Maan ja Kansan Kuvia.
1. Maisema Savossa.
(B. Lindholm.)

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 voimalla, niin että taivuttaa nuoren petäjän latvan vähän
kallelleen oikealle puolelle. Tämä tuuli ei kuitenkaan
ole voimistuva myrskyksi. Se vaan raasii aamutaivaan
kevykäisot pilvet pehmoisiksi kuin pumpuli; ei se aio
taittaa murskintakaan oksaa metsässä.
Tarkkaa nyt tätä nuorta hongan alkua kuvan
edustalla: se on kumarruksissa lounaasen päin. Mistäpä sen tietää että se lounaasen päin kumartuu? Siitä
että kaikki Suomen havumetsät ovat luotettavia kompasseja. Meidän ilman-alalla, jossa keskipäivän, päältäpäin paistava aurinko kaikkeen elävään vaikuttaa niin
monta vertaa voimallisemmin kuin matalalta kannaltaan säteilevä aamu- ja ilta-aurinko; tällä ilman-alalla,
jossa on niin suuri eroitus sydän-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-

On kirkas kesä-aamu. Paimenpoika ajaa karjaansa
laitumelle. Viidakosta taitetulla varvalla kiirehdyttää
hän lehmien hidasta astuntaa. Hän laulelee iloista
laulua; jokainen sävel on heleä niinkuin käen ruikutus ja kaikuu takaisin vaaralta. Karjalle on tämä laulu
tuttu, se säestää sitä epäsoinnullisella äänellään. Kyntörastaskin lehdossa yhtyy samaan lauluun, mutta koko
tämä iloinen konsertti jääpi meiltä nauttimatta, koska
ei sitä piirustajan kynä voi nähtäväksi saattaa.
Tie kohoaa mäen rinnettä myöten; jyrkän reunaa
pitkin vasemmalla puolella käy matalat käsipuut, oikealla puolella lehtometsä, sekoitettuna männyillä; siinä
tarjoutuu meille tuo hauska tummanviherjän ja heleänviherjän vaihtelo, joka aivan on kuin toden tekoa jaleikkiä sekaisin. Vasemmalla puolella seisoo kolme nuorta
petäjää, joista aikaa myöten varttuu honkia, jos taivaan
tuulet ja maamiehen kirves sen sallii. Vielä reunempana vasemmalla on kallioita,kuusia,mäntyjä jayksinäisen järven tyyni selkä. Perällä niemi, nuori viidakko
ja kaukainen kylä. Karja ei pitemmältä jatka kulkuaan maantietä myöten, jonka ojavierut ovat tyhjäksi
syödyt; se poikkee syrjäpolulle, joka viepi järven ran-
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vullisuuteen] silmään pistävä. Selvästi on se huomattava useimmista puista ynnä myös monista pensaista
sekä ruohoista; selvimmin kuitenkin havumetsästä. Puiden etelä- eli suvi-puoli on helppo tuntea monista vahvoista, pitkistä oksista sekä niiden tuuheammista havuista, itä- ja länsipuoli ovat heikommat kasvullisuudestaan, pohjoispuoli törröttää vaan muutamilla kuihtuneiden, kuivuneiden oksain tynkillä. Senvuoksi Suomen tiettömillä saloilla eksynyt kulkija kohta saapi
selvän oikeasta suunnasta, jos vaan muistaa tarkata
puita. Mäntyin sekä kuusten pohjoispuoli on niin silmään pistävä että äkkinäisinkin sen voi helposti tuntea. Tämä yleinen sääntö ei petä tässäkään nuoressa
petäjässä kuvan edustalla; sen paljasta pohjoispuolta

näkyy hiukka vasemmalle päin. Päivän paiste tulee
vielä enemmän vasemmalta — koillisesta siis, josta tuulikin käy — ja siitä voi, Savon horisonttiin katsoen,
jokseenkin varmaan päättää että kello nyt on viiden
paikoin aamulla Kesäkuulla, Petäjän varjo, koska aurinko tähän aikaan päivää on niin matalalla, olisi hyvin pitkä; mutta se ei annakaan valaistulle tielle, jolla
se olisi helposti nähtävä, vaan kokonaan vielä varjoon
peitetylle notkolle, vasemmalla puolella tiestä, jossa ei
sitä voi eroittaa.
Maiseman luonne on rivakka ja aamuraikas. Metsä
elää, laulaa, ja riemuitsee äsken heränneestä päivästä,
vaan syvä lahtema on vielä puoleksi peitetty yön
varjolla.

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

ruotsalaisen suun; keskinen virta kohistaa koskissansa
välin ruotsin lauluja, välin suomen runoja. Yhteinen
maanluonne, yhteiset kohtalot ovat myös molempien
väestöin luonteesen painaneet muutamat yhteiset maakuntais-omituisuudet. Mutta erilaisuudet ovat kuitenkin sangen tuntuvaiset; joka pitäjä, jopa jokainen ky— Ruotsalaisetkin
läkin eroaa jyrkästi naapureistaan
Ruotsalaisista, Suomalaiset Suomalaisista.

Eteläpuoli tuota suurta Pohjanmaan alamaata on
viljavaa, tiheäkansaista, mereen päin viettävää tasankoa. Tiet polvittelevat lainehtivain peitoin ja komeataloisten, varakkaitten kyläin välitse. Rantakansa,
paitsi yhdessä ainoassa paikassa, on ruotsalaista sukua;
suomalainen väestöalkaa vasta 2:n,3:n, jopa neljänkin peninkulman päässä meren äyräältä. Sopisi sanoa tämän
maan monilukuisilla joilla olevan suomalaisen lähteen,
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koja ja keikahuttelivat maahan miehen toisensa perästä
hirvittävällä tarkkuudella. Mutta partiosota ei kestänytkään kauan; säännölliset pataljonat pääsivät voitolle, ja vastarinta sammutettiin verentulvalla.
v. Becker'in kuva on tehty Lapväärtissä, jonka
kirkko näkyy perällä, oikealla puolella. On elonleikkuun aika, ja lähimpänä tasangolla, joka silmän siintämättömiin ulottuu, nähdään nykyjään leikattu ruispelto. Suuri osa viljaa on jo suurina kuhilaina kuivamassa, toinen osa par'aikaa 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 ottanut, 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
vaan työn loma-aikoina, ja ainoasti vahvimmat lapset
elävät niin kauan että kätkyestä ulos pääsevät.
Nuori mies vaimonsa sekä toisen vanhemman naisen kanssa astuu kotiin pellolta. Hänellä on vasemmassa kädessään sirppi, oikealla olalla olkikupo, navettaan aiottu. Hän astuu tuota retustelevaa, vakavaa

Eteläisiinpänä tämän tasangon rannikolla ovat
Närpiö ja Lapväärtti, ennen muinoin yksi pitäjä. Niiden asukkaat ovat puhtaammin kuin mitkään muut
säilyttäneet ruotsalaisuutensa kielessä, luonteessa ja tavoissa. 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 syystä se useinkin joutuu naapuriensa pilkan alle. Se on keväällä
hylkeen-ampujana, kesällä maanviljelijänä, syksyllä merimiehenä, talvella kauppiaana, liikkuu, puuhaa, koettaa vähän kutakin. Se on sotaisaa väkeä: nuoriso rauhan-aikoinakin harjoittaa mielellään leikkisotaa. Lauvantai-illalla on kylä kylän kimpussa, Lapväärtin joki
on rajana kahden vihollismaan välillä, leikki on kova,
mutta pyhä-aamun ajaksi julistetaan vanhaa Jumalan
rauhaa, jota oi kukaan saa rikkoa. Taistelijat menevät
silloin sovulla ja suosiolla yhdessä kirkkoon; mutta
illalla, sabatin loputtua, leikki alkaa uudestaan. Tosisodassa on tämä kansa osoittanut järjestymätöntä urhoutta, jota sopii CTusi-Kreikkalaisten tahi Skotlannin
vuorolaisten 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 pettämättömät hyljepyssyt tähtäsivät läheneviä partiojouk-
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käyntiä, polvet vähän koukussa, josta ruotsinkielinen
Pohjalainen kohta tunnetaan. Vartalonsa on hoikka,
keskikokoinen; — matala verkalakki, pumpulihuivi,
paitahihat paljaana, kirjavat viilekkeet, harmaat housut ynnä siihen aina kuuluva puukkovyö; jalassa piek-

oman poikansa perässä? Miksi ei poika kanna äitinsä
taakkaa? Näin on maan tapa; nainen on miehen vallan
alla. Nuoruutensa kukoistuksessa tyttö on nuorten
miesten hallitsija, pitojen kuningatar, häntä mielistcllään, imarrellaan niinkuin muuallakin maailmassa. Tämän seudun nuorukaisissa on vielä hitunen normannilaista ritarihenkeä tallella: he voivat tappaa itsensä
taikkapa toisensa sen tytön tähden, jota rakastavat.
Taru kertoo kuinka kolme nuorta miestä oli kosimassa
yhtä morsianta; hän kuoli ennenkuin oli kerjinnyt valita. Silloin menivät ne kolme nuorukaista kellojalkaan tytölle hautauskelloja soittamaan. Mutta silTaikaa kun he siellä kilpailivat kuka vainajalle parhaimmin osoittaisi viimeistä kunniaa,niin juontui heille,kellon
vonkuessa, mieleen, että koko elämä heille oli mitätön,
nyt kun se oli poissa, josta elämä oli kaiken suloisuutensa saanut. He päättivät kuolla, kaatua vilpittömään
keskinäiseen taisteluun — he vetivät puukkonsa tupesta
ja tappelivat siitä kunniasta kuka saisi hautauskellon
viimeisen kerran soittaneeksi. Viimeiseksi henkiin jäänyt ei kyennyt enää muuta kuin vähän helähdyttää
raskasta kelloa, ja sen heikon, haihtuvan kaiun kanssa
lensi|hänen sielunsa pois mielitietyn saapuville.
Näin suuri on nuoren immen valta miessydänten
yli näissä seuduissa. Mutta vihki-alttarin edessä lahjoittaa tyttö pois sekä vapautensa että valtansakin,
Hänen hienot kätösensä kamartm^at kovassa työssä,

sut, leveällä villanauballa sääriin sidottuna. Nuorem-

malla naisella en pieni, punainen, tiukka myssy, punainen huivi, valkoiset paidan hihat, punaiset liivit,lyhyt,
punainen, pitkinpäin mustaviiruinen villahame; sen yli
vihriäinen, sonnustettu päällyshame, ja pieksut sitä soukempaa lajia, jota naispuolet käyttää. Hän on ahkera
vaimo; ei hän edes- työstä palatessaan unhoita luopumatonta sukankutomista. Vanhemmankin naisen puku
on melkein samallainen, mutta hänellä on ruutuinen
pumpuliliina päässä; hän astuu säästäväisyyden tähden
paljain jaloin, kengät kainalossa, jossa hän myös kantaa suurta, ympyriäistä leiliä, jolla toi piimää leikkuuväelle. 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. Mutta kukapa on se nainenl Onko hän täksi kiireiseksi työ-ajaksi palkattu
päiväläinen? Yoipi olla; mutta voipi hän yhtähyvin
olla nuoren miehen äiti. Kuinka hän sitten astuisi
d
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malainen sulhanen ennen muinoin osti itselleen puolison, jos ei väkisen ryöstänyt omakseen; mutta naituna
vaimo, joka siihen asti oli ollut isänsä orjana, tuli miehensä vertaiseksi.
v. Becker'in maalauksessa ei saa eroittaa maiseman luonnetta ihmiskuvain luonteesta. Tää avara, viljava tasanko, jolla ei ole muuta rajaa kuin taivaan pilvet, sopii aivan yhteen asukasten kanssa. Tässä nyt
näemme rauhallista, vakavaa, ahkeraa työtä,tyytyväistä
turvallisuutta koska on runsas viljan saanti. Mutta
toisinaan myrskyt möyryävät tällä samalla tasangolla;
meren levottomat laineet aina roiskuvat sen rannoille.
Kaikkein näiden vaihtelevaisten vaikutusten mukaan
vaihtelee myös kansan mieli; mutta jotain avaran lakeuden laajasta näköalasta tullutta kuitenkin aina pysyy sen luonteessa ja houkuttaa sen halua kaukaisuuteen uusille elinhaaroille.

hänen ihastuttava kauneutensa ei enää lumoa miestä,
sen perästä kun hän vaimon herraksi on tullut. Nuorena puolisona astuu vaimo kuitenkin vielä, ystävällisesti puhellen, miehensä rinnalla; mutta vanhaksi tultuansa hän vapaehtoisesti astuuaikamieheksi kasvaneen,
talon isännäksi tulleen poikansa takana. Kumpikaan
heistä ei siinä seikassa näe mitään alentavaa; äitin ja
pojan väli voi kuitenkin olla hyvä, jopa täynnä rakkautta, mutta vanha tapa näin vaatii ja sitä noudatetaan
enempää arvelematta.
Suomalaisessa kansassa ei naisen ja miehen väli
näin heilu ylenpuolettomuudesta toiseen. Nuorukaisen
rakkaus ei ole niin hurja, vaikka kuitenkin on 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-

3. Helsingin Satama.
(B. Reinhold.)

Siihen aikaan, jolloin Martti Luther tempasi valtikkaan Leo X:n kädestä ja jolloin Kaarle Y taisteli
Frans I:n kanssa Euroopan ohjaksista, siihen aikaan
hallitsi Pohjan maita kuningas Kristian 11, joka Ruotsalaisilta 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 kuului sekin että hän tahtoi vapauttaa kolme valtakuntaansa
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Hansa-kaupunkein rasittavasta kauppa-yksinoi-

keudesta, ja siksi aikoi hän perustaa linnoituksilla varustettuja satamakaupungeita pitkin Hämeen rantoja,
vetääksensä etuisan Wenäjän kaupan näille kauppa-

kuninkaankin voima on, koska se ryhtyy mestaroimaan
vapaata keskuutta kansain välillä.
Vähän matkaa Sandhamn'ista, Uudenmaan manterella, on pienen Wantaanjoen suu. Siihen paikkaan
asettausi vähitellen muutamia porvareita, sillä tavoin
kiertäen kuninkaallisen käskyn; siihen paikkaan syntyi
näin kauppala, joka likeisestä koskesta sai nimen Helsingfors. Tämä nimi sisältää muistoa Helsinglannin
miehistä, jotka olivat Eerik IX:n sotajoukon ydinnä,
ja joista Uudenmaan ruotsalainen väestöosaksi on tainnut saada alkunsa, Kääveli vähä aikaa sen perästä
antautui Ruotsin alamaiseksi, ja koska ei silloin siis
enää ollut mitään syytä nostaa sille kilpaveljiä, niin
yllämainittu kauppala, joka oli rohjennut syntyä toiseen
paikkaan kuin mitä kuningas oli käskenyt, sai ensimmäiset etuuksensa v. 1569.
Meidän uusi kaupunki sai pian nähdä suuren tapauksen. Tässä nuori kuningas Kustaa Adolf v. 1616,
keskellä sotaansa Wenäjää ja Puolaa vastaan, piti puheen Suomenmaan kokoutuneille säädyille ja sai sen
miehuullisen vastauksen, että Suomi tahtoi taistella vihoviimeiseen veripisaraan sankarikuninkaansa puolesta.
Tämä tapaus jo ennusti että Helsinki oli tuleva Suomen pääkaupungiksi.
Mutta jos Kustaa Waasa oli erehtynyt, pyytäissänsä perustaa uutta Tyrusta viljattomalle kalliosaarelle, niin huomattiinpa pian että porvaritkin saattavat

paikoille.
Mutta ennen kuin tämä toimeen tuli, kaatuikin
Kristian kuningas, kompastuen omarakentamiin mestauslavoihinsa, ja Kustaa Waasa, joka nyt Ruotsin
kruunun päähänsä pani, peri myös, monen muun
asian kanssa, edeltäjänsä tuumat kaupan suhteen.
Rääveli, siihen aikaan Hansan liiton jäsen, kukoisti
Wenäjän kaupan kautta; Kustaa Waasa siis päätti nostaa sille kilpaveljen vastapäätä olevalla Suomen rannalla. Hän keksi siellä kelpo sataman, jonka suojana
itään päin oli saari, nimeltä Sandhamn. Tätä saarta
hän aikoi siksi mitä Rääveli siihen asti oli ollut ja
keskuspaikaksi kaumiksi Pietari vasta oli tuleva
palle avarain itämaiden kanssa. Silloin leikattiin
vuosi 1550.
Kuninkaat, senluonteiset kuin Kustaa Waasa, saapaljon
toimeen; vaan teiden määräämiseen kaupalle,
vat
kas siihen eivät hekään aina pysty. Turhaan tuhlattiin houkuttelevia etuuksia, turhaan julistettiin käsky
että puolet Suomen silloisista harvoista kaupungeista
piti jätettämän autioiksi ja niiden porvarein muuttaa
uuteen Sandhamn'in kaupunkiin. Autiona pysyi se
saari sittenkin ja autiona on se vieläkin, hietiköineen,
kuusikoinoen ja kallioineen todistaen kuinka mitätön

—
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hanpäätöksen perästä v. 1721 palautuivat asukkaat,
kaupunki rakennettiin uudestaan, ja sai Elok. 23 p:nä

erehtyä yhtä hyvin kuin kuninkaat. Yhdeksänkymmentä vuotta tuskin oli vierryt siitä päivästä kun
pikku Helsinki perustettiin Wantaanjoen suulle, niin
jo nähtiin että sataman sisempi, kaupunkia lähin perukka oli käynyt liian matalaksi rannikon kohoamisen
syystä. Suomen merikaupunkein on tuon tuostakin
aina täytynyt lähteä pois-pakenevaa merta takaa ajamaan; Helsinki niin-ikään jo v. 1639, Kristiinan hallitessa, muutettiin puolen peninkulman matkan lännemmäksi, syvemmän veden äyräälle. Viisasta oli että
luonnon antamaa varoitusta silloin toteltiin; sillä entinen satama on nyt puolekseen viherjöivää kaislikkoa,
jonka läpi Wantaan mutainen virta vaivaloisesti kyntelee itselleen pääsöväylää mereen.
Uusi Helsinki oli tuskin rakennettu kallioilleen,
niin sen jo taas hävitti tulipalo v. 1657. Kuningatar
Hedvig Eleonoran auliilla avulla se kohosi jälleen tuhkistansa, mutta pysyi vielä sata vuotta pikkukaupunkina, joka oli kaikkea arvoa, vaikkei kuitenkaan historiaa, vailla. Nälän kauhistus v. 1697, rutto v. 1710
ja kaksi vihollisen käyntiä, v. 1712 sekä 1713, on mainittu sen aikakirjassa. Jälkimmäisellä kerralla, pyhäaamuna Elok. 12 p., Suomen sotaväki peräytyessään
sytytti kaupungin tuleen, niin että se toisen eränsä paloi tanteren tasalle. Kahdeksan vuotta makasi sitten
Helsinki autiona, tyhjäksi hylättynä; sen kadut olivat
täynnä ruhkakasoja ja kasvoivat pitkää heinää. Rau-

1742 nähdä Ruotsin sotavoiman häpeällisen antaumuksen Wenäjän sodassa.
Miksikä 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 linnat niille kallioille, jotka vartioitsevat Helsingin sataman kapeita suita, ja Pohjanmaiden Gibraltarin suojassa kasvoi sitten pikku Helsinki niin kiireesti että
sitä jo 18:nvuosisadan loppupuolella luettiin Suomenmaan toiseksi kaupungiksi. Yihollis-laivastot 1788
vuoden sodassa eivät rohjenneet likelle lähetä;"täällä
Kustaa 111 vietti juhlan Suursaaren meritappelun kunniaksi ja täällä saivat hautansa etevimmät siinä tilaisuudessa kaatuneista. Mutta v. 1808 Maaliskuulla Wenäjän sotavoima, mannerpuolelta tullen, valloitti kaupungin, linnakin pantiin piiritykseen ja antautui yleiseksi hämmästykseksi Toukok. 3:na p:nä. Kaksi viikkoa myöhemmin riehahti tulipalo, joka kolmanneksi
kerraksi teki kaupungista tuhkaläjän. Sota ja palo
olivat joka kerta täällä aina käyneet käsikkäin.
Tämä kolmenkertainen tulikaste oli ollut ikäänkuin koetus, joka Helsingin tulevaan korkeuteen val-
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misti. Kristian II:n toimeen panematta jäänyt tuuma,
Kustaa Waasan kesken rauennut yritys, Kustaa Aadolfin keskustelu Suomen kokoutuneen kansan kanssa,
Kristiinan jaHetaa Eleonoran kuninkaallinenapu, Kaarlen ajan voitot, vastoinkäymiset ja perikato, vapausajan mustin tahra ja Kustaa III:n loistoisimmat, mutta
turhat toivot, kaikki nämät profeetalliset aavistukset,
varoitukset ja muistot olivat painaneet jälkensä tähän
paikkaan, koska Aleksander Iv. 1812 Maalisk. 27 p.
julisti Helsingin Suomenmaan pääkaupungiksi. Y.1819
muutti tänne Suomen senaatti, tuoden kanssansa kaikkein virastoin keskuskunnat, v. 1828 siirti yliopistokin
runottarineen majansa tuhkaan vajonneesta Turusta tähän uuteen pääkaupunkiin. Kruunun avut satoivat
kultasateena näille paljaille kallioille; kartanoita yhteisiä tarpeita varten, niin suuria ettei Suomi vielä ollut
niiden vertaa nähnyt, kohosi torien varrelle; kaupunki
järjestettiin, laajennettiin ja kaunistettiin yhteisillä
kävelypaikoilla; asukasluku karttui seitsenkertaiseksi
50:
nvuoden kuluessa. Kaikkimitä hallituksen,kansanedustuksen, virastoin, kulkuneuvoin, sivistyksen ja rahavarain keskusten sijoittaminen tänne on voinut
saada aikaan, se on tuhlaavaisella runsaudella tullut
tälle uuden ajan onnen-kantamoiselle osaksi, eikä ole
luontokaan ollut hitaampi sille lahjoja suomaan. Meren
kirkkaat selät ja leveät kulkutiet ympäröivät sitä kallionientä, jolla Helsingin tornit seisovat, katsoen Rää-

veliä kohti Suomenlahden poikki. Monipoukamaiset
lahtemat ja niemet, salmet ja saaret muodostavat kolmella haaralla ihania näköaloja. Wuorten luonnon luomat harmaakivi-vallit kohoavat täällä Ehrensvärd'in
linnoitusten vastapäätä. Myrskyiset tuulet, tunkeutuessaan tästä Suomenlahdenkapeimmasta kurkusta,puhdistavat ilmaa ja murentavat jäitä. Suomenmaan monenlaisista luonnon-ihanuuksista ei puutu Helsingissä
edes erämaankaan jylhyys. Mitä eräs Franskalainen
kirjailija*) 30 vuotta takaperin lausui, että Helsingissä
vaan on yksi askel sivistyksen ja erämaan välillä", se
on vielä tätä nykyäkin totta. Täällä on tarjona hiukka
kaikkea mitä meidän maassa löytyy, yksin vaan umpilampein tyyneys, kansan elämän koreilemattomuus,vanhan ajan tapaja harmaan muinaisajan muistot aivan puuttuvat. Helsinki ei myösole kirkon, ei kaupan, ei teollisuuden, eikä suomalaisen kansanhengen pääkaupunki.
Se on, vaikka kyllä kolmensadan vuoden vanha, kuitenkin nyky-ajan lapsi; se kiehuu ja kuohuu uusista,
sikisoki liikkuvista, yhteen sopeutumattomista aineksista, jotka vielä eivät ole vakautuneet selvään muotoon,
ja jotka horjahtelevat idän ja lännen, etelän ja pohjosen
vaikutusten välillä. Helsinki on kasa valkeata vaahtoa, jonka merituulet ovat ajaneet ylös näille kallioille
ja joka kaukaa nähden näyttää isolle kaupungille. Se
*) X. Marmier, Lettres sur le Nord 1843.
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suojana on Wiapori, ja jonka sisimmän pohjukan äyräälle vanha Helsinki oli rakennettu.
Tänne pääsee kolmen kapean salmen kautta, kanuunien suun alatse. Nykyisen (ulkopuolisen) sataman
— Katajanokka — kahteen
jakaa nlospistävä niemi
osaan, pohjoiseen ja eteläiseen. B. Reinhold'in kuyassa
näemme osan eteläsatamaa lähinnä kaupungin keskustaa. Wasemmalla on pienempi salmi, oikealla suuri
valtaväylä. Wiapori on ulompana oikealla, kuvan äär-

on liian likellä Pietaria, pysyäksensä erillään sen pyör-

teistä, liian likellä Itämerta, ollaksensa eurooppalaisia
tuulenpuuskia tuntematta, ja kuitenkin kiinni Suomessa,
jonka jokainen sydämen tykytys ulottuu tähän ympärystän äärimmäiseen kohtaan; tämmöisenään Helsinki
näkyy olevan luotu voimallisesti vaikuttamaan maansa
tuleviin onnen vaiheisin. Sadan vuoden kuluttua saadaan nähdä onko tämä vaikutus vahvisteleva vai turmeleva. Tätä nykyä ei Suomen pääkaupunki ole muuta
kuin uudistalo tulevaisuuden korvessa, taistelutanner
Itämeren ja Maanselän ristinriitaisilla tuulilla, sievä
huvila meren-äyräällä, missä pieni kansanen, joka ei
vielä olemaailman rantaa kokenut ja joka nuoren elinvoimansa tuntee, unelmissaan luulee olevansa suuri.
Helsinkileviää särkällä, joka Uudenmaan manteresta
pistäikse eteläänpäin Suomen lahteen ulos, muistutellen
Kreikanmaata mieleen. Perustana on jokapaikassaharmaakivi, joka välin kohoaa yhtenäisiksi valleiksi, välin
törröttääyksinäisinäkukkuloina,joiden välillä vedenjätemulta ja savi on notkojen pohjan peittänyt. Meri on
tähän niemimaahan leikannut monta lahdelmaa ja poukamaa. 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 Sandhamn'in saari, jonka

ten ulkopuolella.

Kuva on maalattu yhdellä noita pieniä luotoja,
jotka romustelevat edustalla linnan ja kaupungin välillä, ja joille Wenäläiset asettivat muutamia pattereitaan v. 1808. Jos Helsingistä olis tullut se miksi Kustaa Waasa sitä aikoi, niin näillä saarilla, tavarain säilypaikkoina, olisi toinen arvo kuin nyt.
Wasemmalla näkyy osa niitä vuoria, jotka kuningatar Ulrika Eleonorasta ovat saaneet nimen Ulrikanlinna ja joilla muinoin Ruotsin aikana seisoi kanssi salmen lukkona. Nyt siellä kohoaa tähtitorni ja sen takana on etukaupunki, puisto,kylpypaikka sekä terveysvesi-laitos. Monista Ulrikaporin huviloista näkyy ainoasti Kalliolinna. Kaupungista näkyy yksi huonerivi,
joka on kaikkein komeimpia; sen yli kohoavat Helsingin isoimman lutherilaisen kirkon tornit; keskustassa
nähdään pienempi lutherilainen, rakennuslaadultaan
sekalainen, ja oikealla kreikkalaiskirkko puhdasta Iby-
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zantilais-tyyliä. Tästä Helsingin komeasta näöstä, eteläsatamasta päin katsellen, sanoa tokaisi kolmekymmentä vuottamuuan sukkela matkalainen :Korea kuori,
tyhjä takana!" Silloin oli se lause johonkin määrään
tosi; mutta nyt jo on sangen suuri joukko mahtavia
kartanoita ja ihania kävolypuistoja kätkettynä tuon pitkän, valkean osplanadi-rivin taakse, joka merelle näkyy.
Höyry- ja purjelaivain liike satamassa tarjoo pikemmin köyhän kuin ihmeyttävän näön, jos sitä verrataan Euroopan suurempiin morikaupungcihin. Astuessansa höyrylaivan kannelta suoraan kaupungin keskustaan ja nähdessään takanansa tuon syvän, avaran, kaikin puolin suojellun selän, joka ikäänkuin levittää

avoimen, turvallisen sylinsä kaikelle pohjanmaiden merenkululle, matkalainen arvelee itsekseen, että historia
tässä on turmellut maantiedon luoman, ja että Kustaa
Waasa oli oikeassa, viimein kuluneet kolme vuosisataa
väärässä. Jos niin todella lienee, niin voipi siihen vastata, että Wenäjä tarvitsi 840 vuotta ennen kuin se Nevajoen tärkeyden älysi, ja että Ruotsi 1000 vuotta haki,
ennenkuin keksi Tukholman.
Reinhold'in kuva on taiteen vaatimusten mukaan
rajoitettu, josta syystä ei siitä saa kokonaista Suomen
pääkaupungin näköä. Mutta se tarjoo meille sievän
maallemeno-paikan, josta voimme etäisemmille retkille lähteä.

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

salakareina, jotka merimies tuntee merenvaaleammasta
väristä sekä omituisesta hyrskystä; välin ne kohoavat
vedestä paljaina, laineitten nuolusta sileiksi nivoutuneina luotoina; välin kuusikko-vuorina; välin viehättävällä nurmikkovaipalla peitettyinä saarina. Pohjanlahden pohjoispäässä, missä maa vuosisadassa 4 jalkaa kohoaa, onsaaristo matalaa mutamaata, joka enirnmiten lehtipuita kasvaa, ja meri ympärillä onmyösmatala.
Etelä-Suomen rannikkoa pitkin sitä vastaan vesi on
syvä, saaristo kallioinen, havupuincn.

Jos emme ota lukuun muutamia harvoja avoimia
paikkoja pitkin Pohjanlahtea, niin käy koko Suomen
satapenikulmaista rannikkoa myötenmonisaarinen saaristo. Tyynenmeren saarilla on koralli-karinsa ympärillään, Alankomaiden, Jutlannin sekä Preussin rannikoilla on suojelusmuureina hiokkasärkkiä ("Dunet;").
Suomi, harmaakiven maa, on laittanut itselleen kallioaituuksen. Nämät kalliot, jotka ympäröivät meidän
rantaa, ovat monellaisia niin muodoltansa kuin
myös suuruudeltaan. Wälin ne piilevät veden pinnalla
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Kolmo on näistä saaristoista, jotka sekä monimuotoisuutensa että myös laajuutensa puolesta voittavat
kaikki muut — Ahvenan, Waasan ja Tammisaaren saaristo. Meidän kuvamme kuuluu viimeinmainittuun.
Salpausselästa, joka on Suomen eteläisenä rantamuurina, haarautuu Lohjanselkä, muodostaa Hankoniemen
harjun jaalenee sitten meren pohjaan. Mutta aaltoin allakin se 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 laaksoja sekä äkkijyrkkiä juopia. Kukkulat me näemme
eriskummailisimmalla tavalla vaihtelovaisen saariston
muodossa: saari saaren, niemi niemen, salmi salmen
vieressä. Purjehdusväylät polvittelevat kallio-labyrintin läpitse. Höyrylaiva toisinaan laskee suoraan rantaa kohti, ja muukalaisen silmä kummastelee kallioseinää, jota vastaankulku näkyy käyvän. Mutta yhtäkkiä harmaa kallio avautuu, vihriä metsä jakautuukahden puolen, ja kokan eteen ilmautuu sinertävä salmi,
joka pian aavaksi seläksi leviää. Höyryn kanssa rinnatusten purjehtii kalastajan vene — yhtfäkkiä se onkallioon kadonnut. Sinä katsot kummastuneena ja huomaat kaitaisen vesisuonen; se on veneväylä, joka salaa
polvittelee muutamia kyynäriä leveää, pitkää luonnontekemää kaivantoa myöten, kallioseinien välitse.

Tullivarkaille tämmöiset vedet ovat mieleen, ja koko
seutu onkin täynnä muistelmia heidän seikkailuksi^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 tutkineet kulkuväylät, Wenäjän insinörit ovat maalanneet
merkkejä kallioihin sekä kokoonlatoneet lukemattomia
reimareita Ariadnen-langaksi tuossa eksyttävässä labyrintissä.
Tässä saaristossa on ikimuistoisista ajoista saakka
asunut harvalukuinen väestö, ruotsalainen sukuperältään sekä kieleltään. Se on kala stajakan saa, ja mistäs 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 hauraheiniin, jotka meri on rantaan ajanut; mutta viljansiementä aika harvoin kylvetään, ja karjalla on laiha
syöttöpaikka vuorten vietteillä. Yhden vero-tilan alle
saattaa kuulua 30, 40 ja enemmänkin saarta, joilla ei
asu muu kuin ympärikuljeksivia lammaslaumoja. Saarelaiset hakkaavat metsää, vievät halot Rääveliin ja
jättävät lakeiksi tulleet luodot autioiksi. Mutta meri
se on heidän peltonaan, niittynään, heidän maitolehmänään, heidän pää-omanaan, heidän taistelutante-
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Täällä nähdään yksi noita matalapohjaisia ruuhia maalle
— raskaita, köntvedettynä, joilla saarelainen soutelee
tyräisiä, muodoltansa juuri samallaisia kuin arvoisan
isän-isän isän aikana. Mitäs sitä täällä hätäilisikään
ja turhaan rupeaisi uusiin muoteihin? Ruuhen vieressä
näkyy aitta lepistön varjossa ja sen takana on laituri,
josta ei kuitenkaan näe muutakuin vähän alkua. Tämä
laituri on rappiolla, niskaa taittava kulkea; siinä kylliksi että sen puolilahonneisin pölkkyihin, jotka merivedestä ovat vihriän limaskaisiksi tulleet,voipi kiinnittää
purjeveneitä. Ja kuitenkin on se rakas meriläiselle,
joka sen turvalliseen suojaan palautuu levottomilta lainehilta ja latoo saalihinsa sen päälle aitan ulospistävän
katon alle. Monta, monta vuotta jo on se ollut sekä
raskasten että kepeäin askelten astuttavana ja on varmaan vieläkoko miespolvenajan kantava tulotpäivänvaivoista ennenkuin ne suolattuina pannaan aittaan tallelle.
Laine on ankara tuolla ulkona selkämerellä; se
näkyy salmen mainingista ja taivaan pilvi-jängistä.
Pieni höyrylaiva salmensuussa rientää suojapaikkaan
ennen hämärää, sillä meren hyrsky lyöpi kovasti salakareja vasten. Waralastissa oleva galeasi-laiva on jo
saapunut satamaan; luultavasti se tulee ottamaan halkoja Helsinkiin tahi Rääveliin viedäkseen, ja uhkaelee
kokkapuullaan tuota aitta-rähjää. Kaksi miestä ruuhessa soutaa soluttelee sen kokan edessä; luultavasti
he tahtovat kiinnittää laivan köydenodottavaan vaajaan.

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: Tammisaaren saaristo puolentoista peninkulman päässä kaupungista. Itsessään ei ole Esping-skär kauniimpi eikä
rumempikaan kuin moni muu vihriöiväluoto sillä seudulla. Mutta on sen kalastajan-mökeissä useinkin ollut kesävieraita mannermaalta, jotka tahtoivat raitista
meri-ilmaa hengehtiä; kävipä siellä yhtenä kesänä maalari Munsterhjelm, ja sillä tämä saari onikuisesti muistettavien joukkoon päässyt.
On pilvinen Elokuu-ilta. Hämärän varjot leviävät
seudun yli, ja savenkarvainen taivas ennustelee lähenevää sadetta. Kalamiehen mökkiseisoo kallio-äyrään kukkulalla, salmen rannalla. Walkeata paistaa kahdesta
ikkunasta; se on matala, köyhä tupa, jossa maalari
asui ja jossa hänen kuvansa on syntynyt. Koskipaikoilla huonetta nähdään porstuan ovi; suoraan oven
kohdalla on pienoinen kammari, ja oikealla puolella
asuu talon väki avarassa, suurella uunilla varustetussa
— tämmöinen on seudun rakennustapa. Savu
tuvassa
tupruelee katon piipusta; tuvassa illallinen on tekeillä,
kala kiehumassa,, ja teekannu kihisee vierasten varalle
salissa. Polku käy polvitellen rappusista rantaan.
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