vorkonsilmukoissa jo ilmautuu joku hopeanhohtava si-

Tässä näössä on jotakin myrskyisesti synkeää ja
samassa rauhallisesti viehättävää. Luulisi kuulevansa
myrskyn suhinaa sekä meren aaltoin sanomattomasti
jylhää majesteetillista kohinaa iltahämärässä. Mutta
tästä uhkaavasta taivaasta ja yön tietymättömistä vaaroista silmä mielellänsä kääntyy tuon pienen mökin
ja sen molempain valaistuin ikkunain puoleen, tietäen
että siellä on tarjona turvallisuus ja hauskuus,ihmisten
seura ja levollinen yö-uni. Tämmöinen on kalamiehen
— alin-omaista pyrkimistä taisteluun elementtien
elämä
kanssa, ja alin-omaista pyrkimistä siitä takaisin rauhalliseen kotihin.
Usein kalamies nuotalta tahi verkolta palatessaan
tulee niin vähän saaliin kanssa, että siitä tuskin tulee
kattilan täysi hänen ruo'anhalullisille lapsilleen. Silloin
sytyttää hän, kovaa onneansa valittamatta, piippunsa,
kuivaa kostuneen takkinsa, odottaa parempia päiviä ja
nukkuu aika lailla. Toisen kerran taas, koska hän
syvässä vedessä vetää syvää nuottaansa rantaan, huomaitaan jo pian omituisia vireitä vedenpinnalla apajan
sisässä, ja kohta ensimmäisissäkin, vedestä nousevissa

lakka. Silloin kirkastuvat kaikki silmät, kaikki kädet
ryhtyvät vireämpään työhön tuossa yhteisessä nuottakunnassa; nuoret nauravat ja laskevat leikkiä, vanhat
pitävät huolellisesti vaarin kalliista apajasta. Nuotta
karttuu yhä paksumpaan kasaan rannalle ja hohtaa
yhä hopeiscmmalta; viimein lähenee nuotanperä maata,
ja pojat tclmäävät minkä voivat tarpoimillaan, ajaaksensa nuotan perään lukemattomia pyristeleviä ja sekaisin vilskuvia kaloja. Kalat ponnistelevat kaikin
voimin, pyrkien pakoon vankeudesta, ne singahtelevat
tuiskuna aituuksen yli; mutta armottomat vanginvartijat juoksevat ulos veteen, nostavat miehissä raskaan
nuotan-perän vedestä ja kaatavat sen sisällyksen saapuvilla olevaan veneesen. Silloinkos nousee riemua
kalamiehen mökissä! Wanhat sekä nuoret saavatkäydä
käsin saaliiscn, ja istuvat sitten päivät, yöt,huolimatta
päivän helteestä tai sateesta, siinä hupaisessa työssään
tuolla rappiollisella laiturilla, jonka ranta-aitta meidän
kuvassamme puoleksi peittää näkyvistä.

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

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

valtiona Ruotsin ja Suomen välillä; vaan oikeastaan me
näemme siinä Suomen ja Ruotsin morcn-alaisena yh-
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distyssiteenä olevan vuoriharjun korkeimmat kukkulat.
Meren väljät vedet ovat tässä kuvassa näkymättömänä;
näköpiiri on supistettu ahvenalaisen. talonpoikais-laivan
matalaan kajuuttaan. Tässä me näemme merimiehen
hänen lepohetkenään, koska lippu roikkuu liikkumatonna mastosta eikä höllistyneissä purjeissa tunnu vähintäkään tuulen henkeä.
Tässä ahtaassa kajuutassa asuvat merimiehet eivät juuri vaadi liikaa mukavuutta elämässä. Pari
kaitaa vuodetta ja kaksi, kolme arkkua, jotka samassa
myös tuolien ja pöydän virkaa toimittavat, ne jo täyttävät melkein koko huoneen. Pienellä, seinään naulatulla lautasella nähdään puinen tuoppi täynnä kaljaa,
juomalasi sekä veitsi. Katon alla riippuu kuivia reikäleipiä, nuoraan pujotettuna. Muutamat vaatekappaleet
ovat viskatut sinne tänne, aavistamatta että niiden
pahasiivoinen tila oli kulumattomasti kiintyvä maalarin
kankaalle. Lattialla on kirves, perällä näkyy muurattu
takka ja sen päällä kahvipannu ynnä muutamia merimiehen jokapäiväisiä tarvekaluja.
Neljä henkilöä on kajuutassa ja lisäksi yksi makaava koira. Helppo on tuntea miehet Ahvenalaisiksi,
jotka ovat maanviljelijöitä, merimiehiä sekä kalastajia;
jälkimmäiset molemmat virat heissä kuitenkin voittavat.
Nyt on kesä, mutta meren vaihettelevaiset ilmat eivät
salli kepeätä kesäpukua. Ukolla tuolla oikealla puolella on paksut kengät, villasukat,kellertävänvihriäiset

nahkapöksyt, resettipuun-värinen villatröijy, sen päällä
viiruiset liivit pumpulikankaasta, ja päässään lämmin
neulottu villalakki. Toiset miehet ovat sarkanutuissa,
sarkahousuissa, päässä heillä on toisella leveäpesäinen
manterelais-lakki, toisella merimiehen tuttu sydvesthattu." Poika yksin on paljain päin ja ohukaisessa,
valkoisessa pumpulikoltissa, punainen huivi kaulassa;
hän on nuori, hänen verensä eivät ole vielä jäähtyneet
kylmästä kevät-tuulesta.
Kajuutan asukkaat eivät ole mitään tyhjäntoimittajoita. He ovat äsken sälyttäneet Tukholmaan vietävän kalkkikuorman alukseensa ja sitten syöneet yhtei— yhden noista seitsemästä ateriasta, joilla
sen aterian
Ahvenalaisen sanotaan pitävän henkeänsä vireillä haluttavassa meri-ilmassaan; onpa kuitenkin niitäkin,
jotka väittävät että Ahvenan-mies ainoasti viiteen syömä-erään päivässä on tottunut. Työ on nyt tehty,
merellä on rasvatyyni, ja talonpoikais-laivan ei kannata pitää höyry-apukonetta tämmöisiä tilaisuuksia
varten varalla. Eihän nyt sovi aivan ristissä kädet
istua; otetaan siis kortit ja lasketaan turakkaa. Maalarin ononnistunut saada tähänkuvaansa omituisia vastakohtia, joiden silminnähtävä totuus olisi kaunistukseksi
täyden mestarinkin teoksessa. Ei kukaan voiolla älyämättä tuon perirehellisen, herkkä-uskoisen ukon luonnetta, joka,piippu suussa, niin huolekkaasti miettii mitä
hänen pitää panna risti-ässän päälle, jonka vastustajansa
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päästämään; sillä näiden rannikoiden monista rohkeista merimiehistä Ahvenalainen on kaikkein rohkeimpia. Hän rakentelee kaiken-kokoisia laivoja, on
yhtä tuttu Pohjois- kuin Itämeren kanssa, asuu suurissa tuvissa, elää hyvästi ja syöpi kuin aika mies.
Ahvenanmaa on likinnä Ruotsia; siitä syystä se onkin
ruotsalaisin maakunta Suomessa; mutta se on kuitenkin
aina meidän maahan kuulunut ja ollut samain historiallisten vaiheitten alaisena. Kieli ja kansanluonne
ovat aivan ruotsalaiset; harva jälki on vaan säilynyt
Lappalaisista sekä Suomalaisista, jotka olivat tämän
saariston asukkaina kaukaisina aikoina. Ahvenalaiset
ovat iloiset, vilkkaat ja puheliaat, varakkaat, monissa
ammateissa taitavat; he ovat monikeinollisemmat muita
maanmiehiänsä, vaan kuitenkin tarpeeksi hidasmielisct,
niin ettei voi sanoa heitä Suomen asukasten yhteisestä
luonteesta luopunoiksi. Kansallisuudeltansa eiAhvenalainen kuitenkaan mielellään lue itseänsä Suomalaiseksi,
vaan eipä myös Ruotsalaiseksi; hän on muka vaan
Ahvenalainen,mies aivan itsekseen.
Tilaisuus ei ole puuttuva vasta ottamaanesiin Ahvenan historiallisia muistoja. Nyt me olemme suljetut
tähän pieneen kajuuttaan ja katselemme kansaa, jolla
ei näy olevan muuta tekemistä maailmassa kuinkorttien
polaaminen. Waan yhtähyvin, jos tarkemmin katselemme näitä vahvoja miehiä ja heidän vaihtelevaakasvoin-näköänsä, niin voimme nähdä että he ovat kalli-

voittoriemulla on pöytään lyönyt. Kunnon miesrukka
auttamattomasti on jäävä tappiolle; kumppali hänen
vieressään, lakki kallellaan ja silmät viekkaasti karsaana, on yhtä silminnähtävästi noita peri-oppineita tämän maailman viisaita, joiden kimpussa ei vanhan-aikuinen rehellisyys kestä. Älköön katselija kuitenkaan
olko millaankaan, ei tässä hengen hätää ole; tässä pelataan kenties tupakkapurusta taikka enintänsä kymmenpennisestä, kukaties vaan pelkän huvin tähden, mutta
asia kuitenkin onsama, kelminkoukku on silminnähtävä.
Wakäisina, vaikka hartaina,muut katselevat peliä. Tuo
sydvesti-pää" ei vilkahdakaan; hän on mereen tottunut lietsari, joka kylmin verin katsoo kuinka taitavasti
toinen laskee koukkuista väylää, ja poika, ikänsä onnellisessa kevytmielisyydessä, arvelee aika hupaiseksi
nähdä kuinka arvoisaa ukkovaaria nenästä vedetään.
Henkilöin asema on erin-omainen: ilmi-elävä, todellinen
ja omituinen on tämä mestarillinen ryhmä-kuva, johon
makaava koira on täyttävänä lisäkkeenä.
Pian tuuli on jälleen heräävä, sillä Ahvenan aallot
eivät koskaan nukukauvan. Silloin nämät samat kädet hylkäävät petolliset kortit ja ryhtyvät rehelliseen
merimiehen työhön. Sydvesti-pää" silloin on hallitseva ruotelia, tuo, jolla onkallelleen roikkuva lakki,on
karsasteleva ylös liehuvaan kokkapurjeesen, ukko on
kiinnittävä pääpurjeen köyttä, ja pikku poika onkapuava mastoon, vikkelänä kuin orava, prami-purjetta auki
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oin ja meren kasvatteja, myrskyin ja hyrskyin karskittamia, ja, että he, vaikka tällä hetkellä veltot, toisella
hetkellä ovat valmiit kaikkia vaarojakestämään. Huudapas vaan heille: Nostakaa ankkuri!" —niin samassa

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

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

—

Silmiemme edessä onSuomenniemen muistorikkain
paikka. Lauluissa ylistetty Aura *) jonka itseääni on
sulosointua ja jonka suomalainen merkitys on yhtä profeetallinen kuin latinalainenkin — Aura levittää meitä
kohti suunsa, aivan kuin syliänsä avaisi. Oikeanpuolisella jokivarrella, vasemmalla katselijasta, kohoaa harmain muureinensa Suomen vanhin linna, ja toisella rannalla perempänä ylenee korkea tornin huippu arvoisasta tuomiokirkosta, joka on monta vuosisataa ollut
maamme kirkollisena keskus-paikkana. Nämät kolme
— linna, kirkko, joki — ovat ilmi-eläviä muistoja valtiollisesta vallasta, hengellisestä elinvoimasta ja sivistyksen virrasta. Seitsemän vuosisataa on tässä edessämme näillä rannoilla. Linna puhuu vielä ristiretkistä, kirkko romalaisen pappisvallan suuruudesta, ja
Aura, vaikka Suomen välnmpiä jokia, on vakonut leveän väylän vuosisatojen läpi.

Turun linna on rakennettu harmaasta kivestä sekä
tiileistä, siihen aikaan kun Ruotsalaiset ensin tulivat
Suomea valloittamaan; likemmin ei aikaa tiedetä, eikä
myöskään sen tekijää. Se oli Kristin-uskon ja Ruotsin vallan ensimmäisenä suojana pakanoita vastaan, ja
Auran suun lukkona siihen aikaan, jolloin ei vielä
osattu kanuunilla kaukaa murtaa muureja. Se oli alkujansa rakennettu maan asukkaita vastaan, mutta tuli
seuraavina vuosisatoina heidän suojelusmuurikseen, seisoen Suomenniemen tutkaimessa, sillä tärkeällä paikalla, missä Itämeren kolme suurta selkää yhtyy yhteen. Neljännellätoista, viidennellätoista, vieläpä vähän
kuudennellatoistakinvuosisadalla luettiin Turun linnaa
valtakunnan parasten varustusten joukkoon; mutta sen
arvo aleni mitä enemmän tykistö edistyi ja koska
huomaittiin että läheisiltä vuorilta saattoi ampua linnan sisään. Kauemmin vielä piti se kuitenkin sen
arvon että sai olla korkeain herrain asuntona. Täällä

*) Aura on latinaksi tuulonen, ja myös: loisto, ihanuus.
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prinssi Juhana 16:11 a vuosisadalla piti hovia Suomen
herttuana kuninkaallisen puolisonsa Katarina Jagellottaren kanssa. Täällä istui Kuningas Eerik XIV vankina ahtaassa tornikammarissa, jonka ainoa, rautaristikolla suljettu ikkuna antoi kaitaista käytävää kohti.
Täällä asuivat Kaarle IX sekä Kustaa IIAadolf tilleillä
käynneillänsä Turussa. Täällä myös piti asentoa mainioin Suomen pääkuvernööreistä,kreivi Pietari Brahe,
ja tästä hänen asennostansa otti alkunsa se juhlavaellus, joka meni v. 1640 vihkimään Suomen yliopistoa.
Linnan vanhemmat vaiheet ovat tietymättömät;
mutta 14:nvuosisadan keskipaikoilta 17:nen alkuun asti
on sillä ollut osansa kaikissa maamme puolueriidoissa
ja kaikissa taisteluissa Ruotsin kruunusta. Y. 1364 se
kauan ja urhoollisesti vastusti Albert Meklenburgilaista.
Sitten se sai nähdä milloin minkin herran komentajanaan, milloin minkin kansan miehiä väestönään— Suomalaisia, Ruotsalaisia, Tanskalaisia, Puolalaisia
sai
hyvin
miehuutta,
nähdä niin
pettuutta kuin
joutui välin Tanskan-, välin Ruotsin-mielisen puolueen käsiin,
mutta piti usein jäykästi puoltansa, esim. v. 1457, 1502
ja 1521. Yiimeinmainittuna vuonna oliKristianII:n urhoollinen, vaan julmaluontoinen alapäällikkö, Tuomas
junkkari,Turun linnan isäntänä. Sillä aikaa kuin häntä
Kustaa Waasan sotavoima siellä turhaan piiritteli, tuli
verikäsky Köpenhaminasta, ja linnan piha kastui vangiksi otettuin paraitten Suomen herrain verillä. Ai-

—
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noastinuori Eerik Fleming pelastui viekkautensa kautta
ja otti vuorostaan seuraavana keväänä julman Tuomas
junkkarin vangiksi Tukholman saaristossa: vaan linna
antautui kuitenkin vasta Elokuussa 1523.
Lähin, sitten syttynyt sota oli veljessota. Y. 1563
Toukokuussa laittoi Eerik kuningas sotajoukon ja laivaston veljeänsä Juhana herttuaa vastaan. Silloin sai
Turun linna taas kokea monta tuimaa verilöylyä ja
puolusti itseänsäurhoollisesti Elokuun 12 päivään saakka,
jolloin herttuan täytyi antautua. Melkeinpä olisi hän
samassa saanut myös heittää henkensäkin, sillä Antti
Sabelfana karkasi häntä vastaan, paljastettu väkipuukko
kädessään. Surma-isku silloin estettiin, vaan herttua
vietiin vangiksi Gripsholmaan, ja hänen puoluelaisensa
rangaistiin verisellä tavalla kapinallisuudestaan laillista
kuningasta vastaan.
Kolmekymmentä-neljä vuotta myöhemmin Eerikin
ja Juhanan työt ja toimet tässä elämässä olivat loppuneet, mutta perintöriidat Waasan suvussa eivät olleet
loppuneet: herttua Kaarle ja kuningas Sigismund seisoivat vastakkain, aseet kädessä, ja Suomi oli tulvillaan Nuijasodassa vuodatetusta verestä. Kaarle purjehti Turun rantaan ja karkoitti pois Suomen sotavoiman, joka puolusti Sigismundin kruunua. Mutta Turun linna uppiniskaisesti kielsi, kun sitä kehoitettiin
porttiansa avaamaan. Klaus Meming'm rohkeamielinen
leski, Ebba Stenbock, istui linnassa eikä ollut millän-

säkään uhkauksista eikä luodeista. Vimmastunut herttua ammutti linnaa ankarasti; yksi luoti lensi tornin
ikkunasta sisään, juuri kun rukouksella oltiin, ja repi
säpäleiksi miehen Ebban vierestä, muttarouva ammutti
urhollisesti takaisin, tehden piirittäjälle paljon vahinkoa.
Nytpä alkoi pettuus punoa salapaulojansa linnan muujonka
rien sisäpuolella. Ylioppilas Taneli Hjorth
J. Wecksell sitten pani pääsankariksi oivalliseen, samannimiseen murhenäytelmäänsä — viekoitteli salassa
väestöä kapinallisuuteen, ja Ebba rouvan täytyi antaa
linna herttualle Syysk. 30 p. 1597. Tässä tilaisuudessa
tyly Kaarle, siitä syystä että huhu kävi Klaus Flemingin vielä olevan elossa, meni hänen ruumistansa katsomaan, nykäisi kuollutta parrasta ja huusi: Jos vielä
Ja
eläisit, eipä nyt pääsi olisi ollut kovin lujassa!"
siihen Ebba rouva hänelle vastasi: Jos olis puoliso
vainajani ollut elossa, niin ettepä te, armollinen herttua,
olisikaan päässeet tänne sisään!"
Talveksi Ruotsiin palatessaan herttua jätti Turun
linnan kahden Fleming-veljen haltuun, jotka olivat
toista sukua eivätkä olleet ottaneet osaa vastarinnassa
häntä vastaan. Nämät sitten Joulu-aikana suostuivat
antamaan linnan takaisin Sigismundin asettamalle, uudelle pää-maaherralle Suomessa, pelottomalle ja iloiselle
Arve Stålarmille. Mutta Stångebron tappelu Ruotsissa
tempasi ijäksi kruunun Sigismundin päästä, ja Heinäkuussa 1599 laittoi herttua amiraalinsa Joakim ScheeVin

uppiniskaista Turun linnaa kukistamaan. Nyt alkoi
taas ankara piiritys jakova vastarinta. Stålarm, koska
muuri alkoi raueta, rakensi hakuiin sen sisäpuolelle ja
uhkasi räjähyttää linnaa ilmaan, jos ei saisi hyviä antaumis-ehtoja. Schecl vastasi sillä että mestautti seitsemän vangittua suomalaista päällikköä ja panetti päät
teiliin Korpolais-vuorelle vastapäätä linnaa. Kun sitten
Suomen sotajoukko oli menettänyt Marttilan tappelun
ja kun ei mitään avuntoivoa Puolasta ollut, täytyi Stålarm'in viimein antautua herttuan armoille Syysk. 28 p.
1599, niille ehdoille että linnalaisten tulisi oikeuden
edessä vastata teoistansa. Kaarlen oikeus aina piti
kirveenvarresta kiinni;kuolemantuomio tehtiin laillisia
muodoja noudattamalla; Stålarm ja Kurki sentään säästettiin, vaan muiden Suomen herrain, niissä Klaus
Flemingin ritarillisen pojan Juhanan sekä tämän aviottoman velipuolen Olovin, täytyi laskea päänsä mestauspölkylle.
Se oli Turun linnan viimeinen piiritys. Viisitoista vuotta sen perästä, koska kuningas Kustaa Aadolf par'-aikaa istui illallisella alasalissa, syttyi tulipalo
ylikerrassa ja linnan vanhin osa joutui nopeasti valkean saaliiksiaivan kuninkaan silmien edessä. Se osa,
jonka Juhana herttua oli rakennuttanut ja aikansa
tyylin mukaan komeasti varustanut, jäi kuitenkin eheämmäksi, niin että jo vuonna 1615 Suonien silloinen
yli-maaherra, kuuluisa Jaakko De la Gardio, saattoi

—

—
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kaikki hävittävä aika on ikäänkuin piloillaan juuri
sen huoneen säilyttänyt.
Maalari on taitavasti valinnut paikan, jostakatsoen
kuvansa teki; se on samojen vuorien vietteellä, vasemmalla joen varrella, joille Joakim Scheel v. 1599 asetti
Suomalaisten herrain päät teiliin. Katsojasta vasempaan
on linna ja Kakolan vuori kauas näkyvän vankihuoneensa kanssa; taustalla näkyy joki, vielä perempänä
kaupunki; oikealla puolella kohoavat taidon koristamat
vuoret, joilla entinen tähtitorni
tieteen autioksi jääseisoo korkealla seudun yli. Aura muisnyt linna
toinensa, höyrylaivoillensa ja kalkuttelevin tehtaineen
pitkin rantoja, virtaa hiljaan miettiväisenä ulos kolmihaaraiseen Linnaselkään. Vasemmalla puolella, kuvan
kansien takana olisi nyt sillalla mannermaahan yhdistetty Ruissalo kuuluisain tammiensa, Choraeus'en lähteen
ja monilukuisten sieväin kesä-asuntoin kanssa.
Turun kaupungilla, samoin kuin myös Turun tuomiokirkolla, on oma erinäinen historiansa. Kaupunki
on, ujon lapsen tavalla, turvautunut kirkko-äitinsä rauhalliseen, suojelevaan syliin, peläten linna-isänsä ympärillä melskaavia sota-aseita. Kaupunki ja kirkko tässä
kuvassa ovat näköpiirin äärimmäisellä reunalla ja odottavat eri kuvaansa.

siinä asua. Pietari Brahe sitten taas koristi linnan
ruhtinaallisella tavalla; mutta v. 1693 muutettiin ylimaaherran asunto kaupunkiin, ja siitä ajoin alkoi linna
jäädä rappiolle. V. 1711 Heinäk. 19 p. iski siihen ukkonen, ja se seisoi puoli-autiona, koska Wenäläiset v.
1713 tulivat ja tekivät sen aivan autioksi. Y. 1714 vahvistivat he sitten linnan turve-valleilla ja rakensivat
kaksi etuvarustustaAuran suun suojaksi Ruotsinkaleerilaivoja vastaan. Rauha palautui viimein ja Wenäläiset
läksivät jälleen, mutta linnan loiston aika oli ollut ja
mennyt; sitä käytettiin nyt enään vaan vara-aittana
kruuteja, sota-aseita sekä univormuja varten; sille jäi
vaan pienen pienoinen miehistö ynnä se arvo,jokamuinais-ajan muistomerkeille kuuluu. Vähitellen sekin
haihtui, unhotus levitti peittonsa autioin salein yli,ajan
hiiren-hampaat kalusivat Juhana herttuan laittamia kalliita seinän-laudoituksia, ja viimein hyödyn aikakaudella katsottiin sopivaksi käyttää harvat kelvollisessa
kunnossa olevat huoneet, muutamat vilja-aitoiksi, muutamat vankein asunnoksi. Samoihin tarpeisin käytetään niitä vielä nytkin, mutta ulkopuolelta on linna
tullut hiukan korjatuksi, ja sisustaakin on parannettu,
missä se ilman suuritta kustannuksitta kävi laatuun.
Eerik kuninkaan vankihuone on aina vielä vanhoillaan

—
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7. Imatra.
Kolm' on koskea kovoa,
Kolme järveä jaloa,
Kolme vuorta korkeata
Tämän ilman kannen alla.

sesti rauhallinen, ikään kuin olisi se vaan emonsa Saimaan jatkoa. Jonkun virstan päässä, Kalliosaaren kohdalla, alkaa kuitenkin virta näkyä, vaikka se vasta käy
hiljaa, tyynesti, ikäänkuin vastahakoisesti poistuisi rauhallisesta emonsylistä. Pian tulee jyrkkiä kallio-äyräitä
vastaan, jotka supistavat väylän ahtaammaksi; pitkiä
rinnakkain käyviä vireitä ilmaantuu Wuoksen pintaan.
Se tekee pienen polven itäänpäin, ikäänkuin kiertääksensä kahleitaan, mutta ne ei jää häneltä; hänen pakonsa tulee yhä joutuisammaksi; pinnan pitkät vireet
köyristyvät lyhyiksi laineharjuiksi, jotka sikisoki syökseytyvät toinen toisensa päälle. Wuoksi alkaa tuntea
voimansa, hän ei enään anna hillitä itseänsä, hän leviää
taas kaunisten lehtorantojen välillä, vaan ei rauhoita
enää kovaa virtaansa. Jo näkyy paikoitellen vaahtoa,
omituinen maininki hyrskii rantoja vastaan ja pakenee
takaisin-syöstynä jälleen. Taaspa tulee kallio-seiniä
vastaan; nyt "Wuoksi vasta oikeen suuttuu. Hänen
ihana, sininen pintansa vilahtaa kellertäväksi, hänen
kristallinkirkas, läpikuultava vetensä muuttuu suitsuavaksi valkoiseksi vaahdoksi, joka syökseytyy alas ensimmäisestä koskesta, Tainio koskesta, jota myös
Pikku Imatraksi" sanotaan.
Wuoksi tässä paikassa on 570 jalkaa leveä. Tähän tyyntyneenä, mutta yhä vielä vaahtoisena taiste-

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

—

Moni koski sentään voittaa sen korkeuden, muutaleveydenkin suhteen
Pletschbach syökseytyy
925 jalan korkeudelta, Rhein-virran putomus Schaffhau—
sen'in luona on 340 jalkaa leveä mutta veden ääret-

mat

tömän paljouden suhteen ei Imatraa mikään koskiEu-

roopassa voita. Aivan sen alkupäässä on koetettu sitä
paljoutta arvioita ja on laskettu että se nielee 18,823
kuutiojalkaa sekunnissa kitaansa, siis 67 miljonaa 64,600
kuutiojalkaa tunnissa. Ei se ole vaan yksi joki, joka
täällä syökseytyy kallioin raon kautta, se on koko suuri
järvistö,montaneliöpeninkulmanalaa vettä, jotka täällä,
suullaan ahdistettuna,halkaisevat esteenä olevan vuorimuurin ja karkaavat ulos mereen.
Suuri Saimaan vesistö laskee vetensä Wuoksen
kautta Laatokkaan. Wuoksi halkaisee Saimaan etelärannan Harakka-nimisen pienen kylän kohdalla, noin
56:n"Wenäjän virstan päässä Wiipurista ja 3 virstaa
idempänä Saimaan kanavan alkua. Joen väylä on täällä
268 jalkaa leveä ja 7 syltää syvä, vielä majesteetilli-
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Hopeanhohtavaa vesihuurua
aina väikkyy sen yli, vivahdellen päivänpaisteessa kaikille vesikaaren väreille. Harmaakiviset kallioseinät vapisevat tuntuvasti, ikään kuin olisi niiden alla joka
hetki uusia kruutiräjähdyksiä sytytetty. Ei mikään
voima taida mitään Imatran kauheata vyöryä vastaan.
Väkevinkin meidän maan kaloista, lohi, joka kaikki
muut kosket ja putoukset voittaa, ei pääse Imatrassa
mihinkään. Joskus sattuu kosken yläpuolelta vahva
pölkky virran valtaan, ja Imatran alipuolelle päästyään
tulee se jälleen näkyviin pieninä pirstoina. Täälläkin
samoin kuin Niagara-putouksen rannoilla,kerrotaan taruja varomattomista venemiehistä, jotka kosken yläpuolella yrittivät soutaa poikki virran, vaan joutuivat
nieluun. Repale vaatteista, lastunen veneestä on sitten
jälleen tullut näkyviin; he itse ovat kadonneet näkymättömiin, kuulumattomiin.
Imatra on katseltava kumpaiseltakin puolelta, ja
siksi kuin kahlesilta joskus vasta on molemmat rannat
yhdistävä, saamme koettaa rohkeuttamme vasussa, joka
kahleihin kiinnitettynä vedetään yli. Äyräät molemmin
puolin ovat äkkijyrkkiä, aina kosteita, liukkaita, vaarallisia kallioseiniä, jotka tässä kuvassa näyttävät matalammalle kuin mitä todella ovat. Jaloimman näön,
joka ei myöskään kuvassa näy, saapi kun seisoo alimmaisella kalliolla kosken oikealla puolella; sinne
näkyy Imatran ylin suu hohtavan hopeaisena portutuun peitettyä nielua.

lusta, saapuu se Siitolassa ensimmäiselle lauttauspai-

kalle, ja tänne jo kuuluu kaukainen, ukkosen jyrinän
kaltainen kohina Imatrasta.
Siitolan alapuolella on vaan yksi pienempi koski
enää, Linnakoski. Sitten leviää virta majesteetilliseen
leveyteen 1,140 jalkaan saakka. Mutta yhtfäkkiä se
sitten joutuisalla juoksullansa ehtii ahtaalle kalliosolalle, jonka harmaakivisten seinäin välillä sen summaton veden paljous kutistuu 139 jalan levyiseksi ja syökseytyy, 2,950 jalan matkalla, 63 jalkaa alemmaksi. Tässä
se on Imatra.
Imatran näkö on huimauttavan jylhä. Sen jytinä
kuuluu 6:n virstan päähän, ja kuuluisi vieläkin etemmäksi, jos ei se sekaantuisi ylipuolella olevain pienempäin koskien kohinaan. Kovinkaan huuto ei kuulu
rannasta rantaan. Vesi ei ole nyt yhdessä ainoassakaan
kohdassa säilyttänyt luonnollista väriänsä; se on kellertävä; se ei virtaa enää, se syökseytyy katselijan sivuitse huimauttavalla vauhdilla.
Kosken alkupäässä vyöryy vesi penkerettäin tasaista pintaa myöten, mutta pian se kohtaa vuorivinkelon pohjasta kohoovia, monikärkisiä kallioita. Näitä
vastaan sattuessaan, virran laine pirskahtaa hajalleen
vaahdoksi; se tyrskähtää ylös valkeiksi vesipatsaiksi,
jotka kuitenkin jälleen loiskahtavat alas, ennen kuin
ovat täyteen korkeuteensa kohonneet, ja jättävät sijan
uusille. Kosken alipuoli on yhtä kiehuvaa, kuohuvaa,
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tina, jonka kautta helmipilvi syökseytyy ulos. Yäriviyahdukset ovat siinä monellaiset, aina auringon
aseman ja äyräitten luoman varjon mukaan. Sanomattoman synkkä jaihmeyttävä on Imatra syksyisenä kuutamo-yönä, koska mustat varjot ympäröitsevät kiehuvaa,
yhäti säkenöivää nielua, jonka jytinä hämmästyttää

kuohahtain. Se tarjoo vielä

monta ihanaa näkö-alaa,
se leviää laajoiksi suvannoiksi, samallaisiksi kuin Tonavan liman'it, se haarautuu, luoden somia saaria,
täynnä ruohoisia laitumia, ja yhdistää vetensä jälleen,
se hurjistuu taas ja hyppää koskesta koskeen; se kääntyy vähitellen yhä enemmän itään päin ja laskeutuu
viimein, väsyneenä huimasta retkestänsä, kahden suun
kautta Laatokan avaraan syliin.
Kuva on tehty kesällä 1872 ja näyttää meille
kosken oikeanpuolisella rannalla (kuvan vasemmalla
kulmalla) muutamia silloisista monilukuisista kävijöistä.
Imatra-hotelli on vielä enemmän vasempaan katsojasta,
äyrään kukkulalla, kuvan kansien takana peitossa.
Kuvankoko onkovin pieni, voidaksensa tuoda silmiemme eteen näkö-alan täyden majesteetillisuuden. Sanotaan kyllä: Imatra ei ole mikään veden putous, se on
vaan paljas koski". Oikein niin, mutta se on koski,
josta koko järvistö ulos syökseytyy. Euroopassa ei sillä
ole yhtään vertaistansa. Se on lakkaamaton vallankumous luonnossa, luotu puoleksi jäätyneesen maahan,
rauhallisimman kansan keskeen, ikään kuin molempien
herättämiseksi unen horroksista. Näitä vesiä, jotka
ovat murtaneet itsellensä pääsön vuoren läpi, onkin
usein kyllä verrattu sorretuihin kansoihin, jotka raivaavat itselleen tietä vapauteen.

hiljaista yötä.

Oikeanpuoliselle rannalle on ravintola sekä lystihuoneita rakennettuna, jotka tässä jylhän-ihanassa luonnonkuvassa edustavat Eurooppaa ja nyky-aikaa. Hillimättömät luonnonvoimat ja kappale erämaata ovat aina
viehättävä näkö hienotunteisille sivistyneitten joukoille.
Ihmeellä katselevat he noita hiiden patoja, jotka vesi
on sorvannut kallioihin,niin myös niin kutsuttuja Imatran kiviä, eriskummallisia savi-liuskakiven kappaleita,
joita lapset siellä myöskentelevät matkalaisille, ja joita
muualla ei löydy missään, paitsi hiukka Nevajoessa ja
paikoittain Pohjois-Amerikassa. Vasemmanpuolisella
rannalla yksi noita kosken sorvaamia kivitorvia on
puoleksi rikottu. Muutama lapsi kerta yritti läpi pujotteleimaan, vaan puuttui kiinni, eikä saatu sitä pelastetuksi muulla keinoin kuin että kivi lyötiin rikki.
Imatra itse on tietysti pää-esineenä matkalaisten
uteliaisuudella. Mutta sen alipuolellakin vielä Wuoksi
jatkaa juoksuansa, vuorotellen tyyntyen, välistä taas
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8. Talvi-ilta Somerossa.
(R. W. Ekman).

Mikä se on Somero? Syrjäinen seutu Hämeen
lounaiskulmalla, noin s:n peninkulman päässä merenrannasta ja 7 peninkulmaa itäpuolella Turkua. Yuoriharju on seudun pohjois-rajana, ja sen juurella leviää
viljava alanko. Suurten saloin harvettua, elää täällä
ahkera, maata viljelevä rajakansa, johon on tarttunut
hiukka rantalaisen hilpeydestä, vaan jossa kuitenkin
on sen verta jäykkyyttä tallella, niin että näkyy ettei
Somerolainen ole Hämäläis-heimostansa luopunut.
Suomen parhain historia-maalari, jalolahjainen Robert Ekman, Roomasta palattuaan, päätti ruveta kuvaamaan omaa kansaansa. Suomen maata ympäri matkustellen, maalaili hän kuvia kansan elämästä rakkaudella ja uskollisuudella, jota hänen ihanteellinen käsitystapansa ja hänen italialaiset muistonsa ainoasti kirkastivat, vaan eivät poistaneet. Tämä tuvan sisusta
Somerossa on yksi noita monia kuvaelmia ja verrattavasta realisempi toisia.
Talvisen illan pimeyttä valaisee tuli takassa sekä
päre-valkea, pistetty pöydälläseisoviin pihteihin. Emäntä takan äärellä ei ole nuori eikä kaunis: ruutuinen
pumpuliliina, punaviiruinen esiliina ja pruuninen hame
todistavat ettei hän ole pukenut päälleen suuren yleisön katseltavaksi. Mutta jotakin ilomielistä ja tyyty-

väistä on hänen muodossaan, kun hän samall'aikaa hoitaa äidin sekä emännän velvollisuuksia. Kiehuva puuropata, jota hän hämmentelee, ei estä häntä puhelemasta yhtä ilomielisen miehensä kanssa, joka istuu vähän tuonnempana. Puheen aine on helppo arvata.
Se on tuo pikku piimäsuu, molempien vanhempien sydänkäpy, joka vallatonna leikiten ojentaa isälle rievuista kyhättyä vauvaansa. Tämä viimeinmainittu miellyttävä henkilö tarvitsee hevosta rekineen, voidakseen
matkustaa tuvan ympäri, ja siitä juuri nyt keskustellaan. Isä, valkeassa mekossa, nahkavyöllä vyötettynä,
harmaissa sarka-housuissa,koirannahkainen lakki päässä,
väittelee olevansa par'-aikaa tärkeämmässä työssä: hän
veistelee viikatteen vartta, ja hänen jalkainsa juuressa
näemme kirveellä vähän alustetut työkärryin aineet.
Kuitenkin voimme olla varmat siitä ettei hän kauan saata
vastustaa pereellistä liittokuntaa, joka on Somerossa
yhtä voimallinen kuin suinkin loistavimmassa Euroopan hoveista.
Likellä takkaa istuu seitsenvuotinen poika, aapiskirja kädessä. Huolta ja vaivaapa on opista tässäkin
syrjäisessä maailman-nurkassa. Ensi-maanantaina on
lukukinkeri, ja tämä päivä on Suomen poikanulikoille
yhtä hirvittävä kuin inqvisition'in istunto muinoin es-
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panjalaiselle väärä-uskoiselle,sillä mikä poika voi päästä
vapaaksi luuloista hyvin järjestetyssä lukukinkerissä?
Miksikä puuropadanhiljainen porina tuotameidän paljasjalkaista, kepeimpään pukuun puettua pikku syntisparkaa kiusaileekin, houkutellen maallisiin mietteisin,
koska hän ensikerran on kirjan salaisuuksia ykstotisesti tutkimassa?

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

9. Porvoon kaupunki.
(J. Knutson).

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

liikanimeltään, tarinoidaan rakentaneen tämän rannikon metsäläis-kansoja vastaan.
Vähän matkaa linnasta on kylä nimeltä Saxby;
sinne luultavasti saapuivat Hansa-kaupunkein alukset
vaihtamaan suolaa Pohjolan kalliisin turkiksiin. Tähän syntyi täten kauppapaikka, joka kuuluu 14:nvuosisadan keskipaikoilla (1346) saaneenkaupungin-oikeudet
kuningas Maunu Eerikinpojalta, liikanimeltä Liehakko.
Pormestari ja raati oli Porvoolla kumminkin jo v. 1424;
mutta ensimmäiset varmaan tietyt oikeutensa sai se
vasta Kustaa Waasalta v. 1546. Yhtähyvin käski kuningas jo neljä vuottamyöhemmin Porvoolaisten muuttaa hänen uuteen lemmikki-kaupunkiinsa Santahaminaan (Helsinkiin). Uudenkaupungin rauhasovinnon perästä v. 1721 muutettiin piispan istuin sekä kymnaasi
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