vaurastui, kaupungeita rakennettiin, meidän laivamme

alkoivat kyntää kaikkia meriä, ja laulun sävel kajahti
Auran rannoilta. Mutta vielä kerran syttyi, Kustaa
Hl:n ja Katarina II:n välillä, rohkea taistelu herruu-

desta Pohjan mailla, Suomi taas tuli sotatantereksi —
näki voittoja, näki tappioita, näki kuningasta petettä-

vän Anjalassa, näki hänen kostavan Yhdistys-ja Vakuu-

tus-säännöllä, jakaatuvan Ankarström'in luodista. Suu-

ren Vallankumouksen laineet alkoivat Pariisista levitä

maailman yli. Franzen ja Chorseus tervehtivät ihmis-

kunnan uudestisyntymistä nuoruuden palavalla innolla;
mutta valtiaat eivät nähneet muuta kuin tuon punaisen
kummituksen ja kokivat kukistaa sitä sillä että kahlit-
sivat ajatuksen vapauden. Uskollisena kuin aina seisoi
kuitenkin Suomi nuoren Kustaa IV Aadolfin edessä,
unohtaen hänen hakauksensa ja hänen valtiollisen kvl-
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luutensa, muistaen ainoasti oman velvollisuutensa. Tuli
silloin se päivä, jolloin Napoleon ja Aleksanteri I het-
keksi löivät kättä Tilsifissä v. 1807, ja se kädenlyönti
määräsi Suomen vastaisen kohtalon. Kustaa TV Aadolf
muka piti rangaistaman vihastansa Napoleon'ia vastaan,
mutta todenteolla se oli monisatavuotinen ajatus, joka
täytetyksi tuli, koska Ar cnäjän sotajoukot Helmikuulla
1808 marssivat Suomen rajan yli, ja meidän maamme,
urhoollisimman vastarinnan perästä, liitettiin yhteen
Aleksanteri I:n äärettömän valtakunnan kanssa.

Ennen jo kuin Ruotsi, kaatuneen valta-istuimen
raunioilla seisoen, suostui Haminan rauhasovintoon,
jossa Syysk. 17 p. 1809 antoi Suomen omaksi Venäjän
keisarille, oli tämä kutsunut maamme säädyt kokoon
Porvoosen ja siellä, pärmäkirjalla, jolla on vapaitten
Uittomiesten välillä tehdyn sovinnon arvo, vakuuttanut
Suomelle edelleenkin omat lakinsa japerustussääntönsä,
sillä ehdolla että se muuten olisi eroittamattomassa
yhteydessä Venäjän valtakunnan kanssa. Suomi puo-
lestansa oli vannonut uskollisuusvalan keisarille, suuri-
ruhtinaalleen; tälle sovinnolle perustautuu maamme
nykyinen valtiollinen aseina.

Tästä lähtien alkoi Suomen kansa, „koroitettuna
kansojen joukkoon," astua uusia teitä. ijältänsä
ollen, on se valtiollisissa suhteissansa kuitenkin vielä
varsin nuori, ja jokainen siemen vaatii itämisen aikaa.
Vuodesta 1809—63 oli täällä' virkavallan aika, jolla

virkamiehillä yksin oli sanan sija, maan säädyt olivat
aivan ääneti. V. 1863 kuului jälleen, perustuslaissa
säätyllä tavalla, kansan ääni niillä valtiopäivillä, jotka
maamme jalomielinen suuriruhtinas oli kokoon kutsu-
nut, lopettaen lainsäädännön viisikymmenvuotisen unen-
ajan, ja v. 1869 sama suuri hallitsija laajensi Suonien
perustuslain, tehden valtiopäivät määrä-aikaisiksi. V.
1812 muutettiin maan pääkaupunki ja 1828 myös yli-
opisto Turusta Helsinkiin, jossa erinäiset valtiolaitok-
semme vähitellen ovat saaneet nykyisen muotonsa.

Suomen kansa, kansatieteelliscsti katsoen, on se,
joka kieleltään ja sukuperältään kuuluu varsinaisesti
suomalaiseen kansakuntaan, nimittäin veljeksiksi liit-
täymeet Karjalaiset ja Hämäläiset, ynnä myös Lappa-
laisten, Kainulaisten ja jälkeläiset. Mutta
Suomen kansaan, historialliselta, kansalliselta ja val-
tiolliselta kannalta puhuen, ovat yllämainittujen lisäksi
vielä luettavat ikivanhoista ajoista täällä asuvat ruot-
salaiset siirtolaiset ynnä myös meidän kanssamme yh-
teen sulauneet muuttolaiset muista maista, varsinkin
Saksasta ja "VVenäjältä. Ruotsalainen väestö on ijäl-
tänsä kolmeen lahkoon jaettava. Vanhin on se Ahve-
nan saaristossa, sitten Uudellamaalla, viimein Poh-
janmaalla.

Varsinaisesti suomalainen väestö on luvultaan mo-
nin verroin suurempi; se se onkin siis muodostanut
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koko kansan yleisen mielenlaadun ja ulkonaisen näön
kaltaisekseen: suomalainen on maammeasukasten lyhyt-
läntäincn, hartiokas, jäntevä vartalo, kalvakaa iho, pruu-
ninen tukka, vakava, hidas ryhti, totinen, miettiväinen
luonne ja tuo käsityksen likaisuus, jostakansamme sil-
määnpistävät viat ja silmäänpistävät hyvät avutkaikki
ovat saaneet syntynsä.

Varsinaisesti ruotsalainen väestö on kuitenkin
Ruotsin vallan ja Ruotsin korkeamman sivistyksen
kautta saanut verrattavasta suuren äänen sijan. Aina
16:sta vuosisadasta aikain, jolloin suomi cuimmitcn oli
puhekielenä myr ös korkeammissa ja korkeimmissa sää-
dyissä, sivistys Suomessa puhui ruotsia, milloin se ei
puhunut latinaa. Mutta asianhaarat ovat 1809 vuoden
perästä suuresti muuttuneet. Itsekseen jääneenäon Suo-
men täytynyt omasta itsestään hakea sivistyksensä
sisällys ja ulkomuoto, ja tuo voimakas herätys, joka
nyt kansallisuuksien aikakaudella panee kaikki kansat
liikkeelle, on nostanut myös Suomen kansan tähän
asti mykät joukot. Sen perästä kun Lönnrot kokosi

ja Kalevalaksi yhdisti suomen kansanrunot; sen perästä
kun Castren'in onnistui saada eheäksi suomen muinais-
tarun ja suomen heimokuntain katkenneet sitehet, sen
perästä kun muut innokkaat työntekijät ovat saaneet
toimeen suomenkielisen kirjallisuuden alun, on pyrintö
tasa-arvoon kaikilla sivistyksen ja keskuskunnalliscn
elämän aloilla, jota vastustajat suomikiihkoksi nimittä-
vät, tullut vastaanseisomattomaksi. Mutta samassa on
ssillimus, ikään kuin hillitäksensä suomen vahvistuvaa
kaiisallismishenkeä turmiollisesta yksipuolisuudesta, lah-
joittanut tälle maalle runoniekan ylintä laatua, joka on
solminut yhteen ruotsin kielen ja isänmaan jaloimmat
sankarimuistot. Lönnrot ja Runehcrg, Kalevala ja Vän-
rikki Stool — kas siinä on koko Suomen kansa, sem-

moisena kuin se on ollut ja semmoisena kuin se on!
Mitä Herra Jumala niin monta vuosisataa on pitänyt
yhdistettynä yhdessä maassa, sitä ei ihminen saa mie-
lettömästi eroittaa. Kaksi merta Suomessa roiskuu yh-
den maan rannoille; kaksi hengen virtaa laskeutuu
yhteen kansan sydämeen. Yhtenä he olkoon ja aina
pysyköön!
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Matkustuksia Suomessa.

Lukija, tahdotkos seurata meitä maita ja vesiä
myöten. Valloittakaamme Suomenmaa pensclillä ja
piirustimella. Valloittakaamme tämä maa silmän ja
ajatuksen omaksi; yhdistäkäämme se — sen verran
kuin sen taide voi tehdä — Eurooppaan, koko ihmis-
kuntaan.

Altitka tulee pitkäksi, vaan ci yksitoikkoiseksi.
Tämä maa tulee meidän valloittaa kappale kappaleelta,
samoin kuin naapurivallatkin ovat tehneet; sillä sen
vuoria ei saata sulattaa yhdessä kattilassa, eikä sen jär-
viä ammentaa tyhjäksi tjhdellä viskahuen otolla. Mutta
me emme voi, sillä tavoin kuin kunnioitettavat naapu-
rit ovat tehneet, ottaa likimpiä paikkoja ciisin, kaukai-
sempia sitten. Meidän matkustuksemme ou oikullisen
unennäön kaltainen; me kotkan lailla iskemme alas
suoraan tavoitettavamme päälle. Välistä lähdemme
soutamaan Savon vesiä, välistä kaatamaan Hämeen
honkia; milloin viskaamme nuottamme Suomenlahden
rantamaininkiin, milloin sauvoamme venettä Pohjolan
koskia ylös. Toisinaan käymme kolkuttamassa kuu-
punkein portteja, toisinaan katselemaan elonleikkaajan
puuhaa kellastuneella viljapellolla, tai merimiehen hu-

via tyynellä ilmalla, taikkapa talon-emännän askaroi-
mista takan äärellä talvi-iltana. Tämä on alussa tun-
tuva kirjavalle, hajanaiselle, mutta vaihtelevat piirteet
ovat kuitenkin viimein yhdistyvät kokonais-ku vaksi,
tämä on saava oikean värinsä siitä valosta, joka kai-
kissa eri-kuvissa on yhteinen.

Matkustamista Suomessa pidettiin ennen aikaan
kovinkin vaarallisena työnä. Pohjolan pimeys peitti
meidän maan ja teki että se naapurikansako silmissä
näytti aivan mustalle. Hirvittävät korvet, vielä hir-
vittäväininät noidat peloittivat muukalaista tulemasta.
Nuoren sankarin Lemminkäisen täytyi osoitella tietänsä
tulikoskien läpitse, hehkuvien hautojen kautta ja näi-
den vartijoina olevain kauheiden petojen keskitse. Ruot-
salaiset luulivat Suomessa asuvan julmia hiisiä sekä
jättiläisiä, jotka pelkäsivät päivän valoa, koska aurin-
gon ensimmäinen säde kohta muutti heidät kiviksi. Se
mäti, niin he kertoivat, on niin täynnä haltijoita sekit
noitia, että metsään huutaessa saapi heiltä vastausta
joka haaralta. Koska joku matkalle tai sotaretkelle
Suomeen läksi, nähtiin jäähyväis-otossa yhtä hartaat
halaukset, yhtä katkerat kyyneleet, kuin jos lähtijä
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olisi ollut menolla Surman suuhun, Kalman kitahan.
Vielä kun kuningas Aadolf Fredrik v. 1752 kävi kier-
tomatkallaan Suomessa, kehuttiin hänen mukavaa kul-
kuansa kuninkaallisessa fregatti-laivassa sekä pehmeä-
tyynyisessä vaunussa ihmeteltäväksi pelkäämättömän
urhouden osoitukseksi. Ja olipa kuningasta niin peloi-
tettu tarinoilla kovin vaarallisesta ja myrkyllisestä iti-
kasta, nimeltä voden, joka muka täällä uhkasi hänen
kallista henkeänsä, että hän, säilyäksensä tuosta kau-
heasta vaarasta, piti vaunuinsa ikkunat aivan ummessa
koko ajan, niin kauan kun matkusteli pitkin Pohjan-
maan rantoja.

Meidän aikana ei ole näitä Pohjan periä peittävä
tuntemattomuuden pimeys enää yhtä paksu. Huvimat-
kalaisia hyörii ja pyörii nyt joka paikassa Suomennie-
men rannikoilla. Höyrylaivat vievät heidät Aavasak-
saa ja yöllistä aurinkoa ihailemaan. Kanavat sekä
posti vaunut saattavat heidät lauluissa ylistetyin Imatran
äyräälle. Rautatiet ja köyrryveneet kuljettavat heidät
Tampereelle asti. Mutta yhä vielä ovat kuitenkin Suo-
men sisiinmät, ihanimmat seudut immellisessä koske-
mattomuudessaan, maailmalle tuntemattomana. Ei 010
mikään onkiva Englantilainen, mikään lörpöttelevä
Franskalainen, mikään matkakertomuksia kyhäilevä
Saksalainen vielä piirustellut tunteitansa niiden koviin,
harmaakivisiin kallioihin eikä niiden valkokuorisiin koi-
vuihin. Harvoin vaan jokukauppamatkailija, joku tvk-

kien ostaja, joku lohisaksa, joku kiclitutkija tahi kas-
vein kerääjä osoittelee tietänsä harvakansaisten sydän-
maan-laaksojen kautta.

Syrynä tähän on se että Suomessa saa koettaa
kaikkein maiden, kaikkein aikain kulkuneuvoja, cleh-
vantit, kamelit, aasit sekä kantotuolit pois luettua.
Muinais-aikumen jalkapatikka on kesäisinä aikoina vil-
jeltävä Lapin tuntureilla sekä Koillis-Suomen jylhillä
saloilla. Välin saa kulkea pitkät matkat veneisin, vä-
lin henkensä uhalla vilistellä koskia alas. Maanteitä
löytyy kaikkia mahdollisia lajeja, alkaen kelpo rapa-
kivi-tiestä hamaan porras-siltoihin upottavien soiden
poikki, jotka koettavat sielua ruumiista ulos hytkyttää.
Mutta nämät tiet, vaikka useimmiten kovat niinkuin
lattia, ovat ainoasti rantamailla jotenkin tasaiset ja
suorat, Maan sisä-osissa ne ovat syntyneet muinaisista
jalkapoluista taikka ratsashuikuista, jonkatähdenkapue-
levat ylös ia alas mäkiä, huolimatta kicrreskellii niiden
kupeiden ympäri. Siellä ahde ahteen perässä kohoaa
huimauttavaan korkeuteen; veitsenviilto-jyrkkä usein
ammottaa aivan tien vieressä; matalat käsipuut vaan
käyvät pitkin sen reunaa, usein ei niitäkään. Jalka
jalassa kuljetaan ylös, jalka jalassa myös ensin alas,
mutta pian muuttuu tilinä kulku hurjaksi hypykäksi,
joka ei ole luotu heikkohermoisia varten. Hevosten

kuitenkin paljon vähentää vaaran. Nämät
ylimaan kasvatit osaavatihmeteltävällä luonnon-aistilla
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arvata mäen vietteen ja kuormansa raskauden suhteen;
ne käyttävät hyväkseen vähimmänkin jalansijan; ne

kulkevat ylöspäin polvitellen, siksi että pyörät ;niin
paljon kuin mahdollista kävisivät poikin tietä; ne liitä-
vät alasmennessä niin kovasti vastaan, että niitä usein
täytyy kehoittaa vietteen helpoitusta edukseen käyttä-
mään. Se, joka syksyisenä yönä lähtisi tämmöisiä
ah toita ajamaan, olisi itsemurhaajaksi sanottava, jos ei
hevosen aistiin saisi luottaa; täten saattaa posti, jonka
ei ole lupa yötä pitää, pilkkopimeällä tämmöisiä teitä
kulkea!

Jos maantiet sopii sanoa maan valtasuoniin, niin
ovat sitten ajokalut verihelminä, jotka yhä maan ruu-

miin ympäri kulkevat. Minkälaisetpa ovat Suomessa
ajokalut, joiden turviin matkustavainen antaa henkensä
ja eheät jäsenensä.

Kestikievarein taksassa kyllä on myös määrätty
maksu vaunusta ja ratsuhevosesta satuloineen; mutta
toden todella ei niitä juuri kukaan kysykään. Ratsain
kulkua nyt enää viljellään ainoasti jollakulla salokul-
malla, kirkolle mentäessä, ja tämä vanhan-aikuinen, rita-
rillinen ajoneuvo jääpiyhä enemmän pois tavasta. Vaunu
on ylellisyryskalu, joka kaupunkienkin kestikievareissa
on harvinainen, maalla aivan tuntematon. Nelipyöräisiä
kärryjä, venäjän tavan mukaan, nähdään ainoasti siellä,
täällä itärajoilla. Muutamin seuduin kyllä varakkaat
talon-isännät kirkkoretkillänsä koreilevat kaksipyöräi-

sillä kieseillä taikka resoori-kärryillä, mutta tämä kalu,
joka niin suuren arvon antaa, ci joudakaan kenen hy-
vänsä kulutettavaksi. Matkustaja parka, jos ei sulia
010 oma vipu-vaunusi mukanas, etkä myös ole jostakin
kaupungista saanut kallishyyryisiä kiesejä, niin olet
melkein auttamattomasti annettu alttiiksi kuuluisalle,
hirmuiselle kiduttimelle, nimeltä „kyytikärryt.v

Mitä ovat kyytikärryt? Kalu, jossa huhmaren,
tamppumyllyn ja hullunhevosen (vclocipedin) avut ovat
yhdistyneet. Kaksi tavallista pyörää, akseli välissään;
akselin päällä lautakyhäys, jonka jatkona aisat ovat.
Laitoja myöten välistä käy häkki, useimmin mataloita
lautoja, Niiden päältä kohoasi selkillaudallinen istuin,
joskus varustettu kankeilla puu-resooreilla, useimmin il-
manmitään välitintäkiinnitetty akseliin. Jokainenajoka-
lun hytkähdys tuutuu kohta sinun jaloissas ja selässäs,
aivan kuin istuisit kiireesti kulkevan ruuviinhan koneen
päällä. Jokainen pikku kivi maantiellä kostaa siitit
kun häntä häiritset, jokainen kuoppa antaa tyrkkäyk-
son tyrkkäystä vastaan, jokainen siltakapula sinulle
tuntuvasti osoittaa vihastustansa. Ajapas tällä tavoin
tuntikausi kivistä tietä, niin olet kurittanut lihasi ta-
valla, joka on paljon vaikeampi ja siis ansiollisempi,
kuin jos olisit toimittanut toiviorctken Roomaan, her-
neitä kengissäsi

Mutta kaikkeenhan ihminen tottuu! Tuo maa-
kansa, joka sinulle tulee vastaan, ja joka ei ole peh-
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meiden vaunutyynyin kautta hempcytynyt, nauttii näh-
tävällä mielihyvällä kärryin mukavuutta. Väsynyt jal-
kamies katselee sitä halullisilla, ikävöivillä silmillä;
nuori kylän teikkari, joka ajaa markkinoille tahi kir-
kolle, yksi kaunotar kummallakin polvellaan, istuu
iloisempana puu-istuimellaan, kuin moni pankkiiri vau-
nuinsa samettityynyillä.

Talvella ei matkustaminen täälläkään tuota niin
vaikeita vaivoja. Tuppauta hyvin heiniä ympärilles,
peitä karhuntalja tai muu peite päälles, niin tulet hy-
vin toimeen tuossa matalassa, kopeassa reessä, jota
sinulle tarjotaan. Monenkaltainen on muuten tämä
ajokalu muodoltaan. Välistä on reki leveä, veneen-
muotoinen, välistä kaitaiuen niinkuin pavun palko;
joskus on se häkillä ympäröitty, joskus siivillä varus-
tettu. Itä-Suomessa ja niin myös osaksi pohjoiskul-
malla on istuin, lasten sekä vaimoin paremmaksi suo-
jaksi, varustettu kuperalla, niinimatoista tehdyllä kuo-
mulla. Lapin ahkion eteen, joka on keskeltä katken-
neen veneen näköinen, ei valjasteta muuta kuin poroja.

Valjaat ovat monellaiset, usein ylellisesti koriste-
tut. Itäpuolella on niillä venäjäntapaiset muodot, län-
nessä skandinaviankaltaiset. Kaarenmuotoinen, heleillä
väreillä paistava vemmel sekä valkeilla siioilla koris-
tetut nahkavaljaat kohta vetävät muukalaisen huomion
puoleensa. Iloisesti heliseviä kulkusia paitsi ei aja
kukaan talvella, ja posti yr nuä muut, jotka tahtovat ar-

voansa osoittaa, ilmoittavat jo kaukaa tuloansa poro-
kellon rämpätyksellä. Kovin surkuteltava on matkus-
tavainen, jos hän, niinkuin muutamin paikoin Hämeessä,
saa kokea noita valjaita, joissa muutamat nuoranpala-
set, olkisen satulatyynyn nojassa, kannattavat koko kär-
ryjä. Toisellaisia alku-aikaisia valjaita viljellään Wtia-
san läänissä työ-re'issä: koveraa ~ muotoista juurta,
josta on syntynyt tuo siellä souduin tavallinen sanan-
parsi: „Jos kaikki olisi oikein tässä maailmassa, mistäs
sitten kakkulapuu saataisiin?"

Matkakulku Suomessa on likeisimmässä yhtey-
dessä erään laitoksen kanssa, joka Eerik XIVn sekä
Kustaa IV Aadolfin aikana sai alkunsa ja on tuttu holli-
kyydin niinellä. Mitäs se sitten hollikyyti on? Se on
maanviljelijä ajuriksi, työhevonen postijuhdaksi muut-
tuneena. Maan-omistajan täytyy määrätyiksi ajoiksi
lähettää hevonen ajokaluilleen, ajoinichincen kestikie-
variin. Hevonen syöpi haäissa, kyytimies nukkuu tai
lyöpi kortteja, odotellessaan matkustavaisen tuloa. Vii-
moinkin on tämmöinen herra niin armollinen ja tulee.
Se hevonen pannaan valjaisiii, jonka on vuoro, kyyti-
mies — tahi poika, tyttö tai akka, sillä usein saadaan
lapsi, ja Pohjanmaalla hyvin usein vaimo-ihminen kus-
kiksi — kiipee ylös epämukavalle, kuperikeikkaa uhkaa-
valle, viluttavalle paikalleen kärryin istuimen taakse, ja
sitten annetaan mennä! On uiitä matkalaisia, jotka ihmi-
sen tavalla ajavat; mutta onpa niitäkin — varsinkin



31

korkeita herroja — jotka aivan armottomasti ajavat
Laki kydlä säätää, vaan vanha tapa päättää. Tultua
toiseen kestikievariin, suoritetaan säätty kyytiraha,
markka peninkulmalta, ynnä vielä lisäksi vähäinen
maksu ajokalusta, jos ei se ole matkustavaisen oma.
Sitten tämä lähtee edelleen ajamaan, ja kyytimies —
siis useinkin vaimo tai lapsi — saa mennä paluumat-
kalleen omissa kärryissään, jos onni on ollut niin myö-
täinen, vaan tavallisesti satulattoman hevosensaselässä,
satecsen ja tuuleen, syksyn pilkkopimeään ja talven
tuimaan pakkaseen, autioita saloja myöten, ja perille
tultuansa hän taas odottelee toista kyytiä, siksi kun
vuoron päivät ovat lopussa.

Tästä että tämä kyytilaitos on mukava
matkustavaiselle, vaan rasittava kyytivelvolliselle, josta
syystä hollikyydillä ajamisen oikeus onkin suotu aino-
asti tuolle paljon vaativalle säädylle, jota sanotaan her-
rasväeksi ja jonka hämärä raja käypi sarkanutun ja
vcrkatakin välitse. Mutta jos hollikyyti ei olis olemassa,
niin olisi enin osa Suomen maata säännöllistä matka-
neuvoa vailla. Tällä nykyisellä tavalla matka on jou-
tuisa ja huokea — 12—16 peninkulmaa vuorokaudessa
itseään liian vaivaamatta ja hevosiakin rääkkäämättä —
ja se on välttämätön asia maassa, jossa on matkat pitkät,
asukkaat harvassa. Kas siinä syy, miksi, parempain
kulkuneuvoin toivossa, vielä kärsitään tätä rasittavaa
laitosta, joka on kahta vuosisataa jäljellä aikaansa.

Kestikievarit ovat sangen tärkeitä levähdyspaikkoja.
Siksi valitaan maantien viereisiä,peninkulman taikaksi,
kolmekin toisistaan olevia taloja, ja maksetaan niille
vähäinen vuosipalkka; salomailla saavat tälliin virkaan
rupeavat, kaukana toisistaan olevat uudistalot veron-
vapauden ynnä muitakin etuja lisäksi. Matkustavai-
nen, joka talvi-illan hämärässä on reessä torkkuellut,
herää yhtfäkkiä siitti että hevonen seisahtuu ja kulku-
set vaikenee. Hän mataa ulos paksusta ulkokuores-
taan, pärevalkca näyttää hänelle tietä aina varalla ole-
vaan vierastapaan, jona välin on pieni kammarinen,
välin avara sali, varustettu niin komeasti kuin talon
on kannattanut tehdä. Pari sänkyä, kirjavat villa-
vaipat peittoina, suuri, maalattu pöytä, sen päällä leväl-
leen avattu päiväkirja, johon matkalaisen tulee kirjoit-
taa nimensä karsinoittuneella kynällä ja monta kertaa
vctelöityllä lakilla; muutamat tuolit, joilla on jokaisella
eri muotonsa — kas se sinulle on tarjona tässä komeu-
desta tietämättömässä ravintolassa. Seinillä riippuu
koreilla väreillä maalattuja puupiirroksia, joissa ilmuu-
tuva vapaa kuvaustaito olisi kunniaksi Egyptin muu-
mia-hautojenkin maalareille: keisareita ja kuninkaita
ratsain, jäykkänä kuin puupölkyt, eriskummallisia Raa-
matusta otettuja tapauksia, ja niiden rinnalla onnen-
toivotuksia nimipäiviin, joissa nähdään palavia sydämiä
sekä pöyhkeitä värssyjä. Talikynttilä sytytetään; ilma
tuntuu vähän umpinaiselle, sillä ilmau-vaihetus on
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täällä vielä tuntematon keksintö, ja lattiamattoin puh-
taus on hiukan epäiltävä. Alutta pian lekkuu suuri
pv sty v iilkca valkeaksikalkitussa uunissa, ehtoisa emäntä
kanttia sisään yksinkertaisen ilta-aterian, ja koko huone
tuntuu sun mielestäs kodikkaaksi ja hauskaksi, joka
ei olekaan kumma, kun muistelet lumista, kylmää,
autiota, talvista saloa, josta olet tullut. Jos et ai-
van liikoja vaadi, niin olet silisi hauskalla tiedolla,
että sinulla täällä on valoa, lämmintä ja ihmisiä ym-
pilrilläs metsän petojen sijasta, tyytyväisenä menevä
levolle [Kiiviin vaivojen perästä, nukkuva, hyvään uneen
kovalle, rimpiläkaisloilla täytetylle matrassille jaaamulla
virkistynein voimin heräävä höyryävää kahvikuppia
nauttimaan.

Niitti monia erilaisia näköjä, jotka muuten tar-
joutuvat matkustajan katseltavaksi noilla salomailla,
koska hän kesäisenä päivänä kiertelee sinijärvien ran
toja, taikka koska hän syys-iltana kulkee kuusikon
kautta, jonka latvoja myöten kuu kiitää kilpaa hänen
kanssaan, taikkapa koska hän talvisena aamuun ajaa
luikahtelee paistavan valkoisilla jäillä, niitä kaikkia
saamme vielä monta tilaisuutta kuvaella. Vaikka Suo-
messa kulkiessa täytyy olla niin paljo mukavuutta vailla,
on kuitenkin yksiseikka, jokamatkustuksen erittäin haus-
kaksi tekee, jos vaan välttävästi tullaan toimeen maan
kielessä; tämä seikka on tuo kursailematon, koristele-
maton hyväntahtoisuus, jolla joka paikassa, paitsi kovin

lähellä kaupungeita, kohdellaan matkalaisia. Kansan
silmissä matkamies on vieraille tullut tuttava, jolta
maksu ruoasta sekä juomasta otetaan vastaan, koska
niin on säätty, vaan ei sitä vaadita; ja harvoin pannaan
lukuun tuommoisia mitättömiä kuin huone, lämmin,
valo, kohtalainen makuusija taikka vahvalla kädellä
annettu apu ajokaluja korjunsen pannessa tahi kapi-
neita kantaessa. Seinällä riippuva, läänin kuvernöörin
säätämä taksa määrää kaikkein tarpeitten hinnan;
mutta samaten kun matkamies tekee hyvin jos ei vaadi
enempää kuin mitä talossa saatavana on, niin ei myös
emännälle satu päähän vaatia täyttä maksua taksan
utukaan. Useimmissa tapauksissa matkustaja saa syyt-
tää omaa käytöstänsä, jos ei häntä kohdella niin kuin
talon ystävää.

Kaupungeissa ja niiden ympäristössä ynnä myös
suuriliikkeisillä maanteillä tosin osataanparemmin ottaa
maksua taksan mukaan, useinpa enemmänkin. Rauta-
teillä, höyrylaivoissa ja kanavoilla ovat eurooppalaiset
tavat —ja myös hinnatkin voimassa. Jos emme ota
lukuun näkö-alojen sekä viini-hintojen erilaisuutta ymnä
myös täällä tavallista seura-elämän jäykkyyttä,niin voisi
niillä luulla matkustelevansa Pohjois-Saksassa, Suoma-
lainen on liiankin taipuvainen matkimaan muun Euroo-
pan vaatepartta, ruokaa sekä mukavuutta, vaikka, mei-
dän maan vähiin varoihin katsoen, pitäis mielimmin
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etsiä parempata, jossa rupeaisi kilpailemaan ulkomaa-
laisen kanssa.

B. Reinhold'in piirustus tämän kuviston kansi-
lehdessä näyttää meille pari noista vanhantapaisista,
vähään tyytyvistä matkustajista, joita joka paikassa
tavataan ylimaassa, Ale näemme kaksi lihavaa maa-
patrunaa ajamassa häkkikärryrissä; valjaissa on vahva
työhevonen, joka ei hätäile. Tie käypi alasinäkeä; ta-
kana seisova kyytimies kertoo jotain, mikä on tapah-
tunut tuon likeisen järven rannalla. Veräjä sulkee
tien; luulis sen olevan laitetun varttavarten siksi että
tuon' mökin pienet asukkaat saisivat vähäisen lisätulon
sivuitse kulkijoilta, Poikanen tavallisessa, kepeässä
kesäpuvussaan, jossa ei häntä rasita muu kuin paitansa
yksistään, on aukaissut veräjän; vähän huolellisemmin
vaatetettu sisarensa hänen takanaan uteliaasti odottelee
saadakseen nähdä vierasten läpikulkua. Luultavasti
nämät eivät ajakaan edemmäksi, suorittamatta penni-
lanttia veroksi — kukapaties viskannevat viidenkin
pennin kappaleen, joka jo olisi ääretön summa — niin
kumminkin pikku mies epäilemättä salaa toivoskeloe.
Koira hätyyttelee matkamiehiä viattomalla haukunnalla,

ikään kuin vaan muistuttaaksensa heitä heidän velvol-
lisuudestaan paikan asujaimia kohtaan. Virstapatsas
tien ja aidan välillä osoittaa toisessa poskessaan kuinka
pitkä matka jo on ajettu edellisestä kestikievarista,
toisessa kuinka pitkä matka vielä on ajettavana ensin-
tulevaan; se on hyvin käytännöllinen laitos, jotaei ku-
kaan matkalainen mielellään olis vailla. Näkö-ala,
mäkineen järven takana ja lehtoineen tuolla vasem-
malla puolella, on muuten niitä, joita joka]"paikassa
tavataan ja jotka siis jokainen kohta tuntee. Harva
suomalainen lukija nähnee tämän kuvan, ajattelematta:
„Tuostapa veräjästä olen minäkin läpi kulkenut!"

Ja saman veräjän kautta mekin nyt ajamme, läh-
teäksemme katselemaan kaikkia monivaiheisia kuvia,
joita tämä kuvisto tarjoo. Me otamme esiin ja seli-
tämme kuvat siinä säännöttömässä järjestyksessä, jossa
ne astuvat meidän silmiemme eteen. Alutta jakson lo-
pussa aiomme järjestää ne eri maakuntia ja sisällystä
myöten, niin että niiden sisällinen yhteys tulisi parem-
min käsitettäväksi ja kunkin paikka kokonaisuudessa
selvemmin silmään astuisi.
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Maan ja Kansan Kuvia.

1. Maisema Savossa.
B. Lindholm.

On kirkas kesä-aamu. Paimenpoika ajaa karjaansa
laitumelle. Viidakosta taitetulla varvalla kiirehdyttää
hiin lehmien hidasta astuntaa. Hän laulelee iloista
laulua; jokainen sävel on heleä niinkuin käen ruiku-
tus ja kaikuu takaisin vaaralta. Karjalle on tämä laulu
tuttu, se säestää sitä cpäsoinnullisclki äänellään. Kyn-
törastaskin lehdossa yhtyy samaan lauluun, mutta koko
tämä iloinen konsertti jääpi meiltä nauttimatta, koska
ci sitä piirustajan kynii voi nähtäväksi saattaa.

Tie kohoasi mäen rinnettä myöten; jyrkän reunaa
pitkin vasemmalla puolella käy matalat käsipuut, oi-
kealla puolella lehtometsä, sekoitettuna männyillä; siinä
tarjoutuu meille tuo hauska tumnianviherjän ja heleän-
viherjän vaihtelo, joka aivan on kuin toden tekoa ja leik-
kiä sekaisin. Vasemmalla puolella seisoo kolme nuorta
petäjää, joista aikaa myöten varttuu honkia, jos taivaan
tuulet ja maamiehen kirves sen sallii. Ariehi reuneni-

pana vasemmalla on kallioita, kuusia, mäntyjä jayksinäi-
sen järven tyyni selkä. Perii liii niemi, nuori viidakko
ja kaukainen kylä. Karja ei pitemmältä jatka kul-
kuaan maantietä myöten, jonka ojavierut ovat tyhjäksi
syödyt; se poikkec syrjäpolulle, joka A'iepi järven ran-

nalle; siellä on mehuisampi ruoho ja siellä vilppaampi
tuuli karkoittaa sääsket.

Vieno tuulonen löyhähtelee vihriän mäen yli.
Töin tuskin vaan se saa järven veden pienille väreille,
mutta täällä ylhäällä se jo suhisee suuremmalla voi-
malla, niin että taivuttaa nuoren petäjän latvan vähän
kallelleen oikealle puolelle. Tämä tuuli ei kuitenkaan
ole voimistuva myrskyksi. Se vaan raasii aamutaivaan
kevykäisct pilvet pehmoisiksi kuin pumpuli; ei se aio
taittaa murskintakaan oksaa metsässä.

Tarkkaa nyt tätä nuorta hongan alkua kuvan
edustalla: se on kumarruksissa lounaasen päin. Mis-
täpä sen tietää että se lounaasen päin kumartuu? Siitä
että kaikki Suomen havumetsät ovat luotettavia kom-
passeja. Aleidän ilman-alalla, jossa keskipäivän, pääl-
täpäin paistava aurinko kaikkeen elävään vaikuttaa niin
monta vertaa voimallisemmin kuin matalalta kannal-
taan säteilevä aamu- ja ilta-aurinko; tällä ilman-alalla,
jossa on niin suuri eroitus syrdän-yön kylmyyden ja
keskipäivän helteen välillä ja jossa etelä on yhtä kuin
valo ja elämä, pohjoinen samaa kuin yö ja kuolema;
— tällä ilman-alalla on ilmansuuntain vaikutus kas-
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vullisuutecn] silmään pistävä, Selvästi on se huomat-
tava useimmista puista ynnä myös monista pensaista
sekä ruohoista; selvimmin kuitenkin havumetsästä. Pui-
den etelä- eli ««yöpuoli on helppo tuntea monista vah-
voista, pitkistä oksista sekä niiden tuuheammista ha-
vuista, itä- ja länsipuoli ovat heikommat kasvullisuu-
destaan, pohjoispuoli törröttää vaan muutamilla kuih-
tuneiden, kuivuneiden oksain tynkillä. Senvuoksi Suo-
men tiettömillä saloilla eksynyt kulkija kohta saapi
selvän oikeasta suunnasta, jos vaan muistaa tarkata
puita, Mäntyin sekä kuusten pohjoispuoli on niin sil-
mään pistävä että äkkinäisinkin sen voi helposti tun-
tea. Tämä ydeinen sääntö ei petä tässäkään nuoressa
petäjässä kuvan edustalla; sen paljasta pohjoispuolta

näkyy hiukka vasemmalle päin. Päivän paiste tulee
vielä enemmän vasemmalta — koillisesta siis, josta tuu-
likin käy — ja siitä voi, Savon horisonttiin katsoen,
jokseenkin varmaan päättää että kello nyt on viiden
paikoin aamulla Kesäkuulla, Petäjän varjo, koska au-
rinko tähän aikaan päivää on niin matalalla, olisi hy-
vin pitkä; mutta se ci annakaan valaistulle tielle, jolla
se olisi helposti nähtävä, vaan kokonaan vielä varjoon
peitetylle notkolle, vasemmalla puolella tiestä, jossa ei
sitä voi croittaa.

Maiseman luonne on rivakka ja aamuraikas. Aletsä
elää, laulaa, ja riemuitsee äsken heränneestä päivästä,
vaan syvä lahtema on vielä puoleksi peitetty yön
varjolla.

2. Talonpoikais-väkeä Waasan seuduilta.
A. von Becker.

Eteläpuoli tuota suurta Pohjanmaan alamaata on
viljavaa, tikeäkansaista, mereen päin viettävää tasan-
koa. Tiet polvittelevat lainehtivain peitoin ja komea-
taloisten, varakkaitten kyläin välitse. Rantakansa,
paitsi yhdessä ainoassa paikassa, on ruotsalaista sukua;
suomalainen väestö alkaa vasta 2:n, 3:n, jopa neljänkin pe-
ninkulman päässä meren äyräältä. Sopisi sanoa tämän
maan monilukuisilla joilla olevan suomalaisen lähteen,

ruotsalaisen suun; keskinen virta kohistaa koskissansa
välin ruotsin lauluja, välin suomen runoja. Yhteinen
maanluonne, yhteiset kohtalot ovat nryös molempien
väestöin luonteesen painaneet muutamat yhteiset maa-
kuntais-omituisuudet. Alutta erilaisuudet ovat kuiten-
kin sangen tuntuvaiset; joka pitäjä, jopa jokainen ky-
läkin eroaa jyrkästi naapureistaan — Ruotsalaisetkin
Ruotsalaisista, Suomalaiset Suomalaisista.
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Eteläisiinpänä tämän tasangon rannikolla ovat

Närpiö ja Lapväärtti, ennen muinoin yksi pitäjä. Nii-
den asukkaat ovat puhtaammin kuin mitkään muut
säilyttäneet ruotsalaisuutensa kielessä, luonteessa ja ta-
voissa. Kieli on täynnä ikivanhoja sanoja, taivutuksia
sekä omituisia äännös-sääntöjä, niin ettei outo korva
sitä juuri helpolla ymmärräkään. Kansa on rohkeaa,
rivakasta, häilyväistä, kepeämmästä aineesta kuin mitä
muualla tässä maassa tavataan, josta se usein-
kin joutuu naapuriensa pilkan alle. Se on keväällä
hylkeen-ampujana, kesällä maanviljelijänä, syksyllä me-
rimiehenä, talvella kauppiaana, liikkuu, puuhaa, koet-
taa vähän kutakin. Se on sotaisaa väkeä: nuoriso rau-
han-aikoinakin harjoittaa mielellään leikkisotaa. Lau-
vantai-illalla on kylä kylän kimpussa. Lapväärtin joki
on rajana kahden vihollisinaan välillä, leikki on kova,
mutta pyhä-aamun ajaksi julistetaan vanhaa Jumalan
rauhaa, jota ei kukaan saa rikkoa. Taistelijat menevät
silloin sovulla ja suosiolla yhdessä kirkkoon; mutta
illalla, sahatin loputtua, leikki alkaa uudestaan. Tosi-
sodassa on tämä kansa osoittanut järjestymätöntä ur-
houtta, jota sopii Cusi-Krcikkalaisten tahi Skotlannin
vuorelaisten sotatapoihin verrata. Tähän seutuun on
kiintynyt verisiä muistoja vuosilta 1596 ja 1597, 1713
ja 1714, ja vielä 1808. Närpiössä viimeinmainittuna
vuonna kansa ensiksi nousi aseisin; raskaat, aina pet-
tämättömät hyljepyssyt tähtäsivät läheneviii partiojouk-

koja ja keikahuttclivat maahan miehen toisensa perästä
hirvittävällä tarkkuudella. Alutta partiosota ei kestä-
nytkään kauan; säännölliset pataljonat pääsivät voi-
tolle, ja vastarinta sammutettiin vercntulvalla.

v. Beckerin kuva on tehty Lapväärtissä, jonka
kirkko näkyy perällä, oikealla puolella. On elonleik-
kuun aika, ja lähimpänä tasangolla, joka silmän siin-
tämättömiin ulottuu, nähdään nykyjään leikattu ruis-
pelto. Suuri osa viljaa on jo suurina kuhilaina kuiva-
massa, toinen osa paraikaa kaatumassa sirpin voimalla.
Useimmat työntekijät ovat naisia; miehet kukaties ovat
korjaamassa odottelevan riihen olkikattoa. Pohjanmaan
naiset toimittavat kaikkia ulkotöitä rinnoin miesten
kanssa; kapalolapsensa jättävät he tupaan, maitosarvi
suuhun. Jos tämä tämmöinen imetystäpä ei lastaltapa,
niin on hyvä; jos lapsi kuolee, niin on Jumala sen ot-
tanut, ja se on heidän mielestään vielä parempi. Näissä
pitäjissä kuoleekin joka kolmas lapsi jo ensimmäisinä
elinvuosinaan. Ei siellä ole puutosta rakkaudesta, vaan
puutos ymmärryksestä. Naispuoli on pää-asiassa muka
työntekijäksi luotu; äitinvelvollisuutensa toimittaa hän
viltin työn loma-aikoina, ja ainoasti Ar ahvimmat lapset
elävät niin kauan että kätkyestä ulos pääsevät.

Nuori mies vaimonsa sekä toisen vanhemman nai-
sen kanssa astuu kotiin pellolta. Hänellä on vasem-
massa kädessään sirppi, oikealla olalla olkikupo, navet-
taan aiottu. Hän astuu tuota rctustelevaa, vakavaa
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käyntiä, polvet vähiin koukussa, josta ruotsinkielinen
Pohjalainen kohta tunnetaan. Vartalonsa on hoikka,
keskikokoinen; — matala vcrkalakki, pumpulihuivi,
paitahihat paljaana, kirjavat viilekkeet, harmaat hou-
sut ynnä siihen aina kuuluva puukkovyö; jalassa piek-
sut, leveällä villanauhalla sääriin sidottuna. Nuorem-
malla naisella en pieni, punainen, tiukka myssy, punai-
nen huivi, valkoiset paidan hihat, punaiset liivit, lyhyt,
punainen, pitkinpäin mnstaviiruinen villahame; sen yli
vihriäinen, sonnustcttu päällyshame, japieksut sitä sou-
kempaa lajia, jota naispuolet käyttää. Hän on ahkera
vaimo; ci hän edes- työstä palatessaan unhoita luopu-
matonta sukankutomista. Vanhemmankin naisen puku
on melkein samallainen, mutta hänellä on ruutuinen
pumpuliliina päässä; hän astuu säästäväisyyden tähden
paljain jaloin, kengät kainalossa, jossa hän myös kan-
taa suurta, ympyriäistä leiliä, jolla toi piimää leikkuu-
väelle. Oikean käden kohdalla on piipun kaltainen
pytkylä. Polttaako hän tupakkaa? Mahdotonta se ei
ole, vaan älkäämme häntä kuitenkaan pahoin luulko.
Sirpin varsihan tuo pytkylä on.

Nuorempana on hän ollut kaunis nais-ihminen;
sillä kaunista kansaa näillä seuduin asuu, suorempaa
luonteeltaan kuin muualla. Alutta kukapa on se nai-
nen 1a Onko hän täksi kiireiseksi työ-ajaksi palkattu
päiväläinen? Yoipi olla; mutta voipi hän yhtähyvin
olla nuoren miehen äiti. Kuinka hän sitten astuisi

oman poikansa perässä? Aliksi ci poika kanna äitinsä
taakkaa? Näin on maan tapa; nainen on miehen vallan
alla. Nuoruutensa kukoistuksessa tyttö on nuorten
miesten hallitsija, pitojen kuningatar, häntä mielistcl-
liiiin, imarrellaan niinkuin muuallakin maailmassa. Tä-
män seudun nuorukaisissa on vielä hitunen normanni-
laista ritarihenkeä tallella: he voivat tappiisi itsensä
taikkapa toisensa sen tytön tähden, jota rakastavat.
Taru kertoo kuinka kolme nuorta miestä oli kosimassa
yhtä morsianta; hän kuoli ennenkuin oli kerjinnyt va-
lita. Silloin menivät ne kolme nuorukaista kellojal-
kaan tytölle hautauskelloja soittamaan. Alutta silTai-
kaa kun he siellä kilpailivat kuka vainajalle parhaim-
min osoittaisi viimeistä kunniaa, niin juohtui heille, kellon
vonkuessa, mieleen, että koko elämä heille oli mitätön,
nyt kun se oli poissa, josta elämä oli kaiken suloisuu-
tensa saanut. He päättivät kuolla, kaatua vilpittömään
keskinäiseen taisteluun — he vetivät puukkonsa tupesta
ja tappelivat siitä kunniasta kuka saisi hautauskellon
viimeisen kerran soittaneeksi. Viimeiseksi henkiinjää-
nyt ci kyennyt enää muuta kuin vähän helähdyttää
raskasta kelloa, ja sen heikon, haihtuvan kaiun kanssa
lensij[hänen sielunsa pois mielitietyn saapuville.

Näin suuri on nuoren immen valta miessydänten
yli näissä seuduissa. Alutta vihki-alttarin edessä lah-
joittaa tyttö pois sekä vapautensa että valtansakin.
Hänen hienot kätösensä kamartuvat kovassa työssä.
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hänen ihastuttava kauneutensa ei enää lumoa miestä,
sen perästä kun hän vaimon herraksi on tullut. Nuo-
rena puolisona astuu vaimo kuitenkin vielä, ystävälli-
sesti puhellen, miehensä rinnalla; mutta vanhaksi tul-
tuansa hän vapachtoisesti astuu aikamieheksi kasvaneen,
talon isännäksi tulleen poikansa takana. Kumpikaan
heistä ei siinä seikassa näe mitään alentavaa; äitin ja
pojan väli voi kuitenkin olla hyvä, jopa täymnä rak-
kautta, mutta vanha tapa näin vaatii ja sitä noudatetaan
enempää arvelematta.

Suomalaisessa kansassa ei naisen ja miehen väli
näin heilu ylenpuolettomuudesta toiseen. Nuorukaisen
rakkaus ci ole niin hurja, vaikka kuitenkin ou yhtä
uskollinen; naitu vaimo on vapaampi, emännän sana
mahtavampi, suuremmassa arvossa pidetty. Tavalla
tässäkin, samoin kuin germanilais-kansoissa, on vahvat
juurensaikivanhassa, esi-isistä perityssä säännössä. Suo-

malainen sulhanen ennen muinoin osti itselleen puoli-
son, jos ei väkiscn ryöstänyt omakseen; mutta naituna
vaimo, joka siihen asti oli ollut isänsä orjana, tuli mie-
hensä vertaiseksi.

v. Beckerin maalauksessa ci saa eroittaa maise-
man luonnetta ihmiskuvain luonteesta. Tää avara, vil-
java tasanko, jolla ei ole muuta rajaa kuin taivaan pil-
vet, sopii aivan yhteen asukasten kanssa. Tässä
näemme rauhallista, vakavaa, ahkeraa työtä, tyytyväistä
turvallisuutta koska on runsas viljan saanti. Alutta
toisinaan myrskyt möyryävät tällä samalla tasangolla;
meren levottomat laineet aina roiskuvat sen rannoille.
Kaikkein näiden vaihtelcvaisten vaikutusten mukaan
vaihtelee myös kansan mieli; mutta jotain avaran la-
keuden laajasta näköalasta tullutta kuitenkin aina py-
syy sen luonteessa ja houkuttaa sen halua kaukaisuu-
teen uusille elinhaaroille.

3. Helsingin Satama.
B. Reinhold.

Siihen aikaan, jolloin Alartti Luther tempasi val-
tikkaan Leo X:n kädestä ja jolloin Kaarle V taisteli
Frans I:n kanssa Euroopan ohjaksista, siihen aikaan
hallitsi Pohjan maita kuningas Kristian 11, jokaRuot-
salaisilta sai nimen Kristian Tyranni. Hän oli vilpil-

Linen, väkivaltainen mies, tahrattu paljolla verellä;
mutta hänessä oli yhtähyvin myös loistava nero, suuria
tuumia Pohjanmaiden hyväksi. Näihin tuumiin kuu-
lui sekin että hän tahtoi vapauttaa kolme valtakun-
taansa Hansa-kaupunkein rasittavasta kauppa-yksinoi-
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kcudesta, ja siksi aikoi hän perustaa linnoituksilla va-
rustettuja sutnniiikaupungeita pitkin Hämeen rantoja,
votääksensä etnisiin AYonäjän kaupan näille kauppa-
paikoille.

Alutta ennen kuin tämä toimeen tuli. kaatuikin
Kristian kuningas, kompastuen omarakentamiin mes-
tiiushivoihinsa, ja Kustaa AVasissi, joksi nyt Ruotsin
kruunun päähänsä pani, peri myös. monen muun
asian kanssa, edeltäjänsä tuumat kaupan suhteen.
Rääveli, siihen aikaan Hansan liiton jäsen, kukoisti
\Venäjän kaupan kautta; Kustaa Waasa siis päätti nos-
tiia sille kilpaveljen vastapäätä olevalla Suomen ran-
nalla Hiin keksi siellä kelpo sataman, jonka suojana
itään päin oli saari, nimeltä Bandhamn. Tätä saarta
hiin aikoi siksi mitä Rääveli siihen asti oli ollut j;i
miksi Pietari vasta oli tuleva — keskuspaikaksi kau-
palle itvtiruin itämaiden kanssa. Silloin leikattiin
v uosi 1550.

Kuninkaat, senluonteisct kuin Kustaa Waasa,saa-
vat paljon toimeen; vaan teiden määräämiseen kaupalle,
kas siihen eivät hekään aina pysty. Turhaan tuhlat-
tiin houkuttelevia etuuksia, turhaan julistettiin käsky
että puolet Suomen silloisista harvoista kaupungeista
piti jätettämän autioiksi ja niiden porvarein muuttaa
uuteen Sandhamhin kaupunkiin. Autiona pysyi se
saari sittenkin j;i autiona on se vieläkin, hietikoilleen,
kuusikoilleen ja kallioineen todistaen kuinka mitätön

kuninkaankin roima on, koska se ryhtyy mestaroimaan
vapaata keskuutta kansain välillä.

Vähän matkaa Sandhamn'ista, Uudenmaan man-
terella, on pienen Wantaanjoen suu. Siihen paikkaan
asettausi vähitellen muutamia porvareita, sillä tavoin
kiertäen kuninkaallisen käskyn; siihen paikkaan syntyi
näin kauppala, joksi likeisestä koskesta sai nimen Hel-
singfors. Tämä nimi sisältää muistoa Helsinglannin
miehistä, jotka olivat Eerik IX.:n sotajoukon ydinna,
ja joista Uudenmaan ruotsalainen väestö osaksi on tain-
nut saada tilkunsa. Etääveli v sihti aikaa sen perästä
antautui Ruotsin alamaiseksi, ja koska ei silloin siis
enää ollut mitään syytä nostaa sille kilpavoljiä, niin
yllämainittu kauppala, joka oli rohjennut syntyä toiseen
paikkaan kuin mitä kuningas oli käskenyt, sai ensim-
mäiset chiliksensä v. 1569.

Meidän uusi kaupunki sai pian nähdä suuren ta-
pauksen. Tässä nuori kuningas Kustaa Adolf v. 161G,
keskellä sotuunsu VVenäjää ju Puolaa vastaan, piti pu-
heen Suomenmaan kokoutuneille säädyille ja sai sen
miehuullisen vastauksen, että Suomi tahtoi taistelin vi-
hoviimeiseen veripisaraan sankarikuninkaansa puolesta.
Tämä tapaus jo ennusti että Helsinki oli tuleva Suo-
nion pääkaupungiksi.

Alutta jos Kustaa AVaasa oli erehtynyt, pyyteis-
sänsä perustaa uutta Tynistä viljat tomulle kalliosaa-
relle, niin huomattiinpa pian että porvaritkin saattavat
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erehtyä yhtä hyvin kuin kuninkaat. Yhdeksänkym-
mentä vuotta tuskin oli vierryt siitä päivästä kun
pikku Helsinki perustettiin AVantaanjoen suulle, niin
jo nähtiin että sataman sisempi, kaupunkia lähin pe-
rukka oli käynyt liian matalaksi rannikon kohoamisen
syystä. Suomen merikaupunkein on tuon tuostakin
aina täytynyt lähteä pois-pakenevaa merta takaa aja-
maan; Helsinki niin-ikään jo v. 1G39, Kristiinan halli-
tessa, muutettiin puolen peninkulman matkan lännem-
mäksi, syvemmän veden äyräälle. Viisasta oli että
luonnon antamaa varoitusta silloin toteltiin; sillä enti-
nen satama on nyt puolokseen viherjöivää kaislikkoa,
jonka läpi AVantaan mutainen virta vaivaloisesti kyn-
telee itselleen pääsöväyrlää mereen.

Uusi Helsinki oli tuskin rakennettu kallioilleen,
niin sen jo taas hävitti tulipalo v. 1657. Kuningatar
Hedvig Eleonoran auliilla avulla se kohosi jälleen tuh-
kistansa, mutta pyr syi vielä sata vuotta pikkukaupun-
kina, joka oli kaikkea arvoa, vaikkei kuitenkaan his-
toriaa, vailla. Nälän kauhistus v. 1697, rutto v. 1710
ja kaksi vihollisen käyntiä, v. 1712 sekä 1713, on mai-
nittu sen aikakirjassa. Jälkimmäisellä kerralla, pyhä-
aamuna Elok. 12 p., Suomen sotaväki peräyjtyessään
sytytti kaupungin tuleen, niin että se toisen eränsä pa-
loi tanteren tasalle. Kahdeksan vuotta makasi sitten
Helsinki autiona, tyhjäksi hylättynä; sen kadut olivat
täynnä ruhkakasoja ja kasvoivat pitkää heinää. Rau-

hanpäätöksen perästä v. 1721 palautuivat asukkaat,
kaupunki rakennettiin uudestaan, ja sai Elok. 23 p:nä
1742 nähdä Ruotsin sotavoiman häpeällisen antaumuk-
sen AVenäjän sodassa.

Aliksikä tuo avara, syvä, kelpo satama, johon
kaikki Itämeren laivastot mahtuisivat, oli seisova
avoinna, alttiina kaikille vihollisrynnäköille? Ruotsilla
ja Suomella oli silloin se onni, että heille oli kohonnut
nero etevintä laatua, kreivi Augustin Ehrensvärd. Hän
muurasi, v. 1749 ja seuraavina vuosina, Viaporin lin-
nat niille kallioille, jotka vartioitsevat Helsingin sata-
man kapeita suita, ja Pohjanmaiden Gibraltariin suo-
jassa kasvoi sitten pikku Helsinki niin kiireesti että
sitä jo 18:nvuosisadan loppupuolella luettiin Suomen-
maan toiseksi kaupungiksi. Vihollis-laivastot 1788
vuoden sodassa eivät rohjenneet likelle lähetä;"täällä
Kustaa 111 vietti juhlan Suursaaren meritappelun kun-
niaksi ja täällä saivat hautansa etevimmät siinä tilai-
suudessa kaatuneista, Alutta v. 1808 Maaliskuulla AVe-
näjän sotavoima, mannerpuolelta tullen, valloitti kau-
pungin, linnakin pantiin piiritykseen ja antautui ylei-
seksi hämmästykseksi Toukok. 3:na p:nä. Kaksi viik-
koa myöhemmin riehahti tulipalo, joka kolmanneksi
kerraksi teki kaupungista tuhkaläjän. Sota ja palo
olivat joka kerta täällä aina käyneet käsikkäin.

Tämä kolmenkertainen tulikaste oli ollut ikään-
kuin koetus, joka Helsingin tulevaan korkeuteen val-
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niisti. Kristian II:n toimeen panematta jäänyt tuuma,
Kustaa VVaasan kesken rauennut yritys, Kustaa Aa-
dolfin keskustelu Suomen kokoutuncen kansan kanssa,
Kristiinan jaHetaa Eleonoran kuninkaallinen apu, Kaar-
len ajan voitot, vastoinkäymiset ja perikato, vapaus-
ajan mustin tahra ja Kustaa lILn loistoisimmat, mutta
turhat toivot, kaikki nämät profeetalliset aavistukset,
varoitukset ja muistot olivat painaneet jälkensä tähän
paikkaan, koska Aleksander I v. 1812 Maalisk. 27 p.
julisti Helsingin Suomenmaan pääkaupungiksi. V. 1819
muutti tänne Suomen senaatti, tuoden kanssansa kaik-
kein virastoin keskuskunnat, v. 1828 siirti yliopistokin
runottarineen majansa tuhkaan vajonneesta Turusta tä-

hän uuteen pääkaupunkiin. Kruunun avut satoivat
kultasateena näille paljaille kallioille; kartanoita yhtei-
siä tarpeita varten, niin suuria ettei Suomi vielä ollut
niiden vertaa nähnyt, kohosi torien varrelle; kaupunki
järjestettiin, laajennettiin ja kaunistettiin yhteisillä
kärelypaikoilla; asukasluku karttui seitsenkertaiseksi
50:nvuoden kuluessa. Kaikki mitä hallituksen, kansan-
edustuksen, virastoin, kulkuneuvoin, sivistyksen ja ra-
havarain keskusten sijoittaminen tänne on voinut
saada aikaan, so on tuhlaavaisella runsaudella tullut
tälle uuden ajan onnen-kantamoisellc osaksi, eikä ole
luontokaan ollut hitaampi sille lahjoja suomaan. Meren
kirkkaat selät ja leveät kulkutiet ympäröivät sitä kal-
lionientä, jolla Helsingin tornit seisovat, katsoen l!;i;i-

Veliä kohti Suomenlahden poikki. Monipoukamaiset
lahtemat ja niemet, salmet ja saaret muodostavat kol-
mella haaralla ihania näköaloja \Y~uorten luonnon luo-
mat harmaakivi-vallit kohoavat tiiällii Ehrensvärd'in
linnoitusten vastapäätä. Myrskyiset tuulet, tunkeutu-
essaan tästä Suomenlahdenkapeimmastakurkusta, puh-
distavat ilmaa ja murentavat jäitä. Suomenmaan mo-
nenlaisista luonnon-ihanuuksista ei puutu Helsingissa
edes erämaankaan jylhyys. Mitä eräs Franskalainen
kirjailija*) 30 vuotta takaperin lausui, että
vaan on yksi askel sivistyksen ja erämaan villillä", se
on vielä tätä nykyäkin totta. Täällä on tarjona hiukka
kaikkea niitä meidän ma;iss;i löytyy, yksiu vaan umpi-
lainjioin tyyneys, kansan elämän korcilcmattomuus, van-
hiin ajan tapa ja harmaan muinaisajan muistot aivan puut-
tuvat. Helsinki ei myös ole kirkon, ei kaupan, ci teol-
lisuuden, eikä suomalaisen kansanhongen pääkaupunki.
Se on, vaikka kyllä kolmensadan vuoden vanha, kui-
tenkin nyky-ajan lapsi; se kiehuu ja kuohuu uusista,
sikisoki liikkuvista, yhteen sopeutumattomista ainek-
sista, jotka vielä eivät ole vakautuneet selvään muotoon,
ja jotka horjahtelevat idän ja lännen, etelän japohjosen
vaikutusten viilillä. Helsinki on kasa valkeata vaah-
toa, jonka merituulet ovat ajaneet ylös näille kallioille
ja joka kaukaa nähden näyttää isolle knupuiigillc. Se

*) X. Marraier, Lettres sur le Nord 1843
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on liian likellä Pietaria, pysyäksonsä erillään sen pyör-
teistä, liian likellä Itämerta, ollaksensa eurooppalaisia
tuulenpuuskia tuntematta, ja kuitenkin kiinni Suomessa,
jonka jokainen sydämen tykytys ulottuu tähän ympä-
rystän äärimmäiseen kohtaan; tämmöisenään Helsinki
näkyy olevan luotu voimallisesti vaikuttamaan maansa
tuleviin onnen vaiheisin. Sadan vuoden kuluttua saa-
daan nähdä onko tämä vaikutus vahvistelcva vai tur-
meleva. Tätä nykyä ei Suomen pääkaupunki ole muuta
kuin uudistalo tulevaisuuden korvessa, taistelutanner
Itämeren ja Maansolän ristinriitaisilla tuulilla, sievä
huvila meren-äyräällä, missä pieni kansanen, joka ei
vielä 010 maailman rantaa kokenut ja joka nuoren elin-
voimansa tuntee, unelmissaan luulee olevansa suuri.

Helsinki leviää särkällä, joka Uudenmaan manteresta
pistäikse eteläänpäin Suomen lahteen ulos, muistutellen
Kreikanmaata mieleen. Perustana on jokapaikassahar-
maakivi, joka välin kohoaa yhtenäisiksi valleiksi, välin
törröttää yksinäisinäkukkuloina, joidenvälillä vcdenjäte-
multa ja savi on notkojen pohjan peittänyt. Meri on

tähän niemimaahan leikannut monta lahdelmaa ja pou-
kamaa. Saaristo, täynnä lukemattomia saaria, luotoja,
sekä paljaita kallioita, ympäröipi seppeleen tavoin sen

rannikoita, uhaten vihollislaivastoille tuhoa. Suuri lahti
pistäytyy mannermaahan kumminkin puolin: lännessä
Espoonlahti, jonka rannikko kesämajoista vilisee; idässä
se leveä selkä, jonkarajana on Sandhamhin saari, jonka

suojana on Wiapori, ja jonka sisimmän pohjukan äy-

räälle vanha Helsinki oli rakennettu.
Tänne pääsee kolmen kapean salmen kautta, ka-

nuunien suun alatse. Nykyisen (ulkopuolisen) sataman
jakaa nlospistävä niemi — Katajanokka — kahteen
osaan, pohjoiseen ja eteläiseen. B. Reinhold'in kuvassa
näemme osan eteläsatamaa lähinnä kaupungin keskus-

taa. AVasemmalla on pienempi salmi, oikealla suun
valtaväylä. Wiapori on ulompana oikealla, kuvan äär-

ten ulkopuolella.
Kuva on maalattu yhdellä noita pieniä luotoja,

jotka romustelevat edustalla linnan ja kaupungin vä-

lillä, ja joille Wenäläiset asettivat muutamia patterei-
taau v. 1808. Jos Helsingistä olis tullut se miksi Kus-
taa Waasa sitä aikoi, niin näillä saarilla, tavarain siii-
lypaikkoina, olisi toinen arvo kuin nyt.

AVasemmalla näkyy osa niitä vuoria, jotka kunin-
gatar Ulrika Eleonorasta ovat saaneet nimen Ulrikan-
linna ja joilla muinoin Ruotsin aikana seisoi kanssi sal-
men lukkona. Nyt siellä kohoaa tähtitorni ja sen ta-

kana on etukaupunki, puisto, kylpypaikka sekä tcrveys-

vesi-laitos. Monista Ulrikaporin huviloista näkyy ai-
noasti Kalliolinna. Kaupungista näkyy yksi huonerivi,
joka on kaikkein komeimpia; sen yli kohoavat Helsin-
gin isoimman lutherilaisen kirkon tornit; keskustassa
nähdään pienempi lutherilainen, rakeunuslaadultaan
sekalainen, ja oikealla kreikkalaiskirkko puhdasta hy-
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zantilais-tyyliä. Tästä Helsingin komeasta näöstä, ete-
läsatamasta päin katsellen, sanoa tokaisi kolmekym-
mentä vuotta miniän sukkela matkalainen: ..Korea kuori,
tyhjfl takana!" Silloin oli se lause johonkin määrään
tosi; mutta nyt jo on sangen suuri joukko mahtavia
kartanoita ja ihaniakävely-puistoja kätkettynä tuon pit-
kiin, valkean esplanadi-rivin taakse, joka merelle näkyy.

Höyry- ja purjelaivain liike satamassa tarjoo pi-
kemmin köyhän kuin ihmeyttävän näön, jos sitä ver-
rataan Euroopan suurempiin merikaupungeihin. Astues-
sansa höyrylaivan kannelta suoraan kaupungin keskus-
taan ja nähdessään takanansa tuon syviin, avaran, kili-
kin puolin suojellun soliin, joku ikäänkuin levittää

avoimen, turvallisen sylinsä kaikelle pohjanmaiden me-
renkululle, matkalainen arvelee itsekseen, että historia
I on turmellut maantiedon luoman, ja että Kustaa

-;i oli oikeassa, viimein kuluneet kolme vuosisataa
väärässä. Jos niin todella lienee, niin voipi siilien vas-
tata, että AVenäjä tarvitsi 810 vuotta ennenkuin se Neva-
joen tärkeyden älysi, ja että Ruotsi 1000 vuotta huki,
ennenkuin keksi Tukholman.

ReinhohVin kuva on taiteen vaatimusten mukaan
rajoitettu, jostii syystä ei siitä sstsi kokonaista Suomen
pääkaupungin näköä. Alutta se tarjoo meille sieviin
nitiiillemeno-paikan, josta voimme etäiscminille ret-
kille lahteä.

4. Kalastajan mökki Tammisaaren kaupungin saaristossa.
H. Munsterhjelm.

Jos emme ota lukuun muutamia harvoja avoimia
paikkoja pitkin Pohjanlahtea, niin käy koko Suomen
satapenikulmaista rannikkoa myöten monisaarinon snsi-

risto. Tyynenmeren Baarilla on koralli-karinsa ympä-
rillään, Alankomaiden, Jutlannin sekfl Preussin ranni-
koilla on suojelusmuureina hiekkasärkkiä (" l)iinet;v ).

Suomi, harmaakiven maa, on laittanut itselleen kullio-
aituuksen. Nämät kalliot, jotka ympäröivät meidän
rantaa, ovat monellaisia niin muodoltansa kuin
myös suuruudeltaan. AViilin ne piilevät veden pinnalla

salakareina, jotka merimies tuntee meren vaaleammasta
väristä sekä omituisesta hyrskystä; välin ne kohoavat
vedestä paljaina, laiucitten nuolusta sileiksi nivoutu-
neina luotoina; välin kuusikko-vuorina; välin viehät-
tävällä mirmikkovaipalla peitettyinä saarina Poh-
janlahden pohjoispäässä, missä maa vuosisadassa -1 jul-
kun kohoaa, on saaristo matalaa mutamaata,joka enimmi-
ten lehtipuita kasvaa, ja meri ympärillä on myös matala
Etelä-Suomen rannikkoa pitkin sitä vastaan vesi on
syvä, saaristo kallioinen, havupuinen.
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Kolmo on näistä saaristoista, jotka sekä monimuo-
toisuutensa että myös laajuutensa puolesta voittavat
kaikki muut — Ahvcnan, AVaasan ja Tammisaaren saa-
risto. Meidän kuvamme kuuluu viimeinmainittuun.

Salpausselästa, joka on Suomen eteläisenä rantamuu-
rina, haarautuu Lohjanselkä, muodostaa Hankoniemen
harjun jaalenee sitten meren pohjaan. Mutta aaltoin al-
lakin so vielä jatkautuu moniin haaroihin, varsinkin
itään päin. Meren pohjassa on siinä vuoristo, jonka
kukkulat, useampia satoja luvultansa, kohoavat veden
pinnan yli, ja niiden välillä on vedellä peitettyjä laak-
soja sekä äkkijyrkkiä juopia. Kukkulat me näemme
eriskummallisimmalla tavalla vaihtelevaisen saariston
muodossa: saari saaren, niemi niemen, salmi salmen
vieressä. Purjehdusväylät polvittelevat kallio-labyrin-
tin läpitse. Höyrylaiva toisinaan laskee suoraan ran-
taa kohti, ja muukalaisen silmä kummastelee kallio-
seinää, jotavastaankulku näkyykäyvän. Alutta yhtäk-
kiä harmaa kallio avautuu, vihriä metsä jakautuukah-
den puolen, ja kokan eteen ilmautuu sinertävä salmi,
joka pian aavaksi seläksi leviää. Höyryn kanssa rin-
natusten purjehtii kalastajan vene — yhtäkkiä se on kal-
lioon kadonnut. Sinä katsot kummastuneena ja huo-
maat kaitaison vesisuoncn; se on veneväylä, joka salaa
polvittolee muutamia kyynäriä leveää, pitkää luonnon-
tekemää kaivantoa myröten, kallioscinien välitse.

Tullivarkaille tämmöiset vedetovat mieleen, jakoko
soutu onkin täynnä muistelmia heidän seikkailuksis-
taan. Muinaisina sota-aikoina oli saaristo turvallisena
lymypaikkana, johon ei kukaan vihollinen uskaltanut
tunkeutua. Nyt kulkee Tammisaaren rannikkoa pitkin
höyrylaivoja ristiin ja rastiin; Suomen luutsit ovat tut-
kineet kulkuväylät, AVcnäjän insinörit ovat maalanneet
merkkejä kallioihin sekä kokoonlatoneet lukemattomia
reimareita Ariadnen-langaksi tuossa eksyttävässä laby-
rintissä.

Tässä saaristossa on ikimuistoisista ajoista saakka
asunut harvalukuinen väestö, ruotsalainen sukuperäl-
tään sekä kieleltään. Se on kalastajakansaa, ja mis-
täs muualta se elatuksensa saisi, jos ei merestä? Noilla
kolkoilla, myrskyssä seisovilla kallioilla ei ole muuta
vihriää paitsi havumetsä. Joskus harvoin vaan tammi,
vaahtera, lehmus, saarni ovat löytäneet lymypaikan
jossain notkelmassa. Joskus istutetaan potaatteja hau-
raheiniin, jotka meri on rantaan ajanut; mutta viljan-
siementä aika harvoin kylvetään, ja karjalla on laiha
syöttöpaikka vuorten vieheillä. Yhden vero-tilan alle
saattaa kuulua 30, 40 ja enemmänkin saarta, joilla ei
asu muu kuin ympäri kuljeksivia lammaslaumoja. Saa-
relaiset hakkaavat metsää, vievät halot Rääveliin ja
jättävät lakeiksi tulleet luodot autioiksi. Mutta meri
se on heidän peltonaan, niittynään, heidän maitoleh-
mänään, heidän pää-omanaan, heidän taistelutante-
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renaan, tuleepa myös monta kertaa heidän aikaiseksi
haudaksensa.

Ne, jotka pitkin Suomen etelä-rannikkoa merta
kulkevat, tuntevat hyvin Esping eli Esp-skär nimisen
saaren, jonka kallioin kukkulalla seisoo kauas näkyvä
luutsitupa. Siellä on ihana näkö-ala tarjona: Tammi-
saaren saaristo puolentoista peninkulman päässä kau-
pungista. Itsessään ei ole Esping-skär kauniimpi eikä
rumempikaan kuin moni muu vihriöivä luoto sillä seu-
dulla. Alutta on sen kalastajan-mökeissä useinkin ol-
lut kesävieraita mannermaalta, jotka tahtoivat raitista
meri-ilmaa hengchtiä; kävipä siellä yhtenäkesänä maa-

lari Munsterhjelm, ja sillä tämä saari on ikuisesti muis-
tettavien joukkoon päässyt.

On pilvinen Elokuu-ilta, Hämärän varjot leviävät
seudun yli, ja savenkarvainen taivas ennustelee lähene-
vää sadetta. Kalamiehen mökki seisoo kallio-äyrään kuk-
kulalla, salmen rannalla. Walkeata ptiistaa kahdesta
ikkunasta; se on matala, köyhä tupa, jossa maalari
asui ja jossa hänen kuvansa on syntyny7t. Keski pui-
koilla huonetta nähdään porstuan ovi; suoraan oven
kohdalla on pienoinen kammari, ja oikealla puolella
asuu talon väki avarassa, suurella uunilla varustetussa
tuvassa — tämmöinen on seudun rakennustapa. Savu
tupruolec katon piipusta; tuvassa illallinen on tekeillä,
kalit kiehumassa, ja teekannu kihisee vierasten varalle
salissa. Polku käy polvitellen rappusista rantaan.

Täällä nähdään yksi noita matalapohjaisia ruuhia maalle
vedettynä, joilla saarelainen souteleo —raskaita, könt-
tyräisiä, muodoltansa juuri sumulluisiu kuin arvoisan
isän-isän isän aikana. Mitäs sitä täällä hätäilisikään
ja turhaan rupeaisi uusiin muotoihin? Ruuhen vieressä
näkyy aitta lepistön varjossa ja sen takana on laituri,
josta ei kuitenkaan näe muutakuin viiluin alkua. Tämä
laituri on rappiolla, niskaa taittava kulkea; siinä kyl-
liksi että sen puolilahonneisin pölkkyihin, jotka meri-
vedestä ovat vihriän limaskaisiksi tulleet, voipi kiinnittää
purjeveneitä. Ja kuitenkin on se rakas nieriläiselle,
joka sen turvalliseen suojaan palautuu levottomilta lai-
nehilta ja latoo saalihinsa sen päälle aitan ulospistävän
katon alle. Alonta, monta vuotta jo on so ollut seksi
raskasten että kepcäin askelten astuttavana ja on var-
niiian vielä koko miespolven ajan kantava tulotpäivän vai-
voista ennenkuin no suolattuina pannaanaittaan tallellc.

Laine on ankara tuolla ulkona selkämerellä; so
näkyy salmen mainingista ja taivaan pilvi-jängistä.
Pieni höyrylaiva salmensuussa rientää suojapaikkaan
ennen hämärää, sillä meren hyrsky lyöpi kovasti sala-
kareja vasten. AVaralastissa oleva galeasi-laiva on jo
saapunut satamaan; luultavasti se tulee ottamaan hal-
koja Helsinkiin tahi Rääveliin viedäkseen, ja uhkaelee
kokkapuullaan tuota aitta-rähjää. Kaksi miestä ruu-
hessa soutaa soluttclce sen kokan edessä; luultavasti
he tahtovat kiinnittää laivan köyden odottavaan vaajaan.
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Tässä näössä on jotakin myrskyisesti synkeää ja
samassa rauhallisesti viehättävää. Luulisi kuulevansa
myrskyn suhinaa sekä meren aaltoin sanomattomasti
jylhää majesteetillista kohinaa iltahämärässä. Alutta
tästä uhkaavasta taivaasta ja yön tietymättömistä vaa-
roista silmä mielellänsä kääntyy tuon pienen mökin
jti sen molempain valaistuin ikkunain puoleen, tietäen
että siellä on tarjona turvallisuus ja hauskuus, ihmisten
seura ja levollinen y7ö-uni. Tämmöinen on kalamiehen
elämä — alin-omaista pyrkimistä taisteluun elementtien
kanssa, ja alin-omaista pyrkimistä siitä takaisin rau-
halliseen kotikin.

Usein kalamies nuotalta tahi verkolta palatessaan
tulee niin vähän saaliin kanssa, että siitä tuskin tulee
kattilan täysi hänen ruo'anhalullisillc lapsilleen. Silloin
sytyttää hän, kovaa onneansa valittamatta, piippunsa,
kuivaa kostuneen takkinsa, odottaa parempia päiviä ja
nukkuu aika lailla. Toisen kerran taas, koska hän
syvässä vedessä vetää syvää nuottaansa rantaan, huo-
maltaan jo pian omituisia vireitä vedenpinnalla apajan
sisässä, ja kohta ensimmäisissäkin, vedestä nousevissa

verkonsilmukoissa jo ilmautuu joku hopcanhohtava si-
lakka Silloin kirkastuvat kaikki silmät, kaikki kiidot
ryhtyvät vircämpään työhön tuossa yhteisessä nuotta-
kunnassa; nuoret nauravat ja laskevat leikkiä, vanhat
pitävät huolellisesti vaarin kalliista apajasta. Nuotta
karttuu yhä paksumpaan kasaan rannalle ja hohtaa
yhä kopeisemmalta; viimein lähenee nuotan perä maata,
ja pojat tclmäävät minkä voivat tarpoimillaan, ajaak-
sensa nuotan perään lukemattomia pyristelcviä ja se-
kaisin vilskuvia kaloja. Kalat ponnistelevat kaikin
voimin, pyrkien pakoon vankeudesta, ne singahtelevat
tuiskuna aituuksen yli; mutta armottomat vanginvarti-
jat juoksevat ulos veteen, nostavat miehissä raskaan
nuotan-perän vedestä ja kaatavat sen sisällyksen saa-
puvilla olevaan veneesen. Silloinkos nousee riemua
kalamiehen mökissä! AVanhat sekä nuoret saavatkäydä
käsin saaliisen, ja istuvat sitten päivät, yöt, huolimatta
päivän helteestä tai sateesta, siinä hupaisessa työssään
tuolla rappiollisella laiturilla, jonka ranta-aitta meidän
kuvassamme puoleksi peittää näkyvistä.

5. Tyynen aikana Ahvenan laivassa.
K. E. Jansson.

Me siirrymme nyt Tammisaaren seudun luodoista
Ahvenan avaraan saaristoon. Se on erinäisenä saari-

valtiona Ruotsin ja Suomen viilillä; vaan oikeastaan me
näemme siinä Suomen ja Ruotsin rnoren-alaisena yh-
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distyTssitecnä olevan vuoriharjun korkeimmat kukkulat.
Meren väljät vedet ovat tässä kuvassa näkymättömänä;
näköpiiri on supistettu akvenalaiseii. talonpoikais-laivan
matalaan kajuuttaan. Tässä me näemme merimiehen
hänen lepohetkenään, koska lippu roikkuu liikkuma-
tonna mastosta eikä höllistyneissä purjeissa tunnu vä-
hintäkään tuulen henkeä.

Tässä ahtaassa kajuutassa asuvat merimiehet ei-
vät juuri vaadi liikaa mukavuutta elämässä. Pari
kaitaa vuodetta ja kaksi, kolme arkkua, jotka samassa
myös tuolien ja pöydän virkaa toimittavat, ne jo täyt-
tävät melkein koko huoneen. Pienellä, seinään naula-
tulla lautasella nähdään puinen tuoppi täynnä kaljaa,
juomalasi sekä veitsi. Katon alla riippuu kuivia reikä-
leipiä, nuoraan pujotettuna. Muutamat vaatekappaleet
ovat viskatut sinne tänne, aavistamatta että niiden
pahasiivoinen tila oli kulumattomastikiintyvä maalarin
kankaalle. Lattialla on kirves, perällä näkyy muurattu
takka ja sen päällä kahvipannu ynnä muutamia meri-
miehen jokapäiväisiä tarvekaluja.

Neljä henkilöä on kajuutassa ja lisäksi yksi ma-
kaava koira. Helppo on tuntea miehet Ahvcnalaisiksi,
jotka ovat maanviljelijöitä, merimiehiä sekä kalastajia;
jälkimmäiset molemmat virat heissäkuitenkin voittavat.
Nyt on kesä, mutta meren vaihettelevaiset ilmat eivät
salli kepeätä kesäpukua. Ukolla tuolla oikealla puo-
lella on paksut kengät, villasukat,kellertävänvihriäiset

nahkapöksyt, rescttipiiun-värinen villatröijy, sen päällä
viiruiset liivit pumpulikankaasta, ja päässään lämmin
neulottu villalakki. Toiset miehet ovat sarkanutuissa,
sarkahousuissa, päässä heillä on toisella leveäpesäinen
manterelais-lakki, toisella merimiehen tuttu „sydvest-
hattu." Poika yksin on paljain päin ja ohukaisessa,
valkoisessa, puinpulikoltissa, punainen huivi kaulassa;
hän on nuori, hänen verensä eivät ole vielä jäähtyneet
kylmästä kevät-tuulesta.

Kajuutan asukkaat eivät ole mitään tyhjäntoimit-
tajoita. He ovat äsken sälyttäneet Tukholmaan vietä-
vän kalkkikuorman alukseensa ja sitten syöneet yhtei-
sen aterian — yhden noista seitsemästä ateriasta, joilla
Ahvenalaisen sanotaan pitävän henkeänsä vireillä ha-
luttavassa meri-ilmassaan; onpa kuitenkin niitäkin,
jotka väittävät että Ahvenan-mies ainoasti viiteen syö-
mä-erään päivässä on tottunut. Työ on nyt tehty,
merellä on rasvatyyni, ja talonpoikais-laivan ei kan-
nata pitää höyry-apukonetta tämmöisiä tilaisuuksia
varten varalla. Eihän nyt sovi aivan ristissä kädet
istuu; otetaan siis kortit ja lasketaan turakkaa. Maa-
larin ononnistunut saada tähän kuvaansa omituisia vasta-
kohtia, joiden silminnähtävä totuus olisi kaunistukseksi
täyden mestarinkin teoksessa. Ei kukaan voi olla äly-
ämättä tuon perirehellisen, herkkä-uskoisen ukon luon-
netta, joka,piippu suussa, niin huolekkaasti miettii mitä
hänen pitää panna risti-ässän päälle, jonka vastustajansa
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voittoriemulla on pöytään lyönyt. Kunnon miesrukka
auttamattomasti on jäävä tappiolle; kumppali hänen
vieressään, lakki kallellaan ja silmät viekkaasti kar-
saana, on yThtä silminnähtävästi noita peri-oppineita tii-
man maailman viisaita, joiden kimpussa ei vanhan-ai-
kuinen rehellisyys kestä. Älköön katselija kuitenkaan
olko millaankaan, ei tässä hengen hätää olo; tässä pe-
lataan kenties tupakkapurusta taikka enintänsä kymmen-
pennisestä, kukaties vaan pelkän huvin tähden, mutta
asia kuitenkin on sama,kelmin koukku on silminnähtävä.
AVakaisina, vaikka hartaina, muutkatselevat peliä. Tuo
„sydvesti-pää" ci vilkahdakaan; hän on mereen tottu-
nut lietsari, joka kylmin verin katsoo kuinka taitavasti
toinen laskee koukkuista väylää, ja poika, ikänsä on-
nellisessa kevytmielisyydessä, arvelee aika hupaiseksi
nähdä kuinka arvoisaa ukkovaaria nenästä vedetään.
Henkilöin asema on erin-omainen: ilmi-elävä, todellinen
ja omituinen on tämä mestarillinen ryhmä-kuva, johon
makaava koira on täyttiiviinä lisäkkeenä.

Pian tuuli on jälleen heräävä, sillä Ahvenan aallot
eivät koskaan nuku kauvan. Silloin nämät samat kii-
dot hylkäävät petolliset kortit ja ryhtyvät rehelliseen
merimiehen työhön. „Sydvesti-pää H silloin on hallit-
seva ruotelia, tuo, jolla on kallelleen roikkuva lakki, on

karsasteleva ylös liehuvaan kokkapurjeesen, ukko on
kiinnittävä pääpurjeen köyttä, ja pikku poika onkupu-
avu mastoon, vikkelänä kuin orava, prami-purjetta auki

päästämään; sillä näiden rannikoiden monista roh-
keista merimiehistä Ahvenalainen on kaikkein roh-
keimpia. Hän rakentelee kaiken-kokoisia laivoja, on
yhtä tuttu Pohjois- kuin Itämeren kanssa, asuu suu-
rissa tuvissa, elää hyvästi ja syöpi kuin aika mies.
Ahvenanmaa on likinnä Ruotsia; siitä syyrstä se onkin
ruotsalaisin maakunta Suomessa; mutta se on kuitenkin
aina meidän maahan kuulunut ja ollut samain histori-
allisten vaiheitten alaisena. Kieli ja kansanluonne
ovat aivan ruotsalaiset; harva jälki on vaan säilynyt
Lappalaisista sekä Suomalaisista, jotka olivat tämän
saariston asukkaina kaukaisina aikoina. Ahvcnalaiset
ovat iloiset, vilkkaat ja puheliaat, varakkaat, monissa
ammateissa taitavat; ho ovat monikeinollisemmat muita
maanmichiänsä, vaan kuitenkin tarpeeksi hidasmielisct,
niin ettei voi sanoa heitä Suomen asukasten yhteisestä
luonteesta luopuneiksi. Kansallisuudeltansa ei Ahvena-
lainenkuitenkaan mielellään lue itseänsä Suomalaiseksi,
vaan eipä myös Ruotsalaiseksi; hän on muka vaan
Ahvenalainen, mies aivan itsekseen.

Tilaisuus ei ole puuttuva vasta ottamaan esiin Ah-
veniin historiallisia muistoja. Nyt mc olemme suljetut
tähän pieneen kajuuttaan ja katselemme kansaa, jolla
ei näy olevan muuta tekemistä maailmassa kuin korttien
pelaaminen. AYaau yhtähyvin, jos tarkemmin katse-
lemme näitä vahvoja miehiä ja heidän vaihtelevaakas-
voin-näköänsä, niin voimme nähdä että ho ovat kalli-
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oin ja meren kasvatteja, myrskyin ja hyrskyin karskit-
tamia, ja, että he, vaikka tällä hetkellä veltot, toisella
hetkellä ovat valmiit kaikkia vaarojakestämään. Huu-
dapas vaan heille: „Nostakaa ankkuri!" — niin samassa

heidän jänterensä jännistyvät, ja he lähtevät levottoman
laineen kanssa pelaamaan elosta ja kuolosta samalla
vakaisuudella, jolla he nyt katselevat risti-ässää tuossa.

6. Turun linna ja Auran suu.
B. Reinhold.

Silmiemme edessä on Suomenniemen muistorikkain
paikka. Lauluissa ylistetty Aura *) — jonkaitse ääni on
sulosointua ja jonka suomalainen merkitys on yhtä pro-
feetallinen kuin latinalainenkin — Aura levittää meitä
kohti suunsa, aivan kuin syliänsä avaisi. Oikeanpuoli-
sella jokivarrella, vasemmalla katselijasta, kohoaa har-
main muureinensa Suomen vanhin linna, jatoisella ran-
nalla perempänä ylenee korkea tornin huippu arvoi-
sasta tuomiokirkosta, joka on monta vuosisataa ollut
maamme kirkollisena keskus-paikkana. Nämät kolme
— linna, kirkko, joki — ovat ilmi-cläviä muistoja val-
tiollisesta vallasta, hengellisestä elinvoimasta ja sivis-
tyksen virrasta. Seitsemän vuosisataa on tässä edes-
sämme näillä rannoilla. Linna puhuu vielä ristiret-
kistä, kirkko romalaisen pappisvallan suuruudesta, ja
Aura, vaikka Suomen vähimpiä jokia, on vakonut le-
veän väylän vuosisatojen läpi.

*) Aura on latinaksi tuulonen, ja myös: loisto, ihanuus

Turun linna on rakennettu harmaasta kivestä sekä
tiheistä, siihen aikaan kuu Ruotsalaiset ensin tulivat
Suomea valloittamaan; likemmin ei aikaa tiedetä, eikä
myöskään sen tekijää. Se oli Kristin-uskon ja Ruot-
sin vallan ensimmäisenä suojana pakanoita vastaan, ja
Auran suun lukkona siihen aikaan, jolloin ei vielä
osattu kanuunilla kaukaa murtaa muureja. Se oli al-
kujansa rakennettu maan asukkaita vastaan,mutta tuli
seuraavina vuosisatoina heidän suojelusmuurikseen, sei-
soen Suomenniemen tutkaimessa, sillä tärkeällä pai-
kalla, missä Itämeren kolme suurta selkää yhtyy yh-
teen. Neljännellätoista, viidennellätoista, vieläpä vähän
kuudennellatoistakin vuosisadalla luettiin Turun linnaa
valtakunnan parasten varustusten joukkoon; mutta sen
arvo aleni mitä enemmän tykistö edistyi ja koska
huomaittiin että läheisiltä vuorilta saattoi ampua lin-
nan sisään. Kauemmin vielä piti se kuitenkin sen
arvon että sai olla korkeain herrain asuntona. Täällä
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prinssi Juhana lG:lla vuosisadalla piti hovia Suomen
herttuana kuninkaallisen puolisonsa Katarina Jagel-
lottaren kanssa. Täällä istui Kuningas Eerik XIV van-
kina ahtaassa tornikammarissa, jonka ainoa, rautaristi-
kolla suljettu ikkuna antoi kaiteista käytävää kohti.
Täällä asuivat Kaarle IX sekä Kustaa II Aadolf tikeillä
käynneillänsä Turussa. Täällä myös piti asentoa mai-
nioin Suomen pääkuvernööreistä, kreivi Pietari Brahe,
ja tästä hänen asennostansa otti alkunsa se juhlavael-
lus, joka meni v. 1640 vihkimään Suomen yliopistoa.

Linnan vanhemmat vaiheet ovat tietymättömät;
mutta 14:nvuosisadan koskipaikoilta 17:nen alkuun asti
on sillä ollut osansa kaikissa maamme puolueriidoissa
ja kaikissa taisteluissa Ruotsin kruunusta. Y. 1364 se

kauan ja urhoollisesti vastusti Albert Meklenhurgilaista.
Sitten se sai nähdä milloin minkin herran komentaja-
naan, milloin minkin kansan miehiä Väestönään — Suo-
malaisia, Ruotsalaisia, Tanskalaisia, Puolalaisia — sai
nähdä niin hyvin pettuutta kuin miehuutta, joutui vä-
lin Tanskan-, välin Ruotsin-mieliscn puolueen käsiin,
muttapiti usein jäykästi puoltansa, esim. v. 1457, 1502
ja 1521. Yiimeinmainittuna vuonna oliKristian II:n ur-

hoollinen, vaan julmaluontoinen alapäällikkö, Tuomas
junkkari, Turun linnan isäntänä. Sillä aikaa kuin häntä
Kustaa AYaasau sotavoima siellä turhaan paritteli, tuli
verikäsky Köpenhaminasta, ja linnan piha kastui van-
giksi otettuin paraitten Suomen herrain verillä. Ai-

noasti nuori Eerik Fleming pelastui viekkautensa kautta
ja otti vuorostaan seuraavana keväänä julman Tuomas
junkkarin vangiksi Tukholman saaristossa; vaan linna
antautui kuitenkin vasta Elokuussa 1523.

Lähin, sitten syttynyt sota oli veljessota. Y. 1563
Toukokuussa laittoi Eerik kuningas sotajoukon ja lai-
vaston veljeänsä Juhana herttuaa vastaan. Silloin sai
Turun linna taas kokea monta tuimaa verilöylyä ja
puolusti itseänsä urhoollisesti Elokuun 12päivään saakka,
jolloin herttuan täytyi antautua. Melkeinpä olisi hän
samassa saanut myös heittää henkensäkin, sillä Antti
Sahelfana karkasi häntä vastaan, paljastettu väkipuukko
kädessään. Surma-isku silloin estettiin, vaan herttua
vietiin vangiksi Gripsholmaan, ja hänen puoluelaisensa
rangaistiin verisellä tavalla kapinallisuudestaan laillista
kuningasta vastaan.

Kolmekymmentä-neljä vuotta myöhemmin Eerikin
ja Juhanan työt ja toimet tässä elämässä olivat loppu-
neet, mutta perintöriidat Waasan suvussa eivät olleet
loppuneet: herttua Kaarle ja kuningas Sigismund sei-
soivat vastakkain, aseet kädessä, ja Suomi oli tulvil-
laan Nuijasodassa vuodatetusta verestä. Kaarle pur-
jehti Turun rantaan ja karkoitti pois Suomen sotavoi-
man, joka puolusti Sigismundin kruunua. Mutta Tu-
run linna uppiniskaisesti kielsi, kun sitä kehoitettiin
porttiansa avaamaan. Klaus Fleming'in rohkeamielinen
leski, Ebba Stenhock, istui linnassa eikä ollut millan-
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säkään uhkauksista eikä luodeista. Vimmastunut hert-
tua ammutti linnaa ankarasti; yksi luoti lensi tornin
ikkunasta sisään, juuri kun rukouksella oltiin, ja repi
säpäleiksi miehen Ebban vierestä, muttarouva ammutti
urhollisesti takaisin, tehden parittajalle paljon vahinkoa.
Nytpä alkoi pcttuus punoa salapaulojansa linnan muu-
rien sisäpuolella. Ylioppilas Taneli Hjorth — jonka
J. Wecksell sitten pani pääsankariksi oivalliseen, sa-
mannimiseen murhenäytelmäänsä — viekoitteli salassa
väestöä kapinallisuuteen, ja Ebba rouvan täyttyi antaa
linna herttualle Syysk. 30 p. 1597. Tässä tilaisuudessa
tyly Kaarle, siitä syystä että huhu kävi Klaus Flem-
ingin vielä olevan elossa, meni hänen ruumistansa kat-
somaan, nykäisi kuollutta parrasta ja huusi: „Jos vielä
eläisit, eipä nyt pääsi olisi ollut kovin lujassa!" — Ja
siihen Ebba rouva hänelle vastasi: „Jos olis puoliso
vainajani ollut elossa, niin cttepä te, armollinen herttua,
olisikaan päässeet tänne sisään!"

Talveksi Ruotsiin palatessaan herttua jätti Turun
linnan kahden Fleming-veljen haltuun, jotka olivat
toista sukua eivätkä olleet ottaneet osaa vastarinnassa
häntä vastaan. Nämät sitten Joulu-aikana suostuivat
antamaan linnan takaisin Sigismundin asettamalle, uu-
delle pää-maaherralleSuomessa, pelottomalle ja iloiselle
Arve Stälarmille. Mutta Stängobron tappelu Ruotsissa
tempasi ijäksi kruunun Sigismundin päästä, ja Heinä-
kuussa 1599 laittoi herttuaamiraalinsa Joakim SehceTin

uppiniskaista Turun linnaa kukistaniaan. Nyt alkoi
taas ankara piiritys jakova vastarinta. Stälarm, koska
muuri alkoi raueta, rakensi hakuiin sen sisäpuolelle ja
uhkasi räjähyttää linnaa ilmaan, jos ci saisi hyviä an-
taumis-ebtoja. Schecl vastasi sillä että mestautti seit-
semän vangittua suomalaista päällikköä ja panetti päät
teihin Korpolais-vuorellc vastapäätä linnaa. Kun sitten
Suomen sotajoukko oli menettänyt Marttilan tappelun
ja kun ei mitään avuntoivoa Puolasta ollut, täytyi Btal-
arm'in viimein antautua herttuan armoille Syysk. 28 p.
1599, niille ehdoille että linnalaisten tulisi oikeuden
edessä vastata teoistansa. Kaarlen oikeus aina piti
kirveenvarresta kiinni; kuolemantuomio tehtiin laillisia
muodoja noudattamalla; Stälarm ja Kurki sentään sääs-
tettiin, vaan muiden Suomen herrain, niissä Klaus
Fleming'in ritarillisen pojan Juhanan sekä tiimiin avi-
ottoman velipuolen Olovin, täytyi laskea päänsä mes-
tauspölkyllo.

Se oli Turun linnan viimeinen piiritys. Viisi-
toista vuotta sen perästä, koska kuningas Kustaa Aa-
dolf pari-aikaa istui illallisella alasalissa, syttyi tulipalo
ylikerrassa ja linnau vanhin osa joutui nopeasti val-
kean saaliiksi aivan kuninkaan silmien edessä. Se osa,
jonka Juliana herttua oli rakennuttanut ja aikansa
tyylin mukaan komeasti varustanut, jäi kuitenkin ehc-
äminitksi, niin että jo vuonna 1615 Suomen silloinen
yli-maaherra, kuuluisa Jaakko De la Gardie, saattoi
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siinä asua. Pietari Brahe sitten taas koristi linnan
ruhtinaallisella tavalla; mutta v. 1693 muutettiin yli-
maaherran asunto kaupunkiin, ja siitä ajoin alkoi linna
jäädärappiolle. Y. 1711 Heinäk. 19 p. iski siiheu uk-
konen, ja se seisoi puoli-autiona, koska AVenäläiset v.
1713 tulivat ja tekivät sen aivan autioksi. Y. 1714 vah-
vistivat he sitten linnan turve-valleilla ja rakensivat
kaksi etuvarustustaAuran suun suojaksi Ruotsin kaleeri-
laivoja vastaan. Rauha palautui viimein ja AVenäläiset
läksivät jälleen, mutta linnan loiston aika oli ollut ja
mennyt; sitä käytettiin nyt enään vaan vara-aittana
kruuteja, sota-aseita sekä univormuja varten; sille jäi
vaan pienen pienoinen miehistö ynnä se arvo, jokamui-
nais-ajan muistomerkeille kuuluu. Vähitellen sekin
haihtui, unhotus levitti peittonsa autioin salein yli, ajan
hiiren-hampaat kalusivat Juhana herttuan laittamia kal-
liita seinän-laudoituksia, ja viimein hyödyn aikakau-
della katsottiin sopivaksi käyttää harvat kelvollisessa
kunnossa olevat huoneet, muutamat vilja-aitoiksi, muu-
tamat vankein asunnoksi. Samoihin tarpoisin käyte-
tään niitä vielä ny-tkin, mutta ulkopuolelta on linna
tullut hiukan korjatuksi, ja sisustaakin on parannettu,
missä se ilman suuritta kustannuksitta kävi laatuun.
Eerik kuninkaan vankihuone on aina vielä vanhoillaan

— kaikki hävittävä aika on ikäänkuin piloillaan juuri
sen huoneen säilyttänyt.

Maalari on taitavasti valinnut paikan, jostakatsoen
kuvansa teki; se on samojen vuorien vietteellä, vasem-
malla joen varrella, joille Joakim Scheel v. 1599 asetti
Suomalaisten herrain päät teiliin. Katsojasta vasempaan
on linna ja Kakolan vuori kauas näkyvän vankihuo-
neensa kanssa; taustalla näkyy joki, vielä perempänä
kaupunki; oikealla puolella kohoavat taidonkoristamat
vuoret, joilla entinen tähtitorni — tieteen autioksi jää-
nyt linna — seisoo korkealla seudun yli. Aura muis-
toinensa, höyrylaivoinensa ja kalkuttelevin tehtaineen
pitkin rantoja, virtaa hiljaau miettiväisenä ulos kolmi-
haaraiscen Linnaselkään. Vasemmalla puolella, kuvan
kansien takana olisi nyt sillalla mannermaahan yhdis-
tetty Ruissalo kuuluisain tammiensa, Ohoraeus'en lähteen
ja monilukuisten sieväin kesä-asuntoin kanssa.

Turun kaupungilla, samoin kuin myös Turun tuo-
miokirkolla, on oma erinäinen historiansa. Kaupunki
on, ujon lapsen tavalla, turvautunut kirkko-äitinsä rau-
halliseen, suojelevaan syliin, peläten linna-isänsä ympä-
rillä melskaavia sota-aseita. Kaupunki ja kirkko tässä
kuvassa ovat näköpiirin äärimmäisellä reunalla ja odot-
tavat eri kuvaansa.
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7. Imatra.
Kolm' on koskea kovoa,

Kolme järveä jaloa,
Kolme vuorta korkeata
Tämän ilman kannen alla.

Niin laulaa Kalevala, ja niissä
Ei ole Vuoksen voittanutta,
Ylikäynyttä Imatran.

Moni koski sentään voittaa sen korkeuden, muuta-
mat leveydenkin suhteen — Plotschbach syökseytyy
925 jalankorkeudelta, Rhein-virran putomus Schaffhau-
sen'in luona on 340 jalkaa leveä — mutta veden ääret-
tömän paljouden suhteen ei Imatraa mikääu koski Eu-
roopassa voita. Aivan sen alkupäässä on koetettu sitä
paljoutta arvioita ja on laskettu että se nielee 18,823
kuutiojalkaa sekunnissa kitaansa, siis 67 miljonaa 64,600
kuutiojalkaa tunnissa. Ei se ole vaan yksi joki, joka
täällä syökseyr tyy kallioin raon kautta, se on koko suuri
järvistö, montaneliöpeninkulman alaa vettä, jotka täällä,
suullaan ahdistettuna, halkaisevat esteenä olevan vuori-
muurin ja karkaavat ulos mereen.

Suuri Saimaan vesistö laskee vetensä AVuoksen
kautta Laatokkaan. AVuoksi halkaisee Saimaan etelä-
rannan Harakka-nimisen pienen kylän kohdalla, noin
56:nAVenäjän virstan päässä AViipurista ja 3 virstaa
idempänä Saimaan kanavan alkua, Joen väylä on täällä
268 jalkaa leveä ja 7 syltää syvä, vielä majestcetilli-

sesti rauhallinen, ikään kuin olisi se vaan emonsa Sai-
maan jatkoa. Jonkun virstan päässä, Kalliosaaren koh-
dalla, alkaa kuitenkin virta näkyä, vaikka se vasta käy
hiljaa, tyynesti, ikäänkuin vastahakoisesti poistuisi rau-
hallisesta emonsylistä. Pian tulee jyrkkiäkallio-äyräitä
vastaan, jotka supistavat väylän ahtaammaksi; pitkiä
rinnakkain käyviä vireitä ilmaantuu AVuoksen pintaan.
So tekee pienen polven itäänpäin, ikäänkuin kiertääk-
sensä kahleitaan, mutta ne ei jää häneltä; hänen pa-
konsa tulee yhä joutuisammaksi; pinnan pitkät vireet
köyristyvät lyhyiksi laineharjuiksi, jotka sikisoki syök-
seytyvät toinen toisensa päälle. AVuoksi alkaa tuntea
voimansa, hän ei evään anna hillitä itseänsä, hän leviää
taas kaunisten lehtorantojen välillä, vaan ei rauhoita
enää kovaa virtaansa. Jo näkyy paikoitellen vaahtoa,
omituinen maininki hyrskii rantoja vastaan ja pakenee
takaisin-syöstynä jälleen. Taaspa tulee kallio-seiniä
vastaan; nyt AVuoksi vasta oikeen suuttuu. Hänen
ihana, sininen pintansa vilahtaa kellertäväksi, hänen
kristallinkirkas, läpikuultava vetensä muuttuu suitsua-
vaksi valkoiseksi vaahdoksi, joka syökseytyy alas en-
simmäisestä koskesta, Tainio koskesta, jota myös
„Pikku Imatraksi" sanotaan.

AVuoksi tässä paikassa on 570 jalkaa leveä. Vä-
hän tyyntyneenä, mutta yhä vielä vaahtoisena taiste-
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lusta, saapuu se Siitolassa ensimmäiselle lauttauspai-
kalle, ja tänne jo kuuluu kaukainen, ukkosen jyrinän
kaltainen kohina Imatrasta.

Siitolan alapuolella on vaan yksi pienempi koski
enää, Linnakoski. Sitten leviää virta majcsteetilliseen
leveyteen 1,140 jalkaan saakka. Mutta yhfäkkiä se
sitten joutuisalla juoksullansa ehtii ahtaalle kallioso-
lalle, jonka harmaakivisten seinäin välillä sen summa-
ton veden paljous kutistuu 139 jalan levyiseksi ja syök-
seytyy, 2,950 jalan matkalla, 63 jalkaa alemmaksi. Tässä
se on Imatra.

Imatran näkö on huimauttavan jylhä. Sen jytinä
kuuluu 6:n virstan päähän, ja kuuluisi vieläkin etem-
mäksi, jos ei se sekaantuisi ylipuololla olevain pieneni-
päin koskien kohinaan. Kovinkaan huuto ei kuulu
rannasta rantaan. Vesi ei ole nyt yhdessä ainoassakaan
kohdassa säilyttänyt luonnollista väriänsä; se on kel-
lertävä; se ei virtaa enää, se syökseytyy katselijan si-
vuitse huimauttavalla vauhdilla.

Kosken alkupäässä vyöryy vesi penkerettäin ta-
saista pintaa myöten, mutta pian se kohtaa vuorivinke-
lon pohjasta kohoovia, monikärkisiä kallioita. Näitä
vastaan sattuessaan, virran laine pirskahtaa hajalleen
vaahdoksi; se tyrskähtää ylös valkeiksi vesipatsaiksi,
jotka kuitenkin jälleen loiskahtavat alas, ennen kuin
ovat täyteen korkeuteensa kohonneet, ja jättävät sijan
uusille. Kosken alipuoli on yhtä kiehuvaa, kuohuvaa,

utuun peitettyä nielua. Hopeanhohtavaa vesihuurua
aina väikkyy sen yli, vivahdellen päivänpaisteessa kai-
kille vcsikaaren väreille. Harmaakiviset kallioseinät va-
pisevat tuntuvasti, ikään kuin olisi niiden alla joka
hetki uusia kruutiräjähdyksiä sytytetty. Ei mikään
voima taida mitään Imatran kauheata vyöryä vastaan.
Väkevinkin meidän maan kaloista, lohi, joka kaikki
muut kosket ja putoukset voittaa, ei pääse Imatrassa
mihinkään. Joskus sattuu kosken yläpuolelta vahva
pölkky virran valtaan, ja Imatran alipuolello päästyään
tulee se jälleen näkyviin pieninä pirstoina. Täälläkin
samoin kuin Niagara-putouksen rannoilla, kerrotaan ta-
ruja varomattomista venemichistä, jotka kosken ylä-
puolella yrittivät soutaa poikki virran, vaan joutuivat
nieluun. Repale vaatteista, lastunen veneestä on sitten
jälleen tullut näkyviin; he itse ovat kadonneet näky-
mättömiin, kuulumattomiin.

Imatra on katseltava kumpaiseltakin puolelta, ja
siksi kuin kahlesilta joskus vasta on molemmat rannat
yhdistävä, saamme koettaa rohkeuttamme vasussa, joka
kallioihin kiinnitettynä vedetään yli. Äyräät molemmin
puolin ovat äkkijyrkkiä, aina kosteita, liukkaita, vaa-
rallisia kallioseiniä, jotka tässä kuvassa näyttävät ma-
talammalle kuin mitä todella ovat. Jaloimman näön,
joka ci myöskään kuvassa näy, saapi kun seisoo alim-
maisella kalliolla kosken oikealla puolella; sinne
näkyy Imatran ylin suu hohtavan hopeaisena port-
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tina, jonka kautta helmipilvi sy-ökseytyy ulos. Väri-
vivahdukset ovat siinä monellaiset, aina auringon ase-
man ja äyräitten luoman varjon mukaan. Sanomatto-
man synkkä ja ihmeyttävä on Imatra syksyisenä kuuta-
mo-yönä, koska mustat varjot ympäröitsevät kiehuvaa,
yhäti säkenöivää nielua, jonka jytinä hämmästyttää
hiljaista yötä.

Oikeanpuoliselle rannalle on ravintola sekä lysti-
huoneita rakennettuna, jotka tässä jylhän-ihanassa luon-
nonkuvassa edustavat Eurooppaa ja nyky-aikaa. Hilli-
mättömät luonnonvoimat ja kappale erämaata ovat aina
viehättävä näkö hienotunteisille sivistyneitten joukoille.
Ihmeellä katselevat he noita hiiden patoja, jotka vesi
on sorvannut kallioihin, niin myös niin kutsuttuja Imat-
ran kiviä, eriskummallisia savi-liuskakiven kappaleita,
joita lapset siellä inyöskentelevät matkalaisille, ja joita
muualla ci löyrdy missään, paitsi hiukka Nevajoessa ja
paikoittain Pohjois-Amerikassa. Vasemmanpuolisella
rannalla yksi noita kosken sorvaamia kivitorvia on
puoleksi rikottu. Muutama lapsi kerta yritti läpi pu-
jotteleiniaan, vaan puuttui kiinni, eikä saatu sitä pelas-
tetuksi muulla keinoin kuin että kivi lyötiin rikki.

Imatra itse on tietysti pää-esineenä matkalaisten
uteliaisuudella. Mutta sen alapuolellakin vielä
jatkaa juoksuansa, vuorotellen tyyntyen, välistä taas

kuohahtain. Se tarjoo vielä monta ihanaa näkö-alaa,
se leviää laajoiksi suvannoiksi, samallaisiksi kuin To-
navan li manit, se haarautuu, luoden somia saaria,
täynnä ruohoisia laitumia, ja yhdistää vetensä jälleen,
se hurjistuu taas ja hyppää koskesta koskeen; se kään-
tyy vähitellen yhä enemmän itään päin ja laskeutuu
viimein, väsyneenä huimasta retkestänsä, kahden suun
kantta Laatokan avaraan syliin.

Kuva on tehty kesällä 1872 ja näyttää meille
kosken oikeanpuolisella rannalla (kuvan vasemmalla
kulmalla) muutamia silloisista monilukuisista kävijöistä.
Imatra-hotelli on vielä enemmän vasempaan katsojasta,
äyrään kukkulalla, kuvan kansien takana peitossa.

Kuvan koko onkovin pieni, voidaksensa tuoda silmi-
emme eteen näkö-alan täyden majesteetillisuuden. Sano-
taan kyllä: „Imatra eä ole mikään veden putous, se on
vaan paljas koski". Oikein niin, mutta se on koski,
jostakoko järvistö ulos Euroopassa ei sillä
ole yhtään vertaistansa. Se on lakkaamaton vallanku-
mous luonnossa, luotu puoleksi jäätyneesen maahan,
rauhallisimman kansan keskeen, ikään kuin molempien
herättämiseksi unen horroksista. Näitä vesiä, jotka
ovat murtaneet itsellensä pääsön vuoren läpi, onkin
usein kyllä verrattu sorretuihin kansoihin, jotka rai-
vaavat itselleen tietä vapauteen.
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8. Talvi-ilta Somerossa.
R. W. Ekman.

Mikä se on Somero? Syrjäinen seutu Hämeen
lounaiskulmalla, noin s:n peninkulman päässä meren-
rannasta ja 7 peninkulmaa itäpuolella Turkua, Vuori-
harju on seudun pokjois-rajana, ja sen juurella leviää
viljava alanko. Suurten saloin harvettua, elää täällä
ahkera, maata viljelevä rajakansa, johon on tarttunut
hiukka rantalaisen hilpeydestä, vaan jossa kuitenkin
on sen verta jäykkyyttä tallella, niin että näkyy ettei
Somerolainen ole Hämäläis-heimostansa luopunut,

Suomen parhain historia-maalari, jalolahjainen Ro-
bert Ekman, Roomasta palattuaan, päätti ruveta ku-
vaamaan omaa kansaansa. Suomen maata ympäri mat-
kustellen, maalaili hän kuvia kansan elämästä rakkau-
della ja uskollisuudella, jota hänen ihanteellinen käsi-
tystapansa ja hänen italialaiset muistonsa ainoasti kir-
kastivat, vaan eivät poistaneet, Tämä tuvan sisusta
Somerossa on yksi noita monia kuvaelmia ja verratta-
vasti realisempi toisia,

Talvisen illan pimeyttä valaisee tuli takassa sekä
päre-valkea, pistetty pöyrdällä seisoviin pihtoihin. Emän-
tä takan äärellä ei ole nuori eikä kaunis: ruutuinen
pumpuliliina, punaviiruinen esiliina ja pruuninen hame
todistavat ettei hän ole pukenut päälleen suuren ylei-
sön katseltavaksi. Mutta jotakin ilomielistä ja tyyty-

väistä on hänen muodossaan, kun hän samalTaikaa hoi-
taa äidin sekä emännän velvollisuuksia. Kiehuva puu-
ropata, jota hän hämmentelee, ei estä häntä puhele-
masta yhtä ilomielisen miehensä kanssa, joka istuu vä-
hän tuonnempana. Puheen aine on helppo arvata.
Se on tuo pikku piimäsuu, molempien vanhempien sy-
dänkäpy, joka vallatonna leikiten ojentaa isälle rie-
vuista kyhättyä vauvaansa. Tämä viimeinmainittu miel-
lyttävä henkilö tarvitsee hevosta rekineen, voidakseen
matkustaa tuvan ympäri, ja siitä juuri nyt keskustel-
laan. Isä, valkeassa mekossa, nahkavyöllä vyötettynä,
harmaissa sarka-housuissa, koirannahkainen lakki päässä,
väittelee olevansa par'-aikaa tärkeämmässä työssä: hän
veistelee viikatteen vartta, ja hänen jalkainsa juuressa
näemme kirveellä vähän alustetut työkärryin aineet.
Kuitenkin voimme olla varmat siitä ettei hän kauan saata
vastustaa pereellistä liittokuntaa, joka on Somerossa
yhtä voimallinen kuin suinkin loistavimmassa Euroo-
pan hoveista.

Likellä takkaa istuu seitsenvuotinen poika, aapis-
kirja kädessä. Huolta ja vaivaapa on opista tässäkin
syrjäisessä maailmau-nurkassa. Ensi-maanantaina on

lukukinkeri, ja tämä päivä on Suomen poikanulikoille
yhtä hirvittävä kuin inqvisitiohin istunto muinoin es-
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panjalaiselle väärä-uskoiselle, sillä mikä poika voipäästä
vapaaksi luuloista hyvin järjestetyssä lukukinkerissä?
Aliksikä puuropadan hiljainen porina tuotameidän paljas-
jalkaista, kepcirnpään pukuun puettua pikku syntis-
parkaa kiusaileekin, houkutellen maallisiin mietteisin,
koska hän ensikerran on kirjan salaisuuksia ykstoti-
scsti tutkimassa?

Kuvan lisäkoristeina ovat lastut lattialla, korvo
eli saavi ja voi-kirnu nurkassa, kaljatuoppi pöydällä,
reikäleipä laessa, pärekimppuja hyllyllä ikkunan yli,
ynnä paljon muuta, joka kuuluu köyhästi varustetun
tuvan kalustoon. Kaiken tämän yli luopi takkavalkea
mieluisen valonsa, ja nokisen uunin takaa kuuluu ko-
dikkaan sirkan yksitoikkoinen laulanto.

9. Porvoon kaupunki.
J. Knutson.

Noin s:n Ruotsin peninkulman päässä itäänpäin
AVantaanjoen suusta ja Helsingistä laskeutuu Suomen-
lahteen pienoinen, vaan kuitenkin aluksilla kuljettava
Porvoon-joki. Tämä nimi, väännetty ruotsalaisesta
Borg-ä, on otettu vanhasta, joen äyräälle rakennetusta
linnasta, josta vielä jokseenkin suuria hiekkavalleja on
jäljellä.Kenenkä rakentama tämämuinais-linna on ja mi-
hinkä aikaan rakennettu, sitä ei tiedä kukaan; se onollut
siellä ennen historian ja ihmisten muiston vanhimpia
aikoja. Se jo oli paljaana rauniona, koska ensi-kerta
tuli puhe Porvoon kaupungista, puoli vuosituhansi taka-
perin, ja ainoa epävakainen arvelu sen synnystä on,
että tuo vanha linnoitus niinkutsutulla Linnamäellä
(Borgbackcn) mahtaa olla noita hiekkavallituksia, joita
Ruotsin kuninkaan, Eerik Emundin pojan, AVäderhatt

liikanimeltään, tarinoidaan rakentaneen tämän ranni-
kon metsäläis-kansoja vastaan.

Vähän matkaa linnasta on kylä nimeltä Saxby;
sinne luultavasti saapuivat Hansa-kaupunkein alukset
vaihtamaan suolaa Pohjolan kalliisin turkiksiin. Tä-
hän syntyi täten kauppapaikka, jokakuuluu 14:nvuosi-
sadan keskipalkoilla (1346) saaneen kaupungin-oikeudet
kuningas Maunu Eerikinpojalta, liikanimeltä Liehakko.
Pormestari ja raati oli Porvoolla kumminkin jo v. 1424;
mutta ensimmäiset varmaan tietyt oikeutensa sai se
vasta Kustaa AVaasalta v. 1546. Yhtähyvin käski ku-
ningas jo neljä vuotta myöhemmin Porvoolaisten muut-
taa hänen uuteen lemmikki-kaupunkiinsa Santahami-
naan (Helsinkiin). Uudenkaupungin rauhasovinnon pe-
rästä v. 1721 muutettiin piispan istuin sekä kymnaasi
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kadotetusta AYiipurista tänne Porvoosen. Ja koska val-
takunnan raja v. 1743 siirtyi Kymijoelle, arveli Ruotsin
hallitus taas siirtää piispan tuomiokapituleillensa vielä
poikemmaksi, aina Kokkolaan; tämä tuuma Porvoon
tuomiokapitulia niin kauheasti peloitti, että se, vaaran
ohitse mentyä v. 1746, piirustutti sinettiinsä sen vuosi-
luvun ynnä Noakin arkin, ja ympärikirjoituksen, joka
ilmoittaa, että arkki, nyt aaltojen ajosta pelastettuaan,
lepää turvallisena tulevaisuuden kalliolla.

Aikakirjoissa ei ole mitään puhetta Porvoon uut-
terasta toimeliaisuudesta, siihen aikaan kun hallituksen
hyväätarkoittava suosio kuristeli kauppaliikettä sääte-
lemisillään, aina 1830:een asti, jolloin Porvookin vii-
mein sai esteettömän merenkulku-oikeuden. Sen sijaan
ovat aikakirjat lehtihinsä muistoon panneet kaikki sota-
tapaukset, alkaen vuosista 1571, 1578 ja 1590, jolloin
Venäläiset joka kerta perinjuurin hävittivät kaupungin,
niin että sen perästä ainoasti puhutaan „Porvoon ky-
lästä". Sata kahdeksantoista vuotta myöhemmin, koska
Porvoo jo aikaa sitten oli unhottanut minkänäköinen
sota on, astui Toukok. 11 p. 1708 venäläinen partio
maalle; 80 nuorta miestä oli siltaa puolustamassa, ja
vihollinen syöstiin tappiolla takaisin. Alutta seuraavana
päivänä se tuli rantaan toiseen paikkaan, Porvoon po-
jat voitettiin, kaupunki ryöstettiin paljaaksi ja poltet-
tiin, samoin myös muutamat läheiset herraskartanot.
Se oli vasta ensi-alkua, Venäläiset läksivät silloin jal-

Icen, mutta palautuivat v. 1713, ja hävitetty, autio kau-
punki pysyi sitten heidän vallassansa vuoteen 1721.
Rauha tuli, Porvoo kohosi taas hihastaan, säilyi mel-
kein eheänä seuraavilta sodilta ja sai sitten kunnian
aloittaa uutta, koko isänmaalle merkillistä aikakautta.

Maaliskuun 25 p. 1809 julistettiin Porvoon valtio-
päivät alkaneiksi, ja Maalisk. 27 p. ottivat täällä koo-
ssa olevat Suomen säädyt vastaan Aleksanteri I:n va-
kuutuksen uskonnolleen, perustuslailleen ymnä kaikille
etuuksille, jotka Suomen asukkailla siihen asti oli ol-
leet. Maalisk. 29 p. vastaan-otti keisari itse Suonien
sätityin uskollisuus-valan. Koska tämä valtiollinen teko
tapahtui ennen kuin Ruotsin kuningas Syysk. 17 p.
samaa vuotta Haminan rauhanpäätöksellä luopui Suo-
men suuriruhtinaskunnasta ja antoi sen Venäjän kei-
sarin valtaan, niin oli siis tässä, valtio-oikeuden kan-
nalta katsoen, keskinäinen sovinto tehty vapaitten asian-
omaisten välillä, ja Suomen valtio-oikeudellinen asema
seisoo tämän sovinnon perustuksella, jota ei yksipuoli-
sesti saa rikkoa.

Valtiopäivät lopetettiin, keisarin läsuä-ollessa, Hei-
näk. 19 p., sen perästä kun oli järjestetty ne uudet olot,
jotka seurasivat Suomen suuriruhtinaskunnan yhdistyk-
sestä Venäjän keisarikunnan kanssa. Näiden uutta ai-
kakautta alkavain valtiopäiväin ja Aleksanteri I:n ja-
lon personan muistoa säilyttää, jos se muutoinkaan voisi
haihtua, historiallinen maalauskuva, joka säätyin uskol-
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lisuusvalaa osoittaa, ja joka riippuu kaupungin korkeim-
man opiston, entisen kymnaasin, nykyisen lyseon, juhla-
salissa.

Sillä aikaa kun hallitsijat ja säädyt viitoittavat
kansain kuljettavat tiet koko maailman silmäin edessä,
tekevät sivistyksen voimat hiljaa ja näkymättöminä työ-
tänsä, kehitellen kansain tulevaisuutta. Sama pieni Por-
voo, jolleoli suotu nähdä tärkein tapaus Suomen uudem-
massa historiassa, sai myös kunnian olla Suomen suu-
rimman runoniekan työhuoneena. Y. 1837 muutti Por-
voosen kreikan kielen lehtoriksi kymnaasiin määrätty
Juhana Ludvik Runeberg. Täällä ja osaksi myös kesä-
majassansa, vihriöivässä Kroksnäs'issä läheisessä saaris-
tossa, kirjoitti hän ijätimuistettavat runoteoksensa, jotka
aina tulevat luettaviksi jaloimpain joukkoon 19:nvuosi-
sadan kirjallisuudessa, ja joista kaksi erittäin, Hirvon-
ampujat ja Vänrikki StooTin Tarinat, ovat mahtavasti
vaikuttaneet Suomen kehkiytymisecn. Porvoo on yl-
peä Runebcrg'istansa ja on saanut osansa hänen leviä-
västä maineestansa. Oli aika, jolloin muukalaisia idästä,
lännestä ja etelästä, kilvoitellen onnin maan eteväin
miesten sekä ihastuneen nuorison kanssa, keräytyi mi-
tättömään Porvoon kaupunkiin, ei toki suinkaan sen

vanhaa linnamäkeä katsomaan; oli aika, jolloin Por-
voon nimi runoniekan nimen kuvajaisena lensi maail-
man ympäri. Vierasten joukot ovat nyt poistuneet yh-
dessä terveyden päiväin kanssa runoniekan vieraanva-

raisesta majasta; katu sen ulkopuolella kajahtelee nyt
vaan aika harvoin laulusta ja hurraamiscsta; Porvoo
seisoo äänettömänä, arvoa osoittavaisena kunnianvartija-
joukkona sen miehen ympärillä, josta so ylpeilee.

Kuvassa mc näemme joen suun sekä kaupungin
kaiken muun yli kohoovan, arvoisan, vanhan tuomio-
kirkkonsa kanssa, joka on rakennettu noin 1418. Tuli-
palot ovat Suomessa ottaneet vaivaksensa järjestää van-
hat kaupungit ajanmukaisemmalla tavalla, mutta Por-
voo ci ole tämmöistä järjestäjää odottanut, So on viime
vuosikymmeninä tullut järjestetyksi uuden peruskaa-
van mukaan, suorakulmion muotoon; sillä on leveät ka-
dut, ja tori niin äärettömän avara, että matalat huoneet
sen ympärillä katoovat aivan mitättömiin ja että, pilkka-
kirveitten kertomuksen mukaan, siellä vielä 20 vuotta
takaperin oli sangen hyvä kehuin saalis. Mutta vanha
kaupunki hyvin hitaasti muuttelee muotoansa ja pol-
vittelce vielä mutkallisten, kapenin katuinsa kanssa
uuden-aikuisen, leveänä pöyhkoilevän osan vieressä. Por-
voon lähin ympäristö on ruotsinkielinen; meren puolella
ympäröipi sitä ihana saaristo. Tämä hiljainen, hauska
kaupunki, täynnä pappis-kauhtanoita ja kymmaasilais-
univormuja, on jo kauan ollut turvapaikkana eläkkeellä
eläville vanhuksille ja leskille, jotka tahtovat rauhaa
ja huokeata elantoa; mutta nyt uhkaa heitä ratiseva
rautatie, joka on tehnyt Porvoosta ikäänkuin Helsingin
etukuupiingin.



60

10. Maisema Pirkkalassa.
W. Holmberg.

Lämpimänä kesäpäivänä v. 1858 retkeili nuori
kuvamaalari, nimeltä Werner Holmberg, rivakkana, vai-
voja pelkäämättä, Pirkkalan vuoria ja laaksoja myö-
ten. Hän oli jo asunut muutamia päiviä tuossa sie-
vässä talossa, joka näkyy tuolla Sorvansclän rannalla,
ja hän oli joka aamu uiskennellut sen pcilinkirkkai-
sessa vedessä, jonka läpi valkea hietapohja näkyi hänelle
selvään kolmen syllän syvyydestä. Seutu on maan
mainio ihanuudestaan; ja moni muukalainen on huu-
dahtanut ihastuksesta, päästyänsä ylös tuolle metsäi-
selle harjulle vähän vasemmalle päin kuvan keskus-
tassa. Seudun asukkaat olivat jo nähneet monen yli-
oppilaan poimiskelevan heiniä heidän ahoiltansa taikka
pujottelevan itikoita neuloihin. Alutta he eivät vielä
olleet nähneet kenenkään tämän nuoren herran tavalla
retkeilevän metsiä ja mäkiä myröten, paperikannet kai-
nalossa. Näiden suurten kirjakansien sisässä ei ollut
mitään latinaista pränttiä, siinä oli vaan irtonaisia pa-
perilehtiä, täynnä koukeroita, jotka olivat aivan pui-
den ja huoneitten näköiset, ja näitä tämmöisiä kouke-
roita karttui siihen päivä päivältä lisään. Talonpoikais-
raiskat vaivasivat päätänsä ja ajattelivat mitä tuokin
mahtoi tietää kun so herra tuli Pirkkalaan ja tuhraeli
paperia tuolla lailla.

Eräänä päivänä Heinäkuussa oli Holmberg istah-
tanut lepäämään pitkän — tässä kuvassa näkymättö-
män — koivun juureen, ja avannut kantensa ctehensä,
aikoen ruveta maisemaa paperille piirustamaan. Talon
isäntä, matkallaan heinäniitylle, huomasi hänet ja sei-
sahtui uteliaasti hänen viereensä.

yNo mikäs tuosta syntyy?" kysyi hän sillä tutta-
valla tavalla, jolla jo oli tottunut puhelemaan iloi-
sen, ystävällisen vieraan kanssa.

„Minä piirustan kuvaa teidän talostanne ja tuosta
vuoresta tuolla", vastasi maalari.

„Teettekö sen kruunun käskystä?" kysyi taas ta-
lonpoika, vähän luulokkaana, kun arveli sen ehkä ole-
van jotakin maamittarin sumin kaltaista, joista usein
tulee oikcudeiikäyinisiä, aina rahankulunkia.

„Minä sen teen omaksi tarpeekseni enkä kruunua
varten", selitti Holmberg hymyillen. «Kruunu ei huoli
semmoisista kuin minä, meillä ci ole sääty-luokkaa, eikä
virkaa, eikä palkkaa; meillä ei ole mitään rintatähtiä,
eikä koreita arvonimiä. Ale olemme vaan Herran Ju-
malan työmiehiä, ja Hän pitää meistä huolen niinkuin
pitää taivaan lintusista".

„Mutta niitä hyötyä on tästä?" tutki yksipäinen
talonpoika yhä edelleen.
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Maalari koetti selittää hänelle että tämä lyyjys-
kynän piirustus sitten tulisi öljyvärillä maalattavaksi
kankaalle ja että syntyisi uskollinen kuva heillä sil-
mäin edessä olevasta seudusta. So oli oleva monelle
iloksi ja kenties tuottava kultaa palkkioksi.

Tämän viimeisen selityksen talonpoika paremmin
ymmärsi. »Kyllä nyt ymmärrän", sanoi hän; „nuot leh-
mät ne varmaan on, joista rahaa annetaan, koska ne
ovat niin lihavat. Alutta kuka teille antaa penniäkääu
noista joutavista puista, ja paimentytöstä, ja lapsista,
jotka astuvat, mansikka-tuohinen kädessä, ja minun ta-
lostani tuolla? Ettehän toki aikone myödä pois minun
taloani?"

„Älkää pahaksi panko, mutta kyllä mä senkin
myöu", sanoi maalari leikillään, „onka ainoasti teidän
taloanne, vaan puolen Suomennientä lisäksi. Tästä jou-
tavasta koivun lengosta minä saan enemmänrahaa, kuin
jos te siitä veistäisitte kaksikymmentä kirvesvartta; mi-
nun kankaallani ovat nuot lapset poimivat mansikoita
koko sata vuotta, ja teidän talonne on siinä rehoitte-
leva, koska jo täällä kaikki sen seinähirret ovat nin-
jaksi lahonneet".

«Joutavia!" nauroi talonpoika jajatkoi käyntiänsä,
kahtaalla päin aikoiko herra vaan tehdä pilaa kysyjästä,
vai oliko se kenties viisas tietäjä. Seuraavana päivänä
Holmberg läksi takaisin Helsinkiin ja sieltä Diissel-
dorfiin, jossa öljyvärillä maillasi kotimaasta tuodut ku-

van-aineet. Vilkas, luontoa uskollisesti kuvaava maa-
laustapa niissä, sulava ja kuitenkin voimakas väritys,
perspektivin, valo- ja pimentopaikkain taiteellinen täy-
dellisyys, ja varsinkin omituisesti kaunis käsitys Suo-
men niaiscmain peräpohjoiscsta luonteesta, kaikki tämä
suostutti yhä useampia hyväksyjöitä, pianpa hartaita
haistelijoita Holmbergin maalauksiin. Dusseldorfin maa-
lari-parvessa kohosi nuoren Suomalaisen Holmbcrgän
nimi pian etumaisten riviin, hänen kuvansa kävivät kau-
paksi ja levisivät yltympäri Eurooppaa, hänen isiin-
maansa ylpeili hänestä ja hänen maineensa jo alkoi pais-
taa kirkkaammalla loistolla — silloin Tuoni tempasi hä-
net v. 1860 pois taiteelta, ystäviltä ja surevalta syn-
nyinmaalta, koska hän vasta oli 30 vuotta täyttänyt.

ilutta oikein hän oli talonpojalle lausunut: nuot
koivut ovat tuottaneet kultaa, tuo tupa on vielä paikal-
lansa, nuot mansikat kajahtelevat yhä vielä. Kesä on
tässä vielä ennallansa, katoomattomassa viherjyydes-
siiän; me näemme nuot tuoreet lehtovaarat, nuot ihanat
rannat, nuot sinertävät veden selät ja nuotkepeästi kii-
tävät aamupilvet. Moni talvi on jopeittänyt lekdikko-
mäen lumillaan, moni jääkahle on jo sitonut kirkkaan
Sorvanselän pinnan, sen perästä kun AVerner Holm-
berg, vanhan koivun juurella istuen, piirusti Pirkka-
lan kuvan. Nämät lehmät maantiellä ovat jo aikaa
sitten lopettaneet käyntinsä ahomailla; nämät lapset
ovat nyt jo aika-ihmisiä; maalarin käsi, joka kuvan
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teki, on rauennut. Alutta kuvan ihana kesämaisema
tässä on aivan muuttumatta: tässä ei 010 lunta, ci jäätä,
ci lakastusta; kaikki on aivan niin kuin oli mainittuna
päivänä Heinäkuussa 1858, ja kaste päilyy vielä kos-

teana mäkien pohjoisk upeilla. Voi taitecu ihmevoima,
joka ei huoli ajasta, voittaa kuolon, ja kiinnittää katoo-
mattomaksi yhden katoovaiscn hetken luonnon ja ih-
mis-elämän y-hä muuttelevissa vaiheissa!

11. Jääsken kirkkotiellä.
R. W. Ekman.

On Palmusuununtai ja aikainenkevään alku. Jääs-
ken talonpoika kulkee nuoren vaimonsa kanssa kirkolle.
Kylän nuoriso on jo varhain aamulla käynyt talolta ta-
lolle, pajuvarpuja kädessä, ja nauraen, leikkiä laskien
löylytellyt jokaista uniin liioin vaipunutta hyvää ystä-
vää. Toisia viattomampia pajuvarpuja on emäntä joka
talossa kiinnittänyt navettansa lakeen, saadaksensa sillä
lehmät sileiksi, voin hyväksi. Alutta kirkosta poisjää-
minen näin merkillisenä päivänä tekisi kaiken taian
tehottomaksi, ja tällä tavoin sopivat kristin-usko ja pa-
kanuuden tavat yhteen, niin hyvin kuiu mahdollista,
tämän iloisen, taika-uskoisen kansan mielessä.

Alics — ylvästellen siitä että hän on tuota iki-
vanhaa, omituista Jääsken kansaa, jonka oikeana pesä-
paikkana hänen pitäjäänsä pidetään — on puettu juhla-
vaatteisinsa: hänellä on yllään pitkä, valkoinen villa-
viitta, vyö vyöllään, pitkävartiset saappaat jalassa ja
leveäreunninen, suurisolkincn hattu päässä. Vaimolla

me näemme kuuluisan Jääsken puvun: valkean,kaltai-
sen tröijyn, valkean, hetaleilla koristetun kcltaviiruiscn
esiliinan, mustan, punareunaiscn villahamccn sekä päässä

valkoisen „hunnun", jonka muoto eri pitäjissä suuresti
vaihtelee, vaan Jääskessä on leveä, laskeutuva niskoille
pitkänä, leveänä kaistaleena. Huntu on naidun vaimon
kunniamerkkinä, jota ci päivällä koskaan riisuta; nai-
mattomilla ei olokaan lupa sillä peittää hiuksiansa.
Omituisin koriste, suuri hopeasolki, jolla tröijy rinnan
kohdalla on kiinnitetty, on tässä peitossa lapsen takana,
jota vaimo kantaa kirkolle, siksi että sekin saisi osansa
palmusunnuntain hyvistä siunauksista.

Kirkkotiellä tulee tuttava vastaan: so on nuori
talonpoika, joka ajaa raskailla, nelipyöräisillä kuorma-
kärryillä. Hänen pukunsa on parempi kuin tavallisten
kuormamiesten: paidankaulus valkoinen, tröijy (jänt-
rikkä) sinisestä venäjän verasta, hatussa hopeasolki,
piippu varustettu koreasti maalatulla porsliinikopalla.



Jääsken kirkkotiellä.
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Hän katselee elämätä huolettomalta kannalta ja sitäpä
hänen kannattaakin tehdä. Tosin lienee voitto hänen
matkastansa tuskin enempi kuin mitä hänen ja hevo-
sen ruoka maksaa; mutta niin kauas ci ulotu hänen
luvunlasku-taitonsa. Matkoilla liikkuminen, kaupun-
kien ja ihmisten näkeminen, jonkun rahasumman ko-
koonsaaminen, joka yhtä kiireesti taas vierähtää pois
käsistä, asioiden alulle paneminen, jotkasaattaisivat me-
nestyä, vaan eivät niin tee, kas se on hänen virkansa,
joka hätien mielestään on kultainen; kuinka paljon sii-
hen aikaa ja vaivaa kuluu, siitä ei mitään lukua. Kar-
jalainen on mielestään luotu kauppamieheksi, hänen ha-
lunsa on matkoihin sekä kauppa-asioihin, ja koska ei
leipää ole, silloin syrödään vehnäsiä, se sanalasku pa-
raiten kuvaa hänen luonnettaan.

Tällä nuorella kauppamatkustajalla ei ole ollut
aikaa viipyä kirkossa, mutta kylläpä hän sentään joutaa
kuluttaa hetkisen maantiellä kiolenpieksämisellä, sillä
aikaa kuin hänen hevosensa tienvierellä hakee kulon
alta jotakuta ehkä jo puhjennutta heinän alkua. Alic-
het lyövät kättä keskenään ja heidän puheestamme
saamme kuulla kuormamiehen vievän jäniksen sekä ke-
tun nahkoja, pajunkuoria ynnä pari kimppua lankaa
Pietariin, josta toivoo saavansa nahkakuorman Kuopioon

kuljetettavaksi ennenkuin jäät lähtee Saimaan kanavasta
ja vievät hänen leipänsä mennessään. Muuten vielä
haastellaan voin ja jauhoin hinnasta Venäjän pääkau-
pungissa. Nämät torihinnat ovat kaiken puheen mie-
luisimpana aineena noilla rajaseuduilla, jaPietariin kel-
paakin kaikki, jopa harmaakivikin.

Ylös,kuormamics, älä kauemmin viivy! Aika rien-
tää, virta juoksee, höyryjuna vilisee, ja so pian tempaa
pois sinun nahkakuormasi, sinun hinkitvihkosi, sinun
voi-tynnyrisi, sinun jauhomattosi, jopa sinut itseskin ja
kaikki ostajasi. So ei odottele hitaan konisi köntistele-
mistä, se ei arvele niinkuin sinä että on päivä huomen-
nakin; se on luonut siivet minuutille, se lukee tunnit
markoittani japeninkulmittain. Palaja takaisin pellollesi,
jonka olet laimiinlyönyt, käsityöhös, jota ylenkatsot, ja
lastesi luoksi, jotka joutilaina maleksivat, toivoen myös-
kin vuorostaansaavansa viettää elämänsä maantiellä niin-
kuin isä tekee. Ja sinä, lieruhattu matkamies, jouduta
askelesi ettei tuo lapsi hyppää alas äitinsä käsivarrelta
ja astu sivuksesi; sillä se aika on tullut ettei kukaan
enää saa seisoa jouten ja paikallansa; kaikkien on rien-
täminen eteenpäin, niinpä sinunkin, vaikka repiytyisikin
kiireissä pitkän viittasi liepeet pois — edespäin, edes-
päin riennä koko maasi kanssa!



64

12. Wiipurin kaupunki.
B. Reinhold.

Suomenlahden kaakkoiskulmalla meri tungciksc
leveänä poukamana pohjosecn. Tämä poukama souk-
kenee viimein kaidaksi TJuraansalmeksi, jonka kautta
purjehditaan 12 virstan pituisen Wiipurin lahden si-
sään. Tämä puolestaan on kolmen salmen kautta yh-
teydessä pitkän, kaidan lähtemän kansa, nimeltä Suo-
menveden pohja, joka idässä liittyy AVuoksen virran
haaroihin ja pohjosessa Saimaan kanavalla on yhdis-
tetty Saimaan avaraan vesistöön.

Hamasta 10:stä vuosisadasta asti kiivi näillä seu-
duin tiheästi kauppalaivoja, sillä Koivistolla oli silloin
Itämaan tavarain vaihtopaikka. Y. 1293 purjehti Ruot-
sin valtiomarski Torkel Knuutinpoika AViipurin lah-
teen sisään, tuoden mahtavan laivaston sekä sotavoi-
miin, joilla hän Karjalaiset voitti jakastccsen pakoitti, ja
tiihiin paikkaan, salmen keskellä olevalle saarelle, ra-
kensi hän kivilinnan, joka viidettä vuosisataa oli Ruot-
sinvallan vahvimpana suojana itäänpäin. Tämä iki-
vanha linna on yhä vielä tallella vahvain muuriensa,
katottaman torninsa ja rikkaan historiansa kanssa.

Mahtava Novgorod karsain silmin näki tämän lin-
nan kohoovan sen rajamaille, se lähetti kerran kertansa
perästä sotsijoukkojansa Wiipurin muureja maan tasalle
murtamaan. Alutta niiden vahvuuteen murtuivat kaikki

idän hyrskyt; rynnäköt ja piiritykset torjuttiin urhool-
lisesti takaisin (1322, 1359). Vähitellen syntyi linnan
suojassa kaupunki salmen toiselle rannalle. Dominiko-
laismunkit perustivat siihen jo v. 1318 luostarin; pian
tulivat Franciskolaisetkin perästä. VViipurin kaupunki
sai ensimmäiset ctuuskirjansa Eerik XllLlta v. 1403;
so oli Keski-ajalla Suomen toäsena kaupunkina ja olisi
rikkauden suhteen varmaan ensimmäiseksikin varttu-
nut, jos ei hallitus siinäkin olisi ruvennut säätelemään
ohjeita vapaalle kaupalle. Alussa oli kaupunki suoja-
ton; mutta v. 1477 se ympäröitiin muureilla ja varus-

tettiin sitten yhä vahvemmaksi, niin että sitä ynnä van-
han linnansa kanssa aina meidän vuosisadan alkuun asti
luettiin paraitten linnoitusten joukkoon. Alutta sota ja
kauppa eivät sovi yhteen paremmin kuin tuli ja män-

nikkö; siemeniä kyllä itää, mutta ne ovat tuhkiin kyl-
vetyt. AViipurin kaupunki sai maksaa sotaisan maineensa
ankarilla ahdistuksilla.

V. 1495 Marrask. 30 p. tapahtui täällä tuo aikoi-
nansa niin kuuluisa „Wiipurin pamaus". Mahtava tsaari
livana 111 AVasilinpoika, Venäjän vapauttaja Alongolicn
ikeestä, vei AViipurin edustalle sotavoiman, jonka luku-
määrä oli „kuin puita metsässä". Isot tykit, 24 jal-
kaa pitkät, tuiskuttivat kaupungin päälle lyyjyä, rautaa
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sekä kiviä, rsuuria kuin tynnyrin pohja". Kaksi tor-
nia murtui maahan; kolmanteen tuli loukko niin leveä
„että huinalasäkki mahtui sen läpi sisään". Tätä hir-
vittävää vihollista vastaan, jonka leiri levisi kolmen
virstan laajuudelle kaupungin ympärillä, oli linnan-
isännällä, Knuutti Possclla, ainoasti 200 täysin varus-
tettua soturin, paitsi porvareita sekä harjaantumattomia
talonpoikia. Alutta Knuutti Posse oli yhtä viisas kuin
urhoisakin; hän oli käynyt Pariisin yliopistoa ja huhu
hoki hänen olevan liitossa Paholaisen kanssa. Kansan-
taru kertoo että Possekun merenrannalla istuessaan vaan
piirusti laivan hietaan, niin todellinen laiva jo kohta
läikkyi lainehilla; ja koska hän linnatornin ikkunasta
pudisti polstarin höyhenet ulos ilmaan, niin luulivat vi-
holliset näkevänsä suuren laivaston merellä. Tämmöi-
nen mies tiesi neuvon vaikka missäkin pulassa keksiä.
Koska ahdistus oli ankarimmallaan, sanotaan hänen lä-
hettäneen urhoollisen miehen, nimeltä AVinholt, muurin
suojelijoita johtamaan; itsepä hän meni alimmaiseen kel-
larihin ja keitti isossa padassa „hirmutus-ainetta", jo-
hon oli pantu »käärmeitä, konnikaisia, elävää hopeaa,
lipeää sekä suolaa". Tämän keitoksensa hän sitten kan-
natti ainoan vielä py-styssä seisovan tornin holvin alle
ja laittoi käskyn omalle väelleen että kaikki, merkkiä
annettaessa, pistäisivät korvansa umpitäyteen vaksia.
Alyöhäiscn syksy-aamun valjetessa Venäläiset tuosta kä-
vivät rymnäkölle, kavuten y-hdeksää suurta tikapuuta

myöten ylös muureille. Seitsemän tuntia piti linnan
väki urhokkaasta puoltansa, vierittäni alas palavaa tervaa
vihollisten päälle; mutta uusia laumoja yhä tunkeutui
esiin kaatuvien sijaan, ja ryntääjät alkoivat jo suurin
joukoin päästä muurin yhi, ajaen puolustajia edeltään.

Silloinpa annettiin sovittu merkki. Alaa järähti,
tulipatsas tuprahti tornin perustusten alta, ilma tuli täy-
teen savua ja soraa, torni kaatui maahan, ruhjat.cn si-
sällä-olijat, ja kaikki viholliset, jotka eivät ollet kuol-
leet tahikka pyörryksissä, riensivät hirmustuneina pa-
koon. Knuutti Posse joukkoinensakarkasi ulos, teloitti
viholliset verisellä tavalla, sai äärettömän saaliin, ja
AViipuri oli pelastettu.

Semmoinen oli siilien aikaan kruutiräjähdyksen
vaikutus. Mutta VViipuria kohtasivat yhä uudet ahdis-
tukset; Venäjän kotka yhä liiteli, laateli sen muurien
ympärillä, koetellen siipiänsä. Tammikuussa 1556 mel-
koinen sotavoima ilmaantui YViipurin alle, vaan sai tyh-
jin toimin palata. Oli lumeton talvi, ja yhtenä yönä
tuotiin Pitkää Siltaa myöten kärryillä heiniä Vanhan
Wiipurin latokartanosta kaupunkiin. Vihollinen, kun
pimeällä yöllä kuuli töminän, ei voinut sitä käsittää
muuksi kuin että suuri apujoukko oli tulossa; siitä
syystä Venäläiset kiireimmiten läksivät tiehensä. —
livana Hirmuisen aikana v. 1572, 1576, 1577 suitsusi
koko Itä-Suomi kekäleinä hävittäjien jäljissä; mutta
AViipurihin ei tohtinut kukaan koskeakaan
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V. 1599 SyyskuussaSödermanlannin herttua Kaarle
marssi AViipuria vastaan, jossa Sigismund kuninkaan
puolue piti valtaa. Pormestari Herman Bröijer kuiten-
kin laittoi salasanoman amiraali Stolpello, jokakaupun-
kia meren puolelta piti saarroksissa, japäästi Ruotsalai-
set Yesiportista sisään. Näin valloitettiin kaupunki,
vasin yksi osa Sigismundilaisista etsi turvaa linnassa.
Ruvettiin sitten sitä kaupungin muureilta tykeillä am-
pumaan ja linnalaisten täytyi antautua. Vanha linnan-
isäntä Tavast otti herttuan vastaan portissa, polvillaan
seisoen, mutta ei se auttanut. Yksitoista vangittua her-
raa, niissä muutamia Suomen etevimmistä aatelissu-
vuista, mestattiin Syyrsk. 27 p. munkkilähtecn vieressä
kaupungin edustalla; kuusi teilattiin ja päät pistettiin
rautakankien nenään Karjaportin yli.

V. 1656 sai Karjala taas kokea hirmuista hävi-
tystä Arcnäläisten puolelta. taas tuli puolus-
tuksen keskuspaikaksi; kymnaasilaisctkin sekä koulu-
laiset tarttuivat aseisin, ja viholliset, ajettiin takaisin.
Nyt kului viidettä vuosikymmentä ennen kuin Suomi
jälleen näki vihollisen rajainsa sisällä.

Alutta siihen aikailu kun Kaarle XII voitteli hyö-
dyttömiä voittojansa Puolassa, alkoi „Isonvihan" raju-
ilma nousta idästä. Alussa Lokakuuta 1706 tuli tsaari
Pietari itse 20,000 miehen ja 200 laivan kanssa AVii-
purin edustalle ja sulki sen niin hyyin meri- kuin maa-
puolelta. Kenraali Maydel oli ylinnä päällikkönä kau-

pungissa; hänellä ei ollut muutakuin 1,000miestä harjoi-
tettua sotaväkeä; mutta hän poltti etukaupungit poroksi
ja alkoi pitää miehen tavalla puoltansa. Pitkä patteri-
kaari ympäröitsi kaupunkia, rakoina sateli pommeja
sekä tulikuulia sen päälle, tehden tuhotöitänsä. Vfii-
puri näkyi olevan hukassa, koska köyhä akka, pako-
lainen Inkeristä, astui papiston eteen ja kertoi näke-
mänsä eriskummallisen unen. AViipurin vanha tuomio-
kirkko oli jo kauan aikaa ollut rappiolla ja jauhomaka-
siinina; sitä muka oli unennäössä käsketty puhdistaa
ja rukouksilla sekä virrenveisuulla pyhittää; sillä kei-
noin oli kaupunki pelastuva, muuten se oli välttämättö-
mästä hukassa. Hätähetkinä ihminen unenkin keksi-
miin neuvoihin turvaa; kirkko puhdistettiin ja laitet-
tiin; jumalanpalvelukseen kokoutui siihen kaikki sota-
väen päälliköt sekä etevimmät porvarit; veisattiin virsi
N:o 100.

Nytpä vasta vihollisen tuli oikein alkoi kiihtyä;
jo oli 1,067 pommia viskattu sisään, mutta y-ht'-äkkiä
tuli aivan hiljaa. Yöllä Lokak. 29:ttä päivää vasten
purki tsaari Pietari leirinsä ja läksi pois sotavoimansa
kanssa, jättäen suuren joukon piiritysvärkkejä jäljil-
leen. Syytä tähän äkilliseen lähtöön ei ole koskaan
saatu oikein selvilleen; muutamat arvelevat puutosta
olleen muonasta; toiset sanovat tsaarin pelänneen jou-
tuvansa ahdinkoon kaupungin ja lähenevän apuvoiman
väliin.
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Pitkää huo'ahdushetkeä ei ollut sentään "»Viipu-
rille sallittu. Maaliskuussa 1710 ilmautui taas venäläi-
nen piiritysvoima, jota keväämpänä laivasto ja tsaari
itse seurasi. AViipuri oli tällä kertaa vahvemmassa va-
rustuksessa; paljon oli tykkejä sekä kaikellaisia varoja,
japuolustusväkenä 4,000 Kaarlo kuninkaan uljaista mie-
histä eversti Maunu Stjernsträlen johdon alla. Taistelu
Suomenmaan avaimesta tuli uiin ankaraksi kuin riita-
aineen tärkeys vaati. Koska ensimmäinen rynnäkkö oli
verisellä tappiolla takaisin lyöty, päätti tsaari ratkaista
taistelun tykeillänsä. Kahdeksankymmentä suurta ka-
nuunaa ja kuuskolmatta mörsäriä alkoi nyt paukutella
yöt, päivät, kaupunki raukesi raunioiksi, asukkaat me-
nivät syvimpiin kellareihin piiloon, ja päivä päivältä
harvenivat puolustajoiden rivit. Alutta koko kolme-
toista viikkoa kestivät „Kaarlolaiset" tuota hirmuista
taistelua. Vasta kun ihmisvoiman äärimmäiselle rajalle
oli tultu, kun viimeinen avun toivo oli pettänyt, koska
muuri 700 syliini pituudelta oli tantereksi tasoitettu, niin
että kokonainen armeija estämättä olis saanut marssia
sisään, vasta silloin antautui Wiipuri Kcsäk. 10 p. 1710.
Puolustajille oli luvattu kunniallisia ehtoja, jotka he
miehuudellansa olivatkin ansainneet, mutta valitettavasti
ei lupausta täytetty. Linnaväki ynnä vähäinen tähde
AViipurin asukkaista, vanhukset, vaimot ja lapsetkin,
vietiin vankeuteen A'enäjiille, ja Suomenmaa oli avoinna
voittajan sotajoukoille.

Nyt tuli AViipuri venäläisen kuvornementin pää-
kaupungiksi; tsaari Pietari rakennutti sen muurit uu-
delleen, ja keisarinna Anna ne vielä vahvisti v. 1738.
AViipuri nyt tästä lähtein oli Pietarin suojelusvarustuk-
scna, niinkuin ennen Suomenmaan, ja esti Ruotsin voi-
man edistymistä v. 1741, 1788, 1790. Viimein mainit-
tuna vuonna so näki sen kuuluisan mcritappelun, jossa
Kustaa 111 umpisolaan joutuneen laivastonsa kanssa
raivasi itselleen tietä tuhansien tulikitain sivuitse. Ar ielä
vuonna 1808 oli AViipuri Suomessa sotivien Venäen
voimain selkävarana; mutta siihen sitten sen pitkällinen
sotaisa virka näkyy loppuneen. Noita ahtaita muureja,
jotka estivät paisuvan kuupungin kasvamista, murre-
taan nyt murtamistaan maahan, jarauhaisa kauppa yhä
enemmänvaltaa omakseen tätä paikkaa, jolle sekä luonto
että ihmiset niin runsaasti ovat osoittaneet suosiotansa,
suodessaan sille sen ctuisan aseman Saimaan kanavan
ynnä rautatien junain kanssa, jotka yhä sivuise suhi-
sevat matkallansa Pietarin ja Helsingin välillä.

Kahdeksan kertaa ovat niin sanoakseni suuret
yksityiset, nimittäin sodasta scuraamattomat, tulipalot
hävittäneet AViipuria: 1457, 1575, 1682, 1690, 1738 (pe-
rinjuurin en), 1793 (melkein samaten), 1817 ja 1834.
Yhtähyvin kokoutui kaupunki yhä uutenatuhasta, vie-
läpä tulvasi ulos muureinsa ulkopuolelle ja loi Terva-
niemen (muinoin Siikaniemen), Neitsytniemen, Sauna-
lahden, Hiekan, Pietarin ja Pantsurluhden ctukaupun-
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git. Kauppa ou tänne koYtnnut rikkautta, tointa, älyä.
Itämaan ja Länsimaan vaikutus tässä taistelee vastak-
kain, synnyttäen eriskummallisen puhekielen sekamcls-
keen ■— suomea, ruotsia, saksaa ja venäjää vuoroitellen.
AViipuri on Suomen kaupunkien joukossakosmopoliitta,
maailmalainen, vaan ei suinkaan sentään vähemmin
isänmaallinen. Suomi on yhä enemmän ja enemmän

valloittanut takaisin tätä vanhaa, vahvaa ulkomuuriaan.
AViipuri on päivä päivältä enemmän saanut takaisin
entisen kunniavirkansa olla maansa rajasuojana, ja vah-

vempana raukenevia valleja nyt isänmaallisen sivistyk-
sen näkymätön muuri kaikkia muukalaisten valloitte-
leinis-kokeita vastustaa.

Reinhold'in kuva on piirustettu koillisesta päin.
Edustalla näemme Salakkalahden ja savua suitsuttavan
rautatie-junan, keskellä kuvaa kaupungin torneineen,
taustalla AViipurin lahden, ja oikealla puolella ikivan-
han linnan, jonka katto syhtyi ja paloi silloin kun kau-
punki Sy/ysk. 7 p. 1856 Saimaan kanavan vihkiäisjuh-
lassa oli valaistu.

13. Kaskimaa Iisalmessa.
B. Lindholm.

Sydänkesä lämpimänä ja vihreänä vallitsee Savon
vaaroilla. Taivas ou pilvissä, sadetta käkee. Aheno
tuulenhenkiiiui koillisesta suhistelce honkain latvoja,
vaan ei kykene piirtää väreille lammin pintaa. Har-
maa, kipunansekaincn savu nousee metsäiseltä mäeltä
tuolla lammin rannalla ja peittää, tuulosessa kieriskel-
len, takana seisovat puut näkymästä. Räiskyvä tuli
tupruttelee, liekki heilahtelee kuntoista kivikkoa myö-
ten, mustaten kanervan varret juuriin saakka. Alita
tää tuli tarkoittaa? Vihollinenkos se on vai ystävä?

Varmaanhan se on ystävä, muuten ei nuo hon-
gan alut tuolla seisoisi noin huolettomina, muuten ei

nuot viisi miestä noin rauhallisesti tekisi työtänsä pa-
lavan mäenrinteen reunalla. He eivät yritäkään sam-
muttaa tulta, päinvastoin kiihdyttelevät sitä vereksillä
poltto-aineella, joita viskaavat sen piiriin. Ole varma
kuitenkin että he sentään vartioivat valkean kulkua;
se ei saa astua askelettakaan sille määrätyn rajan yli,
se ei saa puuttua metsään tuolla vasemmalla eikä myös

halkopinoon oikealla puolella. Aliehet ovat valinneet
semmoisen päivän, jolloin tuuli on vieno ja vie kipu-
nat lampiin päin, mihin ne vahingoitsematta sammu-
vat. Myrskyisenä päivänä eivät he suinkaan olisi pääs-
täneet tulipetoa valloilleen. Alutta onko täällä sentään
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täysi turva? Kuku takaa ettei raju-ilma 010 kätkössä
noiden pilvien povessa, joka on paisuttava viattoman
liekin turmiolliseksi, saloa tuhoovaiseksi kulovalke-
aksi?

Mitähän tuolla tulella sitten on virkana? Onko
se viritetty hyödyksi vaiko vaan huviksi? Katsasta
tätä karua hietakangasta, tiitii kivikkoa, kannostoa, mät-
täikköä ja kuivaa kanervikkoa. Aura ei tähän voi mi-
tään — senvuoksi metsä tässä paikassa hakataan maa-
han, kaadetut puut jätetään tarpeen mukaan kuivumaan,
sitten ne sytytetään palamaan, ja viljaa antavaan tuh-
kaan kylvetään siemenet. Vilja kasvaa siihen tiheä
ja tähkäpäät tulevat järeäjyväisiksi; kahdet, kolmet vil-
jat otetaan samasta kaskesta, ja sitten jätetään tyhjä
aho luonnon äidillisen hoidon alle.

Tämmöistä on kaskenviljelys, joka täällä Suo-
messa joka paikassa on ollut säännöllisen maanvilje-
lyksen alkuna, ja joka vielä nytkin on tavallinen mo-

nessa maamme osassa. Kasken polttaminen on paimen-
tolaisen maanviljelystä semmoisessa maassa, missä met-
sällä ei ole mitään arvoa; mutta se ei sovi yhteen kor-
keamman viljelyksen kanssa, ja missä semmoinen jo
on alulla, siellä kasken poltto on havittelemista, Muu-
ten niin ihanassa Savonmaassarasittaa silmää yhä pitkä

sarja aivan autioita, varsin kasvamattomia harjuja ja mä-
kiä, joiden hietaperä ainoasti vaillinaisesti on peitetty
harvalla, huonolla ruoholla. Attilan hevonen ei se 010,
jonka kavio on nämät paikat viljattomiksi polkenut;
kaskien tuli on täällä kulkenut yhä, siksi kuin kaikki
viljava ruokamulta oli pois palanut, Annettuansa kaikki
ravitsevaiset aineensa viljalle, tuhka vaan on hienona,
köykäisenä tomuna, jonka tuuli lennättää pois ja sade-
vesi viepi mennessänsä alas harjujen rinteiltä. Monta,
monta lahoovien kasvien polvikuntaa sitten pitää tulla
ennen kuin taas syntyy uutta ruokamultaa, ja näin jääpi
kaskenpoltosta usein — ei sentään aina — polttomerkki
Suomen kukoistaviin poskikin.

Alutta sitä ci miehet tuolla salomaalla ajattele.
Heidiin mielestänsä metsä aina vielä on vanha, arvo-
ton este viljelijän jaloissa, ja jos sillä arvoa lienee, niin
kyllä muka Jumala sen uudelleen-kasvamisesta huolen
pitää. Kauemmaksi kuin kahden, kolmen viljan ot-
toon ei ulotu kaskenpolttajan luvunlasku. Hau ilolla
katselee tuota liehuvaa liekkiä, tupruavaa savua, vil-
javaa tuhkaa, suurijyväisiä tähkiä, ja pienet lapsetkin,
jotka uteliaina viskelevät kuivia risuja tuleen, taputte-
levat nokisia kätösiänsä, riemuiten kipunain lentcle-
miscstä pilvistä aamutaivasta kohti.
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14. Pentti Lyytinen lukee runojansa Savossa.
R. W. Ekman.

Kiiski on sammunut, sienien on kylvetty viljavaan
tuhkaan, peltomies palajaa avaraankotihipallansa. Hän
on varakas mies, hänen asuntonsa, vaikka koristelema-
ton, on varustettu kaikilla tarpeilla, joita hiilien vaati-
maton mielensä haluaa. Keskipäiviin aurinko paistaa
sisään matalan ikkunan kahdeksasta pienestä ruudusta;
nämät pienet ikkunat ovat vielä muistoja savupirtistä,
jossa päivänpaiste oli liikaa ylellisyyttä, ja Pohjois-
suomalainen ei näin vähään valoon tyytyisikään. Päi-
vänpaiste sädehtii pöyr dällo, joka päivällis-ateriaa odot-
telee; sen sijasta sen päällä nyt seisoo kahvipannu, sillä
rakas vieras on tullut taloon. Isäntä katselee häntä
kunnioituksella melkein kuin pyhää miestä, vanha
emäntä kuultelee tarkiminalla huomiolla, sievä miniä,
ripoittaissansa jauhoja pannuun, kääntyy häneen päin,
ja lapsenlapsi mummon sylissä ei yhtäkään kainostele
vierasta.

Kuka tää vieras sitten on, jota kaikki niin yksin-
mielin ihmettelevät? Hän istuu pöydän peräpäässä, pa-
peri kädessä, läkki-tötterö edessään. Onko se oppinut
herra, joka lukee viisauttansa oppimattomalle talonpo-
jalle, vai onko se kenties pappi, ainoasti kaulustansa
vailla, joka näin ennalta koettelee ensi sunnuntaina pi-
dettävän saarnansa voimaa?

Eipä so olekaan oppinut herra, eikä papiksi vi-
hitty, eipä edes oppincempi mies kuin moni muukin
ajattelevainen talonpoika, ja sininen sarkanuttu myös
ilmoittaa säätyä, jota puoli-oppinut rikkiviisaudcssansa
pitää paljon halvempana itseään. Tämä mies on, sa-
nalla sanoen, halpa keskicvari, isäntä Toholahdessa Suo-
nenjoen pitäjässä, mies, jonka virkana on luonansa ina-

joitclla ja eteenpäin matkalle saatella kaikenlaisia mat-
kalaisia, niin hyviä kuin pahojakin; kenties on hän jos-
kus valjastuttanut hevosen sinunkin rekesi eteen, jos
olet sattunut noilla Savon seuduilla kulkemaan. Alutta
yhtähyvin näet tässä edessäsi yhden niistä valituista,
joille kaikkivaltias Luoja runsaammin kuiu muille kuo-
leman-alaisille on suonut kipunan taivaallisesta valos-
taan. „Tuuli puhaltaa minne tahtoo, ja sinä kuulet sen
äänen, vaan et tiedä kusta se tulee ja kunne se menee;
niin on myös jokainen, joka Hengestä syntynyt on".
Alita Hän siitä huolii mihin hänen siemenensä sattuu,
korkeimman sivistyksen kukkuloilleko vai halpaisen
talonpojan syrjäiseen inökkihin?

Pentti Lyytisen elämäkerta ei ole pitkä, sillä si-
sällinen elämä peittäytyy ulkoa-katsojan silmiltä nä-
kymättömäksi. Hän syntyi Suonenjoella ja oli jo lap-
sena iloinen, hauska, opinhaluinen poika, mutta ei saa-
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nut koskaan enempää oppia, kuin mitä itse saattoi poi-
mia kokoon sen ajan harvalukuisista suomalaisista kir-
joista. Jo 24-vuotisena rupesi hän keskievariksi koti-
talossaan ja piti tätä vakavoi ttoista virkaa sitten lak-
kaamatta kaiken pitkän ikänsä, koko 64 vuotta. Ku-
kapaties hän siinä tulikin tilaisuuteen enemmän kuin
moni muu nähdäkseen ja puhutellaksccn korkeampi-
oppisia ja enemmän kokeneita miehiä. Hänkin mielel-
lään noudatteli matkustclevain herrojensa esimerkkiä ja
kävi pienillä matkoilla pienen maailmansa rajain sisällä,
Savon ihanilla rannikoilla, ja niillä matkoillaan hän
ripoitteli ympärilleen niitä hetken innossa valmistuneita
runoja, jotka ovat tehneet hänen nimensä kuuluisaksi
ja rakkaaksi kotiseuduilla. Hän lauleli häntä likim-
pänä olevista aineista — uudesta kirkosta, vanhasta ta-
losta, maanviljelijän suruista sekä iloista, ajan korkeasta
kulusta, kotiseudun vaihtelevista kohtaloista, työmiehen
kunniasta ja laiskurin hulluudesta; hän vitsaili pahoja
tapoja sillä terävällä kokkapuheisuudella, joka. on mei-
dän kansallemme omituinen; mutta toisena, myös peri-
suomalaisena sävelenä hänen runoissaan oli tuo lempeä
tyytyväisyys Luojan sallimukseen, jonka hymyhlyssä-
kin piilee kyynel elämän kerkeästi katoovaisesta iha-
nuudesta. Ja näin tuli hän vanhaksi, sillaikaa kuin
hänen runonsa, aina vielä nuorina elelivät kansan suussa.
Hän kuoli Helmikuussa 1871 kahdeksan-yhdeksättä
vuotta vanhana.

Suomen kansanrunoudessa on ollut parempilahjai-
sia, suurempi-oppisia runoseppiä kuin „Pieni Pentti,
lyhyt Lyytinen"; mutta eipä ollut monta, jotka parem-
min olisivat osanneet laulaa kansan syTdämestä. Sen-
tähden 011 hänellekin sallittava paikkansa näissä ku-
vaelmissa Suomen maasta ja kansasta.

Kuvan allekirjoitus 011 vahingossa tullut väärin pan-
nuksi. Pentti Lyytinen ei „soitakaan kanteletta"; hän
on vaan, niinkuin hänellä usein oli tapana, kirjoittanut
muistoon runon, jonka oli juuri ennen valmistammitta
sepittänyt ja laulanut, ja lukee sen nyt ihmetteleville,
ihaileville kuulijoillensa. Tämä hänen käsikirjoituk-
sensa kenties kopioidaan ja sillä lailla hänen laulunsa
leviävät ilman kirjapainon avuttakin. Ainoasti vähäi-
nen osa hänen lauluistansa on painettu; useimmat säi-
lyvät käsikirjoituksina taikka laulajain muistossa; suuri
joukko luultavasti on ijäksi kadonnut. Suomen talon-
poikaiset runoniekat, laulaessaan välistä viljelevät kan-
teletta mukasoittimena, vaan useimmin ovat ilman. Mui-
noin lauloivat ho aina kaksittain y7hdessä, niin että toi-
nen lauloi säkeen, jonka toinen sitten kertoi eli säesti,
ja sitten ensimmäinen jälleen ryhtyi jatkamaan seuraa-
valla värsyllä. Molemmat runojat silloin istuivat vas-
takkain, käsi käden lomassa, jakumartelivat laulun in-
nossa toinen toiseensa päin. Nuotti oli yksi kaikilla
runoilla, ikivanha, surullinen, aivan yksinkertainen; so
kanteleen viiden kielen ahtaassa piirissä ainoasti osoitti



laulun peruslaatua, vaan ajatuksen ja tunteen koko rik-
kaus ilmoitti itsensä runon sanoissa. Muinaiset ru-
nomme usein kohoutuivat ylevimpiiu synty-lukuihin luo-
misen salaisuuksista taikka lauloivat elämän jaloimpia
ainoita. Uudemmat runojat, verratessaan esi-isiin, itse-
kin tunnustavat olevansa heikompia; mutta minkä he
ovatkin syvyyden ja ylevyyden suhteen kadottaneet,
sen ovat moninaisuuden ja tunteikkaisuuden puolesta
voittaneet. Muinainen runomitta omituisin alkusoin-
tuineon ja alin-omaisin kertomisilleen on yhä vielä ra-
kas ja viljelty, mutta sen rinnalla on nyt kohonnut
uuden-aikuinen runouslaatu, vaihtolcvaisempi muodoil-

taan, nuoteiltaan sekä sisällykseltään. Paljon kuonan
seassa löystyy siitä my-ös koko joukko pelkkää kultaa,
ja tätä uudempaa laulua harjoitetaan ahkerasti ympäri
koko Suomen nientä.

Savonmaa ja Karjala ovat kuitenkin yhä edelleen
Suomen kansarunouden parhaana pesäpaikkana, josta
sen lämpimät, clähdyttelcvät lähteet uhkuilovat kevät-
purojen tavalla. Ja missäs laulu kaikuisikin, jos ei
siellä, missä, kaukana maailman melusta, luonto itse
on runo ihaninta laatua ja jossa elämän ei tarvitse
muuta kuin kuvastella luonnon unennäönkaltaista kau-
neutta.

15. Tammisaaren kaupunki.
O. Kleineh.

Hankoniemen itäpuolella pistää Suomen lahti man-
terecsen pitkän, kaidan poukaman, niineltä Pohjanlahti *).
Alerivesi siinä pian menettää suolaisuutensa, Hankonie-
men valkeat ranta-hiedat muuttuvat vihriöitsoviksi nur-
mikoiksi, ja kansakkaat kylät, suuria herraskartanoita ja
ruohoisia laitumia välillään, todistavat seudun vilja-
vuutta.

*) Tätä pientä Pokjanlaktea (ruots. Pojoviken) älköön suinkaan
sekoitettako Pokjanlahden kanssa, joka Suomen ja Ruotsin eroittaa.

Pohjanlahti, jota purje- ja höyry-alukset yhä len-
televät, on luotu kulkuväyläksi ja kauppatieksi länti-
selle Uudellemaalle. Lahden soukimmalle paikalle, puo-
len peninkulman päähän pohjoispuolelle sen suuta, syn-
tyi 14:llä vuosisadalla kauppala, joka sai nimeksi Tam-
misaari (Eknäs), koska sen ymipäristö silloin oli täynnä
tuuheita tammistoja. Tammisaari kuului vähän matkaa
sieltä olevan Raseporin linnan alle, jossa silloin länti-
sen Uudenmaan maaherra asui, ja noin mahtavan mie-
hen suojan alla katsottiin kuninkaalta hankittavat kau-
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pungin-oikeuskirjat tarpeettomiksi. Kauppalasta vähi-
tellen kasvoi pieni merikaupunki, jota sen suojelijat vii-
lin auttelivat, välin ryöstclivät, sillä Rasoporin linnan-
isännät eivät suinkaan laiminlyöneet käyttämättä, niin
paljon kuin vaan heillä valtaa oli, tuosta heidän alus-
maallaan olevasta runsastuloisesta satamasta saatavia
etuja. V. 1546 viimeinkin sai Tammisaari Kustaa Aa-
dolfilta kaupungin-oikeudet, jotka sitten useammatker-
rat uudistettiin, vaikkei niistä sentään lähtenyt enem-
pää apua kuin muistakaan papereista ja pärmäkirjoista
noina levottomina väkivallan aikoina. Raseporin lääni
oli silloin Lcijonhufvud kreivien omana aina Suureen
Ryöstöön saakka; he hallitsivat Tammisaarta itseval-
taisella kädellä, välistä anteliaina suojelushcrroina, use-
ammin porvarein ja talonpoikain sortajina. Vasta kun
Rascpori Kaarlo Xl:n aikana otettiin kruunun omaksi
ja tehtiin Uudenmaan rykmentin everstin virkataloksi,
silloin vasta Tammisaari pääsi tuosta suojasta, jota so
monta kertaa oli saanut maksaa kalliilla hinnalla.

Sen sijaan nyt kruunu otti kaupungin holhous-
valtansa alle ja saikin hyväntahtoisilla säätelemisillään
vapaan kaupan niin peräti kuristetuksi, että Tammisaari,
silloin kun so v. 1765 sai laajennetun ja v. 1830 täy-
den merenkulun-oikeuden, jo oli aivan mitätön. Itsek-
sensä jätettynä olisi se edullisen asemansa avulla luul-
tavasti tullut kukoistavaksi kauppapaikaksi; nyt se on
vaan toimellinen liurkkakaupunki, jossa ympäristön ka-

lastajat vaihtelevat saalistansa suoloihin, tupakkaan sekä
pellaviin. Tammisaaren kuuluisimpanii tuotteena enti-
sinä aikoina oli Suomen ensimmäinen oppinut mies,
mathematikko ja tähtitutkija Sipri Aaroninpoika For-
sius, joka täällä kirkkoherrana lopettikin päivänsä,
Uudempina aikoina on Tammisaari ollut mainio kilo-
haileistaan, humalistaan, sormikkaistaan sekä ihanista
tyttösistänsä. Katoamaisillaan on muuten nyt se on-
nellinen rauhallisuus ja se patriarkallinen elämänlaatu,
joista Tammisaarta aina kehuttiin. Y. 1830 osti kau-
punki 50,000:11aruplalla läheisyydessään olevan säteri-
kartanon, nimeltä Latukartano; sen rakennukset ynnä
myös avaran alustan kanssa sitten nyt v. 1870 lahjoi-
tettiin nais-opettaja-seminarioksi maamme ruotsinkie-
listä rahvasta varten. V. 1871 toi tämä opisto kans-
sansa uuden aikakauden sekä tuoreen nuoruuden-hengen
tuohon ikivanhaan kaupunkiin. Ja v. 1873 uusi rauta-
tie tempaisee Tammisaaren kokonaan irti kaikista to-
tutuista tavoistaan ja viskaa sen, vasten tahtoa, jos ei
myöten, siihen kuohuvaan liikevirtaan, joka pian on
vilisevä Pietarin ja Hankoniemen välillä. Kilpailu
uuden kaupungin kanssa, joka on syntyvä rautatien
loppupäähän, niemen nenään, on oleva Tammisaarelle
taistelu olemisesta tai olemattomuudesta, loistavasta tule-
vaisuudesta taikka perikadosta, Rautatie on rakentanut
komean siltansa Pohjanlahden poikki; kaupungin täytyy
rakentaa oma silta sen viereen taikka on se hukassa.
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Rahoja kiivailee sivuitse; ympäristön kansa on kuin
pyörryksissä; tavarain ja työn hinta kohoaa, Loppunut
on pienten vaatimusten, nöyräin tapojen aika; pikku
Tammisaaren on käynyt kuin miehen, joka illalla sata-
massa meni laivaan ja aamulla herää pauhaavalla me-
rellä, jolla tuulet ja laineet ajavat hänen alustansa
teille tietämättömille.

Kaikesta siitä tämä rauhallinen kuva ei tiedä mi-
tään. Keskustassa näemme kauas selälle näkyvän val-
kean tornin; so kuuluu kaupungin vahvaan, harmaa-
kiviseen kirkkoon, jonka v. 1653—66 Tammisaaren
silloinen mahtava herra ja suojelija, valtaneuvos Kustaa
Aadolf Leijonhufvud rakennutti ja varusti taiteellisessa
suhteessa hyvin kallis-arvoisella, luultavasti kolmekym-
menvuotisesta sodasta saadulla, alttaritaululla. Sen
ympärillä seisovat ryhmittäin mäkien kukkuloilla sekä
vieheillä kaupungin matalat huoneet, puoleksi peitty-
neenä puutarhojensa vihriäisyytecn, ja edustalla näkyy
osa lahden lähimpää selkää. Alutta uuden ajan kolmea
merkillisyyttä, jotka pian ovat muuttavat Tammisaaren
koko muodon — höyrylaiva-laituria ynnä siihen kuu-
luviin, „Knipan"-(Sotka)nimisen, sievän uima- ja ra-
vintoliuolleen kanssa, seminaarin rakennuksia kanka-
halla kaupungin takana ja rautatie-siltaa Pohjanlahden
poikki — niitä kolmea ei kuva meille näytäkään.

Maalari on mielemmin tahtonutkuvata meille sen
Tammisaaren, joksi on katoamassa, tuon vanhan-aikui-

sen, yksinkertaisen kaupungin, jommoisena se oli eilen
ja vielä suureksi osaksi tänäänkin on, vaan ci enää 010
huomenna oleva. Uuden ajan uudet laitokset tuovat
vilkkautta ja liikettä; mutta vanhat, rauhalliset olot
paremmin miellyttävät taideniekkaa ja hiljaista kat-
selijaa. Nuot matalat huoneet, joiden katot menneen
vuosisadan tavan mukaan ovat useammassa taitoksessa,
nuot monet turvekatot täynnä heinää ja lehmiinherutin-
kukkia, nuot monet sievät puutarhat, tuo viheriäisyys,
tuo kukkashaju, tuo Tinttiin laulu joka haaralla, tuo
tuore meri-ilma ja laineätten liiikc kolmella puolella —■
se kaikki tekee omituisen, lempeän, viihdyttelcvän vai-
kutuksen. So matkalainen, joka on isoin kaupunkein
mukavuuteen tottunut, kaivatkoon täällä niiden komeita
ravintolakartanoita ja lörpöitteleviä passareita; Tammi-
saari, joka osakseen on saanut kauniin luonteen ja ko-
dikkaan hauskuuden, saattaa vielä hänelle sanoa: „Mene
sitten vaan minun sivukseni!" Alutta pian on so itse-
kin tuleva täyteen komeita ravintolakartanoita, pra-
meutta ja ylellisyyttä — jos ei se kaikki virtaa sen
sivuitse uuteen Hankoniemen kaupunkiin—ja se, joku
kolmenkymmenen vuoden kuluttua katselee tätä. kuvaa
»Matkustuksessa Suomessa", on ihmetellen kysyvä:
„Tuokos se on Tammisaari?" Ei, niin silloin kuu-
lun vastaus, se on ollut! Ainoasti vanha, kunnian-
arvoinen Herran-huone korkean, valkoisen torninsa
kuussa on silloinkin, samoin kuin nyt, katseleva lah-



Metsäseutu Hauhossa.





75

dcn selkien yli Hviteand'ille päin, ja, itse muuttu-
matta seisoen niinkuin ijankaikkisuuden henki, puhuva

tuleviiisille polville niistä päivistä, jotka on olleet ja
niennehet.

16. Metsäseutu Hauhossa.
H. Munsterhjelm.

Lunta on Alpoilla, Karpatcilla, Pyrcncoilla, onpa
Atlas-vuorillakin Afrikan paahtavan päivän alla, mutta
vilkasta elämätä luinen päällä ci nähdä muualla kuin
pohjoismailla. Täällä, missä tietön, poluton salo aina
on lähellä asunnon ky-nnystä, ovat siltoja rakentava
ensimmäinen jää ja tietä tasoittava ensimmäinen lumi
aina tervetulleita vieraina. Heitä paitsi meidän tukki-
metsämme jäisivät kannoilleen lahoomaan, meidän lai-
vamme kulkisivat tyhjinä, meidän karjamme kuolisivat
nälkään ja tuli takassamme sammuisi talvisella pimeällä.
Mc itse olisimme puolet vuotta suljetut erille naapu-
reistamme, ja pitkällinen pimeys tuntuisi meistä yksi-
näisyydessämme kahta synkcmmältä.

Ensimmäinen valkoinen lumi Marraskuussa on ai-
van kuin päivänsädo kajantcesta aikaisemmin syksyllä.
Ilma selkiää, tiet valkenee, pellot ovat ikäänkuin soke-
ria olis päälle ripoitettu, koko luonto muuttaa lakas-
tukscn toivottoman puvun hienoon, paistavan valkoiseen
paitaan, jossa nukkuen se odottelee toista kevättä. Sil-
loin visertää pulmunen, silloin virkistyy jälleen ihmisen

nolo mieli, reki rientää, kovykäisenä kuin lentävä pilvi,
ja Alunsterhjclikin kuva on valmis.

Edessämme on luminen salo Hämecnmaassa. Hanki
on peittänyt hicnovartiset kanervat, monikulmaiset kal-
liot, viidakot, kannot, puiden oksat. Havumetsä seisoo
lakastumattomasti vihriäiscnä, vaan lumi-taakan alla
vaipuneena, ja tuossa rotkossa oikealla puolella on ken-
ties karhulla talvipesänsä. Katsoppas tuota taivaan
kaistaletta, joka vasemmalla puolella tuolla perällä nä-

kyy! Se on paksu, harmaa uudin, joka ennen iltaa on
tuiskuttava alas uusia, miehenkorkuisia nietoksia lisään;
mutta tälle kuvalle ei olisi voinut keksiä sopivampaa
taustaa, sillä sen päällä näkyvät puitten kaikki haarat
ihmeteltävällä hienoudella. Kaikki on levolla, vaiti,
jylhää ja jaloa. Luonto näkyy miettivän omaa salai-
suuttansa, Arälistä vaan risahduttaa orava hypätessään
oksalta oksalle, ja ripoittelee metsäkana hienoja jäl-
kiänsä äsken ssitancesen lunii-vitihin.

Kaksi elävää, hengehtivää olentoa tässä kuvassa
vaan näkyy-. Alita toimittaa tuo mies harmaassa me-
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kossa ja pruunisessa puuhkalakissa, seisoessaan kumar-
ruksissaan tuon nuoren hongan vieressä? Hän hakkasi
polttopuu-tarpeensa täällä mennä talvena. Hän latoi
no silloin pinoihin mäen juurelle, antoi niiden kuivaa
kesän-ajan ja tuli nyt niitä kotiin talohonsa kuljetta-
maan. Siksi aikaa kuin mättää kuormaa re'clle, on hän
ohjaksilla sitonut hevosensa kiinni nuoreen mäntyyn.
Tarpeetontavarovaisuutta! Uskollinen juhta seisoo tuossa,
pää alaspäin, vemmel kaulan yli, niin maltillisesti odo-
tellen, niin nöyrästä tyytyneenä kohtaloonsa, kuin olisi
sillä tallin seinä ja seimi edessään, eikä puoli pe-
ninkulmaa kelvotonta metsätietä ja takanansa raskas
kuorma.

Hetken kuluttua on mies hevosineen jälleen ka-
donnut näkyvistä, ja metsä silloin seisoo häiritsemättö-

miissii yksinäisyydessään. Ei liikahda havukaan kuu-
sen oksalla, mutta paksupilviseltä, harmaalta taivahalta
alkaa laskeutua isoja, pehmeitä lumihöytäleitä, valkoisia
kuin joutsenen untuvat, yksinäisen seudun päälle. Lu-
mihöytäleet tarttuvat tyviin ja oksihin; ne satavat yhä
tiheämpään ja suoraan alas; näyttää siltä kuin valkoi-
nen esirippu laskeutuisi alas taivaan ja maan väliin;
mahdoton on selittää niistä ilma alkaa, mihin nietos
päättyy. Ei voi nähdä kahdenkymmenen askelen pää-
hän, kaikki on aivan ääneti — ja kuitenkin on täällä,
kolme elementtiä kuiskuttelemassa toinen toiselleen
luonnon umpisalaisella kielellä. Kuulumatta latoutuu
nietos nietoksen päälle, ja Hämecnmaa on peitossa lu-
men silla.

17. Paja Turun lähistössä.
R. W. Ekman.

Muutamana päivänä Lokakuussa Matti Aitto josta-
kin rajapitäjästä Hämeen puolella on tullut Turkuun
ruis- ja hamppu-kuormansa kanssa. Syksyinen sää ou
sateinen ja tie kuoppainen. Kärryt raskaan kuormansa
kanssa ovat kauan aikaa horjahdelleet kuopasta kuop-
paan, aivan kuin laiva myrskyisellä merellä, siksi kun
vasempi pyörä viimoin väsähtyy leikkiin ja ottaa katke-

tuksensa. Matti Aitto vääntelee matalaa huopahattuansa
pari kertaa päässään, arvelee ajattelee jonkun aikaa va-
hinkoansa, sitoo sitten pyöriin kokoon nuorilla niin
hyvin kuin voi japääsee näin kutakuinkin perille. Saa-
tuaan tavaransa myödyksi, talkoo hän jälleen lähteä
kotiin suolakuorman kanssa, mutta ei voi sitä ennen olla
korjauttamatta pyöräänsä. Perinpohjin asian niietit-
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tyänsä ja useammin kerroin tehtyänsä tuotu tuttua
temppua että tempaa kädellään korvantaustaa, mcuec
hän viimein vihdoin pajaan Aurajoen vasemmalla var-
rella ja ilmoittaa asiansa Seppä, jolla aina on runsaasti
työtä hiivatehtaassa, joka aikanansa on käynyt ali-al-
keiskoulua ja jossa näkyy hyvä kappale ylpeyttä siitä
että hän on mestarina scpäntaidosta kuuluisassa Tu-
riisssi, pitkään aikaan ci suvaitse luoda silmäystäkään
sisääntulijaan, kunnes viimein muutamien hopcamark-
kain kaunopuheinen helähdys taivuttaa hänet suomaan
apuansa hätään joutuneelle talonpojalle. Työhön ryhdy-
tään paikalla, mestari on asettanutkatkenneen pyörän-
vanteen ahjohonsa eikä katso halvcnnukseksi itse nyt
painaa paljetta, jolla siikaa oppipoika pitää pyörää. Matti
Aitto istuu tyytyväisenä vanhan arkun päällä, hiilivasun
vieressä, pistää tupakkaa piippuunsa ja antautuupuheisin
vähemmin herrastclevan oppipojan kanssa, joka mielel-
lään kieltänsä pieksää, sillaikaa kuin kädet saavat le-
vätä, ja joka suurella halulla tiedustelee nauriitten hin-
taa. Sinä hetkenä Ekman astuu sisään.

Aleidän maalarimme on, pari tuntia kotona työtä
tehtyään, lähtenyt tavalliselle kävelyllensä lämpimenä
syys-aamuna ja poikkee nyt pajaan vaihdelluksensa pari
leikkipuhetta ystävänsä sepän kanssa, sillä Ekman tut-
kistelee kaikkia kansan elämän haaroja ja erittäinkin
rakastaa sepphä sekä pajoja, luultavasti tuon ahjosta
lähtevän loistavan valon tähden. Tarkalla silmällänsä

hän paikalla älyää tässä kuvaksi sopivan aineen, kaap-
piin lyyjyskynänsä ja piirustaa muutamilla harvoilla,
mutta vilkkailla piirteillä kaikki nuo kolme miestä ynnä
myös koko pajan sisustan monin monellaisin kaluineen
— ahjon, palkeen, alaisimen, ruuvipenkin, hiilivasut,
vesi-astian, vasarat, lapiot j. n. e. vieläpä lisäksi avo-
naisen ovenkin ja sen kautta näkyvän jokirannan sekä
kaukaisen tuomiokirkon sumuisessa syys-ilmassa. Ei un-
hota hän sepän koiraakaan, jokauhkaavaisena seisoo oven
suussa (tämä, sivumennen sanoen, on tässä teräspiirrok-
sessa tullut jokseenkin epäselväksi). Ainoa, jota maa-
lari ei ole muistanut, on oma itsensä.

Ekman on pcrinjuurinen idealisti, olkoon se sa-
nottu hänen kunniakseen, sillä se ei kuitenkaan estä
häntä, niinkuin esim. tässä paikassa, suurimmalla tark-
kuudella kuvaamasta arkipäiväisimpiäkin aineita. Alutta
jos joku realisti tekisi sen muistutuksen että tässä pa-
jassa ainoasti hiilet ovat oikein nokiset ja että varsin-
kin tuota nuorta oppipoikaa milt'ci voisi luulla valepu-
kuun kätkeynecksi tyttöseksi, niin emme tiedä muuta
vastausta, kuin että ainoa, joka siihen olisi selityksen
voinut antaa, ei nyt enää ole elävien joukossa. Seppä
itse sitä vastoin on ilmisestä elämästä otettu kuva, ja
kukapa talonpojan koko muodossa ei huomaisi sitä mesta-
rillista veitikkamaisuutta, jota Ekman yksin on osannut
sovittaa jäykkiin, jörömäisiin suomalaisiin naamoihin,
ja joka niissä todcntodclla aina on näkyvissä meidän
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kansalle omituisen, leikkiä ja viilaa rakastavan luonteen
ilmoituksena?

Ei se ole paljasta sattumusta, että tämä paja on
saanut sijansa näissä kuvissa. Sepän työ on ollut Suo-
men kansan ensimmäisenä käsityönä ja on vanhimmista
ajoista saattanut Suomalaiset mainioiksi. Suomen mui-
nais-tarukin, kun tahtoi kuvata miestä täy-dessä voi-
massaan ja viisaudessaan, valitsi esikuvakseen ijän-ikui-

sen takojan Ilmarisen. Ja pakanuuden ajoista aikain
on Suomen kansa pitäny-t seppää sekä scpäntyötä erin-
omaisessa kunniassa. Se mies, joka kovan raudan tai-
vuttaa, saapi myös kovan maankin taipumaan; hän tai-
vuttaa myös kovan onnen, hän on „onnensa seppä".
Sen tiesi Ekman: hän tunsi Suomen kansan ja Suomen
tarun, hän ei tahtonut että muukalaiselta tällä hänen
matkustuksellansa Suomessa jäisi seppä näkemättä.

18. Hämeen linna.

Samana vuonna — 1249 — jolloin Ludvik Pyhä
onnettomalla retkcllänsä Egyrptiin joutui vangiksi Da-
miettessa, rakensi Ruotsalainen Birger Jarl AVanajave-
den viehättävälle rannalle linnan, Hämeen pakanain
kurissa pitäjäksi. Mahtava jarli, joka muutamia vuosia
myöhemmin „laittoi lukon Mälarinjärven suulle", sillä
kun Tukholman perusti, laittoi täälläkin lukon pitkän
järvijakson suulle ja sulki pois Hämäläiset heidän luon-
nollisilta kulkuväyliltänsä. Niin taitavasti olikin tää
paikka valittu, että sotaisin kaikista Suomen kansan
heimoista siitä hetkestä tunsi olevansa kahleissa ja hik-
kasi satavuotisesta vimmaisesta taistelustaan Ruotsin
valtaa vastaan.

Birger Jarlin rakennusta mainittiin yhteen aikaan
yleisestiKruununlinnaksi (Krouoborg), mutta se on nyt pa-

remmin tuttu Hämeenlinnan nimellä. Sillä oli vettä ym-
pärillään kolmella puolella ja luultiin olevan tarpeeksi
turvaa omista paksuista tiilimuureista; mutta yhtähyvin
sai se myöhemmin vielä paremmaksi vahvikkceksecn
kivivallit kaivantoineen. Se oli välin annettu lääni-
tykseksi mahtaville herroille, välin asuntonakuninkaan
maaherralla Hämeen maakunnassa. Se paloi aina kel-
lariholveja myöten Kcsäk. 5 p. 1659, korjattiin jälleen,
tuli sitten Suomen armeijan varaston säily-aitaksi, vii-
mein vankihuoneeksi. Rikas kuin Suomen historia on
sodista ja urhotöistä, on kuitenkin harvoin muu veri
kuin mestattuin valtio-vankoin punannut Hämeenlinnan
muureja, eikä ole koskaan pitkällinen piiritys näiden
muurein vahvuutta koettanut, Keski-ajan sotien aikana
oli so kovin syrjässä, ja nyky-ajan tykkejä vastaan ei
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se olisi kestänyt. Se on tyytynyt nöyrempään virkaan,
ollen rauhattomina aikoina asevarastona ja peräytyvän
sotavoiman tukena; ja näin se on vanhentunut niinkuin
sotavanhus linnanvartijana. Kaikkein viimeeksi se nyt
on tullut kuritushuoneeksi ja koppi-vankihuoneeksi;
olihan se alustakin rakennettu maan poikien kuritukseksi.

Kauniin-näköinenpä se linna on vieläkin keski-
aikuisessa muodossaan, ja vuosisadat ovat sitä varovai-
sesti katelleet; vasta nyky--ajan käytännöllistä hyötyä
tavoitteleva henki on osaksi sen valleista kukkulat
pois-vicnyt. Yhdessä tornissa oli ennen aikaan nähtä-
vänä Birger Jarlin kuva, kalkki toisessa, monikielinen
ruoska toisessa kädessään, oikein voimallisen lähetys-
saarnaajan esikuvana. Kapean, yhteen torniin vievän
käytävän nurkassa on komero, johon tarinan mukaan
Jarlin sisar elävältä muurattiin sisään, siitä syystä että
oli yr htcen piakanallisista Suomalaisista rakastunut, His-
toria tosin tästä ei tiedä mitään, mutta onpa muutama
romantisuuden rakastaja katsonut aineen novelliksi kel-
paavaksi.

Suomen vanhimmat kaupungit ovat kaikki synty-
neet kauppapaikoille meren rantamailla, ja pitkä aika
kului ennenkuin Birger Jarlin linnan edustalle kasvoi
pieni kauppala. Se otti paikksmsa salmen äyräälle,
linnan eteläpuolelle, sai ensimmäiset oikcuskirjansa Pie-
tari Brahelta v. 1650; sillä oli kahdet markkinat vuo-
dessa, mutta kauan aikaa antoi — virallisen tilastotie-

teen sanoilla puhuen — ..krouvinpito sille vähäisen
elantonsa": — sotamiehillä tavallisesti on kurkkii kuiva.
Vuosi 1770, jolloin se vielä kappaleen etelämmäksi muu-
tettiin, on vasta Hämeenlinnan kaupungin oikea synty-
mävuosi; uusi ascmanjärjestys tuli valmiiksi vasta v.
1798. Parolan nummi, jossa avaralla hietakankaalla
100,000 miestä aivan mukavasti saattaisi pitää sotaa, oli
hamasta Kustaa lILn ajoista kuuluisana leiripaikkana
Suomen armeijan kokouksia sekä sotaharjoituksia var-
ten. Täällä, katselmusta pitäessä, putosi se nerokas
kuningas hevosen selästä ja katkaisi jalkansa v. 1782;
tiilillä myös Aleksanteri II katsasti uudestaan kokoon-
pannun Suomen ruotuväen v. 1863, ja tälle paikalle
tämän väen upseerit, ikään kuin aavistaen meidän ar-
meijan piian tapahtuvaa, surettavaa hajottamista, asetti-
vat komean vaskileijonan, joka samassa on muistopatsas
rakkaalle hallitsijalle sekä kuolemaan asti uskolliselle
soturi-sukukunnalle. Tiiliä vaskileijonallakin on his-
toriansa, mutta se on jälkimaailman kirjoitettava.

Hämeenlinnan kaupungista paloi % osaa Syysk.
14 p. 1831 ja on se sen perästä „ehdompana entistänsä"
kohonnut hihastaan. Eräs maaherra, vapaaherra Reh-
binder, on rakentanut itselleen kestävämmän muisto-
patsaan kuin mitä aikalaisensa käsittivät. Hän on kuri-
tusvankicn työllä luonut pohjoispuolelle kaupunkia mitä
ihanimman puiston mäkien, lahtien ja salmien viilille.
Ja toisellakin puolella salmea on hiin raivannut tien
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jyrkkäseinäiselle Aulangon vuorelle, jossakatselijan sil-
mien eteen avautuu näkö-ala niin jylhä, järvi niin pi-
mentoincn, kuin ainoasti Skotlannissa ja Suomessa voi
saada nähdä,

Munsterhjelm on maalannut kuvansa puiston puo-
lelta. Mc näemme salmen ynnä siinä kulkevan pie-
nen höyryn kanssa vasemmalla puolella, ja edustalla
pienessä veneessä kaksi herraa nuottaa laskemassa.
Tuolla sievällä niemellä seisoo rakennuksia täällä ma-
jailevan Venäjän sotaväen varalle, sillä Hämeenlinna
yhä edelleen on asevarasto ja sodan aikana tärkeä
paikka. Perempänä näkyy- linna, sen takana osa kau-
punkia omituisen kirkkonsa kanssa, jolla on pyörön
muoto, saarnatuoli keskikohdassa. Oikealla sivulla
näemme kappaleen niitä lehto-kujia, jotka kaupunkiin
saattavat; aivan perällä AA anajaveden sulku-rajoina ole-

vat vuoriharjut. Koko seutu on rikas ihanista näkö-
aloista.

Hämeenlinna on nyt muuttunut Helsingin ctu-
kairpungiksi. Sen ulkonainen muoto, elämäntavat ja
hinnat mukaantuvat yhä enemmän pääkaupunkia myö-
ten, vaan yhtähyvin tuntuu kohta, että täällä ollaan
kymmenen peninkulman päässä meren rannsilta. Kesä-
ilma on täynnä havumetsäin hajua, keväät ovat aikai-
semmat, viheriäisyys tuuheampi, luonnon vaikutus vä-
hemmin häiritty. Rautatie, kauppaliike, sotaväki voivat
ainoasti hetkeksi synnyttää jotain liikunnon tapaista.
Hetken piiiästä on jo Suomen luonto jälleen päässyt yk-
sin valtanansa; sanoin selittämätön yksinäisyyden tunne
leviää vastustamattomalla voimalla koreain, säännöllis-
ten katujen, ihanain puistojen, rauhaisain järvien, vno-
riharjujen ja tasaisen, avaran, äärettömän kankaan yli.

19. Maantie Tampereen seudulla.
H. Munsterhjelm.

Syyskuu-päivä sateen perästä. Kaikki ojat täynnä
vettä, puiden latvoista tippuu. Pilvet tulevat ohuem-
miksi; järvi makaa hiljaa, synkkämielisenä, ääneti.

Maantie, muulloin niin kova ja tasainen, on nyT t
kuopautunut rattaitten jäljistä. Se on tiheälikkeinen
tie. Suomen rautateitten nykyisestä pohjoispäästä, Ha-

meenlinnasta, virtaa liike pohjoseenpäin Tampereelle,
tehdaskaupunkiin. Monilukuiset matkustavaiset yhä
kiistelevät raskaitten tavarakuormien kanssa puolesta
tiestä. Tällä kertaa näemme kuitenkin ainoasti yhdet
ajopelit, yksi hevonen edessä, jotka pohjoseenpäin kul-
kevat, Tilavat kyytikärryt ne on, joissa on puiset re-
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sorit, ketaroista tehty häkki; tämmöistä ajovärkkiä
vähempivaraiset usein käyttävät matkoilla. Oikealla
puolella kärryillä istuva on luultavasti talon vuokraaja
tai vähempi maan-omistaja, joka menee syysmarkki-
noille Tampereelle, kyytimies istuu hänen vieressään,
puhellen hänen kanssaan vuoden pellavasaaliista. Sääty-
yhpeydestä ei ole puutetta Suomessa, vaan ci sillä ole
sijaa maantiellä. Suomen keskuskunnalliscn olon perus-
tuksena on kaikkein yhdenvertaisuus lain edessä; se
seisoo siis kansavallan leveällä pohjalla — miksi siis
ei köyhä kyytimies saisi istua maan-omistajan vieressä.

Maisema tässä kuvassa ei ole minkään puolesta
ihmeyttävä, millään tavoin merkillinen. Tämmöiset
näkö-alat tulevat matkaajalle yhä vastaan. Nuot kau-
kaiset kukkulat tuolla, tuo tikahtunut lampi, nuot myl-
leröidyt kivet tiepuolessa, tuo metsätöyry oikealla puo-
lella vaihettelevin lehti- ja havupuinenssi, sylenpituisiin
piinoihin ladotut halot, itsemaantiekin sitä sulkevan aidan
ja avatun portin kanssa, ne ovat kaikkein tavallisimpia
näköjä jokaisella retkellä meidän maassa. Alutta huo-
maapas tyvenyyttä tässä kuvassa! Se on syyspäivän
liikuttavaa nöyrää tyytymistä kohtaloonsa, koska elä-
män vuotuinen kierto on likellä loppuaan ja lakastu-
misen aika alkaa. Ei itkua, ei valitusta, ei alaspaina-
vaa alakuloisuutta; ainoasti vieno, tuskin tuntuva suru-
mielisyyden vivahdus on levinnyt tämän yksinkertaisen

syys-maiseman yli. Luonto näkyy, luoden suoran, pe-
lottoman silmäyksen hiljaista järveä ja pilvistä taivasta
kohti, katselevan katoomisen alkua. Jos vaskipiirros
saattaisi koivujen kirjavat värit kuvata, niin huomaisim-
me jo siellä, täällä niiden viheriäisyydessä kellastuneen
lehden; vaan mäntyihin, noihin yksivakaisiin jöröihin,
ei syksyn vaikutus ole pystynyt. Ale näkisimme maan-

karvaiset kanervanvarret koristettuna vaaleanpunerta-
villa kukkasilla, näkisimme katajan tarjoilevan marjo-
jansa ihmisille lääkkeeksi, näkisimme ruohon tiepuo-
lessa vihannoida heloittavan niinkuin kevään alussa.
Ja tämä luonne luonnon ilmiössä kuvasteleikse myös ih-
mismielessä. Jos saattaisimme nyt katsahtaa sisään
kansan majoihin, jotka ovat piilossa tuolla metsän ja
harjujen takana, niin näkisimme saman pelottoman, va-
kaisen, nöyrän onneensa tyytymisen, joka valittelematta
kärsii välttämättömät.

Munsterhjelm on perinpohjin tutustunut näihin
Suomenmaan osiin. Hän on, niin sanoakseni, saanut
Suomen luonnon elävältä käsihinsä; sen omituinen
luonne valuu hänen tekemättänsä hänen pensselistään.
Siitä syystä huokuukin meille tästä syksyisestä maise-
masta lämpöinen rakkauden hengähdys vastaan, ja pak-
suin sadepilvien takaa aavistelee jo tulevainen uusi
kevät.
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20. Iltahetki Aurajoella.

B. Reinhold.
Tämän kuvan voisi sanoa pohjois-euroopipalaiseksi,

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

Kalastajaperhe saaristosta on kimittänyt aluksensa
alisen sillan kaaren alle. Illallinen on syöty; siksi päi-
vää ei 010 enää mitään tekemistä. Yksi mies on jo
mennyt levolle tuohon purjeista kyhätyn teltan suojaan.
Se on ukko-vaari, joka vanhuuden etu-oikeutta hyväk-
seen käyttää. Poikansa .yhä vielä nsukiskelce illan iha-
nuutta, ahkera miniä levittelee mattoa otukokassa, ja
kuusivuotinen tytön tynkkii, ponnistellen Nukku-Matha
vastaan, katselee kaupungin ihmeitä. Vene on saapunut

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

Kaikki on hiljaa, helinä kaduilla on hälvennyt,
yksi joen pienistä höyryveneistä päästää 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; ci sillan kaarikaan
saata luoda pimentävää varjoa veneessä istuvan perheen
päälle. Autuas rauha! Toisen päivän tullen, on sama
alus kenties turhaan osoitteleva satamaan jonakuna
myrskyisenä syys-iltana, piilkkopimcässä, hyrskyvicn
karien keskellä — mutta sitä ci nyr t muistele kukaan.
Alyrsky- 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 Suonien seu-
rakuntaa Maunu Olavinpoika Tavast, Turun piispa. Se
oli inahtava, loistava kirkko-ylimys; ei 010 katolisuus
koskaan ennen eikä koskaan myöhemmin ollut Suo-
messa yhtä majesteetiilinen, yhtä voimallinen kuin sil-
loin. Maunu Tavast v. 1443 muutti kymmenen vuotta
ennen perustetun Birgittahiis-luostariu 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
rtikksiasen luostariin päin.

Niineksi sille oli pantu Vallis Gratiae (ruots. Nä-
(lens Dal, suom. Armon Laakso), ja tuli siitä pian rik-
kain ja arvokkain luostari koko Suomeu maassa. Bir-
gitta!ais-nunnia sekä Dominikolais-niuiikkeja eli siellä
eri konvcutcissa, noudattaen sangen ankaria sääntöjä
samaan malliin kuin AVadstcnan luostari Ruotsissa.
Pahaa ci kuulunut tästä Armon laakson luostarista,
mutta kyllä paljo hyvää, sillä se harjoitti hyvin run-

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

vioretkeläisillc majakin-tauoissaan; siihen 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 kansasi vael-
teli tänne paikan pyhyyden tähden, saadakseen anie-
kirjan synteinsä anteeksi-antamiseksi. Pieni kaupunki
kohosi tälle rauhoitetulle turvapaikalle, se kasvoi jou-
tuisasti, ja 15:llä vuosisadalla sillä oli kaksi pormesta-
ria. Alutta tiiinii 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 lahjoittajani suvuille tai
kruunulle, sen kalleudet ryöstettiin; sen hurskaat, nyt
periköyhät asujaimct saivat kuitenkin vielä vähiin aikasi
armoilla elää vanhalla paikallaan. Y. 1569 viimeinen
abbedisssi Naantalissa, Birgitta Kurki rukoili kuningas
Juhana Illlta 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 sukoi luosta-
rille takaisin pienen maa-tilan vuotuiset tulot, korjautti
kirkon ja ilmoitti puolilla sanoilla, ci olevan hänellä
mitään sitä vastaan, jos toisetkin vauhanpuoliset lesket
tai ncidet panisivat nunnahunnun päähänsä. Alutta
nunnahuntujen aika jo oli auttamattomasti ollut ja men-
nyt. V. 1577 kuoli Birgitta Kurki, ja hänen kuoltuaan
oli vaan kolme nunnaa enää jäljellä, jotka tarjosivat
luostarinsa vielä tallella olevat kaikusten tähteet ku-
ninkaalle, sillä ehdolla että sen sijaan saisivat pienen
talon omakseen. Y. 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-
sivsk. Sama uhkaus uudistettiin v. 1590. „Antakaa
viimein vihdoinkin Naantalin nunnan, Elina Knutkin-
tyttären, saada saatavansa". Kuinka kauan sitten tämä
»katolisuuden leski" vielä eli, sitä ci 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.

Lutheriin 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 seljillo näkyvät muurinsa kallioi-
selta rannalta. Pyhäin miesten kuvia, messupukujsi,
silttarivasktoita, kalkinpeittoja, jotka häviöstä ovsit 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 ci ole puuttunut; siuki-
silimiinen tutkintokin puolestaan on paljastanut ja ku-
vannut luostarin perustusmuurit. Jäännöstä nunnien
uutterasta kätevyydestä ovat villasukat ja villavauvat,
joita nykyisessä Nasuitalissa kudotaan.

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

Naaiitalin kaupunki, jossa jokainen talo on pitä-
nyt oman sukunimensä, on vaivalla ja tuskalla elää
nytkytellyt vuosisadan vuosisatansa perästä, masentu-
neena mahtavan kilpaveljensä Turun likeisyydestä.



Naantali.
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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 jokakesii
monta sataa kaikiksi Suomen haaroilta tullutta kylpy-
vierasta, Itämeren tuoretta ilmaa hengehtimään ja Tur-
kuun tai Turusta kulkevien höyrylaivojen savua kat-
selemaan.

Lindholmin 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 ei yhtään muistorikkaampaa. Kuvaa mie-
lessäsi nämät rannat täyteen romalais-katolisen kirkon
loistavia juhlasaattoja; kuvaa tähän päivän paisteessa
loistavat, liehuvat lipiut, pyhäin-kuvat, kullatut pyhäin-
luu-arkut sekä luostarin kirjavat ikkunat; anua kello-
jen helistä; anna Doniinikolais-munkkcin mustissa, pu-
naisella ristillä varustetuissa kaavuissansa, nuora vöillä,

anna Birgittalais-nunnien harmaissa puvuissaan, mus-
tissa hunnuissaan, hitaasti astua sivuitse, anna kuoripoi-
kicn veisata jubilafe-xirttä ja harrasniielistcn ihmispar-
vicn sadoittain ina'ata polvillaan Ncitsy Maarian taikka
S:t Birgitan kuvan edessä; ajattele siihen lisäksi välk-
ky vii meri, täy-nnä 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, säästelcviä por-
vareita, aseta määrä-aikoinaan sinne, tänne, kaljuille,
harvaa männikköä kasvaville kallioille muutamia kylpy-
vieraita; anna tämän kaiken yli kaareutuvan piilvisen
tuiviian katsoa alas aution meren, suuren kirkon, pie-
nen, köyhän, hiljaisen, unohdetun kaupungin piuolccn— sitten sinä näet nykyisen Naantalin. Suonien Avig-
nonilla oi 010 edes komeita raunioita muistomerkkeinä
lyhyt-aikaisen loistonsa haudalla. Se on ..yksinäisen
nunnan" kaltainen, joka istuu muistoihinsa vaipuneena
j;i oudoksuvin silmin kallioltaan katselee uutta aika-
kautta.
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22. Yksi Roineen selkä.
H. Munsterhjelm.

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

Näät suuret vedet näillä seuduilla ovat useammin
kerroin väkivaltaisilla liiyllähdyksillä raivanneet itsil-
lensä 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 kyy-närää
leveän ja 43 jalkaa korkean kannaksen, joka on mai-
nitun järven sekä 6'/2 jalkaa alemman Roineen välillä.
Työ oli suurella huolellsi tehty valmiiksi, silta raken-
nettu kaivannon yli ja osa toctta varovasti avattu,
koska vesi, yöllä Hulitik. 3:tta päivää vasten 1830, sai
harjun löyhän hiedan läpileikatuksi, huuhtoi pois paalu-

tukscn perustan ja viimein vei mennessään tokeen, sil-
kin sekä kaivannon kivetyt reunaimet. Längelmävesi
kauhealla voimalla kuohahti Roineesen. Muutamien
tuntien kuluessa oli aukko levennyt 10:stä syllästä
20:ksi, Roinccii rannikot joutuivat veden valtaan eikä
kosken vimma asettunut emien kuin molempain järvien
pinta oli tasan. Silloin oli Längelmävesi alennut 5
jalkaa, 4,500 tynnyrrin-alaa oli viljelyksen omaksi saatu,
ja Roineen paisuneet vedet vähitellen vuodattivat hi-
kiinsä muihin alempana oleviin jarvihin.

Kukaties on se aavistus hiosta suuresta voimasta,
joka ihanan hopeakalvon alla piilee, josta Roineen si-
nertävät solat ovat saaneet viehättäviin vaikutuksensa.
Munsterhjelm on kuvannut yhden sen pnenemniistä soi-
jista, joka leikitellen loiskii oikullisesti polvittclcville
rannoille. Ale näemme mutkallisen tien, yksinäisen
purjeen, ilmoihin nousevsin savun j;i perempänä salmia,
jotka toisille soijille vievät. Vasemmalla puolella, aivan
reunalla katoasi kaitainen järvikaistale siintyinättömiin.
Tämän saman Roineen rannalla, Liuksialan kartanossa,
itki Eerik XlA':n puoliso, Kaarina Maununtytär, monta
pitkää vuotta poikaansa, kruunuansa ja kotimaatansa:
hänen kyyneleistänsä, jotka näihin vesiiu tippuivat, on
Roineen piikit saanut hopealle hohtavan välkkeensä.



Yksi Roineen selkä.
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23. Salainen viinanpoltto-kota Loviisan saaristossa.
B. Lindholm.

Kerrotaan Walter Scottista, joka itse oli lakimies
ja rauliatiiomari, että hän välistä ci voinut olla tunte-
matta mieltymystä rohkeita tullivarkaita taikka muita
heidän kaltaisiansa kohtuun. Alutta yhtä vähän kuin
senvuoksi tuon mainion romaaninkirjohtajtm laintottc-
lcmus on ollut epäluulon-alainen, yhtä vähän myös
syytettäneen meidän maalaria luvattomasta työstä, jos
joku lainvartija tästä huomaksikin hänen olleen salais-
ten viinanpolttajain epäluulon-alaisessa seurassa. Hy-
vänä kansalaisena hänkin varmaan sydämestään soisi,
että nuot kolme, jotka tuossa hänen kuvassaan putihac-
lcvat raskaan viina-ankkurin poiskuljettamisessa, pian
joutuisivat lain kynsikin, 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, sitii varmemmin voidakseen tuoda
kaikki kolme lainrikkojiin tänne yleisen mielen oikeu-
den eteen.

Alaarkieto on pitänyt huolen siitä että Loviisan
kaupunki saaristoineen, Uudenmaan kaakkois-kulmalla,
ilman syyttänsä tulisi piikaan maineesen. 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 hcrkkuncstettä 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 piois heidän kallis oikeutensa
saada itse muuttaa picltonsa vilja myrkyksi, ja jolloin
ensi-aikoina salaisia viinakotia kasvoi maasta niinkuin
sieniä sateen perästä. Sitten tuli hätyytys-aika vara-
nimismiehinoen, palkintoineen ilmi-antajillc sekä tuntu-
vin sakkoincen 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 kuvataan lisäksi puoli tu-
sina oikeita rosvoja täydessä saaliin juon piuuhassa.
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Paikka on hyvin valittu: yksinäinen, autio saari,
tiheä hongikko, ja likellä ranta, joka monin salasolineen,
lahdenpohjukka-piiloinecn on ikään kuin luotu tullivar-
kaita varten. Viinatehdas on yksinkertaisinta laatua
rakennukseltaan: siihen vaan tarvitaan havu-katos,
juuri niin suuri että suojaa ja kätkee laittomiin viina-
pannun ynnä muut siihen kuuluvat astiat ja jäähdytys-
korvot sekä 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

apuina. Tuo lihava vaari, joka itsekseen kantaa toista
viina-ankkuria ja niin rakkaasti likistelce sitä kouk-
kuisia polviansa vasten, taitaa olla varakas rusthollari,
joka jo ennalta on tarkoin lukenut voittonsa markoit-
tain, jopa pennittään. Pitäähän pyyhää itselleen elatusta
otsansa hiessä tässä maailmassa. Ponnistus ja liikku-
minen on terveellinen hänen pönkii-vatsallccn, ja muu-

tama raippapari tuohon leveään selkään mahtaisi olla
vieläkin tervoellisempiää.

Paloviinsm valta näillä kylmillä Pohjan perillä on

kovin suuri ja turmiollinen, että se olisi voinut mai-

nitseniatta jäädä millään matkalla Pohjanmailla. Ta-
rina kertoo että, koska Herra Jumala oli ihmisen luo-
nut, paha hcnkikin tahtoi kilvoitella hänen kanssaan,
ja loi apinan. Jotain samallaista varmaan myös tapah-
tui, koska Luoja teki viinin ilahduttavaksi ihmisen sy-
dämelle: kohta ryhtyi paha hcnkikin puolestaan työhön
ja opetti ihmistä viinaa polttamaan. Turhaan on viini-
köynnös täällä ikäänkuin kaskennut maan tasalle; tur-
haan on viinimarja täällä muuttunut jaloimmiksi msir-

joiksi. Viluinen Pohjanperäläinen talkoo kiihoitus-ai-
netta jähmettyneille jäsenilleen, eikä voi mikään, ei
hiki, ei järki, ei armahtavaisuuden tunne, estää häntä
uuttamasta alkoholia leiväksi aiotusta viljasta. Kas se

on pimcntopilvi Pohjsmmaidcn yli, mustempi sen mus-

timpaa syksy-yötä.
Alutta sitä ci ajattele tuo lihava rusthollari tuolla,

kallis taakkansa sylissään. Hän vaan lukee voittoansa,
ottaen äänettömän hongikon todistajakseen, ettei hän ole
koskaan varastanut muuta paitsi perhekuntain onnea, ei
ole koskaan murhsmnut muita paitsi juomaroita, Voi
sinua rehellistä miestä, kuinka väärin sinun rohelli-
svvttäs on tuomittu!



NäkymäLoviisan saaristosta.
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24. Tampereen kaupunki.

J. Knutson.
Kaljuja hnrmaakivi-kallioita, mataloita huoneita

säännöttömissä riveissä, yksi kirkko, yksi koivu, kaksi
korkeasi savupiippua, puri järven lahtemaa, ja tuolla
perällä harjuja, joiden epätasainen linja polvittclcc tai-
vasrannsissa — siinäkös se onkin kaikki? Siinäkös se
on Tampere, johon matkalaiset kulkevat, nähdäkseen
kappaleen Suomen sydäntä ja ihailhiksccn sen tuhan-
sien järvien loiston.

Ei, ei tämä ole kaikki. Maalari on huviksensa
tähän maalannut kuva-arvoituksen, jossa jotain suurta
on piilossa ulkonäön mitättömyyden takana. Laajenna
kuvan näkö-piiri, niin että näet avarsin, välkkyvän
järvenselän, niin pitkältä kuin vaan silniäs 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-rakonnuksin, joista höy-
ryn, vesi-rattaitten ja koneitten pauhina uupumatto-
malla uutteruudella yöt, päivät kuuluu, saattaen kosken
kohinankin kuulumattomaksi; ympäröi tämä näkyjyrk-
käviettoisillä, metsäharjnisilla selänteillä sekä. silmäs
eteen avaralle leviävillä viljavilla notkelmilla; silloin
se olisi Tampere. Tämä kuva näyttää meille ainoasti
yhtä jättiläisen helmankulmaa.

Tampereen kaupunki on Kustaa lILn 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 nälkiin sen ankaran kosken siellä, täällä
pyörittclcviin .jonkun mitättömän jauhomyllyn ratasta.
niin olisi luullut näkevänsä Suomen runon Kullervon

— titanien vertaisen voimaltaan —joka oli pantu pientä
lasta keinuttamaan. Hyödyn aikakausi keksi että hänen
hillitöntä voimaansa saattaisi hyödylliscmpiin 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 vastasin vasemmanpuolinen yhä vielä kuu-
luu Hattaanpään kartanon alle.

Yv. 1821, 1824 sai Tampere vapaakaupungin oi-
keudet, jota psiitsi suurilla suojelustulleilla masennettiin
kaikki kilvoittelu sen kanssa. Tehtaita siihen syntyi
englantilaisten rahavarani avulla; mutta kaikesta suoje-
luksesta teollisuuden uutteruus vaan laimenee. Vasta
vapaainielisempäin kauppa-asetusten valtaan päästysi
kohosi täälläkin tehdasliike meidän ajan vaatimusten
tasalle. Koski nieli miljonia kitanansa, mutta ajoi ne
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monenkertaiseksi karttuneina jälleen ylös rannoillensa,
ikäänkuin kultnhietaa. Nyt sen työvoimu kehrää ja
kutoo villa-, pumpuli- sekit liinakankiika, sotkee ryy-
syjä paperiksi, ja panee liikkeelle konepajoja ynnä kai-
kellaisia muita tehtaita. Enemmän kuin 6,000 henkeä
työväkeä tottelee työkellojen kutsua; heidän lapsensa
kokoufiivat kouluihin; purjcvenhect. tuovat yhä vereksiä
.joukkoja kaupungin karttuvan asukasluvun lisäksi.
Aikaa on kestänyt, ennen kuin vapautta rakastava,
autioissa suloissa kasvanut kansa on tottunut tehtaitten
väeihunkeesen, umpinaiseen ilmaan seksi yksitoikkoi-
seen työhön. Alutta 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
eninimiiksi 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 osteluissa vaatteissa, ja tehtaat ostavat pellavat
kun ne vielä pellolla kasvavat. Kaikki tiima hiljaa, vaan
perinjuurin muuttaakansantapoja; koneellisunden rauta-

aika on jo saapunut Suomen keskisydämcen. Kone on
herrana, ja sen rätiseväin hammasrattaitten viilillä liik-
kuu työväki kaasun valossa, vaaleana ja äänettömänä,
niin kuin haalimoparvi.

Kaikesta siitä ci tämä kuva anna mitään tietoa.
Se on tehty pohjosesta päin katsoen; avara Näsijärvi on
siis alapuolella kuvan kansia, ja siitä lähtevä, tässä sa-
maten näkymätön, ankara koski, kulkee aivan oikealla
reunalla noitten tehdasrakennusten sivuitse, jotka tässä
vaan parilla törröttävällä savupiipulla osoittavat ole-
viinsa 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 majesteetilliscn Nokiakosken
kautta sekä läntisten järvien läpi Kokemäciijokchcn.
Tehtaitten alin-omainen pmuhu ei ole voinut tukehdut-
taa Tampereliiisten ihastusta kauniisen ympäristöhönsä.
Ihanat puutarhat kylpevät kosken ryöpsähyttelemässä
vesihunrussa, ja kaukana köhimistä ja pauhusta saa
väsynyt kävelijä korkealla Pyyiiikkö-A-uorella leväli-
dyttää mieltänsä kaukaa kimaltelevain vedensclkiiin
ihaelemisella.



Tampereen kaupunki.
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25. Imatran alku.
B. Lindholm.

Vierasmajasta oikealla virranrannalla käypi polku
ylös putouksen niskalle päin. Harva matkustavainen
jättänee tämän käynnin tekemättä, ja penkkejä on sille
paikalle asetettu, leposijaksi niille, jotka eivät tahdo
epätasaisilla kallioilla istua.

Murhenäytelmän kolme eri kohtuu — syy, lankee-
mus ja sovitus — ovat selvästi eroitettavana tässä luon-
non suuressa draama-runoelmassa Nyt nähtävänä ole-
vassa kuvassa on maalari tuonut etehemme ensimmäi-
sen kohdan, syyn. Virta on lähtenyt hiljaisesta kodis-
tansa, järvestä, kulkien niinkuin ihminenkin elämässään,
välin hyrskypaikkoja, välin suvantoa. Hän on alku-
koskissa oppinut nuoren voimansa tuntemaan; hän on
nuori jättiläinen, jonka sydän kuohuu halusta tulla
mainioksi tämän elämän taistelussa, raivata itselleen
tietä kalliomuurien läpi, kunnialla kruunattuna päästä
tuntemattoman meren syliin. Hiin ei pelkää mitään,
hän ei tiedä että raskaudenluonnon-sääntö on häntä
itseään voimallisempi, hän ei tiedä että hän itse. par-
haan voittonsa hetkenä, on räiskähtävä miljoniksi vaah-
topisaroiksi. Hiiu kuvaa itsekästä voimaa, joka ainoasti
omaan itsellensä luottaa, tietämättä että silläkin on kor-
keampi valta ylitsensä, valta, joksi häntä johtaa ja on

ennaltaan määrännyt hänelle pyrinnön perän sekä tien.

Näkemättä vastustamatonta sallimusta, joka häntä sy-
vyyteen sysää, hän kuitenkin tuntee itsessään jonkun-
laisen levottomuuden. Katsele näitä ristiin rastiin käy-
viä kuohu-aaltoja, jotka jo kaukana jyrkkyyden reu-
nasta saattavat inahtavan virran rinnan kohoamaan,
ennustaen sen pisin tapahtuvaa lankeemusta. Alikä ver-
tauskuva tässä luonnon ilmiössä! Nämät levottomat
laineet ovat aivan kuin lakkaamatta vastakkain käy-
vät, lakkaamatta toisiansa vastaan riitelevät aavistukset,
ajatukset ja himot kadotukseen rientävän ihmisen sie-
lussa. Mahtavimmatkin historian jättiläisistä — Alek-
santerin, Caesarit, Napoleonit — ovat kaatumisensa
edellisenä iltana tunteneet sielunsa salaisininiassa poh-
jukassa noita ennustelevia, ristinriitaisia, kalvavia lai-
neita, ja heidän teoissaan on tämä sisällinen taistelu
ollut nähtävänä. He ovat voittaneet tämän aavistele-
van tunteen, sanoen sitä heikkoudeksi, he ovat roh-
keasti niinkuin Imatrakin käyneet tietänsä eteenpäin,
ja syvyys on heidät niellyt.

Itse tämä kaikki-nielevä syvyys on jo ollut kuvat-
tuna toisessa paikassa tässä teoksessa. Kolmas kohta,
Imatra putouksensa alapuolella, on vielä näkemättä —
se hetki, jolloin erilleen ryöpsähtäneet pisarat jälleen
yhdistyvät uuteen elämään, ja jolloin loppuun kulu-



92

neesta tapauksesta on jäljellä ainoasti tragillisen suu-
rutideu vuosisatoja ihmeyttävä työ: särjetyt muurit ja
vapauteen raivattu tie.

Luonnon vertauskuvien vaikutus ihmis-sieluun on
huomaamaton, vaan ihmeellisen voimallinen. Harva
ihminen — vaikka kuinkin hiljainen, hidasmielincn,
mielikuvitusta vailla oleva —lienee kauemmin aikaa kat-
sellut Imatraa sen näljäiseltä, liukksialta äyräältä, tunte-
matta itsessään käsittämätöntä, melkein kuin pahan
hengen viekoituksesta tulevaa halua syöksemään itsensä
alas tuohon kiehuvaan pyörteesen. Aloni, sitä tunnetta
tunnettuaan, ei ole toista kertaa tohtinut tulla Imatran
salaisen vickoitus-voiman piiriin, ja hän on siinä teh-
nyt oikein, sillä onpa joskus tapahtunut, että kiusaus
on tullut kovin suureksi — tapaturmioita on tapahtu-

nut, joiden syyksi on luultu kallioin liukkautta —
mutta Jumala yksin tietää Imatran uhrit ja ihniis-sie-
lun synkät syvyydet.

Noita huvimatkalaisiii tuolisi ci näy tämmöinen
pelko vaivaavan. He nauttivat kesäpäiviin ihanuutta
koivujen varjossa, ja yksi tyttönen likiseudulta tarjoilee
heille mansikoita kaupaksi. Levottomasti lainehtivan,
melkein tuskallisen kosken rinnalla tekee Suomen luon-
nolle omituinen rauhallisuus virran rannoilla ja tuossa
lehtosaaressa kuvan taustassa sanomattomasti hauskan
vaikutuksen. Tässä ovat elämän molemmat suuret

vastakohdat aivan rinnakksiin, tehden toinen toisensa
kauneuden vielä täydellisemmäksi, vielä ihnstuttiivani-
maksi.

26. Juustilan sulku.
B. Reinhold.

Tasiskin eurooppalainen kuva; mutta samassa myös
suuren kansallisen työn kuva. Juustilassa on viimeinen,
eteläisin Saimaan kanavan 28:sta sulusta.

Saimaan avaralla vesistöllä, jonka alimmat selät
ovat 256V-. jalkasi Suomenlahden pinnan yli, on luon-
nollisena viemärinään Vuoksi, joksi Laatokkaan laskee.
Alutta Vuoksi syökseytyy niin jyrkkiä könkäitä (pv-

touksia) ja niin ankaria koskisi myöten alas, että enin
osa sen juoksua ou mahdoton aluksin kulkea, eikä se
siis voi olla kulkuväylänä Saimaan ja meren viilillä.
Jo 1600-luvun alussii ruvettiin siis kaivamaan kaivan-
toa Saimaan ja Suomenlahden välille; mutta se työ
lakkasi kesken, ja hyvä onni se olikin, voipi sanoa.
Silisi siihen aikaan oli sulkuin rakentamisen taito vielä



Imatran alku.





Juustilan sulku.





93

sangen huonolla kannalla, ja Savon suurten järvisel-
käin vedet olisivat siis luultavasti hirmuisena tulvavir-
taiia ryöpsähtäneet rantamaan ylitse. Kaivannon kaiva-
misen tuuma heräsi sitten uudestaan vasta v. 1826, jol-
loin 13 talonpoikaa tuli Savosta, tuoden anomusta siitä
maamme suuriruhtinaan etelien. Hankkeita ja valmis-
tuksia siihen johti Suonien tie- ja vesi-yhdistysten sil-
loinen päällikkö, paroni Kaarlo v. Rosenkampff, joka
kaatuikin taisteluun tämän tuuman puolesta, vaivoista
murtuen. Saimaan kanavan kaivaminen päätettiin kei-
sarin kirjeellä Syysk. 21 :ltä päivältä 1844, kanava avat-
tiin kululle Syysk. 7 p. 1856 ja tuli aivan valmiiksi
v. 1858.

Sanomattomat vaikeudet olivat tässä työssä voi-
tettavat. Kanavan koko läpikuljettava matka mereen
asti, 55V-2 virstaa pituudeltaan, oli peri-vetinen. Siellä
oli matalia järviä, joissa piti kulkuväylä syventää, pol-
vittelevia jokia, jotka piti syrjälle johtaa, pohjattomia
soita, jotka piti täyttää, ja höllä maaperä, joka teki
että laidat kerta kertansa perästä vyörivat kaiventoon.
Alutta kymmenvuotinen uutteruus, viisaus ja suuttu-
mattomuus voitti kaikki esteet, ja Suonien insinöö-
rit, joiden ylijohtajana oli Ruotsalainen, eversti Niilo
Erikson, kuuluisan Amerikkalaisen veli, saattoivat vii-
mein suitasi maansa käytettäväksi työn, joka on jaloimpia
lajiansa Euroopussn ja on vaan maksanut verrattsivasti
pienen summan, 12 miljonaa .381,000 Suomen markkaa.

Saimaan kanava yhdistää mereen järvirannikoita
sadoin peninkulmin,ylimaan kaupungeita on koko joukko
tullut merikaupungeiksi, salojen korkeat hongat pääse-
vät ulos maailmoille, kauppa ja sivistys pääsevät sisään
syrjäisiin takamaihin. Tämmöisen työn loppupalkka
maksaa muistamisen vaivan. Juustilan sulussa, kana-
van suulla, Suomenvedenpohjan ylimmäisessä päässä,
on meillä tilaisuus nähdä kuinka lujasti, huolellisesti
se suuri työ on tehty. Kanavan laidat ovat hienosti
silitetyllä harmaakivellä päällystetyt; mc näemme sul-
kukammion, joka on vuoreen hakattu, vahvoilla por-
teilla suljettu, ja jonka yli käy sievä vääntämällä au-
keava silta. Veden pinnan korkeuden eroitus sulkujen
yli- ja alapuolella on keskimäärin vähän kymmenettä
jalkaa. Kanavan leveys on vaihtelevainen 31:stä jalasta,
vedenpintaa myöten lukien, missä se käy suoraan, aina
90:äänkin jalkaan polvipaikoissa; syvyys on 9 jalkaa.

On päiväpaisteinen suvipäivä kohta päivällis-ajan
perästä. Ylöspäin kulkeva höyrylaiva on juuri tullut
sulun sisään Viipurin puolelta, suliinvartijat par'-aikaa
ovat sulkemassa alaporttia, ja laivan edessä oleva silta
on jo vasemmalle auki väännetty. Kaksi hiivan matka-
laisista on, käyttäen tätä viivytystä hyväkseen, astunut
maalle kävelläkseen, ja saavat kohta tuon pääsemättö-
män marjatytön kimppuhunsa; toiset matkalaiset kärsi-
vällisesti istuvat laivassa, kulun jatkamista odotellen;
muutamat katselijat sihniiilevät laivan menemistä sulun
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kautta. Suluuvartijiin tupa vasemmalla puolella, sievä
metsä oikealla ynnä kanavaa myöten käyvä tie edus-
talla, muuta ei seudusta näe, sillä kanavan sininen vyö
Pohjoiseenpäin on peitossa sillan takana. Ei myöskään
näy niitä monia somia huviloita, jotka kanavan varsia

yhä koristelevat ja matkustajan silmiä ihastuttelevat
Höyrylaiva on saattava niille meidän terveisemme ja
on turvallisella, hauskalla matkallaan epäilemättä saavu
monta vastatervehdystä niistä liehuvilla nenäliinoilla.

27. Savon linna ynnä osa Savonlinnan kaupunkia.

H. Munsterhjelm.

Kustaa lILn sihteeri Ehrenströin kertoo seuraaviin

jutun. Muutamana kolkkoiisi iltana keväällä 1790 oli
Kustaa 111 Drottninghohnaii huvilinnassa, ajatellen
sotahuimiansa ja lähtöä Suomeen. Kuningas seisoi
miettiväisenä, läinniitcllcn itseään takan edessä, jakään-
tyi yht'-äkkiä Leopoldln puoleen näillä sanoilla: ~Alais
il täiit avoir le diable au corps, que de quitter toutes
ees itisanees ei, pour aller s'enfonoer dans les deserts
du Savolax — kylläpä pitää olla pirun riivaama, jät-
tääksensä kaiken tämän mukavuuden täällä ja tunkeu-
tuakseen Savon salomaiden sydämeen!" — Tämä kuva
näyttää meille yhden noita ..Savon salomaita", joiden
tähden se uemkas kuningas rohkeni uhrata mukavan
olentonsa. Mutta jos Savon linnassa ei olekaan kos-
kaan voinut olla Drottningholman linnan vertaa hie-
nossa, jalossa ylellisyydessä, voijia se sentään luonnon

kauneuden puolesta vetää vertaa vaikka millekin ku-
ninkaalliselle huv hinnalle.

Tuo vanha linna keskellä kuvaa syntyi v. 1475,
jolloin rohkea ritari Eerik Akselinpioika Tott rakensi
sen suojaksi Venäläisten päällekarkauksia vastaan; —
se oli sama ritari, joka omin päin julisti sotaa Venäjän
suuriruhtinaalle, peloittavalle livana llLlle AVisilinpo-
jalle, ja teki suuren hävitysretken hänen alueelleen,
saattaen 20—30 peninkulman avaralta maanani-autioksi.
Siivon linnaa — eli sen-aikuisella niinellään Olovinlin-
naa — rakennettaessa oli sijat niin rauhattomat, että
työniiehillä, käydessään hiekkaa, kiviä, jakalkkia hake-
massa, aina piti olla sotamiehiä myötä suojanansa Se
saikin sitten monta kertaa, vihollisten ahdistaessa,
koettaa muuriensa lujuutta, ja jos so ei olekaan voinut
kestää säännöllistä piiritystä, niin on se kuitenkin sitä
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useammin torjunut ensimmäisen rynnäkön ja täten kii-
tettävällä tavalla täyttänyt velvollisuutensa rajalinnana.
Savon linna oli alussa erityisen läänin pääpaikkana,
vaan kuului sitten välin AAhipurin, välin Käkisalmen
alle. Se on ollut vuoroitellen Ruotsalaisten, Tanska-
laisten sekä Venäläisten hallussa; se tuli 1743 vuoden
rauhasovinnossa lopullisesti Venäjiin vallan alle; tur-
haan pitävät sitä Ruotsalaiset, saarroksissa x. 1788.
Siinä asuva pieni venäläinen linnaväki marssi pois v.
1849, jättäen sen haltijain vartioittavaksi. Aika vei
voittamattomat pataljonansa rynnäkölle sitä vastaan ja
alkoi sen vanhoja seiniä murentaa; mutta Suomen
kruunu liihotti muutamia tuhansia markkoja puolustus-
väeksi, jsi Savon linna oli vielä kerran pelastettu. Se
on pieni linna, mutta jalolta näyttävät kuitenkin sen
kolme paksua tornisi, sen lujat seinät, sen uhkaavat
vallinkulmat, —• se on kaunein, eheimpänä säilynyt
keski-ajan linna mikä meillä on Suomessa,

Snvon linna on rakennettu saareen, keskelle Ky-
rönsalmea, joka yhdistää kaksi kaunista, Saimaan vesis-
töön kuuluvaa järveä, Haukiveden pohjois- ja Pihlaja-
veden eteläpuolella. Kaupunki on saanut sijansa toi-
seen likeiseen saareen ja on luultavasti yksin ajoin
syntynyt kuin linnakin; se on ollut linnan ruoka-ait-

tunti ,ju ulkohuoneena, jonka kohtaloksi aina tuli: vi-
hollisten saapuessa palaa tuhaksi. Vasta v. 1723 il-
mautuu Savonlinnakin näkyviin Ruotsin vallan kau-
punkien luettelossa; 1711 ja 1788 vuosien sodissa se oli
kavalain valtiollisten juonien pesäpaikkana. Meidän
sukanamme on se Saimaan kanavan kautta saanut ava-
ramman hengehtimisen sijan. Savon voi ei ole saatta-

nut virrata sivuitse, johonkin määrään lihohtamatta
kaupunkia; Savon nero ei ole myös jälkiä jättämättä
kulkenut sivuitse. Savonlinna, järvi- ja. lehdikkomäki-
reunoinensa olisi epäilemättä kehuttu ihanimmaksi kau-
pungiksi, jos ei sen maineen loistoa vielä ihanampi
maakunta pimentäisi.

Aleidän kuvassamme näemme talvisen maiseman.
Ensimmäiset köykäiset Marraskuun-lumet ovat valkais-
seet katot ja kukkulat, mutta Kyrönsalmen jää on kir-
kas kuin tanssisalin permanto. Kuka voi tämmöistä
tanssikutsua vastaanseisoa? Iluomatkaatte luistinten
piirtämät viivat jäässä, jotka maalari sekä vaskcenpiir-
täjä ovat niin mestarillisesti kuvanneet! Kouluilla on

joutopäivä, nuoriso virtaa ulos, posket ruusuisena, jalka
teräkseen puettuna, ja vanha, harmaa, synkkä linna
katsastelee ykstotisesti tuota nyky--ajan hyörinää.
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28. Varkauden koski.
H. Munsterhjelm.

Leppävirtain pitäjän läpi käyvät Saimaan vesistön
lahtemat ja selänteet ristiin ja rastiin, niin että so on
pikemmin saaristoa, kuin mannermaata. Siinä on luke-
maton joukko saaria, niemiä, salmia ja lahtia. Kaikki
vedet virtaavat eteläänpäin. Pohjoiset järvet, purkavat
vetensä Kallavedestä (277 jalkasi meren pinnasta) Kon-
nuskosken kauha ITnnukksivcteen; vaan Konnuksen
kaivanto viekkaasti kiertää kosken sivuitse. Unnukka-
vesi vuorostaan vyöryy kohinalla Varkauden kosken
kautta 18 jalkaa alempaan Aimisvcten; mutta senkin
kosken kiertää taas yhkä viekkaasti Taipaleen kaivanto,
joka kahden sulun avulla viepi laivat tuon vaarallisen
paikan ohitse. Aimisvcsi puolestaan on Saimaan vesis-
tön keskusjärven, Enoveden, pohjoisin selkä.

Varkauden kosken varrella on samanniminen teh-
das, suurenmoinen laitos, jossa on iso saha ja rautaa
valmistava mas-uuni. Pitkä silta, jonka alla nieriäiset
loiskuttelevat, liittää tehtaan — tekispä mieli jo nyt-
kin sanoa: kaupungin — toiseen rantaan. Kuvassa
näemme ainoasti pienen osan tehtaan monista, kaunis-
paikkaisista rakennuksista.

On sydäntalvi, Tammikuu. Koivut seisovat leh-
dettömänä, männyt lumella peitettynä, ja kosken huu-
run synnyttämä härmä on hopealla siloittanut vanhan,

puhkaisen, väärän pihlajan. Lumen peitossa ovat kaikki
katot, kivet ja rannat; savu nousee hauskannäköisten
huoneitten piipuista, luvaten matkalaiselle runsaasti vie-
raanvaraa. Kaikessa ilmoittautuu pohjoisen talvipäivän
hauska rauhallisuus, — kaikessa paitsi tuossa aina rau-
hattomasti pauhaavassa koskessa, Se ei kärsi päällään
mitään kahletta, se ei tottele pakkasta, se kuohun edel-
leen, aina vaahtoisena, aina vapaana. Se on ainoa nyt
elossa oleva vesi täällä; suvannot sen ylipuolclla ja ali-
puolella ovat kuolleet. Tää avara, musta vesi edustalla
kyllä myös liikkuu, mutta se liikkuu hitaasti, raskaasti
hengehtien, melkein kuoleman teossa, sillä se on täynnä
jäiisohjau, se on kohta lujaksi jääksi jähmettyvä. Eipä
kuitenkaan lujaksi, vaan aina petolliseksi jääksi; sillä
virralla on täälläkin vielä sen verran voimaa, että se
lakkaamatta kalvaa kahlettansa: se jäätyy ja sulaa vuo-

roitellen, jää on epätasainen, niinkuin olisi vesi laineina
kohmettunut — varokoon itseään se, joka tälle epäluo-
tettavalle sillalle astuu! Teollisuus yksin on saanut
vedenhaltijat täydesti valtoihinsa: ne pauhaavat ja peu-
haavat, takoen ja sahaten; ne pureksivat rautasi, ne vii-
laisevat honkaa, ja menevät sitten, suu täynnä raudan
kuonaa sekä sahajauhoja, puhdistamaan itseänsä kyl-
vyllä Saimaan kristallinkirkkaisessa altnhassa.
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29. Lohipato Vuoksessa.
A. v. Becker ja B. Lindholm.

Me oleninie alapuolella Imatran, Jääsken pitäjässä,
noin kolme peninkulmaa koillispuolella Viipurista

Vuoksi ei ole suuren hyppäyksensil perästä kauan
levähtänyt. Se syökseytyy, vielä innoissaan ensimmäi-
sestä sankartyöstilän, taas toisiin koskiin. Niissä on
sumu näkö nähtävänä kuin Imatrassakin, vaikka pal-
jon pienemmässä määrässä: samat nuolena kiitävät lai-
neenreunat, sama pyöriskelevä vaahto, ssimat aina kos-
telit, kallioiset, metsäkupeisct rannat Imatrasta ei lohi
taida ylipäästä; se on hänenkin pontevalle voimallensa
liian jyrkkä este, liian ankara vastustus. Alutta näistä
pienemmistä koskista se joksi vuosi kulkee ylös, totel-
len luonteensa vietytystä. Tällä rohkealla rotkollansa
se sangen usein puuttuu tässä kuvassa nähtävään sät-
timcen.

Suuret lohipiadot ovat rakennetut suurella taidolla
ja tarkalla virran suunnan arvioimisella. No ovat seipäistä
nuolenkärjen muotoon rakennetuita tarhoja, joiden kärki
on käännetty vasten virtaa ja kulman kainalossa on

aukko. Uidessaan ylöspäin virtaa, kohtaa lohi aituuk-
scn, jota myöten otsien pääsöpaikkaa pujahtaa pelkää-
mättä Siukosta sisään, tottunut kuin se on ahtaita ki-
vien lomia kulkemaan. Alutta taas tulee hänelle tois-
puolinen aituus eteen; virta viskaa hänet tarhan syrjä-

soppiin, joista hän ci enää pääse minnekään. Pyytäjä,
kun käypi pyydöstään kokemassa, nostaa koko pato-
muksen ulos vedestä ja antaa veden valua ulos; lohi
silloin vengottelec kuivillaan pohjassa ja tapetaan nui-
jan sivalluksella vasten kuonoa.

Tiiliä tavoin saadaan Pohjanmaan joista monesti
toista sataa lohta kerrassaan. Tässä kuvussa nähtävä
patomus on vähemmin konstikkaalla tavalla rakennettu,
vniin kuitenkin samaa petosta tarkoittava. Se on laitettu
johonkuhun kosken sivuhaaroista, muutamien, kivien
päälle asetettuin kuorimattomaan pölkkyin avulla. Pato-
mus tässä ei ole vedestä nostettava, vaan siihen sattuneet

lohet otetaan ulos väkäisellä ahraimelhi. Seisominen
noilla aina kosteilla ja liukkailla pölkyillä vaatii roh-
keutta ja varovaisuutta. Kalastaja, sitä tehdessään, ou
paljain jaloin, samoin kuin pioikanenkin, joka lapsimai-
sella uteliaisuudella katselee päivän saalista. Sama
uteliaisuus on myös vickoittanut kaksi nuorta, koreaan
Jääsken vaateparteen puetettua naista ulos tuolle vaa-
ralliselle portaalle, mutta jopa he katuvat, rohkeata
yritystään ja alkavat pakoon pötkiä. Kukaties ei liene
uivan väärin, jos arvaamme, että tytöt enemmän ovat
tulleet katsomaan tuotti nuorta, rohkeaa kalastajaa
kuin itse lohia, joista yksi jo on vasuun pantu, Vii-
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purin tai Pietarin herkkusuiden pöydälle lähetettä-
väksi.

Ilmi-elävät henkilöin kuvat tässä ovat A. v. Bec-

kerin, ja itse hauska koski-maisema B. Lindholmin
maalaama! molemmat otetut kansan jokapäiväisestä
elämästä jaloinuotoisen luonnon keskellä.

30. Loviisan kaupunki.

O. Kleineh.

Koska Kyminjoki v. 1743 oli tullut Suomenmaan
ja Ruotsin vallan rajaksi Venäjän keisarikuntaa vas-
taan, pyysivät muutamat kauppiaat Venäjän vallan alle
joutuneissa Haminan ja Lappeenrannan kaupungeissa
lupaa, saadakseen muuttaa kauppansa Pernon pitäjään
sisäänpistävän merenlahden rannalle, puolentoista pe-
ninkulman päähän Kymin suusta. Huolsin hallitus
katsoi hyödylliseksi että siihen rajakaupunki syntyisi,
osti 300:11 a vaskitaalarilla Degerbyn setcrikartunon
Porvoon kymnaasin lehtorilta Kraftmaulltsi ja julisti
Kesäk. 26 p. 1745 perushiskirjun uudelle Degerbyn kau-
pungille.

Ruotsi ja Suomi olivat tosin silloin tasavaltana,
kuningaskunnan niinellä, mutta .Juonto se kuiten-
kin voitti", eikä ole koskaan nöyremmästi kumar-
rettu kuninkaallista nimeä, kuin juuri tällä Vapau-
den-ajalla. Yliiimäärin suureksi kunniaksi katsottiin
siis, että kuningas Aadolf Fredrik, Suomessa matkus-
tellessaan v. 1752, myös kävi tässä uudessa kaupun-

gissa ja soi sille nimen Loviisa, muistoksi hänen puoli-
sostaan Loviisa Ulrikasta, joka silloisessa historiassa
kyllin on tuttu. Kuninkaan puolison kaimaa pidettiin
nyt onnen kantamoiscna ja ennustettiin sille suurta tu-
levaisuutta. Se sai kohta merikaupungin-oikeuden, jota
niin suuresti kadehdittiin; se ssii runsaasti alusmaata
ynnä muita etuja. Kyminkartsinon maaherra otti.siihen
asuntonsa ja 500 miestä sotaväkeä siihen majoitettiin
rajun vartijoiksi.

Ensi-alussa oli Loviisa myös rajalinnaksi aiottu.
Muurien alkuja nähdään sen itä- ja koillis-puolella;
kasarmit ja ekseerauskenttä ovat myös todistuksena
kaupungin sotaisasta lapsuuden-ajasta. Alutta sitten
muuttui hallitscvain tuumat. Svartholman saari lahden
suussa linnoitettiin; mutta ci sekään täyttänyt maan
toivosi seuraavissa sodissa. Sen lyhyt historia päättyi
Maaliskuussa 1808 arvaamattomalla antaumuksella.

Sillä viilin oli Loviisan kaupunki joutuisasti vau-
rastunut, niin että sillä tämän vuosisadan alussa oli
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2,700 asukasta, suuri määrä kyllä siihen aikaan. Lo-
viisa oli nähnyt sotatapaukset sekä salaliitot naapuris-
tossaan 1788 vuoden sodan aikana; se oli hurrannut
Kustaa Ulille, huvittanut itseään vapsiamuurari-ssila-
tempuilla, vienyt ulos rautaa sekä puuta, saanut oman
historiankirjoittajansa, Henrik Backmanin, v. 1776, ja
havaitsi v. 1809 arvaamatta joutuneensa Arenäjän puo-
lelle Ruotsin rajaa. Siihen aikaan jo oli kaupungin
lyhyt kukoistus-aika lähennyt syksyään. Loviisa ku-
ningatar oli jo aikaa kuollut, loppunut oli jo käytän-
nöllisyyden aikakausi, kuollut Kustaa 111, ja pian oli-
vat myös Kyminkartauon maaherranlääni sekä Kymin
raja muuttuneetpaljaiksi, aikakirjoihin kätketyiksi muis-
toiksi. Alaaherra oli jo v. 1779 siirtänyt asuntonsa
Heinolaan, Loviisan satama oli mataloitunut ja laivain
pääsö sen rantaan tullut vaikeaksi, kauppa sai pahoja
loukauksia useampain haaksirikkoni kautta ja raukeni.
Tästä ajoin on kuninkaan piuolison kaima ollut vapau-

den-ajan nöyränä leskenä Suomessa, kyllin nuorena
yhtähyvin seurustellakseusa uuden ajan kanssa ja ot-
tasiksensa osaa sen toimikin. Se on nyt tiheästi asutun,
varakkaan maanseudun asiamiehenä, koristelee itseänsä
kukkasilla ja rakastaa taiteita. Puntti Lindholm on
sen poikia, mutta on, peläten että hän ei voisi tasa-
puolisesti kuvata äitinsä kauneutta, antanut sen toimen
O. Kleinehlle.

Tässä me näemme kaupungin maapuolelta, puu-
ryhmiä ympärillään, korkea kirkko keskellään. Se on
pieni soma kaupunki, joksi vielä on somistunut palonsa
perästä yöllä Heinäk. 5—G p. 1855, eikä ole suinkaan
sennäköinen kuin' olisi se vaan lakastunut lehti men-
neeltä suvelta. Näin tuuheita vaahteria kuin täällä ci
näe monin paikoin Suomessa, Loviisa Ulrika olisi ihas-
tuksisssian niistä, ja ne ovat viimaisena seppelenä hä-
nen muistopatsaansa päällä.

31. Silakanpyynti Uudenmaan saaristossa.

32. Silakan suolaus.
B. Lindholm.

Maassa, jolla on sata peninkulmaa merenrannikkoa
sekä monta sataa peninkulmaa järvirantoja, kalastus

tietysti on sangen tärkeä clatuskeino. Harva mies
Suomessa ei ole joskus pyytänyt veden karjaa; harva
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nainen ei ole joskus huuhtonut kalansuomuksia hyppy-
siltään; harva lapsi ei ole joskus pitänyt onkivapaa
kädessään.

Kalastusta täällä harjoitetaaan huvina, sivutulona
taikkapa pää-elatuskeinona Rantamaan kansa kalan
pyynnissä ovat mestareita ja ylenkatsovat meitä muita
tilapäisiä kalastajia. Aliehet, jotka yöt, päivät kiikku-
vin heikossa veneessään, keskellä meren myrskyjä, pi-
tävät onkimista ainoasti laiskurin virkana. Tavallinen
suomuskalan pyynti on vaivan ja joudon vaihettelua.
Lohi, siika, silakka, turska, ne ne koettavat kalastajan
miehuutta alin-omaisella raskaalla työllä, vahvistavat
hänen käsiensä voinnin jakasvattavat hyviä merimiehiä.

Ennen muinoin saatiin sillejä jokapaikasta Itä-
merestä. Mutta niitä suolattomaiimiaksi Itämeri on
tullut siihen yhä laskeutuvien monien jokien vedestä,
ja mitä enemmän sen vesikasvien lajit siitä syystä ovat
muuttuneet, sitä enemmän on silli paennut, jättäen
sijansa pienemmälle, heikommalle sukulaiselleen, ho-
peanhohtavalle, säkenöivälle silakalle. Tälläkin on sama
taipumus suuriin seuroihin ynnä myös halu pitkiin
matkustuksiin. Koko legionat näitä pieniä kaloja, joit-
ten koko vaihcttelec sillin suuruudesta aina salakan
suuruuteen asti, täyttävät tikeillä parvillansa meidän
rantavetomme, kulkien villin rannoilta syvyyteen, viilin
syvyydestä rantalahtemiin. Lukemattomin joukoin pyy-
detään niitä Huhtikuusta Lokakuuhun, vieläpä loisi-

iiaau kevättalvellakin, jsi viedään suolattuina ylimaa-
han. Suonien talonpoika, joka harvoin näkee hcrkut-
tomalla pöydällään muuta liharuoksia paitsi joulukink-
kua, viljelee yleisesti suolattua silakkaa särpimenä ja
höystimenä ruisleivällensä sekä potaateilleen. Näissä
on samoin varakkaan talollisen kuin myös köyhän ruo-
tuvaivaisen jokapäiväinen ruoka, jos ei kato- ja nälkä-
vuosi pakoita molempia pettuleipään turvaamaan. Si-
lakka on meillä kansallisin, enimmin haluttu kaikista
veden asujaimista, Sen hintaa markkinoilla aina en-
siksi tiedustellaan; jos sitä on runsaasti, arvelee niin
varakas kuin köyhäkin ei olevan mitään hätää ruoasta;
jos sitä on vähän ja hinta kallis, ci ole muuta sijaan
panna kuin muikku, ja muikku — järvikalan laji -
ei löydy niin runsain määrin eikä kilikin paikoinkaan.

Silakkaa pyydetään taikka nuotalla taikka jata-
verkolla. Nuotta on vanhempi näistä pyydyksistä,
jatavcrkko on uuden-aikuisempi, hienosilmuisempi, jos-
kus s:nkin syihin syvyinen. Se lasketaan yöksi luoto-
paikalle mereen, missä on 6— 10 sylkiä vettä; taikkapa
pannaan se, Gotlannin tavalla, pulloilla varustettuna,
laineita myöten ajelemaan juuri veden pinnan alla.
Tämä kalanpyynti on kaikista vaarallisin ja vaivaloisin,
mutta myös parhain saalista antava. Usein nousee pi-
meällä yöllä myrsky. Kalastajalla on kallioluodollaan
mökkinsä katolla tuulihyrrä; monta kertaa yöllä hän
herkistää korviaan sen ääntä kuultelemaan, ja jos se
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myrskyn tuloa ennustaa, rientää hän viipymättä veneel-
leen ja lähtee korjaamaan pois kalliimman tavaransa
mustista lainehista. Taikkapa myös on hän kiinnittä-
nyt veneensä ankkurin pohjaan samaan luotoon, mille
on jataverkkonsa laskenut, useamman peninkulmiin
päässä lähimmästä maasta. Yksi mies vuoroitellen
valvoo; myrsky nousee, sade rapisee, ja usein täytyy
silloin hakata ankkuriköysi poikki, jättää kalliit pyy-
dykset veteen, ja laskea vene tuulta myöten menemään,
minne meneekin kaukaisille, vieraille rannoille, sillä se
on ainoa hengen pelastus.

Nuottamies ei ole näiden vaarojen alainen. Hä-
nellä tosin on raskas työ, usein sateessa japakkasessa;
hänen on ponnisteleminen tuulta ja virtaa vastaan;
mutta hän pyytää saalistansa myrskyltä suojatuista läh-
temistä, ja käypi tavallisesti makaamaan, jos aalto jonsi-
kuna päivänä on kovin ankara. Lindholmin ensimmäi-
sessä kuvassa näemme lähtemän, jolla on syvät, kallioi-
set, rannat, ja lähtemällä kolme venettä väkineen. Kaksi
niistä on rantaan kiinnitettynä; valkea on viritetty, ja
pata tarjoo lämpimiä potaatteja, luvaton toisella kerralla
antaa täytensä silakkaa. Kaksi miestä seisoo jouten,
nälkäisen näköisenä; poikanen lämmittelee kohmettu-
neita käsiänsä valkealla. Kaikki odottelevat kolmatta
venettä, joka pian on saanut nuottansa ulospannuksi.

Tätä venettä pannaan, Uudenmaan tuvan mukaan,
liikkeelle, niin että yhdellä airolla kokassa soudetaan,

toisella perässä huovataan. Soutamassa on vaimonpuoli
harmaissa vaatteissa. Aloncstikin on puolet nuottavä-
keä naisia, hameet ylös-sonnustettuna, rivakoita soutajia
ja kaikkiin vaivoihin tottuneita, yhtä paljon kuin mie-
hetkin. Etukokan kärjellä ratsastaa pikku, hyvää toi-
voa itsestään herättävä Jouto-Jussi, punatupsu lakissa,
ikään kuin täten oikein mukavalla tavalla opiskellen
vastaista virkaansa. Viidentoistavuotinen poika paita-
hihasillaan huopaelee; ahvcttunut mies pruunisessa ja-
kussa, lakki silmille vedettynä, on ottanut, osakseen
raskaimman työn, nimittäin nuotan ulospanon, jolla ai-
kaa kahdentoistavuotincn apumies selittelee verkkoa,
ettei se veneessä sekaannu. Pian on vene menevä ran-
taan; vaimonpuoli — aina etumaisena, aina uupumatto-
mimpnna — on käyvä istumaan polkuveivillcen toiseen
vencescn ja hitaasti jaloin polkien hinaava sisään toi-
sen nuotansivun köyttä. Mies ja pojat aivan mukavasti
rannalta auttavat nuotan vetämistä, ja näin on se väljä
piiri, joka meren vapaat asukkaat ou kietonut, ahdis-
tuva ahdistumistaan, kunnes koko kalakarja sätkyttelee
miotanperässä. Alinkälaiiien on saalis tuleva? Niinkö
runsas, että kaikki saavat hauskaa työtä yltäkyllin, vai
ainoasti muutamia yksinäisiä karkureita merenkunin-
kaan väestä, tuskin niin paljon että pata rannalla tu-
lee täyteen? Sitä ei tiedä kukaan, mutta kaikki sil-
mät ovat nöyrällä onneensa tyytymyksellä kääntyneet
toivotun saaliin puoleen. Tulkoon kapallinen, tulkoon
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nelikollinen, tulkoon 50 tynnöriä — kalastaja on tottu-
nut saamaan erilaisia lippuja onnen arpa-pyörästä, ja hän
odottelee vahaisella mielellä.

Nähtävästi on saalis ollut runsas, sillä toisessa
kuvassa näemme kalamiehet täydessä kalojen suolaa-
misen puuhassa. Edessämme on yksi noita pieniä lahti-
loukeroita, jotka ovat veneille soveljaita satamapaikkoja.
Ranta asuinhuoneen edessä on viettävää, punertavaista
kalliota, jonka muinaiset meren-aallot ovat sileäksi
nuolleet. Oikealla puolella näemme jokseenkin rap-
piolla olevan kala-aitan, vasemmalla pitkiä parsia, no-
jallaan patsaita vasten, joille ripustetaan nuotta kuivu-
maan. Yksi mies ja yksi poika ovat juuri tässä toi-
messa. Veneet ovat kaikki kolme rannassa. Ahkmon-
puoli, hihat ylöskäärittynä, tuopi silakoita veneestä; se
on sama „kalamies", joka taannoin souteli, mutta hänen
pruuninen hameensa ei ole enää sonnustettuna. Toinen
vaimo istuu, kalalauta edessään, ja ottaa juuri-vasun
sisällystä vastaan. Nuori, paljasjalkainen tyttö seisoo
hänen vieressään, jakatselee, varjoten silmiänsä kädellä,

ohitse-purjehtivaa alusta. Vielä enemmän oikealla
näemme toisenkin vanhanpuolisen vaimon, sininen
huivi kaulassa, joka myöskin, kalalauta edessään, odot-
taa perattavia vasusta saadakseen. Yksi mies kaataa
kapasta suoloja puoleksi täytettyyn nelikkoon, ja koska
tämä tulee täyteen kalaa, on hän paneva painon kan-
nolle. Kahdella muulla miehellä aitan A-ieressä on
työnä jo täytettyin nelikkoin vanteitten tiukemmaksi
lyöminen.

Tämä näkö täällä saattaisi olla hiukan toisellainen
toisessa apajapaikassa. Kala-aitta on tavallisesti aivan
venelaiturin vieressä, ja nuottaparret enimmiten ovat
vaakasuorassa asemassa. Mutta kalastajan elämä kui-
tenkin on samallainen joka paikassa — samaa taistelua
hillittömiä luonnonvoimia vastaan, samaa vaivaa, sa-
maa nöyrää kohtaloonsa tyytymistä, jos pyynti on ollut
huono, ja samaa riemua, jos se hy-vin onnistui — kädet
suomuksisena, posket ahvcttuueena, leikkipuhetta kai-
killa huulilla, ja iloisia lapsia, jotka matkivat aika-ih-
misten toimia,

33. Kuopion kaupunki.
H. Munsterhjelm.

V. IGSO sai kreivi Pietari Brahekuningatar Kristii-
nalta Kajaanin vapaherrakunnan läänityksekseen. Se

oli avaruudeltaan kuningaskunnan vertainen, se sisälsi
äärettömiä saloja, järviä sekä soita Pohjanmaan koillis-



Kuopion kaupunki.





103

kulmassa sekä Savon pohjois-sopessa, mutta se oli vanu
hongan ja ksirhun kotimaata, siinä ei ollut yhtään ai-
noatakaan kaupunkisi. Pietari Brahe aikoi perustaa
kaupungin, Kallaveden rannalle, Kuopion kirkon likei-
syyteen. Pohjapiirros tulikin jo valmiiksi, mutta ei
sitä kerjätty toimeen panna, ennen kuin Suuri Kruu-
nun-ryöstö tempasi pois tämän vapaaherrakunnan niin-
kuin muutkin suuret läänitykset. Sata kaksikymmentä
kuusi vuotta sen perästä lähetti maantiedon kirjoittaja
Tuncld Pietari Brahen pohjapiirroksen Kustaa 111:11c
ja koska kuningas tahtoi asettaa eri maaherran Savon-
maahan, niin perustettiin Kuopion kaupunki v. 1776
Koljolan talon maalle, Kallaveteen ulospistävälle nie-
melle. Perustuskirjsi ou Maalisk. 4:ltä päivältä 1782.

Niinkuin kaikki kuninkaanlapset, sai Kuopiokin
erityiset etuuksensa, muun muassa myös ainmattiva-
pauden, mutta kaikki sille osaksi tullut suosio olisi
ollut turha, jos ei se paikka olisi ollut erittäin sovelias
kaupalle ja jos ei ympäristö olisi ollut Savon parhaiten
viljeltyjä ja tiheimmin asuttuja seutuja. Karjalaisen
kauppias-taidosta on myös hänen nuorempi veljensä,
Savolainen, saanut osansa. Koska Viipuri oli Venäjän
vallan alla, tuli Kuopio koko ruotsinpuolisen Itä-Suo-
men kauppakeskukseksi, ilman kilpailijatta likempänä
kuin 30 peninkulman päässä. Sen markkinat olivsit
suurimmat koko maassa ja välittivät tavarain vaihtoa
idän ja lännen välillä. Kun sitten Viipuri taas Suo-

nieui yhdistettiin ja aloitetun Saimaan kanavan kautta
näkyi aikovan vetää koko liikkeen puolellensa, sai
Kuopio taas toisellaisen korvauksen, sillä että siihen
v. 1841 perustettiin kymnaasi ja v. 1851 asetettiin
piispa asumaan. Markkinat alkoivat vähentyä, mutta
Kuopio sen sijaan tuli opin jakirkon pesäpaikaksi, syn-
nytti Snellmanin sanomalehden, uutta aikakautta aloit-
tavan Saima-lehdon, ja väitteli Raamatusta Savon keret-
tiläisten kanssa.

Eipä ole sen historia sotamuistojakaan vailla.
Kuopio sekä lähellä, koillisessa, oleva Toivaisin salmi
olivat 1808 vuoden sodassa tanterena Sandelsin, Malmin
jaDunckcrln mainioilla ulkotöillä. Yöllä Toukok. 12:tta
päivää vaston valloitti Alalm 180:nSavon jääkärin ynnä
muutamien satojen talonpoikien kanssa Kuopion, neli-
tuntisen kovan taistelun perästä, ja sai enemmän van-
keja, kuin mitä hänellä itsellään oli miehiä. Arihollhieu
tuli takaisin suuremmalla voimalla; Kuopio tuli taiste-
lun aineeksi; kaksi kertaa, Kesäk. 26 p. sekä Heinäk.
1 p., ryntäsi Sandels rohkeasti päälle, vaan torjuttiin
takaisin. Nyt toivat Venäläiset tykkivenheistön Kalla-
veden seljille; alkoi pieni vesisota täynnä romantillisia
tappeluita lnaallenousuineen, yöllisin päällekarkauksi-
neen, viekkain temppuineen sekä urhotekoineen molem-
min puolin. Sandels oli peräytynyt Toivakan, jota
salnica sitten puolusti ihmeteltävällä rohkeudella, siksi
kuin hänen, takaapäin lähenevän vihollisjoukon tähden,
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täytyi peräytyä, saadakseen loistavan voittonsa Virran
sillan luona.

Kuopio ou rakennettu tasangolle, jolla on vettä
kolmella taholla, ja sen pitkissä riveissä venyvien, ma-
talien huoneitten yli kohoaa v. 1815 valmistunut, tuo-

miokirkko. Täyttä käsitystä Kuopion kauneudesta ei

voi kuitenkaan saada, ennen kuin on noussut tuolle
kuvan taustassa kohoavalle harjulle, Pujovuorelle, joka
ylöskiipeeiniscn vaivan palkitsee ihanimuialla näöllä
Kallaveden selkien ynnä niiden satojen saarien, luoto-
jen, salmien, lahtien, ruohorantojen, savuavain höyrylai-
vani ja kaukaa paistavain purjeitten yli.

34. Laatokka.
B. Lindholm.

Laatokka on avarin ja syvin notkelma Euroopan
manterella. Siihen jäi osa valtameren vesiä, koska
muinainen leveä salini Vienanmeren ja Itämeren vii-
lillä maatui umpeen, ja tällä tavoin syntynyt järvi ka-
dotti vähitellen suolaisuutensa monien siilien virtaavain
jokien kautta. Jos Suomenmaan ja Skandinavian pois-
luenime, niin koko muun Euroopan järvet yhteensä ei-
vät täyttäisi Laatokkasi. Se on 17 peninkulmasi pitkä,
10',, leveä, 292 neliöpeninkuhnaa avarsi, ja syvyys
muutamin kohdin sen etelä-osassa, missä laskinluoti ei
200:nkaan syllän päästä vielä tapaa pohjaa, on suurempi
kuin yhdessäkään paikassa Itämeressä. Laatokan muoto
on soikukisen pyöreä taikka paremmin sanoen on so
suorakulmiona, joka eteläänpäin kaariutuu; suurin pi-
tuus käy- pohjois-luoteesta eteläkaakkoiseen. Laatok-
kaan valuu 70:nsuuremman ja pienemmän joen kautta

tuhansien järvien vedet Alaanselän kumpuiseltakin viet-
teeltä, ja Nevajoki ne sitten vie Laatokasta ulos Suo-
menlahteen. Lukemattomat Vellamon tyttäret vievät
täten veronsa tälle hallitsevalle,suurimmalle sisarelleen
— vievät vetensä läpikuultavat, kirkkahat kuin kris-
talli, liian viattomat oikeastaan, tullakseen suuren pää-

kaupungin saastaisuuden huuhtojiksi.
Ympiärillä asuvstt kanssk sanovat Laatokkaa me-

reksi, ja meri onkin hyvin sopiva nimi järvelle, jonka
rannoilta ei mikään silmä voi toista rantaa eroittaa.
Sen nimeä arvellaan väännellyksi alkuperäiseinmästä
nimestä, Aldögas (-- Aallokas); sen eteläisellä rannalla
olikin muinoin vanha vikingi-linnsi Aldeigjsi-borg. Ja
aallokaspa onkin Laatokka enemmän kuin moni muu
vesi; sen kepeät vedet kuohahtavat pienimmästäkin
tuulen puuskahduksesta ja nielevät monta alusta pclät-
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tyyn poveensa. Laatokan aallolla onkin eri nimensä
suomen kielellä: sitä mainitaan kareeksi, joskus mainin-
giksi. Kylminä talvina jäätyy koko tää suuri järvi
lopulla Tammikuuta, mutta alkaa siintää jälleen Helmi-
kuun lopulla. On oltu havaitsevinaan että sen pinta
aikakausittani nousee ja laskeutuu.

Laatokan pää-selkä on ääretön vesilakeus, jossaci
näy ainoatakaan saarta; saaristoa on tässä järvessä ai-
noasti pitkin korkcakukkukista, monikhtemaista pioh-
jois-rannikkoa, ja kolmen peninkulman päässä rannasta
kohoovat sillä kulmalla keskisclästä ne saaret, joilta
kuuluisan Valamon luostarin kullatut torninhuiput väl-
kähtelevät. Etelässä on Laatokka huuhtonut kolme
leveää poukamaa Inkerin pehmeämpään maahan.

Laatokka tätä nykyä kuuluu puoleksi Venäjän
keisarikuntaan, puoleksi Suomen suuriruhtinaanmaahan;
meidän on koko pohjoinen ranta ja melkein kaikki
läntinenkin. Alutta itäiselläkin rannalla paikoittain
asuu Suomalaisia, ja monta vuosisataa takaperin oli
Laatokka keskustana läntisen Suomalaisheimon alueessa.
Tämän järven rannat ovat olleet sen vanhimman, hä-
märän historian tanterena; näistä rannoista on se tais-
tellut jo ammoin unohdettuja taisteluita. Täällä arvel-
laan Kalevalan ja Pohjolan muinoin kastelleen Sam-
mosta; täältä myös muutamat arvelevat Rurikin lähte-

neon, koska hänet kutsuttiin Venäjän vallan perusta-
jaksi. Laatokan kautta kävi Koski-ajan koko loppu-
puoliskolla länsimaiden suuri kauppatie Novgorodiin ja
itämaille; Laatokan kautta imee Pietari nytkin vielä
suuren osan sille idästä ja pohjosesta virtaavia tarpei-
taan. Laatokka yhä vieläkin, niinkuin muinoin, on

itäsuomalaisen kaupan suurena valtasuonena.
Lindholmin kuvassa me näemme edustassa aution

vuorimaiseman Laatokan läntisrannalla, Suomen puo-
lella, Kurkijoen pitäjässä. Muutamat harvat männyt
sekä kuuset törröttävät kallioin raoista, pieni lammas-
lauma hakee tästä niukkaa ravintoansa, japaimenpoika
puhelee vuorten yli poikkitietä tulleen miehen kanssa.
Kauempana näkyy tiheä lehto; siellä satakieli laulelee;
sen sisässä kenties piilee joku kalastajan mökki. Kui-
tuinen lähdekö tunkeutuu kallioiden lomaan, ja sen ta-
kana leviää silmiemme eteen Laatokan ääretön avaruus.
Se makaa nyt rauhallisena, hopeiinhohtavaisuia, välk-
kyen kajanteesta pilkistävän auringon paisteessa, niin
tyynenä ja kirkkaana, kuin ci tietäisi se mitään myrs-
kyin möyrynuästii, kuin ei olisi koskaan merimiesten
henki, jopa koko känsäinkin kohtalo ollut sen läikky-
väin lainehien nojalla. Vesien haltija nukkuu — al-
kalimme häiritkö sen lyhyt-aikuista unta, nyt kun au-
tion erämaan hiljaisuus sen on viihdyksiin saattanut.
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35. Kotiin-tulo linnunpyynniltä.
A. Edelfelt.

Talonpoikais-tupa Uudenmaan rannikolla.
On iltapäivä lopulla Elokuuta, jolloin telkänpojat

ovat tulleet ~syötäviksi" ja kallis-arvoinen hahka ci
enää ole lain suojan alla. Eerik Fagerholm on kovin
viisas metsästäjä, ettei hän pitäisi mctsästyssääntöä py-
hänä. Hän ei tosin katso kaikkia noita herrain keksi-
miä uusia mctsäviljan suojelemisen keinoja niin erittäin
viisaiksi. Hän ei myös huoli toimittaa poliisin virkaa
kaikkia lainrikkojia vastaan, jotka aikaiseen kesällä
soutelevat saaresta saareen, poimien merilintuin munia
ja ampuen emiäkin kuvilla. Mutta Eerik Fagerholm
tietää että, jos hän luvattomalla ajalla vie lintuja Hel-
sinkiin, niin joutuu hänen saaliinsa, vieläpä hän itse-
kin ensimmäisen kalasatamassa vastaantulevan poliisi-
konstapelin kynsiin. Sitä hän syystä pitää ikävänä
seikkana ja päättää senvuoksi luvallista aikaa odottaa.

Hänen nuottansa on nyt pari-aikaa korjattavana,
j;i hiin käyttää tämän loma-ajan linturetkeen. Huomat-
tuansa telkkäpoikuuden kaidan salmen likeisyydessä,
on hän parilla myötään-viedylhi verkolla sulkenut tä-
män salmen suun ulkopuolelta. Sitten on hän kokeneen
linnustajan varovaisuudella jsi taidolla ajanut poikuuden
sisäselältä salmeen ja oikealla sijalla päästänyt haulinsa
ratisemaan veden pintaa myöten. Aluutamiin on sattu-
nut, toiset ovat menneet sukelluksiin ja koettaneet, ui-
den veden alatse, päästä ulkoselälle. Juuri sepä olikin
linnustajan tarkoitus. Hän poimii huolcttomsisti ensin
kaikki jääneet kokoon, ja lähtee sitten verkkojansa
kokemaan. Niistä hän löytää useimmat poikuuden on-

ncttomista pakolaisista, kaula puuttuneena silmukoihin.
Tuskin on yksi tai kaksi piäässyt pakoon.

Eerik Fagerholm on tullut kotiin tupanansa. Ilta-
aurinko paistaa ikkunoista sisään lattialle, takalle sekä
kaksin kerroksin kohoavalle, seinässä kiinni olevalle,
pumpuli-uutimilla varustetulle sängylle. Sen alisi sei-
soo arkku, joka talon harvoja kalleuksia tallcltaa ja
vieressä juurivasu villakerää sekä muuta pientä varten.
Likellä ikkunaa riippuu kivipiirros — muotokuva —
mustissa kansissa. Silmiimme kaipaa noita tavallisia
kirjavia nimipäivä-onnentoivotuksia: ne koristavat luul-
tavasti toista seinää, joka ci tässä näy, vastapäätä sän-
kyä- Työkaluin puute ci todista kovin suurta taitoa
kotiteollisuudessa.

Karoliina emäntä, vielä verevä, vaikka jokolman-
silla kymmenillä, paitahihasillaan ja viiruhamccssa,
pumpuli-liina päässä, on täydessä nuotan paikkaamisen
toimessa; hänellä on yksi kappale edessään; muut —
niin monta kuin talon osaksi tulee — ovat heitetyt
tuolille. Tästä työstä sanoo tuttu arvoitus: hakee mitä
ci soisi löytävänsä, nimittäin reikiä. Emännän vieressä
seisoo rasiallinen nuottarihmaa ja pieni saavi eli korvo.
Emäntä on ahkera nainen, hän ei tahdo istua kädet
ristissä, sillä aikasi kuin perunat eli potaatit kiehuu.

Tällii hetkellä astuu mies sisään jsi näyttää aika
hakkaa, jonka pehmoiset untuvat kenties ovat aiotut
emännän omaan pään-alaiseen. Eerik on roteva mies,
noin 40 vuotta ijältään, sinisessä tröijyssä, harmaissa
housuissa, pitkävartisissa, hyvin rasvatuissa, vettä pääs-
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tiimattömissä saappaissa. Hänellä ei 010 tapana hätäillä
mcrimies-hatun päästään ottamisessa Emäntä vaihet-
telec hiincn kanssaan puri sanaa, työstään lakkaamatta.
Sitä enemmän on lasten uteliaisuus hereillä. Kymmen-
vuotisella Eemilillä on ollut se onni että sai seurata
isiin kanssa; hän on nyt jo ennen kiirehtinyt kotiin,
luoden kimpun tapettuja lintuja," jonka on viskannut
lattialle, ja kaikki ne urhotyöt aikaan-saaneen pyssyn
on hän asettanut tuolin nojalle. Eemil hiukan ylpeilee.
Lakki niskassa, nostaa hän pari lintua maasta ja ker-
toclec ihmettelevälle siskollensa, vhdenvuotisclle Edlalle,
retken eriskummallisista tapauksista. Edk kädellään
silitteloe linnun pehmeitä höyheniä, ja hänen hellempi
sydämensä pikemmin soisi että lintuset vielä olisivat

hengissä. Mutta Eemil vakuuttaa että ainoasti kuol-
leita lintuja voi höyhentää ja paistaa, ei eläviä. Tähän
selitykseen Edk tyytyy ja pyytää jo ennalta luvan
saada muutamat kaikkein koreimmista Sulkasista.

Itse kuva, nuoren taideniekan tekemä, on täynnä
elämää ja totuutta. Kun Eerik Fagerholm jo aikaa
sitten on laskenut pyssyn vanhuudesta rauentuneesta
kädestään, kun hänen vaimonsa Karoliina on jo aikaa
sitten liikannut näkemästä nuotan repiämiä, niin, kun
Eemil ja Edlakin jo aika-ihmisinä ja vanhuksina ovat
soutaneet Uudenmaan rantoja — on tämii kuva yhä
vielä säilyttävä muiston tästä ihanasta Elokuu-illasta,
jolloin lintumies saaliinensa tuli kotiin vesiltä.

36. Mikkelin kaupunki.
J. Knutson.

Neljännollätoista vuosisadalla ei ollut Savossa
enempää kuin yksi ainoa kirkko, ja sitä sanottiin Suur-
Savon cli S:t Mikaelin kirkoksi. Saimaan viljavat ja
kalaiset rannat olivat jo silloin tiheään asutut, uusia
kirkkoja rakennettiin yks toisensa perästä, mutta maa-
kauppa kulki yhä vielä kolmen salmen, Väätämänsal-
nioii, Vuohoonsalmon ja Siikasalmen kautta tuohon
vanhaan keskuskohtaan. Mikkelin kirkonkylään ase-
tettiin 1743 vuoden rauhan perästä postikonttori sekä
rsija-tullikaniiiiari. Ruotsin hallituksella oli jo silloin
aikomus perustaa tähän kaupunkia, mutta tämä siiko-
nms toteutui vasta meidän aikana, jolloin kirjoituksella
Alaalisk. 7:ltä p:ltä 1838 Mikkelin kaupunki perustet-

täin Oikkukin jsi Alaunusalon talojen maalle, syvän Sai-
maasta maahan tunkeuvan salmen rannalle.

Alikkcli on siis nuorimpia kaupungeita Suomessa.
Sen alku oli nöyrä. Se oli varakas kylä, joka oli saa-
nut ylimaan kaupungin oikeudet ja kaupitteli hevosia,
pellavia, viljaa sekä voita markkinoillaan, jotka olivat
suurimmat koko Suomessa, Kuopion markkinain perästä.
Alutta 1843 muutettiin tänne kuvernöörin asunto Heino-
lasta, j;i v. 1872 perustettiin tähän uusi täydellinen ly-
seo. Ale näemme kaupungin leviävän likeisiltä kukku-
loilta alas tuolle suurelle, metsättömälle lakeudelle päin,
johonka kasket ovat painaneetpoltinmcrkin jajotka aura
on vakonut viljaviksi pelloiksi. Katsos noita äärettömiä,
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yksitoikkoisia lakeuksia, joita vasta tuolla kaukana
matalat harjut rajoittavat! Alutta jos nousisimme tuolle
kukkulalle, jonne meille näkyisivät Saimaan läntiset
selät lakeuksien takaa, silloin näkisimme ettei Mikkeli-
kään ole kauneuden puolesta jäänyt osattomammaksi
kuin muu Siivon maa.

Arki-enkelin kaupungin toki pitäisi ennen muita
olla vahva ja valtava. Kaupunki on kuitenkin liian
nuori, että olisi vielä itse sotaa nähnyt. Sen likeisyy-
dessä on kuitenkin Vuolteensalmi, jossa 1788 vuoden
sota sai alkunsa, sillä että Hastfehrlu suomalaiset ra-

Tähän loppuvat selitykset tämän »Matkustuksen
Suomessa" ensimmäiseen jaksoon. Hyvin epätasaisesti
on tähän tullut kuvia ori maakunnista. Pohjanmaalta
on ainoasti yksi kuva (n:o 2); Ahvenanmaalta samaten
yksi (n:o 5); Hämeestä 3 (n:o 8, 16, 18); Varsinais-Suo-
mesta 4 (n:o 6, 17, 20, 21); Satakunnasta, niin-ikään 4
(n:o 10, 19, 22, 24); Savosta 7 (n:o 1, 13, 14,27,28,33,
36); Karjalasta saman verran (n:o 7, 11, 12, 25, 26,29,
34); Uudeltamaalta 9 (n:o 3, 4, 9, 15, 23, 30-32, 35).

Syyt tähän epätasaisuuteen ovat helpot selittää.
Helsingissä asuvat taideniekat ovat ensiksi kuvanneet
ne maamme osat, jotka olivat likinnä tai joihin oli hii-
poin päästä. Mutta tiimiin jakson perästä on tuleva toi-
nen, missä nyt niin syrjään jääneetpohjoiset ja läntiset
seudut ynnä myös maammekeskikohdat saavat vuoronsa.

Aika, milloin tämä toinen jakso on seuraava,riip-
puu siitä että ensimmäisen jakson suuret kustannukset
saataisiin takaisin. Aluistettava näet on että melkein

kunnat, puettuna, tekivät päällekarkauksen.
Ja 3/., peninkulmaa täältä on kuuluisa Porrassalmi, jossa
Aminoff 500: n Savolaisen kanssa — vasta lopulla tuli
Porilaisia ja Pohjalaisia avuksi — Kcsäk. 12 ja 13 p.
1789 piti puoltansa 23 tuntia paljoa lukuisampaa vihol-
lista vastaan. Täällä Adlcrcreutz ja Döbeln leikkasivat
ensimmäiset laakerinsa. Koko tuon pitkän taistelun
aikana istuivat Mikkelin äidit ja nuoret tyttäretKello-
vuorella tykyttävin sydämin katsellen poikiensa i
veljiensä sankaritekoja.

jokainen näistä kuvista on teräkseen piirretty varsitui-
sesti sitä varten tehdyn alkuperäisen maalauksen mu-
kaan. Holmbergin maisema Pirkkalassa, Ekmanin
Lyytinen sekä Janssonin kajuutta ovat ainoat vanhem-
mat alkukuvat.

Suomen yleisö, kuinka suuresti se rakastaakin
kotimaatansa, ei jaksa kuitenkaan yksinään kannattaa
tätä teosta. Siitä syystä toimitetaan paitsi ruotsalaista
alkuperäistä tekstiä ynnä sen suomennosta vielä frans-
kalainen, saksalainen, venäläinen, kukaties englantilai-
nenkin painos.

Koska kerran kaikki Suomen maakunnat, niin
täydellisesti kuin tässä on mahdollista, ovat kuvatut,
niin hyvin luontonsa kuin kansan-clämäiisäkin puolesta,
niin on selityksistäkin selvemmin näkyvä mikä missä-
kin on omituista ja mikä ydkeinen side kaikki yhdistää.

Helsingissä Alarrask. 25 p. 1873.
Z. T.
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