Porvoon kaupunki.
(J. Knutson.)

Niin, mointa kylää, jolla on ollut kaupungin-oikeudet jo viidettä
sataa vuotta, sopii muitten syystäkin kunnioittaa.
Merkillinen ja hyvinkin merkillinen on tuo vähäinen ja mitätön
Porvoo sen kautta, että siinä on ollut aineellisten toimien rinnalla edustettuina henkisiä rientoja niin runsaissa määrin kuin tuskin missään
muussa pikku kaupungissa. Samalla kuin Porvoo välittää jotenkin laajaa kauppaa sisämaan ja saariston kanssa, samalla on Porvoossa 165
vuotta ollut vaikuttamassa sen muinoin hyvin kuuluisa kymnasi. Samalla kuin se vuosittain lähettää ulkomaille niin paljon metsäntuotteita,
että niitä riittäisi pikkukaupungin rakentamiseen, lähettelee se samalla
Suomenmaan kirjamarkkinoille yhden etevän kirjallisen teoksen toisensa
perästä nuorta suomenkielistä kirjallisuutta.
Tuo hiljainen ja syrjäinen Porvoo on myös ollut laajan hippakunnan pääkaupunkina hamasta vuodesta 1721, jolloin piispanistuin Wiipurista muutettiin sinne.
Mutta ikuinen kunnia tuolle mitättömälle Porvoolle on se, että
Suomenmaa, uusiin valtiollisiin oloihin joutuneena, näki ensimmäiset
Valtiosäätynsä siellä koolla merkillisenä vuonna 1809.
Mutta jospa Porvoo olisi pienempi ja syrjäisempi kuin se onkaan;
jospa piispanistuin siirrettäisiinkin sieltä takaisin Wiipuriin ; jospa Porvoolla ei olisikaan rautatietä eikä vilkasta höyrylaivaliikettä, niin on
Porvoo kumminkin aina oleva kuuluisa Runebergin, laulusankarin,haudanvartijana. Porvoossa tämä runokuningas eli, Porvoosta hän parhaimmat teoksensa julkaisi ihailla oman kansan, ihailla muukalaistenkin.
Porvoossa tämä suuri Suomalainen eli vuodesta 1837 kuolemaansa asti,
joka tapahtui vuonna 1877 toukokuun 7 päivänä.

Äjp^ieni Porvoo, hiljainen Porvoo, syrjäinen Porvoo ...

Siinähän Porvoo paran alituiset kunnianimet. Eikä ne perättömiä
olekaan, sillä ei se Porvoo suuri ole eikä mahtava, eikä se pauhulla ja
melulla maailman huomiota puoleensa vedä. Rautatie sillä kyllä on ja
höyrylaiva-liike, mutta maaseutu-kaupunkina se vaan on, jos mikään.
rakenEikä siinä ole upeita rakennuksia, tuommoisia
nuksia, joilla nykyjään kaupunkien arvoa mittaillaan.
Eikä tuo pieni kaupunki pienen Porvoon-joen suussa kumminkaan
ole viimeisiä Suomen kaupunkien joukossa.
Mitä ensinnäkin ikään tulee, saavat monet monituiset muut kaupungit meillä kunnioituksella tervehtiä sitä, kuni konsanaankin vakavata vanhusta nuorukaiset. Jo kauan sitten, keskiaikoina jo, poikkesivat Hansa-liiton laivat tänne tekemään kauppoja, tuoden ulkomaan tavaroita ja vieden Suomen luonnontuotteita. Tosin on uusi osa kaupunkia' ruvennut levitteleimään uudenaikuisesti suorine katuineen, puistoineen, esplanadeineen, somine rakennuksineen, mutta vanha Porvoo
se kumminkin osaa kertoa kauan menneistä ajoista, jolloin kaupunkilaiset pyrkivät asettumaan niin likeikkäin, kuin mahdollista, ollaksensa
vaaran aikana toistensa tukena ja turvana. Sitä kertovat vielä vanhan
Porvoon koukeroiset kadut, joista yksi ja toinen kiertää sinne, kiertää
tänne ja vihdoin pysähtyy kokonaan, käskien matkamiestä menemään
sinne, mistä oli tullutkin. Kuinka oli mahdollista, arvelee matkamies,
seisoessaan tuommoisella kapealla kadulla, kuinka oli ihmisten mahdollista päästä ajopeleissä toistensa sivuitse tällaisilla kaduilla, joissa hädin
tuskin yhdetkään ajoneuvot pääsevät kulkemaan? Eikä muistakaan
matkamies, että silloin oli tapana pitää moisten kapeitten katujen kummassakin päässä vartijoita, joista toinen aina antoi merkin toiselle, milloin joku oli kadulle ajamassa. Jos siis toisestakin päästä oli joku tulossa, niin sai hän kiltisti odottaa. No niin, se oli noina vanhoina
aikoina, jolloin ihmiset vielä osasivat odotella, jolloin ei ollut jokaisella
niin päätöntä kiirettä kuin nyt.

JUHANA KNUTSON.
Syntyi 28 p. syyskuuta 1816 Ruotsinmaalla. Opiskeltuaan maalaustaidettaTanskassa ja Ruotsissa,, siirtyi vuonna 1840 Suomeen, jossa on ollut piirustuksen opettajana
vuodesta 1844. Harjoitellut ulkomailla sekä meri- että maisemamaalausta. Sangen tuottelias maalaaja. Palkittu Suomen yleisessä näyttelyssä v. 1870.
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KANSAA WAASAN SEUDULTA.

Maakansaa Waasan seuduilta.
(A. v. Becker.)

Ja jos käyt Pohjan iiärihin,
Laelle tuiman tunturin,
Yht' ihanaa siell' oisi,
Ja jos sa rannan aukean
Näet Pohjanlahden huuhtoman,
Niin rohkeutta loisi
Sinulle Suomi rintahan.
J. L. RUNEBEKG.

rantamilla, niin Suomenlahden kuin Pohjanlahden rannoilla, asuu kansa, joka jotenkin suurissa määrinluonteensa puolesta
eroaa sisämaan kansasta. Meri, joka milloin ihanana, milloin hirmui— meri, joka leppeänä sekä
sena levittelekse rannan asukkaan silmissä,
vihaisena antaa rannan asukkaalle ravinnon ja on hänen toimeentulonsa
— tämä avara
lähteenä tisein yksin-omaisesti, usein suureksi osaksi;
meri on painanut leimansa rannan asukkaan luonteesen :sekin on vilkas,
sekin osaa innostella, sekin osaa nauttia elämän onnea, mutta osaa
myös synkistyä ja murtaa suuta, murtaa päätä, murtaa mustoa haventa.
Sisämaan mieheen sitä vastoin on kotilammen tyyneys ja viljavainioiden hiljainen lainehtiminen ja metsäin taikaperäinen lumous synnyttänyt hiljaisuutta, hitaisuutta, pitkämielisyyttä. Kaikissa hänen toimissaan ja yrityksissään näkyy selvästi pitkällinen edelläkäynyt harkinta.
Hitaasti hänen pitkämielisyytensä vähenee, mutta kun se kerran on lopussa, niin hänen suuttumuksensa ei ole vähällä leppynytkään.
Tämä luonteiden erillaisuus ei kumminkaan ole niin suuri ja räikeä, etfei rannan asukasta ja sisämaan miestä sittenkin tuntisi saman
maan kansaksi. Rannan asukas on hilpeä, ei kumminkaan kevytmielinen; hän on nopea päätöksissään, olematta siltä hetken lapsi. Sisämaan
mies on hidas, ei kumminkaan saamaton; hän ei uusiin puuhiin heti
tartu, mutta ryhdyttyään niihin vihdoin, ajaa hän asiansa johdonmukaisesti perille. Samoja Suomalaisia he ovat, niin rantalainen kuin salolainenkin. Nuo erillaisuudet ovat vain saman pohjavärin eri vivahduksia.
Lähinnä rantalaisia ovat luonteeltaan ne sisämaan asukkaat, joitten
kotona ovat Pohjanmaan avarat, aukeat maat. Pohjalaisen luonne pyr-

kii levitteleimään niinkuin hänen maansakin. Siitä tuo tunnettu vilkkaus, reippaus ja levoton toimeliaisuus. Pohjalaisen, niin miehen kuin
naisen, tuntee kookkasta vartalostaan ja vielä selvemmin laihakkaista,
mutta hyvin tarkkarajaisista, jäntevistä kasvoinpiirteistä. Pohjolaiset
ovat koko Suomen maassa tunnetut erittäin ahkeroina ihmisinä. Naiset ovat kuulut voimastaan ja kestävyydestään: raskaimpiakin töitä tekevät siellä naiset miesten rinalla. Hämäläinen ja Savolainen ei malttaisi olla myhäilemättä, nähdessään vaimo-ihmisen kyntävän, mutta
hänpä osaa kyntää niin kauniita vakoja, että kateeksi käy miehisenkin
miehen. Kätevyydestään kaikenlaisissa kotiaskareissa, semminkin kirvesmiehenä, on Pohjolainen kaikkialla tunnettu. Niinpä näkeekin kaikissa suurissa tekeillä olevissa puurakennustöissä ainakin jonkun pohjolaisen nalkuttelemassa hirttä.
Näitten hyvien ominaisuuksien rinnalla on Pohjolaisen luonteessa
kumminkin muutamia pahojakin puolia, jotka kumminkaan eivät ole
sitä laatua, ettfei yhä kasvava sivistys ja kansallisen itsetunnon kohoaminen saisi niitä hälvenemään. Pohjan puukkojunkkarit" se ei todellakaan ole mikään kaunistava liikanimi kokonaisen maakunnan väestölle.
Ja tämän liikanimen ovat sille tuoneet nuo alin-omaiset tappelut yksityisten, jopa koko kyläinkin, välillä, joissa usein on aseena joko aidan
seipäät tahi, ja useimmitenkin, terävä puukko, ja joitten seurauksina
ovat niin lukemattomat murhat. Siitä ei ole vielä montakaan vuotta,
kun kuulimme lukkarin eräässä Pohjanmaan pitäjässä valittavan, ettfei
pitäjässä ollut niitä häitä tahi muita kemuja, joitten jälkeen hänen ei
olisi täytynyt paikkailla puukkojen tekemiä jälkiä. Syy näihin verileikkeihin, joista niin useinkin on joutunut toinen lautoihin, toinen rautoihin," on kaikkein useimmissa tapauksissa joutava sanakiista: sana
sanasta, kaksi paraasta. Kuinka viinalla tässä kohden on ollut tehokas tehtävänsä, on sanomattakin selvä.
Tätä pahaa puolta tuossa muutoin niinkunnioitetussa Pohjalaisessa
ei ole tarpeeksi usein puheeksi otettu. Päin vastoin koetetaan monasti
tämän ruman kuvan ylitse vetää harsona se lause, että tämä muka todistaa Pohjalaisen uljasta mieltä ja kuumaa verta. Toiset taas pyytä-

—

"

vät kietoa useita näistä kuvista jonkinlaiseen romantisuuden verhoon:
mainitaan pari sanaa mustasukkaisuudesta, myhähdetään ja kohautetaan
olkapäitä. Mutta paha ei sillä hyväksi muutu. Jos itsensä hillitseminen on' siveellinen avu, niin itsensä hillitsemättömyys onarveluttava siveellinen pahe. Sehän toki lienee selvä. Mutta, niinkuin jo edellä
sanottiin,' toivottava on, että nouseva sivistys, jonka hyviä vaikutuksia tässäjkohden nytkin jo näkee, on yhä vähemmäksi ja vähemmäksi
poistava tämän epäkohdan.
Toinen 'paha puoli on astunut esiin vasta viime aikoina, ja se on
tuo arveluttaviin määriin kohonnut maasta-muutto. Kokonaisia perhekuntia Pohjanmaalta, useampia kymmeniä henkiä yhtä haavaa, lähtee
tuon tuostakin kotimaastansa, siirtyäkseen muille maille, tavallisimmasti Amerikaan, parempain päiväin toivossa. Maassa semmoisessa kuin
Suomenmaa, jossa ei luulisi tulevan kelienkään ahdasta asua, on tuom-

moiseen kevytmieliseen maasta-muuttoon syynä suuri kansallistunnon
on
puute. Suomenmaa tarvitsee vielä jok'ainoan lapsensa, sillä paljon
niin
Tässäkin
kohdassa
liian
vähän.
työvoimia
työtä tehtävänä, mutta
muodoin on kansansivistyksen johtajilla, kirkolla ja koululla, avara työmaa edessään
ADOLF von BECKER.

Syntynyt Helsingissä 14 p. elokuuta 1831. Isä oli Suomen kirjallisuuden historiassa tunnettu yliopiston opettaja Reinhold von Becker. Maalari A. v. Becker suoritti

ylioppilastutkinnon 1848, kävi sittemminlain-opillisen tutkinnon ja palvelijonkun vuoden
piirusTurun hovioikeudessa, Wasta 25 vuodeniässähänrupesiTanskassa harjoittamaan
Courbefin,
ja
myöhemminParisissa
tusta ja jatkoi sitten opintojaan Diisseldorffissa
Coignetfin', Hebertfin ja Bonnafin johdolla. Tehnyt laveita matkustuksia melkein kaikissa Europan maissa. Etevä laatumaalari ja palkittu useammilla palkinnoilla. Ollut
vuodesta 1869 yliopiston piirustuskoulun johtajanaja saanut sen hyvään kuntoon.

Wiipurin kaupunki.
(B. Reinhold.)

Aika linnat liitteleepi,
Aika vallit vahvistaapi
Myöskin muuttaapi muruiksi.
Aika kaupungit kutoopi,
Aika poroks' poltteleepi.
Pentti Lyytinen.

"!K%| iinä aikoina jolloin vanhalla Torkelinlinnalla ei ollut vielä puoltakaan
'*"
aikoina, jolloin katolilaisuus vielä oli

nykyisestä iästänsä; niinä
voimassaan meidän maassa, ja jolloin "Viipurissakin oli kaksi eri luostaria ; niinä aikoina seisoi kauniina kevät-iltana nuori tyttö nykyisuojustaen
sen Tervaniemen nenässä. Siinä hän seisoi ja, kädellään
oli
hän jonpäättäen
silmiänsä, katseli Uuraan salmea kohti. Puvustansa
venheellä,
joka oli
kun rikkaan Wiipurilaisen porvarin tytär. Pienellä
niemelle.
rannassa, oli impi nähtävästikin soutanut kaupungista tälle

—

Oli huhtikuun alku. Wiipurin lahti oli vasfikään heittänyt päältään jääpeittonsa. Mutta meri Uuraan salmen ulkopuolella oli jo aikaa
sitten ollut vapaana talven kahleista. Wieno etelätuuli leikitteli tytön
keltaisten suortuvain kanssa, mutta kasvot olivat murheelliset, ja illan
riutuva päivyt ikäänkuin viivytteli mailleen menoansa: se olisi niinmielellänsä nähnyt nuo kauniit kasvot iloisina jälleen.
Kaupungista päin läheni pieni purjevene. Sitä eivät immen silmät
katselleet. Ne olivat yhä kiinnitettyinä Uuraan salmeen. Odottiko hän
mitä?
Purjevene tuli hyvin lähelle. Siinä istui yksinäinenharmaamunkki.
Jos neitonen ei ollut huomannut tulijaa, niin oli tämä sen sijaan lakkaamatta katsellut tyttöä. Hän oli noin 50 vuoden iässä oleva mies,
Harmaa, karkea puku pääkaapuineen ja nuoravöineen tiesivät hänessä
munkkia, mutta hänen kaunispiirteiset, viisaat kasvonsa jaylevä otsansa
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kyistä, ja toiselta puolen haasteltiin, kuinka Venäläiset viime talvena
olivat hyökänneet linnaa vastaan, mutta kuinka jää oli pettänyt heidät
ja kuinka he olivat ankarasti saaneet selkäänsä, Ryssät nimittäin. Saksalaiset ylistelivät Suomen poikain urheutta, ylistelläksensä tulevana
vuonna kenties Ryssäin urheutta, jos linna silloin sattuisi olemaanhei-

ilmaisivat miehellä ennen olleen kirkkaampiakin päiviä kuin mitä hänellä nyt luostarin muurien sisässä oli tarjona. Veden hiljainen loiske
purren laitaa vastaan kuului vihdoin immen korviin. Hän käänsi päätänsä venettä kohti ja säpsähti.
—
siinä, rippi-isä?"
— Tekö
Rauha sulle lapsi!" vastasi munkki, laskien purjeen alas. Taas
suruissasi, vai kuinka?"
Tyttö ei vastannut.
—
jotakuta", jatkoi munkki.
— Sinä odotat
tässä seisoskelen, isä", vastasi tyttö vitkaan.
— Muutoin
nEt puhu totta lapsi. Sinä odotat Sehwalbe laivaa".
Puna lensi tytön poskille.
— Ja laivalla tulee
Hans Vogel aarteinensa taas", jatkoi munkki,
ja omituisen terävästi hän katsoi tyttöön.
Kalpeaksi kävi äkisti tytön posket, ja luoden rukoilevan katseen
munkkiin hän huusi:
Isä, ja jos niinkin tekisin, niin onko siinä mitään pahaa?"
Munkki veti purjeen ylös.
—
Jumala olkoon sinulle laupias!" virkkoi hän.
Vene poistui hiljalleen munkin hyräillessä:

dän hallussaan.
Porvarit ja maaseutulaiset arvostelivat laivan lujuutta ja koettelivat arvata paljonko koko sen lasti taas maksaa, ja paljonko Sipi Saksa
taas voittanee, senkin saksa.
— Tuleeko tämä laiva vielä uudestaan tänä kesänä?"
— Kuuluu syksyllä taas tulevan".
—
omissa lämpösissään!"
— Pysyisi
„
Niinpä niinkin!"
— »Käy vielä niinkuin toissa vuonna, kun meri meni äkisti jäähän,
ja laiva sekälmiehet saivat olla talvea koreasti täällä."
— nVai koreasti?"
— «Kaikkea muuta! Varjele laupias Isä noista kesteistä! Eihän
niistä muuta kuin kiusaa ja harmia!"
Niin, niin! Oli sekin elämää! Hyväinen aika! Entäs mitä se
teki se pitkä merimies, se musta pihkasilmä".
— Niin, se Pirkkenholtsi."
—
Juuri sama mies, sama Prikkenholsti. Lintulan tytärtä näet
kosi aivan täyttä totta, ja vihkiäisetkin olisi jo pitänyt pitää, niin —
silloin mies karkas!"
nKarkas kuin konna! Ja vielä nainut mies, näethän!"
— Ai,
ai, ai, ai!"
Kunnon porvarit pyörittelivät päätään ja laivaan katsahtaen viittasivat kädellään. Se merkitsi niin paljon kuin :kyll' on sinuakin koko
kapine!
Samassa kumahti tuomiokirkon kello
„Veikkoset! Tänäänhän haudataan Ronkasen vanhaa rouvaa, ja
koululla haudataankin!"
Samalla hetkellä oli saksalaiset kestit ja Prikkenholstit jääneet
unohduksiin. Kaikki riensivät tuomiokirkkoa kohti katsomaan rikkaan
rouvan hautajaisia.
Hautajaissaatto tavattiin Sipi Saksan talon kohdalla. Sipi porvari
seisoi puotinsa ovella hippalakki toisessa kädessä ja toisella hurskaasti
ristien silmiänsä. Mutta koulupojat veisasivat latinalaista virttä:

—

—

Non opus summi pereat Magistri *)

—

Kahden päivän perästä seisoi kaupungin rannassa Torkelin linkauppalaiva Schwalbe", täynnään ulkomailta tuotuja humaloita ja verkoja ja suoloja ja viinejä kuuluisalle suomalaiselle kauppamiehelle Sipretti Lyytikäiselle. [Niin, Lyytikäinen oli
hänen sukunimensä, ja Sipretiksi (Sigfridiksi) oli pappi hänet ristinyt,
mutta hänen mieheksi vartuttuaan ja vakinaiseksi kauppiaaksi Wiipuriin
asetuttuaan, katosi häneltä tämä pitkä nimi, silläkansa oli antanut hänelle
sangen lyhyen nimen Sipi Saksa"]. Kansaa ja sotamiehiä tungeskeli
laivan ympärillä. Schwalbe" oli vanha tuttava, ja siksi moni huovi
rohkeni astua laivan kannelle tervehtimään tuttaviansamerimiehiä. Siinä
sitä toiselta puolen kerrottiin ulkomaan ihmeistä ja tavattomista myrsnan vastapäätä suuri saksalainen

—

*) Herra, älä ota kättäsi pois hänen päältään!
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mii ja kihisee kuin vimmattu, ja joka on kutkuttanut niin Euotsinkuin

Qvidnam sibi saxa cavata,
Qvid pulchra volunt monumenta?
Ees, nisi quod creditur illis,

—

Venäjänkin ruhtinasten kulkkua!"

Non mortua, sed data somno!

Vogel.

yainiin? Vai et sinä kuullut? Kuules, Hans Vogel, sinä senkin Saksan tarhapöllö! Kunhan et vaan olisi ollut yhdessä liitossa heidän kanssaan! Ettekös te kuulleet, kuinka he lauloivat ihan näin, ihan
näin:

Mutta tuskin oli ruumissaatto kulkenut ohitse, kun Sipi Saksa vihan
vimmassa heitti hippalakkinsa maahan, polki sitä jaloillaan ja noitui

ja sylki.

— »Tämä

Mutta mitäs ihmeitä he ovat tehneet?" kysyi viimein Hans

on hävytöntä!" toruili hän ja syöksi tuota pikaa huo-

Mitä nyt Sipi Saksa taas vahtaa '(
Ja pulskia punttia meinaa?
Mies, niistä tuo nenä, se pillis!
Älä mnlkota niin tätä suuntaa!

neesensa.

Hans Vo^el oli karannut toiseen huoneesen, saadaksensa nauraa
ehdoltansa. Maria parka seisoi aivan neuvotonna. Muttamunkki koetti
viihdyttää Sipiä, selittäen hänelle asian oikeata laitaa, ja määräsi hänelle
rangaistukseksi kiivaudesta ja solvaamisesta 20 pater noster'ia ja 20 ave
Mariaa.

Täällä oli sillä aikaa Schwalbe'n" päällikkö, Hans Vogel, istunut
kertoilemassa hauskoja tarinoita Sipi Saksan kauniille Maria tyttärelle.
Hän olisi ehkä kauniimpiakin haastellut, mutta tytönrippi-isä, harmaa
munkki, sanaakaan sanomatta, piti kotkansilmiänsä teroitettuina lavertelevaan mieheen, joka tuosta tunsi kielensä ikäänkuin sidotuksi. Kesken jotakin hyvin hauskaa tapausta Biscayan lahdessa, syöksi isäntä
tupaan.
Munkki nousi ja tervehti häntä.
B,a<uha sinulle, poikani!"
— Kylläpä tässä on rauhaa tarviskin, hyvä isä, sillä teidänkoulupoikanne ne riistävät rauhan jokaiselta kunnon porvarilta! Ihan tässä
menee rauha ja tässä menee kärsimys ja tässä menee ." ja punainen
hippalakki meni lattiaan.
— Mutta mitä on tapahtunut?" kysyivät munkki ja Maria yhdestä
n
suusta.
Hans Vogel ei kysynyt mitään, sillä hän oli niin hämmästynyt
Sipi Saksan vimmaisesta ulkonäöstä, että oli vetäytynyt nurkkaan.
— Vai mitä on tapahtunut? Ettekös te kuulleet, kuinka ne pein
jakkaan pojat lauloivat ..."
— Poikani!" varoitti munkki. Älä sadattele heitä! He olivat
hurskaassa toimessa!"
„Mutta minäpä, koira vieköön,sadattelen niinkin! Sadattelen
niinkin, hyvä isä! Sillä ne pojan retaleet hekin sadattelivat ja julkisesti
pilkkasivat minua, jaa, jaa, juuri minua! Ja ellen minä kosta noille pakanoille, niin haljetkoot; mun kellarissani kaikki tynnyrit, jotka ikinä
ovat sisässään säilyttäneet parasta Espanjan viiniä, juuri sitä, joka hel-

—

Kesäkuussa kynti nSchwalbe" jälleen Wiipurin lahtea, matkalla
Saksaan. Hans Vogel'in vieressä seisoilaivan kannella Lyytikäisen kau— Tuomiokirkon tornissa seisoi yksinis Maria, nyt Maria Vogel'ma.
näinen harmaa munkki, seuraten silmillään pois kiitävää laivaa. Se katosi vihdoin Uuraan salmeen. Munkki huokasi syvästi ja pyhkäsi kyynelen silmästänsä.
Monta viikkoa sen jälkeen piti munkki ankaraa paastoa, valvoi ja
rukoili ja kidutti itseänsä.
Munkki parka! Katosiko sinulta rippilapsesi kanssa viimeinenkin
—
rahtunen maallista onnea? — — — — — — — — — —

..

■

—

■

Siitä ovat monet vuodet kuluneet. Wiipuri on edistynyt kaikin
puolin. Missä saksalaiset Schwalbe't" ennen seisoivat, kihisevät nyt
suuret ja pienet höyrylaivat. Missä ennen hurskas munkki astuskeli
yksinään, mietiskellen maailman turhuutta, siitä kiitää nyt höyryhepo,
kimeästi vihellellen. Lyytikäiset ovat kadonneet ja sijaan tullut suuria
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kauppahuoneita. Uuraan salmi on usein mastometsänä, ja sen kautta
kulkee ulkomaille lautoja ja lankkuja ja muuta puutavaraa joka vuosi
enemmän kuin mistään muusta Suomen kaupungista. Muinaista Wiipuria muistuttavat enää vanhan kaupunginkapeat kadut, Torkelin vanha
linna, jonka iästä ei paljoa puutu 600:an vuoteen, japaikottain vielä jäljellä olevat vallit. Niin, onhan se entinen tuomiokirkkokin jäljellä,
mutta se on Venäläisenä jauhoaittana, ja tässä tuomiokirkossa" lepäävät Mikael Agrikolan luut

kään, oliko hän Venäläinen vai Ruotsalainen. Hänen ympärillään liehui parvi Viipurin s'lhäisiä teikareita, joille paronitar makeasti hymyillen ilmoitti tyytyväisyyttänsä Viipurissa-olosta.
«Täällä on", sanoi hän, fomt comme ohez nous!" (kaikki samoin
kuin meillä).
Saattajat olivat hyvillään.
—
Aber wir haben doch auch \vas ganz echt, echt Nationales!"
virkki muuan teikari. (Mutta onpa meillä sentään jotakin peräti kan-

-

....

— Nun?" kysyi Razow'in rouva.
Teikari otti palvelijansa kädestä kauniin korin, jossa oli vasta
"Wiipurin rinkeleitä.
— Ayeztuotuja
la bonte!" (Olkaa hyvä!) Dies sind ganz perfect natio-

sallistakin).

Rautatien asemalla soitettiin toista kertaa. Ensimmäisen luokan
odotussalissa oli paljo väkeä ja uutta yhä tuli. Kieliä haastettiin kaikkia, paitsi suomenkieltä, joka oli väistynyt toiseen päähän rakennusta.
Paronitar Razow oli odotussalissa, matkalla Tukholmasta Pietariin
tahi Pietarista Tukholmaan, — en varmaan tiedä, enempää kuin sitä-

nale Sachen!" (Nämä ne vasta kansallista ovat!)
—
Merci!" (Kiitos) virkkoi paronitar myhäillen ja viittasi palvelijaansa ottamaan vastaan nämä ganz perfect nationale Sachen!"

Tammisaaren kaupunki.
(O. Kleineh.)

paisiakin, jos ylipäänsä kahta näin erillaatuista asiata käynee yhtfaikaa
ajatteleminen. Ja nämä kaksi asiaa ne kumminkin ovat ainoat, jotka
kannattavat Tammisaaren kuulua ja mainetta. Ottakaas pois siitä seminari ja kilohailit, niin tuskin jää jäljelle muuta kuin „tammet", jotka

Silloin, näet, kysyi kuningas Kaarle XI oppineiltaanmistä
syystä aurinko Torniossa Juhannuksenaeilaske. Siihen he vas-

tasivat ei tahtovansa epäilläasiantodellisuutta,koskakuninkaallinen majesteetti itse oli sen muka nähnyt; mutta syytä semmoiseen ihmeesen eivät taitaneet millään muotoa selittää.

nekin jo kuuluvat menneesen aikaan.
Tammisaaren kilohailien historia alkanee yhtä kaukaisesta muinaisuudesta kuin koko tienoon asutuskin, ja niitten arvo ja maine, toisin
sanoen niitten erinomaisen hyvä maku, on varmaankin tunnettu kaikkialla Suomessa.

J. Krohn.

iufifieni ja vähäpätöinen on Tammisaarenkin kaupunki.

Suuri Suomenniemi, kuullessaan siitä puhuttavan, ajattelee korkeintaan kahta asiaa:
joko Tammisaaren seminaria tahi Tammisaaren kilohaileja, taikka kuin-
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Taivaan kannelta poistui silloin tiheä verho, ja ihmissilmälle aukeni
siellä uusia maailmoita. Kuudennentoista vuosisadan lopulla keksittiin
kaukoputki eli kiikari yhfaikaa sekä Hollannissa ettäItaliassa. Vuonna
1609 ojensi italilainen oppinut Galileo Galilei ensi kertaa kaukoputken
taivaan kantta kohti, ja siitä pitäin alkoi tähtitieteelle uusi aika: tieteelle uusien voittojen aika ja ihmiskunnalle uusien nöyryytyksienaika.
Jumala oli avannut luonnonkirjastansa uuden lehden ihmiskunnan lukea ja hämmästyä Hänen suuruuttaan.
Näinä aikoina eli Suomen ensimäinen tähteintutkija, Sigfrid Aron
Forsius, sittemmin Tammisaaren kirkkoherra. Hän oli syntynyt Helsingissä, ja tämän syntymäkaupunkinsa mukaan hän otti nimensäkin.
(Helsingin latinalainen nimi näet on Helsingforsia ja myös Forsia.)
Tutkittuansa jumaluus-oppia sekä suure- ja luonnontieteitä Saksanmaalla,
vihittiin hän Turussa papiksi noin v. 1600 ja nimitettiin Kaarlo herttuan hovisaarnaajaksi. Taitavana tiedemiehenä lähetettiin hän sitten oppineen lähetyskunnan jäsenenä Lapinmaata tutkimaan ja nimitettiin Kemiön pitäjän kirkkoherraksi. Oltuaan sittemmin tieteellisiä tutkimuksia varten jälleen Saksanmaalla, palasi hän v. 1606 kotia. Mutta nyt
tehtiin häntä vastaan syytös petollisista hankkeista Sigismundon puoluelaisena. Kärsittyään kovaa vankeutta vuoden päivät, pääsi hän jälleen
vapaaksi ja nimitettiin tähtitieteen professoriksi Upsalaan. Tähtitiede siihen aikaan ei ollut sama kuin nyt. Se ei ollut pelkkää luonnon-ilmiöiden tutkimista tähtimaailmassa, vaan sen päätarkoituksena oli tähtein
liikunnoista ja keskinäisistä asemista ennustella ihmisten ja valtakuntain vaiheita maan päällä. Tämmöisen astrologiaksi sanotun
professoriksi nimitettiin nyt Forsius. Mutta vaikka astrologia koettikin
tähtimaailmain kautta nostella tulevaisuuden verhoa, niin tuli se tähtien liikuntoja tutkiessaan, moneen tieteelle hyödylliseen havaintoon ja
keksintöön. Sanalla sanoen astrologit olivat myös luonnontutkijoita.
Tämmöinen luonnontutkija oli Suomalainen Aron Forsiuskin, jolla sen
ohella oli tavattoman paljo tietoja muillakin aloilla, ja siitä syystä oli
tunnettu sekä omassa maassa että ulkomaillakin. Forsius myös oli ensimmäinen almanakan-tekijä Ruotsin valtakunnassa. Hänen ensimmäinen almanakkansa ilmestyi vuonna 1608 Tukholmassa. Sitäpaitsi julkaisi
hän useita tieteellisiä teoksia.
Kova kohtalo vaivasi kuitenkin tätä kuuluisata miestä. Vuonna
1615 pantiin hän, ennustustensa tähden syytöksenalaiseksi,menetti virkansa ja joutui kurjuuteen. Raseporin herra, Sten Leijonhufvud, jolla

Tammisaaren seminari sitä vastoin on iältään vielä lapsi. Se perustettiin vasta 16 vuotta sitten, vuonna 1871, nais-opettajain valmistamista varten Suomenmaan ruotsalaisiin kansakouluihin. Itsestään selvä
on, että hiljainen Tammisaaren kaupunki tämän oppilaitoksen kautta
rupesi elämään virkeämpää henkistä elämää. Ainakin on kaupunki saanut oman kirjapainon ja oman sanomalehden.
Pari vuotta seminarin perustamisen jälkeen oli uusi aika koittaa
Tammisaarelle. Kilpailu, ja ankara kilpailu, oli syttymässä sen ja nuoren Hankoniemen kaupungin välille. Tämä tapahtui muistossamainion
Hankoniemen radan hankkimisen aikana. Tammisaari oli jo pyrähtää,
mutta sikseen se pyräys vaan jäi, ja nuori Hankoniemi se kasvaa
ja vaurastuu Tammisaaren ylitse ja ohitse, joll'eihan vaurastunekaan niin mahtavaksi kuin oli luultu niinä aikoina, jolloin Hankoniemen rataa arveltiin jonkinmoiseksi sammoksi, joka oli tuottava maalle
viljalti onnea, toisin sanoen rikkautta. Tammisaari ei kumminkaan jäänyt tästä valtaväylästä osattomaksi. Hankoniemen rautatie pyhkäisee,
ohi mennessään, Tammisaarenkin äärtä, ja pikkarainen Tammisaari on
tästä iloinen kuin lapsi, joka tuon tuostakin saa hyvän sedän hevosella ajaa körötellä.
Pienenä ja hiljaisena on Tammisaari pysynyt ikänsä kaiken, eikä
ikä
niin vallan lyhykäinen olekaan. Kaupungin-oikeudet se sai jo
sen
vuonna 1546, ja on siis lähes 3V2 vuosisataa vanha. Sitä ennen se oli
ollut kauppalana jo 14:nesta vuosisadasta aikain. Sen suojelijoina ja
turvaajina olivat läheisen Easeporin linnan isännät, semminkin LeijonhufvucTin mahtavat kreivit. Tämä suojelus ja turva oli kumminkin hyvin usein omituista laatua, semmoista nimittäin, että korkeat suojelijat
kettivät suojeltaviansa minkä ennättivät.
Kaupungin asema on sangen kauniilla paikalla, niemellä, jota suolainen meri huuhtelee kolmelta taholta. Kaunis on näköala kaupungista lahdelmalle, ja somalta näyttää kaupunki merelle pienine taloineen, jotka ovat aivan kuin uponneet puutarhoihin.
1

Vaan menkäämme ajassa lähes kolmatta vuosisataa takaperin! Silloin tehtiin Europassa yksi suurimpia ja merkillisimpiä keksinnöitä.
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SILAKAN PYYNTI UUDELLA MAALLA.

oli patronati-oikeus Tammisaaren seurakunnassa, kutsui hänet vihdoin
Tammisaaren kirkkoherraksi, ja tässä toimessaan Forsius pysyi kuolemaansa asti joka tapahtui vuonna 1627, puolitoista vuosikymmentä ennen Galilein kuolemaa. Täälläkin tutki hän tahteja, Tammisaaren
Myllymäki tähtitorninansa ja yksinkertaiset koneet apunansa.

OSKAR C. KLEINEH.

Syntynyt 18 p. syyskuuta 1846 Helsingissä. Isä oli Saksalainen, äiti Suomalainen.
Opiskeli Diisseldorffissa ja Karlsruhessa sekä Parisissa ja harjoitteli erittäinkin merimaalausta Pietarissa. Suomen paras merimaalari. Paraimpain taulujensa aiheet ottanut Bretagne'sta Franskanmaalla ja Norjasta. Saanut useita palkintoja.

Hailinpyynti Uudenmaan saaristossa.
(B. Lindholm.)

Ja voitost' teline kiihon saa,
Se myrskyt irti kiskoo;
Ja laineit' tuuli kuohuttaa,
Ja venhett' aallot viskoo.
Mut' purjeit' taidoin käytä vaan,
Niin tyyneen pääset satamaan.
P.

Cajander.

puolisko Suomea sanoo hailiksi sitä kalaa, jonka nimi läntisessä puoliskossa on silakka. Silakaksi taas sanotaanitäisessä Suomessa yhteisellä nimityksellä kaikkea suolakalaa.
Haili on meillä joka mökissä tunnettu ja mieluisa särvin. Niissä
tienoin sisämaata, missä muikkuja (rääpyksiä) on runsaasti saatavissa,
on haili vähemmin yleinen. Haili kutee pitkin kesää, liikkuen äärettömissä parvissa Itämeressä sekä Suomen- ja Pohjanlahdessa. Ahvenanmaalla, Turun ja Uudenmaan saaristoissa se on rannan asukasten pääja miltfei ainoa elinkeino.

— No

maisteri" sanoi minulle isäntäni, jonka luokse olin muuttanut
kesäksi Uudenmaan saaristoon. nLähdettekö tänään verkon laskentaan?"

—

Lähden mielellänikin," vastasin minä sillä tämä rantanuotan
veto alkaa käydä hyvin yksipuoliseksi."
Ja todellakin! Joka päivä aina samat apajalle soudut, samat köyden vääntämiset, samat nuotiovalkeat ja rantakalan syönnit, ja ennen
— niistä olin jo saanut tarpeekseni.
kaikkia niukka saalis,
Päivällisen jälkeen läksimme, minä neljäntenä miehenä, ulapalle.
Erään kallion kohdalla laskettiin ensin seisovat verkot. Ne pantiin noin
10 sylen päähän toisistansa aivan vaakasuoriin linjoihin, kiinni molemmista päistä. Minua oudostutti tuo verkkojen laskeminen niin lähelle
toisiansa samaan suuntaan, mutta veneväki naurahti vain.
— Odottakaas huomiseen," virkkoivat he.
Ennen yötä laskevat
muut verkkojansa vielä meidän verkkojen väliin, ja kalaa tulee, jos vaan
on tullakseen!" (Sittemmin sain nähdä miesten sanat toteutuneiksi.)
Alkoi jo olla ilta kun läksimme yhä enemmän ulapalle, ja vasta
—
kaukana seljalla laskettiin verkot, 3 5 syltä korkeat, useampia yhteen
jataan. Viimeinen verkko kiinnitettiin veneesen, japurjeet laskettiin alas.
Tuulen ja merenvirtain oli määrä kuljettaa meitä minne tahtoivat joko
hailiparven päälle tahi ohi. Onnen kauppaa on kalamiehen toimi kerrassaan!
Tuli yö kylmineen, tuulineen ja pimeyksineen. Olihan jo elokuu
puolivälissä. En voij^ kieltää, etfen tuntenut hieman pelkoa tällaisesta
B

tään. Se vonkui kamalasti köysissä, ja vene keikkui kovasti aalloilla,

umpimähkäisestä menosta aavalla meren seljalla. Eikä tämä pelko suinkaan vähentynyt niistä kertomuksista, joilla venemiehet höystelivätyksinkertaista illallistamme. Ne päättyivät, nämä kertomukset, usein runsaihin saaliihin, mutta usein myös myrskyihin ja menetettyihin verkkoihin ja välistä rannalle jääneisin leskiin ja orpoihin. Toiselta puolen taas oli tässä yöllisessä keinumisessa meren ulapalla jotakin salaista
viehätystä. Välistä vingahti tuuli maston köysissä, ja aalto löivilkkaammin veneen kylkeen; ja silloin liikahti uninen pursi kiivaammin,
niinkuin liikahtaa torkkuva mies, kun pää, hiljalleen hiljalleen painuessaan, viimein kadottaa tasapainonsa. Ylhäällä taivaalla kimaltelivat tähdet. Minä koetin haeskella niistä harvoja tuttaviani, — mikä ääretön
paljous niitä, joita en ensinkään tuntenut! Minä ojensime kokkaan pitkäkseni ja tunsin tuommoista suloista raukeamista jäsenissäni. En enää
selvään erottanut miesten puheita. Joskus vaan, kun vihuri tuli ja vene

jotka vihaisesti möyrivät sen ympärillä. Minä odotin joka hetki isännän käskyä: hakkaa poikki!" Mutta yhä vetivät miehet, ja hopeisina
helasina kiilsivät hailit verkkojen silmukoissa,pyrstöänsälyöden,kunnes

uusi päälle tullut verkkokerros pakotti heidät olemaan alallaan. Suurella mielen jännityksellä katselinminä miesten työtä. Viimeinen verkko
oli jo nousemassa. Ja vihdoin, kun sen pää jo näkyi, komensi isäntä:
—
Reivaa purje ja vedä ylös!"
Käsky oli pian noudatettu. Tuuli työnnähti vimmatusti purjeesen.
Vene keikahti tavattomasti, ja niin läksimme laitamyötäiseenkulkemaan
rantaa päin.
— Söderskär'iä kohti!" komensi isäntä.
Huimasti kiiti vene reivatuissakin purjeissa kilpaa sen laidoilla
kiehuvien aaltojen kanssa. Söderskär alkoi kohota yhä ylemmäs taivaan
rannasta, kunnes vihdoin, parin tunnin purjehduksen perästä, laskimme
sen kallioiseen kylkeen.
Helpoltapa tuntui päästä jälleen kuivalle maalle ja saada lämmitellä ystävällisten majakkamiesten tuvassa.
- Myrskyksi se vaan vetää taas", puhuivat Söderskär'in miehet.
Kunhan vaan ei tulisi samanlaista möyryä kuin oli tässä toissa yönä.
Herra varjelkoon!"
—
mitään erinomaista?"
— ,,Tapahtuiko
Tapahtuipa niinkin. Virolainen jaalakoetti päästä silloisessa hirveässä myrskyssä tänne, mutta ei tienneet poloiset tuota salakaria tuolla
— näettekö, kuinka sen pinta paljastuu nytkin aallonpohjalta! Me yritimme apuun, mutta aalto kävi niin kova, etfemme päässeet liikkeelle
ensinkään. Jaala tuli suoraa päätä karia kohti. Aalto paiskasi sen kariin.
Ja sen sitä näkikin!"
„
meni?"
- Pirstaleiksiko
enää nähty. Sinne meni pursi ja miehet! ."
pienaakaan
Ei
Kamalalta kuului tämä jutelma, kerrottuna majakkamiehen yksitoikkoisella äänellä.
Kuinka olisi meidän käynyt, jos olisimme samana yönä olleet ulkona? .
■

keikahti, kuului joku virkkavan:
- „Kaisa!"

Välistä heräsin nauruun; joku miehistä oli kai sanonut jonkun
sanasutkauksen. Kuulin vielä, kun joku virkkoi:
Tuolla on Söderskär!
En jaksanut enää kohottaa päätäni. Olin vaan näkevinäni Söderskär'in majakan vilkkuvalkeat. Mutta nekin kävivät yhä harvemmiksi
ja harvemmiksi. Minä nukuin kokonaan.

—

Heräsin kovan puheesen ja alituisiin liikkeisin. Aamu oli jo valjennut, mutta taivas oli pilvessä ja meri lakkapäissä. Venemiehet vetivät verkkojansa veneesen kiiruimman kaupassa. Minä hyppäsin ylös ja
yritin auttaa, mutta koko yritykseni jäi sikseen, kun isäntä virkkoi:
„Kyllä nyt on parasta, että maisteri pysyjr kokassa!"
Kiivaasti tekivät miehet raskasta työtään. Ei kykene moiseen toimeen se, jolla ei ole vuosikausien harjaantumista siinä. Kerrassaan ankara työ! Ei arvaa sisämaan mies, siepatessaan vadista hailia pyrstöstä
kiinni ja lyödä läimäyttäessään sitä ensin vadin laitaan, kuinka monta
hikipisaraa, kuinka monta ponnistusta on vaadittu, ennenkuin tämä
välttämätön särvin on joutunut valmiina vatiin!
Tuuli yltyi yltymis-

—

—

..

—

..
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