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/lieneeköhän yhtään Suomen maan asukasta, joka ei
kumminkin nimeksi tunne wanhaa Turun kaupunkia?
Tuskin kyllä. Historiamme lehdeillä on sen kaupun-
gin nimi niin usein mainittu, että siitä warmaan woim-
me päättää tässä seudussa tapahtuneiden seikkojen ol-
leen siitä armosta, että kumminkin paikkakunnan nimi
on lewinnyt joka mökkiin maassamme. Siis, lukiani,
lähdeppäs ajlltuksilllls muassani hetkeksi tälle paikka-
kunnalle, niin saamme yhdessä nähdessämme muistoja
wanhoista ajoista antaa mielemme rientää kulumisin
päiwiin. Ehkä woiwat entismuistot edes mahankin
meitä miellyttää.

Suomen lounaisessa osassa wirtaa hiljain pohjasta
etelään Aurajoki. Alkain Pöytyän saloista (met-
sistä) on se ensin suuren ojan näköinen, waan lewe-
nee sitte wähittäin, kunne se kuusi penikulmaa kuljettu-
ansa kohtaa meren aallot tullessaan kapeaan lahteen,
joka nykyään kantaa Linnanaukon nimeä. Juuri
matkansa perille pääsemisillään jakaa se kahteen osaan
Turun kaupungin. Turun komea tuomiokirkko kohot-
taa korkeat muurinsa sen itäisellä rannalla ja missäse rientää meren syliin, siellä sen läntisellä puolella
lvanhan Turun linnan walkoiset muurit kertomat sa-
tunsa kuluneista Vuosisadoista; ajoista, jolloin maam-
me mahtllwimmat miehet asuiwat linnan nyt jo suu-

rimmaksi osaksi häwinncissä saleissa.
Noin wuonna 1157, siis näeppäs jo monta ihmis-

iloa sitte, oli sillä seudulla, jossa linna nyt seisoo,
wilkas liike. Auran joki tosin silloin jo wierteli mu-
taista (samista) mettänsä Linnanllukkoon, mutta ko-
meita kartanoita sen rannikoilla olisi silmäsi turhain



6

etsinyt. Tuskin olisit nähnyt mökkiäkään, missä Tu-
run kaupunki nyt ylpeilee katuinensa ja huoneriwinensa.
Kukkulat ja awarat laksot olisiwat ainoastansa kohdan-
neet silmiäsi. Ainakaan et olisi voinut, aawistaa, että
niinkin komea kaupunki kuin nykyinen Turku tässä oli
syntywä. Mutta, arwelet, mikä sitte oli syynä siihen
liikleesen, josta puhuin. Saatpa kuulla.

Kaks oli pyheä miestä
Kaksi kansan ruhtinasta
Ristiweljeä jaloa;
Mi kaswoi Ruotsinmaalla,
Toinen maalla wierahalla.
Lapsi maalta wierahalta
Se on Hämeen Henterikki,
Waan joka Ruotsissa yleni,
Se on Eerikki ritari,
Ruotsin kuuluisa kuningas?

Näin tietää eliis kansanruno puhua. Ia sen sa-
nat omatkin todet. 1150, näet, nousi Ruotsin kunin-
gas istuimelle Eerikki, joka oli yhdeksäs samalla ni-
mellä Ruotsin kuninkaista. Noustessansa Valtaistui-
melle wannoi hän sen walan, että hän oli lähtcwä so-
taan Kristin uskon puolesta ja maan vihollisia »vas-
taan. Tähän aikaan oli halu suuri ihmisissä lähteä
tällaiseen sotaan Kristinuskoa levittämään ja papit
saarnasiwat, että se, joka otti osaa tällaiseen retkeen,
sai suurimmatkin syntinsä anteeksi; ken sodassa kaatui,se meni oikotietä taivaasen. Ruotsi ei ennen tätä ai-
kaa woinut olla juuri mieltynyt Suomalaisiin, sillä
Suomalaiset naapurinsa muistuttivat heitä usein ikä-
wällä lamalla elossa olemisestansa. Esi-isämme, näet,
usein käwiwät ryöstöretkitlll Ruotsin rannikoilla ja toi-
wat paljon ryöstettyjä aarteita kotiinsa, niin että moni
Ruotsalainen ei heille „terwetultua toiste" toivottanut.
Paitsi sitä siis, että kuningas Eerikki 9:s paloi halusta
itse kristinuskon levittämiseen, niin näki hän myös
voivansa Suomalaisia voittamalla ja kastamalla es-
tää näiden ryöstöretken uudistamista. Hän lähti siis
luin lähtikin niinkuin arvellaan w. 115? monen mah-
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tawan miehen seurassa, joista pispa Hentrikli Englan-
tista syntyisin on mmnittawin, Oolantin meren ylitse
Suomeen. Hän laski wäkensä maalle Aurajoen suus-sa ja Suomalaisia oli siinä häntä wastaanottamassa.
Wilkas tappelu syntyi; paljo mäkeä kaatui, Suomalai-
set joutuiwat häwiölle ja niiden, jotka tappelusta pääsi-
wät hengissä, täytyi antaa kastaa itsensä nykyisen Turun
wiercssä olemassa Kupittaan lähteessä. Tällainen on
Ruotsin wallan ja Kristinuskon alku maassamme.

Mutta sillä että muutamat Suomalaiset wätisin
oliwat kasketut ci wiclä pitkälle päästy. Pakanuus
oli juuritcttawa ulos mielistä ja kristin oppi istn-
tettawa sydämiin pakanuuden siaan. Tässä työtä mo-
nelle miespolwelle. Pispa Hentrikli on ensimmäinen,
joka tähän työhön uhrasi woimansa ja henkensä.
Eräs Suomalainen talonpoika Lalli nimeltä katkaisi pi-
nan hänen Vaikutuksensa, koska tappoi hänen Köyliön
järwellä, mutt» kunnioitettawan pispan muistoa ei
moi mikään saattaa unohduksiin, niin kuuman kuin Suo-
men kansa hengissä pysyy. Voidaksensa tätä kääntä-
misen työtä pitkittää täytyi Ruotsalaisien pitää sota»
moimia maassa, sillä Suomalaisien mielet oliwat niin
juurtuneet manhoihin oloihin ja uskoon, että moiton
saatuansa kohta olisimat luopuneet Ruotsalaisten heille
pakoittamasta mallasta ja uskosta. Päätettiin siis
rakentaa linna Ruotsin mallan pysyttämiseksi maas-samme ja paikaksi, mihin linna oli rakettama, malittiin
niemi Aurajoen suussa. Tämä on nykyisen Turun
linnan synty. Sinä, lukiani, joka olet kuullut tyk-
kien pauhinaa, olet tuullut, minkä mahdottoman moi-
man ampuneumot omat itselleen anastaneet, niin ettei
harmaat muoretkaan enää ole makaat olostaan, ehkä
hymyilet katsellessasi linnan muuria ja ajatellessasi,
että ne omat raketut sotamarustukseksi, mutta se, joka
eli siihen aikaan, ainakin ne nähdessään suuresti ih-
metteli niiden mahdotonta wahwuutta. Ei paljo ai-
toja kulunuttaan, ennenkuin Turun linnaa pidettiin
ruotsin mallan mahmimpina. Mutta niin ajat muut-
tumat. Ruutin keksintö ja ampuma-asetten paranta-
minen maikutti, että linna menetti tämän suuren ar-
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wonsa ja wihdoin jätettiin se korjuutta, niin että aik»
mapaasti sai tehdä häwittäwää työtänsä, josta nykyi-
nen linna antaa ikäwimpiä todistuksia.

Nykyisen linnan kaikki muurit eimät ole raletut
samaan aikaan, waan me woimme eroittaa Manhan
ja uuden linnan. Wanha linna on suurimmaksi osaksi
rakettu harmaasta kiwestä. Sen rakentaminen aloi-
tettiin, niinkuin jo olemme maininneet, Eerikki kunin-
kaan aikoina. Uusi linna on luultatvasti 400 touotta
nuorempi ja on rakettu tiilikiwistä wanhan linnan
itäiselle puolelle, ja on wanhaa linnaa paljoa mata-
lampi.

Ensimäiset »vuosisadat linnan olosta peittää suuri
pimeys. Ainoastansa muutama säde Välkkyy tästä
pimeydestä. Sen harmaat muurit, jotka owat ainoat
jälelläolewllt todistajat silloisesta elämästä, eiwät wirka
mitään, ehkä mitä heiltä kysyisimme, ne waan wakain»
muistuttamat meitä iästänsä. Wasta kuudennentoista
sadan alkaessa rupce pimeys antamaan perää ja tar-
kemman tiedon aamurusko koittamaan.

Wuodesta 139? wuoteen 1521 kesti niin kutsuttu
„K alm arin yhteys", joka nimi sai syntynsä siitä,
että Kalmarnimiscssä kaupungissa Ruotsinmaalla ensi-
nimitettynä wuonna päätettiin yhdistää Tanskan, Nor-
jan ja Ruotsin maat yhden hallitsian maltaan. Tar-
koitus oli siten saada yksi wahwa, yhtäpitäwä walta,
sen siaan että ennen oli ollut 3 pientä, keskenänsä usein
riitelewäci maltaa. Tarkoitus oli hymä ja kaunis,
mutta seuraus sitä huonompi. Tämän päättäjät
unohtimat, ettei kansoja niin yhdistetä ainoastansa sen
kautta, että muutamat kokouksessa niin päättämät. Sen
siaan että näiden 3 mallan olisi tullut yhdistää miek-
kansa yhteistä mihollistll mastaan, niin he käänsimät
ne toistensa rintoja kohti ja antoiwat niiden juoda
heidän merta, joiden kanssa kokouksessa olimat määrä-
tyt yhdessä elämään. Sentähden olikin heillä milloin
yksi kuninsslls, milloin kaksi, kunnes wihdoin mainio
Kustaa Waasa kotonansa särki yhteyden, nerollansa
ja urhoollisuudellansa hankittuaan itsellensä Ruotsin
hallituksen.
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Kalmarin yhteyden aikana oli Turun linnakin
monta kertaa nähnyt eri malloittajoita. Milloin olise Ruotsalaisien, milloin Tanskalaisien käsissä. Wuonna
1520 yhdisti ankara mies nimeltä Kristian taas
Tanskan ja Ruotsin wallat. Tehdäksensä kaiken lvas-
tustuksen maltaansa »vastaan mahdottomaksi antoi hän
käskyn palwelioillensa tappaa kaikki mahtawat miehet.
Suomessakin katkaistiin miekalla monen torkeasäätyisen
miehen taula. Julmuutensa teti waltansa kammotuksi
ja wihatulsy jontatähden Ruotsalaiset Kustaa Waasan
johdon alla yhdistyimät ajamaan maasta pois tätä tval-
loittlljaa. Kustaa Waasan päänkin oli Kristian mää-
rännyt olettamaksi, mutta Kustaa Waasa pääsi wai°
noojiansll patoon, ehkä kyllä usein oli »vähässä, ettei
joutunut heidän kynsiinsä. Pari »vuotta kului, ennen-
kuin Tanskalaisien totonansa täytyi jättää Ruotsin.
Pisimmän aitaa, wastustiwat Kustaa Waasaa Tukhol-
man pääkaupunki ja Turun linna. Turun linnan
päälliköksi oli Kristian määrännyt erään kowan mutta
urhoollisen miehen nimeltä Tuomas Wolf (Saksansana Wolf on suomeksi susi, jotenka nimi oli mie-
helle hymin sopima). Lopulla lv. 1521 lähetti Kus-
taa Waasa pienen sotllwoiman Suomeen eritentin hä-
tyyttämään Turun linnaa. Aatelismiehet näillä seu-
duilla ja Turun »viimeinen katolilainen pispa Arivid
Kurk kääntyiwät kohta Ruotsalaisien puolelle, mutta
linnaa ci leilillä saatu. Kerran tun Ruotsalaiset ci-
wät »voineet mitään llalvistlllltaan, hyötäsi Tuomas
Wolf fotlllniehineen linnasta ulos heidän päällensä,
tappoi ison joukon heitä ja otti muutamia »vangitsi.
Pelättäätsensä niitä, jotta kouristansa pääsitvät, antoi
hän tappaa muutamia »vangistansa ja panna heidän
ruumiinsa riippumaan linnan muurien päälle. Seu-
raaman muoden alussa antoi Kristian taas käskyn ot-
taa hengiltä pois muuttamia korkea-sukuisia miehiä ja
Tuomas Wolf oli malmis ja mielukas kuulemaan hänen
käskyänsä. Turun linnan muurien sisässä kaatui monen
miehen pää. Aksi mies, nimeltä Eri t Fleming, joka
sittemmin tuli hylvin mainioksi mieheksi, pelasti kuitenkin
Viekkaudella henkensä. Hän oli oleminansa Tanskalai-
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sien harras ystäwä ja petti siten päällikön. Eräänä piii-
lvänä Fleming, näet, sanoi Wolfille: on joukko
Ruotsalaisia, joista ei meillä ole mitään hyötyä; sal-lippas minun wiedä ne Ruotsalaisia wastaan ja anna
minulle sen werran Tanskalaisia, että woin pitää ne
kurissa". Wolf arweli keinon oleman Marsin hywän
ja antoi Flemingin tehdä, mitä tahtoi. Mutta Fle-
ming oli jo ennen antanut linnan ulkopuolella olemille
Ruotsalaisille sanan, niin että nämät ojeti oliwat wal-
miit hyökäämään Tanskalaisien päälle, jotka siis jou-
tuiwat surman kitaan, mutta Fleming ja hänen Ruot-
salaisensa pääsiwät »vapauteen eikä mielensä tchnyt enää
linnaan palata. Wasta Elokuussa 1523 saiwat Ruot-
salaiset linnan walloitetuksi, mutta sitä ennen oli jo kui-
tenkin Tuomas Wolf saanut surmansa. Kesällä w. 1522
lähetettiin, näet, Wolf Ruotsiin wiemään ruokawaroja
Tanskalaisille Tukholmaan ja hän purjehti estämättä yli
Öölannin meren. Kun hän tuli Ruotsin puolelle Fu-
rnsuntiin, niin lähetti hän yhden aluksen edellä tiedus-
telemaan, olisiko laita waaratta. Eerikki Fleming, joka
oli yhden niemen takana »väijyksissä, otti aluksen mie-
het wangiksi ja pani alukseen Ruotsalaisia Tanskalai-
sien waatteisin puettuja miehiä ja lähetti sen takaisin.
Tuomas Wolf sousi sitä wastaan »veneellä ja kysyi:
„mitä kuuluu". „Kllitti on hywin", wastattiin ja
Wolf astui jo kiiruusti yhdellä jalalla alukseen. Sa-massa huomasi hän petoksen ja aikoi hypätä takaisin
weneesensä, mutta Ruotsalaiset estiwät hänen hyppää-
mästä, ottiwat hänen »vangiksi ja purjehtimat kaikessa
hiljaisuudessa takaisin salmeen sisään. Suomalaiset
laiwat, jotka eiwät petoksesta mitään tienneet, luutimat
Wolf'in maan johtaman laimoja ja purjehtimat perässä,
mutta kun pääsiwät pienen matkan sisälle salmeen, pii-
ritti Kustaa Waasan laiwasto heidät ja otti kaikki
wangiksi. Wolf oli Kustaa Waasan niin unhoittanut,
että Kustaa Waasa määräsi hänen hirtettäwäksi. Hänhirtettiinti erääsen tammeen. Kun hän näki »valmis-
tukset hirttämiseensä, harmitti se häntä kowasti, ettei
hänelle suotu sitä kunniaa, että olisi saanut hampuista
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tehtyä nuoraa kaulansa ympäri, »vaan oli hirtettäwä
niinistä tehdyllä nuoralla.

Samana wuonna kuin Turun linna oli myös
Tukholma tullut Ruotsalaisien waltaan ja Kustaa
Waasa oli siis pelastanut maansa. Kiitolliset kansa-
laiset koroittimat hänen kuninkaaksi ja 3? wuotta hal»
litsi hän wiisaudella Ruotsin ja Suomen kansaa, kun-
nes hän w. 1560 hiljaisesti nukkui kuoleman uneen.
Ruotsin kuningasistuimelle nousi wanhin poikansa Ee-
rikki, joka Hli 14:sta samannimisistä Ruotsin kunin-
kaista. Nyt alkoi taas sisällinen, häwittäwä sota, sillä
kuninkaalla oli 3 »veljeä, joille isänsä oli antanut osia
»valtakunnasta sillä toiwolla, että »veljellinen rakkaus
»voisi estää kaikki eripuraisuudet ja riidat ja tehdä nuo-
remmat »veljet kuninkaalle alamaisiksi. Mutta siinä
toitvosslllln hän kowin pettyi, silla tämä jako oli mo-
nien onnettomuuksien alku ja synty. Kustaa Waasan
toinen poika herttua Juhana oli saanut Suomenmaan
osallensa jo isänsä eläessä, kuitenkin sillä ehdolla, että
olisi kuninkaalle uskollinen alamainen. Jo isän elin-
aikana osoitti Juhana, että hänellä oli hytvä halu päästä
tästä alamaisuuden welwollisuudesta. Wailta hankkeensa
tekiwät isällensä monen murhepäitvän, niin isä kuiten-
kaan ei ymmärtänyt estää sitä pahaa, joka uhkasi sen
lautta, että nuoremmille pojillensa annettiin niin suuri
tmltll. Eerikin kuninkaaksi tultua syttyi kytetva kipinä
ilmituleen. Juhanalla ei ollut halua ensinkään kuulla
»veljensä käskyjä; se näkyi selwästi monesta käytökses-
tänsä. Ettei tämä juuri olut kuninkaan mieleen on
helppo ymmärtää. Kuninkaan neuwonantajien kuis-
kututset hänen korwiinsa sen lisäksi ja muutama muu
seikka synnyttiwät kuninkaassa päätöksen ryhtyä wiiki-
lvaltlllln, kun ei muu auttanut. Jo w. 1563 lähetet-
tiin sotawoimaa Suomeen. Juhana, joka kyllä woi
llllwistaa, mikä käytöksensä seuraus olisi, oli myöskin
»aroillaan. Hän antoi herttuakuntansa asujamet »van-
noa uskollisuuden malan hänelle ja »varusti Turun
linnaa. Heikin markkinoilla, jolloin hän oli kutsutta-
nut kansaa kokoon Turkuun, piti hän Turun torilla
puheen kansalle, jopa jota tuskin woit aawistakaan
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Suomen kielellä, ainoa kerta jolloin Suomi hallitsian
suusta on kaikunut kansalle. Juhanalla oli lapsuu-
dessansa ollut opettajana Suomesta syntyisin mies,
joka warmaanki oli opettanut hänelle Suomen kielen.
Puheessaan hän kowasti moitti weljensä Eerikin halli-
tustoimia eikä pitänyt suurta lukua totuudesta, maan
syytti Eerikkiä monesta seikasta, jossa ei ollut alkua-
kaan. Hän esimerkiksi mainitsi, että Eerikki ylenkatsoi
ymmärtäwiti miehiä ja että neuwonantajansa oliwat
nokikolari- ja suutaripoikia, että häu oli wihoittanut
Venäläiset, jotenka he ensi suwena aikoiwat tulla hä-
wittämään ja ryöstämään Suomeen j. n. e. Lopuksi
pyysi hän Suomalaisten apua weljensä »vääryyttä ja
wätiwaltaa wastaan; joka apu olisi olema hyödyksi itse
Suomalaisille. Suomalaiset, jotka uskoiwat herttuan
sanat, huusiwllt yhtä suuta, että oliwat walmiit autta-
maan ja uudistiwat uskollisuuden walansa herttualle.

Juhana oli nainut Puolasta kuninkaan tyttären,
nimeltä Katariina, joka oli luonteeltaan hywin wireä
ja innokas nainen ja harras katolilainen. Hän sai
miehensäkin kääntymään tähän uskoon. Katariinan
nimeä kantaa wielä tänäpänä mainion kaunis lalso
wirstan matkaa linnan kaakkoisella puolella ja leweä
paasi samassa paikkaa meren rannalla on ollut pöytänä
hänelle, kun hän howineitsyjensä kanssa oli täällä hu-
lluttelemassa itseänsä. Koska siis Juhana oli niin
likeinen Puolan kuninkaan sukulainen, toiwoi hän saa-wansa apua sieltä; joka hänelle luwattiinlin.

Mutta ennenkuin jatkamme sotaretkemme, käykääm-
me hetkeksi katselemaan linnan sisäpuolta ja oloja siellä.
Jos olisit tähän aikaan tullut linnan saleihin, niin tus-
kin olisit luullut olewllsikaan Suomessa. Huoneitten sei-
nät, näet, oliwat peitetyt kalliilla waatteilla, laattiat
monenkarwaisilla matoilla, huonekalut arwaamattoman
komeat, useammat niistä tännctuodut kaukaisista maista.
Ainakin hämmästyt, jos luettelen sinulle herttuan pal-
welioita, joita siihen aikaan kutsuttiin „wirkamiehikfi".
Wuonna 1559 luetellaan niistä ajoista säilytetyissä
kirjoissa palkkaa saawia : 24 pyssymiestä,
13 nikkaria, 9 muurimestaria, 29 laiwantekiää, 3 lasi-
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mestaria, 3 sahaajaa, 1 sorwari, 5 nuorantekM, 2
teurastajaa eli lahtaria, 9 nuottamiestä, 3 pursimiestii,
8 seppää, 3 oluenpaniaa, 5 kokkia, 3 tynnyrintekiää, 3
tiilintekiää, 5 kintllitten (wanttujen) tetiää, 3 rahan-
tetiää, 5 tawarain kirjoittajaa, 14 kamarikirjuria, 3
ankeriasten kalastajaa, 3 portinwartiaa sekä joukko yk-
sityisiä, joista yksi oli „koirien päämies". Ia ajatte-
leppas sitä hetkeä, jolloin wieraita likiseuduilta oli
koossa. Silloinpa palwelioita wilskui joka tahoilla,
ja pöydät oikein uupuiwat herkkujen alle. Kerran esi-
merkiksi oli pöydällä waan kalaruuissa ..nahkiaisia, lohta,
siikaa, lohen mätiä, silakkaa, säyncimiä, lahnaa, ahme-
nia, särkiä, kuoreita ja ankeriaita". Ulkomaan miinat
oikein tulwllsiwat wirtoina. Usein pyöri myöskin mu-
siikin soidessa mitä kalliimpiin waatteisin puettuja nai-
sia ja miehiä tanssin pyörteessä ympäri lattiaa. Kuul-
tiinpa linnassa silloin Suomenkieltäkin. Tapahtuipa
kerran niinkin, että herttua päätti kirjoituttaa Rans-
kan kuninkaalle Suomeksi. Mutta nämät ilopäi-
wät eiwät kestäneet lauman. Kanuunain pamaukset
ja kuulain wiuhu ajoiwat ilon ja riemun pakoon ja
tämän jälkeen ei linna milloinkaan enää ollut niin
monen mahtaman miehen asuinsia eitä sen saleissa
enää sellaista prameutta nähty.

Toukokuun testipaikoilla rupesi Eerikin sotamäki
sekä mereltä että maalta ahdistamaan linnaa, mutta
linnan mäki puolusti sitä urhoollisesti. Kuningas lä-
hetti yhä Ruotsista lisämäkeä, mutta apua Juhanalle
Puolasta ei kuulunutkaan, jotenka linna miimein jou-
tui hymin ahtaalle. Sanoma käy, että Eerikin sota-
wäki, turhain lauman aikaa ahdistcttuaan linnaa, keksiseuraaman petollisen sotcckeinon. Wähän mattaa, lin-
nasta lounaan päin on pieni saari, joka nyt sai ni-
mensä, jota tänäpänäkin miclä kantaa, Hepokari.
Eerikin sotamiehet, näet, pikisiwät ja terwasiwat hewo-sen ja sytyttimät sen palamaan. Hemonen rupesi hä-
dissänsä täyttä laukkaa juoksemaan ympäri saaressa.
Linnanmäki näki tämän ja juoksi kaikki yhdelle puolelle
katselemaan tätä ihmettä. Mutta sillä aikaa karkasi-
wat Ruotsalaiset maan puolelta linnaan ja saimat
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täten linnan walloitetuksi Elokuun 12:na. Herttua
Juhana waimoneen, palwelioineen ja puolustajineen
joutui wangikst ja wiettin Ruotsiin.

Kuusi wuotta on taas kulunut, kuusi kowaa wnotta.
Matalassa ja ahtaassa huoneessa Turun linnan muu-
rien sisässä, johon päiwän walo ei paljoa pääse sisälle,
koska huonessa on ainoastansa yksi pieni aktunareikä
ja sekin soukkaa käytäwää päin, käy rauhatonna edes
takaisin pitläläntä mies, jonka siniset silmät ja yksiwa-
kaisen otsan milloin epälyksen ja kalwawan omantun-
non pilwet peittämät, milloin hartauden ja toiwon sä-
teet walllisewat loistain näiden pilwien läpitse ja Vä-
häksi aikaa karkoittain ne. Käytäwässä olewan wartian
asetten ja askelten ääni kaikuu yhä korwissaan ja muu-
tama auringon säde, joka käytäwän muurista heijastaa
matalaan kamariin, muistuttaa wapaudesta, jota ker-
ran hänkin nautitsi. Uskotkos minua lukiani, jos sa-
non, että tämä mies oli kuningas Eerikki 14:sta.
Niin ajat muuttumat. Kuninkaan korkealta kunnia-
istuimetta linnan pimeyteen on usein waan yksi askel.
Woitko llllwistllll, mitkä tunteet kuohumat miehen rin-
nassa, jonka käskyjä yhtenä päiwänä kuulemat tuhan-
net ja jota toisena päiwänä waltakunnan alhaisin sota-
mies laskee, jota yhtenä päiwänä prameisin maatteisin
puetut plllwcliat joka taholla kumartamat ja mairiele-
mat, mutta joka toisena päiwänä on niin hylättynä,
ettei hänellä ole ainoatakaan, jolle woist mielensä il-
moittaa, jolta woist tuskissaan lohdutusta saada, ei
kirjaa, jonka lukemisella woist aikaansa kuluttaa, ei ky-
nää, jolta woist piirtää kuohuwat tunteensa ja ajatuk-
sensa. Kun Eerikki elokuun lopussa w. 1563 sai kuulla,
että weljensä Juhana oli wangikst joutunut Turun
linnassa, aawistiko hän silloin, että muutaman wuo-
den perästä Juhana oli kuningas, hän waiwainen
wanki Turun linnassa? Tuskin kyllä.

Kun Juhana oli wiety wankina Ruotsiin, suljettiin
hätt kuninkaan käskystä „Gripsholm" nimiseen linnaan,
jossa 4 pitkää wuotta istui. Eerikki, joka luonnoltaan oli
äreä ja pikainen wihaan, kuulteli myöskin usein huo-
nojen neuwonantajien puhetta ja teki sentähden monen
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työn, joka ei hallituksellensa kunniaa tuottanut, waan
sitä wastaan wieroitti yhä enemmän kansan mielen
hänestä. Wihdöin antoi hän miekkansakin maistaa
wiattoman miehen wertä. Pikainen katumus seurasi
nyt niinkuin usein ennenkin työtänsä, jonka wihan mim-
massa teki. Raskasmielinen luontonsa muuttui tästä
niin synkäksi, että hän muutaman ajan mielipuolena
kuljeskeli milloin missäkin, jättäen hallitustoimet sikseen.
Herättyänsä näistä hourauksista antoi hän mahtawien
sukulaisien pyynnöstä Juhanalle wapauden ja sowinto
tehtiin weljicn wälillä, joka kuitenkaan ei kestänyt lau-
man. Eerikki heittäysi taas malttomattoman luontonsa
waltaan ja entiset julmuudet uudistettiin. Seurauk-sena siitä oli, että weljensä Juhana jaKaarlo nos-
tiwat kapinan häntä wastaan, ottiwat hänen wangiksi
ja paniwllt hänen pois hallituksesta, johon hänen si-
llansa Juhana nousi. Tämä tapahtui w. 1568. En-
sin sllltvattiin Eerikki Tukholman linnaan, mutta muu-
tettiin sitte Turkuun w. 1569. Täällä hän oli kaksi
wuotta, kunnes hän taas muutettiin Öölantiin Kas-
telholman linnaan ja sieltä muutaman kuukauden pe-
rästä Ruotsiin, jossa oli wangittuna milloin missäkin
linnassa, kunnes häntä weljensä käskystä waadittiin otta-
maan myrkkyä, josta kuoli 15??. Juhanan julmuus
weljeänsä kohtaan on inhoittawa. Eerikki, näet, pidettiin
hirmuisen kowassa «ankeudessa. Päällikkö Turun lin-nassa esimerkiksi pyysi rautaa ja kuparia Ruotsista, saa-
vaksensa niistä teettää kahleita Eerikille. Eerikki oli hy-
win mieltynyt soitantoon ja lukuun, mutta kaikki soitto-
kalunsa ja kirjansa, jopa pyhä raamattukin, otettiin hä-
neltä pois. Hänen täytyi kirjoittaa tikulla ja mus-
teena hänellä oli mettä, johon nokea oli sekoitettu; ruo-
kansa oli usein aiwan huono ja monasti sai hän maata
kipeänä ilman hoidotta ja lääkkeittä.

Juhana, joka Eerikin jälkeen tuli kuninkaaksi, sai
kuolinpäiwänsä saakka w. 1592 istua kuningasistui-
mella, mutta hänen kuoltuansa syntyi taas sisällinen
sota ilmituleen. Juhanan poika Sigismund oli jo
ennen isän kuolemaa walittu Puolan kuninkaaksi ja
isän kuoltua oli hän siis kahden waltakunnan kuningas.
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Hän oli nuoruudestansa asti kaswatettu katolilaiseen
uskoon ja oli sentähden mieltynyt siihen. Ruotsin pa-
pisto ja ylhäiset, peläten, että tästä oli syntymä suu-
ria »vahingoita ja haittoja uskonnolle, päättimät koko-
uksessa, että lutecrilainen usko aina oli olema-pysy-
wäinen Ruotsissa jätettä kuninkaan oli lupaaminen
myöntää tämä, ennenkuin hän kruunattaisiin kuninkaaksi.
Sigismund teki kanwan wastusta, ennenkuin hän suos-
tui siihen, ja sittetin osoitti hän perästäpäin,„ettei hän
aikonut pitää lupaustansa. Muutenkin oliwat hallitus-
toimensa sellaiset, että ne louktasiwat Ruotsalaisia, niin
että hän tuli »vihatuksi. - Setänsä herttua Kaarlo hii-
lutti myös tätä tytymättömyyden walkeata, niin että
wiimein Sigismund/ ollessansa Puolassa,-,eroitettiin
hallituksesta ja Kaarlo herttua malittiin kuninkaaksi.
Sigismundilla oli kuitenkin monta puolustajaa, niin
että Kaarlon oli ensin heidät »voittaminen, ennenkuin
hän sai kaikki »valtakunnan osat »valtaansa. Pahin ja
wäkewin »vastustajansa oli Klaus Fleming, , jonka
Sigismund oli määrännyt Suomen maaherraksi. Tämä
oli urhoollinen mutta towa mies, joka itse kohteli Suo-
men talonpoikia julmasti, eikä estänyt sotamiehiänsä
heitä wielä julmemmasti kohtelemasta. Talonpojat >va-
littiivat usein Ruotsin neutvoskunnalle ja Kaarlo an-
toi käskyjä Flemingille tämän estämiseksi, mutta Fle-
ming, hän kun oli uljas mies, ei ottanut näitä käskyjä
kormiinsakaan, »vaan sanoi ainoastansa tottelemansa ku-
ningasta, jonka nimi oli Sigismund. Wihdoin otti»
wat talonpojat onnensa omiin käsiinsä ja nostiwat ka-
pinan Flemingiä »vastaan. Hirmuinen sota syntyi,
joka on tuttu Nuijasodan nimellä. Sodassa luul-
laan kaatuneen noin yksitoista tuhatta talonpoikaa.
Fleming, jolla oli tottuneita sotamiehiä, pääsi »voitolle
ja Suomen talonpoikien täytyi siis »uäkisenki myöntyä
Flemingin käskyihin. Tämä tapahtui w. 1597. Sa-
mana wuonna kuoli Fleming. Sanoma käwi kansassa,
että joku oli noitunut hänen kuolluksi. Hänen kuoltua
määräsi Sigismund Arlvid Stälarmin sotamäen
päälliköksi. Hän »vetäysi sotamiehineen Turun linnaan
ja rupesi sitä lvarustamaan. Härkiä ja lehmiä tuotiin
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linnaan likiseudulta, ynnä rukiita, olkia y. m. jopa myl-
lynkiwiäkin, jotenka woitaisiin jywät jauhaa. Kaikki
lväki kutsuttiin kokoon ja kysyttiin, tahtoiwatko olla
kuningas Sigismundille uskollisia ja urhoollisesti puo-
lustaa linnaa. Suullansa tosin melkein kaikki laman
lupasiwllt, mutta monen sydän oli herttuan puolella.
Uksi, joka ei luwannut sotia herttuaa wastaan, tapet»
tiin, jonkatähden muut eiwät uskaltaneet ilmoittaa aja-
tuksiaan.

Wielä samana wuonna suwella tuli herttua itse
sotawäcn kanssa laiwoilla Suomeen. Stälarm, jota
ei woinut uskoa, että Kaarlo, jolla ainoastansa oli
huonoja ja pieniä sotalaiwoja, uskaltaisi niillä tulla
Suomeen, oli laiminlyönyt kaiken laiwastonsa warusta-
misen. Kaarlon laiwat purjehtimat sentähden estä-
mättä likelle Turun linnaa, mutta linnasta ampumi-
nen esti häntä wiemästä laiwnnsa jokeen. Hän pani
sentähden wäkensä maalle wähän matkaa kaakkois-puolla
linnaa ja aikoi maata myöden mennä linnaa hätyyttä-
mään. Linnanmäki, joka näki hänen aikomuksensa, lähetti
sotamiehiä kanuunilla häntä ottamaan wastaan Turun
kaupunkiin. Arwid Stälarm johti niitä. Nykyisessa Un-
denmaan tullissa tuliwat sotawäet yhteen, mutta Kaar-
lon wäki ei kauwan ampunutkaan, ennenkuin Stälarm
miehineen wetäyt takaisin ja rupesi matkaamaan Ha-
metta päin. Herttuan sotawatt marssi yhä linnaa
päin. Linnassa oli päällikkönä Fleming »vainajan lesti,
joka oli hywin urhoollinen nainen, eikä ensinkään aja-
tellut antaumista, waan kehoitti so,tawäkcä urhoollisuu-
teen sa uskollisuuteen,kuninkaalle. Herttuan wäki teki
linnoituksia Korpilahden ja Myllymäen wuorelle ja
ampua räjähytti niistä linnaa, mutta turhain. Linnan
muurit eiwät olleet millänsäkään ampumisesta. Waikka
Flemingin leski sai kuulla, että kuninkaalta apua ei
ollut odottamistakaan, niin hän oli yhtä rohkea. Vih-
doin sai herttua linnan kamaluudella. Eräs ylioppi-
las Taneli Hjort rupesi yllyttymään sotawäleä pa-
kenemaan herttuan leiriin ja onnistuikin hywin toimes-saan. Kun tämä tuli tutuksi, kutsuttiin linnan wäki
kokoon ja luwattiin suuri palkinto niille, jotka pysyiwät



18

kuninkaalle uskollisina, mutta niille, jotka tahtoiwat,
annettiin lupa mennä herttuan leiriin. Suurin osa
sotawäestä olikin halukas menemään ja jälkeenjääneet
eiwät kauwan sen jälkeen woineet tehdä wastusta. Pääs-
tyänsä linnaan meni herttua linnan kirkkoon, jossa
Klaus Flemingin ruumiinarkku oli. Koska hän oli
kuullut arweltawan, että Fleming wielä oli Puolassa
ja että ruumiinarkussa waan oli liwiä, käski hän ot»
taa arkun kannen auki, ja kun hän näki »vanhan »vi-
hollisensa kuolleena, »veti hän häntä parrasta ja lausui:
„jos sinä olisit nyt elänyt, et pääsi olisi ollut waka-
ivana". Flemingin rouwa wastasi: „jos minun au-
tuas herrani olisi elänyt, niin teidän armonne ei mil-
loinkaan olisi tullut tänne sisälle".

Kaikki parhaat kanuunat ja Suomen laiwasto sekä
joukko sotawankia, joista yksi oli Flemingin leski, »vie-
tiin Ruotsiin.

Herttuan lähdettyä pois ei pitkiä aikoja kulunut-
kaan, ennenkuin linna taas joutui Sigismundin pal-
wcliain waltaan. Stalarm, näet, palasi Hämeestä sota-
woimineen ja koska parhaimmat tykit oliwat wiedyt
Ruotsiin, niin herttuan sotawäki ei woinut paljo »vas-
tustaa. Niin oli linna taas kaksi wuotta kuninkaan
wallassll. W. 1599, jolloin Sigismundin tvalta koko-nansa oli häwinnyt, tuli herttua taas Suomeen. En-
tisellä kertaa lähteissänsä linnasta uhkasi hän kowasti
rangaista kapinoitsioita, jos wielä uskaltaisiwat hänestä
luopua. Hän täyttikin lupauksensa. Herttuan mää-
räämä päällikkö Scheel ahdisti Turun linnaa. Hert-
tua itse sotamiehineen nousi maalle likellä Helsinkiä,
woitti siinä Sigismundin sotawäen, lähti sitte Viipu-
riin, »valloitti Wiipurin linnan ja kosti hirmuisesti
linnan päälliköille. Kun hän sitte tuli Turkuun, oli
Scheel jo walloittanut Turun linnan ja oli siis kolo
maa »vallassansa. Stalarm oli urhoollisesti kokenut
»vastustaa Turun linnassa, mutta kun hän ci saa-
nut »vähintäkään apua kuninkaalta, oli hänenkin antau-
minen. Täälläkin oli herttua hirlvittäwän julma, hin-
nan päälliköt, jotka oliwat kuninkaallensa olleet uskol-
liset ja hänelle panneet henkensä alttiiksi, tuomittiin
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kuolemaan. Kun tuomio luettiin Mangille, pyysi Stal-
arm yksin saada kuolla toisien edestä, mutta herttua
ei ottanut sitä jaloa pyyntöä korwiinsakaan. Perjan-
taina Marraskuun 11:nä 1599 julistettiin, että mes-
taus seuraamana päiwänä oli tapahtuma. Wäkeä ko-
koontuikin sinä päiwänä suuri joukko Turun torille.
Mcstattllwien joukossa oli myös Klaus Fleming wai-
mjan poika Juhana, joka wielä oli nuori. Hän oli
rukoillut jo ennen herttualta armoa, koska ainoastaan
sattumalta oli Suomeen tullut Puolasta ja tuskin
kertaakaan oli laukaissut pyssynsä herttuan wäteä »vas-
taan. Herttua lupasi sen hänelle, jos Fleming tästä
lähin lupaisi Palmella herttuaa. Fleming ei luwannut,
Maan sanoi, että hän oli wannonut ainoastansa kunin-
kaallensa uskollisuuden Malan, mutta pyysi kuitenkin
armoa, samassa notkistaen yhden polwensa. Herttua
sanoi: „mikset edessäni notkista molempia polmiasi?"
Fleming wastasi: „sen kunnioituksen säästän Jumalalle
ja kuninkaalleni". Kun herttua kuuli nämät sanat,
näkyi wihan leimaus silmissänsä ja hän määräsi Fle-
mingin kuolemaan. Kun Flemingiä lauwantaiamnuna
wietiin mestllusplliklllle, oli hän jo joksikin rauhoittu-
nut ja terwehti ystäwällisesti kaikkia, jotka seisoimat
tien ympärillä, jota hän kulti. Tultuansa mestaus-
paikalle jätti hän ensin hywästi ystäwillensä ja tutuil-
lensa, lankesi sitte polmilleen rukoukseen, teki synnin-
tunnustuksensa, jossa tunnusti olemansa wikapää Ju-
malan edessä moneen syntiin, mutta makuutti olemansa
syytön siihen rikokseen, jonka tähden oli tuomittu kuo-
lemaan. Puheensa lopetettua sanoi hän mestaajalle: „tee
wirkas", wcti paitansa kaulasta alaspäin, lankesi pol-
willeen ja samassa eroitettiin päänsä ruumiista. Kun
nuoren syyttömän Flemingin Pää kaatui, niin kyynel-
Mirta juoksi monen silmistä, jotka surkuttelimat onnet-
toman miehen kohtaloa. Monen muun miehen pää
kaatui samassa tilaisuudessa. Kaikki muut tuomitut-
paitsi Fleming teilattiin ja heidän päänsä ripustettiin
raastuman eteen. Stälarm jätettiin henkiin ja Mieliin
Ruotsiin, jossa hän oli tutkittawa ja tuomittama.

Tämä oli miimeinen kerta, jolloin Turun linna
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»valloitettiin. Vähittäin kadotti se kuuluisuutensasen annettiin hämitä. Huhtikuun 20:na w. 1614, kun
silloinen Ruotsin kuningas, yllämainitun Kaarlon poika,
ylen jalo ja mainio Kustaa Aatolwi juuri söi eh-
toollista Turun linnan suuressa salissa, syntyi tuli
salin päällä olemassa kamarissa ja Icwisi niin äkkiä,
ettei enää saatu sammutetuksi, waan wa»ha-linnapaloi suureksi osaksi. Sitte sitä ei enää korjattu ja
taitettu entiseen tilaansa, waan Turun linnan paälli-
köt muuttimat uuteen linnaan.

Taas on muutamia nmosia kulunnut. Kauniina
suwillllmuna Heinäkuun 15:nä w. 1640 lähtee Turun
kaupungin rannasta suuri joukko juhlapukuihin puet-
tuja herroja koristetuilla meneillä linnaa päin ja koko
kaupungin llsujamet owat liikkeellä. Kaikkien kaswoista
loistaa hartautta ja juhlallisuutta. Mikähän seikka
tämän »vaikuttanee? Jalo kuningas Kustaa Aa-
tolwi lepää jo haudassaan, «vuodatettuansa werensä
Saksan tappelutanterellll taistellessaan ihmisen kaikkien
kalliimman aarteen, »vapauden ja »valkeuden, puolesta.
Ruotsin kuningasistuimelle on noussut 4 lvuotias tyt-
tärensä ja näyttää siis siltä kuin olisi »valtakunnan
hallitus rappiolle joutumassa; mutta Kustaa Aatolwin
koulua on käynyt monta jaloa miestä, jotka ottamat
hallituksen ohjat käsiinsä ja toimittamat tchtäwänsä kun-
nialla. Suomellakin on ollut se onni, että on saanut
maaherraksensa mitä jaloimman miehen, kreiwi Pietari
Brahen, joka asuu Turun linnassa. Hän on pan-
nut wahwallll innollaan toimeen kuningas »vainajan
tuuman, jonka kuolema häntä saamaan aikaan,
yliopiston asettamisen, näet, Suomeen. Heinäkuun
15:sta w. 1640 on se ijäti ivuistettawll Päitvä, jona
Yliopisto Turussa »vihittiin. Onko siis ihme, että
kaikki, joilla henki on, tuntemat sydämensä sykkimän
ilosta ja rientämät yhdessä Viettämään juhlaa ja Ju-
malalle lähettämään kiitoksen,'joka on'Suomelle anta-
nut sen riemupäimän koittaa? Sepä on saattanut kaikki
kaupungin »virkamiehet ja ylimykset matkalle linnaan
ylewllll kreiwiä terwehtiwään, jonka ansio yliopiston
perustaminen-suureksi osaksi oli. Kello 8 aamulla otti
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kreiwi heidät wastaan, piti heille puheen päiwän mer-
kityksestä ja sitte lähtewät kaikki yhdessä, kreiwi howi-
miehineen, pispa, prowessorit, howioikeuden jäsenet, pa-
pit, ylioppilaat, porwaristo y. m. juhlasaatossa kanuu-
nain paukkuessa rantaan ja sotamiehiä oli asetettu lum-
malleki puolelle. Siitä astuiwat kirjawilla lipuilla
koristettuihin joilla hiljain kulkiwat pitkin.
Turun jokea. Tultuansa rantaan meniwät juhlasaa-
tossa yliopiston suureen saliin. Suuri wäkijoukko oli
lokountunut tätä saattoa katsomaan. Salissa piti krei-
wi kauniin Vihkiäispuheen ja sieltä mentiin sitte kirk-
koon, jossa pispa saarnasi. Sitte kun tämä oli lope-
tettu, rupesiwat kanuunat pauhaamaan Nirkon karta-
nolla ja ..kokoontunut kansa wastasi tähän niin wah-
woilla riemuhuudoilla, että kirkko kajahti tästä ihmis-
äänien jylinästä".

Saman Vuosisadan lopulla w. 1698 muutettiin
maaherran' asuinpaikka Turun linnasta Turun kaupun-
kiin ja tämä scittä antoi linnan suuruudelle ja kuului-
suudelle melkein tuolinhaawan. Linna sai estämättä
häwitll häwiämistänsä ja oli tästä lähtien lvaan sota-
miesten ja wankien asuntona. Tämän lisäksi tuli seu-

! Mllwan wuosislldan alussa tulipalo, jota sai tehdä suurta
tuhoa, ennenkuin saatiin sammumaan. Samaan ai--
kam oli myöskin „iso wihll", jolloin linna jätettiin

häwittää, miten tah-
toi. Noin w. 1840 on linna uudestaan ulkopuolelta
kalkittu, mutta näyttää saawan odottaa turhain sitä
päinmä, kansa pitää . welwollisuutcnansa
ylläpitää rakennusta, johonka niin monta suurta muis-
toa on yhdistetty. Toiwokaamme kuitenkin, että sekin päi-
wä pian koittaa, koska jo tätä nykyäkin näemme yhä suu-
remman innon cheräjäwän tutkimaan muinaisuuttamme.

Nyky-aikana ja jo monta aitaa sitten on pappi ja
linnan wllllesmanni ainoat herrasmiehet, jotka asumat
linnan muurien sisässä. Mitä lajia muut asujamet
siellä owat, kuulemme helposti., kahleitten helinästä hci-

, diin jaloistansa ja woimme arwella jo linnaan tulles-
ftmme, kun näemme portilla sotilaita wahtimiehinä.

i Jo linnan mahtllwimpinll aikoina oli siinä myös



,

22

pahantekiöitä Vangittuna. Eritenkin on muistettawa
wanhassa linnassa olewa niin kutsuttu „k 010 torni",
johonka päästiin ainoastansa pitkien kaytäwien kautta,
jotka käwiwät milloin ylöspäin, milloin alaspäin. En-
sin tultiin pimeään soikeaan saliin, jossa keski-laatti-
allll oli luukku, josta pahantekiä laskettiin alan kuu-
den sylen sywälle. Suwella riisuttiin hän paitaan
asti, mutta talwella jätettiin takki päälle. Ruuaksi
sai hän Mettä ja leipää ..kohtuullisesti". Sinne pan-
tiin ne, jotka eiwät tunnustaneet itseänsä syypääksi sii-
hen, josta syytettiin. Kauheampaa keinoa heitä pa-
koittamaan tunnustukseen tuskin olisi - löytynytkään.
Kirjailin', joka tästä puhuu, lisää, „että moni roisto
suwella kesti tätä koko wiikon, mutta talwella tuskin
kaksi tahi kolme päiwciä". Muutamat pelästyiwät jo
sen nähdessänsä niin, että tunnustiwat, mitä waan
tahdottiin. Muutamat oliwat „niin paatuneet", et-
teiwat sittekään tunnustaneet, ja muutamat „niin ilke-
ät", että päästyänsä sieltä ottiwat takaisin, mitä oli-
wat tunnustaneet? Kuka woi sanoa, kuinka monta
wiatontakin tätä hirwittäwää kiusausta sai kärsiä? Ny-
kyään owat wangit uudessa linnassa, ja wanhan lin-
nan komeat salit ja mahtawien asuinhuoneet owat muu-
tetut makasiineiksi.

Mutta ennenkuin lopetan kertomukseni, woisinko
olla puhumatta haltiasta Turun linnassa, josta ehkä
olet kuullut puhuttawan? Jo wanhoista ajoista asti
on linnan mäki tiennyt puhua haltiasta, joka muurien
sisässä martioitsee suurta raha-aarretta. Wuonna 1730
luuli eräs mies jo keksineensä paikan, missä aarre olisi,
sillä lyödessään käsiään yhteen eräässä käytämässä kuuli
hän laikun ikäänkuin hopeasta. Hän ilmoittamaan
asiaa maaherralle, joka lähetti miehiä linnaan kaima-
maan muuria ja rahastonhoitajan ottamaan aaretta
wastlllln sekä kirjurin kirjoittamaan kirjaansa rahasum-
man määrän, joka nyt oli löydettäwä. Rahanhoitaja
kyllä seisoikin määrätyllä paikalla raha-arkku auki ja
kirjuri kirja kädessä ja miehet kaiwoiwat, niin että hiki
höyryi otsasta, mutta aarretta ei kuulunut eikä näky-
nyt, Wihdoin täytyi jokaisen häpeissään mennä tie-
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hensä, ja ne kauniit unelmat, joita maaherra ja hän,
joka aarteen luuli löytämänsä, näki, raukesiwat tyh-
jään. Haltia ei niin helposti omaisuuttansa antanut.

Kaiketi hän sen talkitsee hywässä kätkyssä päiwäin
loppuun asti. Wai miten arwelet.? Ia yhtä wähän
kuin kukaan saa nähdä hänen aarrettansa, saanee hän
nähdä ukkoa itseä „sinä ilmoisna ikänä, kuuna kullan
walkeaisna".

Nyt olemme siis, lukiani, yhdessä antaneet ajatuk-
semme rientää kulumisin päiwihin silmäilemään muu-
tamia kuwauksia rakkaan isänmaamme ja sen kansan
»aiheista. Älä anna näiden muistojen kohta kadota
mielestäsi, waan uudista ne ajatuksissas yksinäisinä
hetkinä, joina päiwän työt ja wastukset unohtuwat.
Jos ties joskus sopii niille tienoille, wiiwy hetki näitä
wanhoja muuria katsomassa, niin mielituwitukses ehkä
wilkkaammin kuwllll sinulle nämät tapaukset. Nähdes-
säs onnettoman kuningas Eerikin tähän asti säilyneen
»vankihuoneen ehkä surkuttewaisuuden kyynel pujahtaa
silmästäs. Kun taas Pietari Brahen'ylen jalo
fuwa juohtuu mielees, päätä sinäkin tehdä työtä tä-
män rakkaan isänmaan hywäksi, mutta älä ainoas-
tansa päätä, waan tee se myös. Jos tarkoin mietit,
puhumatpa kehoitussllnojll sinulle siihen muinais-muis-
totkin, joiden tulkkina paitsi muita owat Turun
linnan wanhat muurit.
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