25. Imatran alku.
(B. Lindholm).

Vierasmajasta oikealla virranrannalla käypi polku
ylös putouksen niskalle päin. Harva matkustavainen
jättänee tämän käynnin tekemättä, ja penkkejä on sille
paikalle asetettu, leposijaksi niille, jotka eivät tahdo
epätasaisilla kallioilla istua.
Murhenäytelmän kolme eri kohtaa — syy, lankee— ovat selvästi oroitettavana tässä luonmus ja sovitus
non suuressa draama-runoelmassa. Nyt nähtävänä olevassa kuvassa on maalari tuonut etenemme ensimmäisen kohdan, syyn. Virta on lähtenyt hiljaisesta kodistansa, järvestä,kulkien niinkuin ihminenkin elämässään,
välin hyrskypaikkoja, välin suvantoa. Hän on alkukoskissa oppinut nuoren voimansa tuntemaan; hän on
nuori jättiläinen, jonka sydän kuohuu halusta tulla
mainioksi tämän elämän taistelussa, raivata itselleen
tietä kalliomuurien läpi, kunnialla kruunattuna päästä
tuntemattoman meren syliin. Hän ei pelkää mitään,
hän ei tiedä että raskaudenluonnon-sääntö on häntä
itseään voimallisempi, hän ei tiedä että hän itse, parhaan voittonsa hetkenä, on räiskähtävä miljoniksi vaahtopisaroiksi. Hän kuvaa itsekästä voimaa, joka ainoasti
omaan itsellensä luottaa, tietämättä että silläkin on korkeampi valta ylitsensä, valta, joka häntä johtaa ja on
ennaltaan määrännyt hänelle pyrinnön perän sekä tien.

Näkemättä vastustamatonta sallimusta, joka häntä syvyyteen sysää, hän kuitenkin tuntee itsessään jonkunlaisen levottomuuden. Katsele näitä ristiin rastiin käyviä kuohu-aaltoja, jotka jo kaukana jyrkkyyden reunasta saattavat mahtavan virran rinnan kohoamaan,
ennustaen sen pian tapahtuvaa lankeemusta. Mikä vertauskuva tässä luonnon ilmiössä! Nämät levottomat
laineet ovat aivan kuin lakkaamatta vastakkain käyvät, lakkaamatta toisiansa vastaanriitelevät aavistukset,
ajatukset ja himot kadotukseen rientävän ihmisen sielussa. Mahtavimmatkin historian jättiläisistä
Aleksanterit, Oaesar'it, Napoleonit — ovat kaatumisensa
edellisenä iltana tunteneet sielunsa salaisimmassa pohjukassa noita ennustelevia, ristinriitaisia, kalvavia laineita, ja heidän teoissaan on tämä sisällinen taistelu
ollut nähtävänä. He ovat voittaneet tämän aavistelevan tunteen, sanoen sitä heikkoudeksi, he ovat rohkeasti niinkuin Imatrakin käyneet tietänsä eteenpäin,
ja syvyys on heidät niellyt.
Itse tämä kaikki-nielevä syvyys on jo ollut kuvattuna toisessa paikassa tässä teoksessa. Kolmas kohta,
—
Imatra putouksensa alapuolella, on vielä näkemättä
se hetki, jolloin erilleen ryöpsähtäneet pisarat jälleen
yhdistyvät uuteen elämään, ja jolloin loppuun kulu-

—
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nut, joiden syyksi on luultu kallioin liukkautta
mutta Jumala yksin tietää Imatran uhrit ja ihmis-sie-

neesta tapauksesta on jäljellä ainoasti tragillisen suuruuden vuosisatoja ihmeyttävä työ: särjetyt muurit ja
vapauteen raivattu tie.
Luonnon vertauskuvien vaikutus ihmis-sieluun on
huomaamaton, vaan ihmeellisen voimallinen. Harva
— vaikka kuinkin hiljainen, hidasmielinen,
ihminen
mielikuvitusta vailla oleva — lienee kauemmin aikaa katsellut Imatraa sen näljäiseltä, liukkaalta äyräältä, tuntematta itsessään käsittämätöntä, melkein kuin pahan
hengen viekoituksesta tulevaa halua syöksemäänitsensä
alas tuohon kiehuvaan pyörteesen. Moni, sitä tunnetta
tunnettuaan, ei ole toista kertaa tohtinut tulla Imatran
salaisen viekoitus-voiman piiriin, ja hän on siinä tehnyt oikein, sillä onpa joskus tapahtunut, että kiusaus
— tapaturmiöita on tapahtuon tullut kovin suureksi

lun synkät syvyydet.
Noita huvimatkalaisia tuolla ci näy tämmöinen
pelko vaivaavan. He nauttivat kesäpäivän ihanuutta
koivujen varjossa, ja yksi tyttönenlikiseudulta tarjoilee
heille mansikoita kaupaksi. Levottomasti lainehtivan,
melkein tuskallisen koskenrinnalla tekee Suomen luonnolle omituinen rauhallisuus virran rannoilla ja tuossa
lehtosaaressa kuvan taustassa sanomattomasti hauskan
vaikutuksen. Tässä ovat elämän molemmat suuret
vastakohdat aivan rinnakkain, tehden toinen toisensa
kauneuden vielä täydellisemmäksi, vielä ihastuttavananiaksi.

26. Juustilan sulku.
(B. Reinhold).

Taaskin eurooppalainen kuva; mutta samassa myös
suuren kansallisen työn kuva. Juustilassa on viimeinen,
eteläisin Saimaan kanavan 28:sta sulusta.
Saimaan avaralla vesistöllä, jonka alimmat selät
ovat 256 l/.i jalkaa Suomenlahden pinnan yli, on luonnollisena viemärinään Vuoksi, joka Laatokkaan laskee.
Mutta Vuoksi syökseytyy niin jyrkkiä könkäitä (pu-

touksia) ja niin ankaria koskia myöten alas, että enin
osa sen juoksua on mahdoton aluksin kulkea, eikä se
siis voi olla kulkuväylänä Saimaan ja meren välillä.
Jo 1600-luvun alussa ruvettiin siis kaivamaan kaivantoa Saimaan ja Suomenlahden välille; mutta se työ
lakkasi kesken, ja hyvä onni se olikin, voipi sanoa.
Sillä siihen aikaan oli sulkuin rakentamisen taito vielä
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sangen huonolla kannalla, ja Savon suurten järviselkäin vedet olisivat siis luultavasti hirmuisena tulvavirtana ryöpsähtäneetrantamaan ylitse. Kaivannon kaivamisen tuuma heräsi sitten uudestaan vasta v. 1826, jolloin 13 talonpoikaa tuli Savosta, tuoden anomusta siitä
maamme suuriruhtinaan etelien. Hankkeita ja valmistuksia siihen johti Suomen tie- ja vesi-yhdistysten silloinen päällikkö, paroni Kaarle v. Rosenkampff, joka
kaatuikin taisteluun tämän tuuman puolesta, vaivoista
murtuen. Saimaan kanavan kaivaminen päätettiin keisarin kirjeellä Syysk. 21:ltä päivältä 1844, kanava avattiin kululle Syysk. 7 p. 1856 ja tuli aivan valmiiksi
v. 1858.
Sanomattomat vaikeudet olivat tässä työssä voitettavat. Kanavan koko läpikuljettava matka mereen
asti, 55 Va virstaa pituudeltaan, oli peri-vetinen, Siellä
oli matalia järviä, joissa piti kulkuväylä syventää, polvittelevia jokia, jotka piti syrjälle johtaa, pohjattomia
soita, jotka piti täyttää, ja höllä maaperä, joka teki
että laidat kerta kertansa perästä vyörivat kaiventoon.
Mutta kymmenvuotinen uutteruus, viisaus ja suuttumattomuus voitti kaikki esteet, ja Suomen insinöörit, joiden ylijohtajana oli Ruotsalainen, eversti Niilo
Erikson, kuuluisan Amerikkalaisen veli, saattoivat viimein antaa maansa käytettäväksi työn,joka on jaloimpia
lajiansa Euroopassa ja on vaan maksanut verrattavasti
pienen summan, 12 miljonaa 381,000 Suomenmarkkaa.

Saimaan kanava yhdistää mereen järvirannikoita
sadoin peninkulmin,ylimaan kaupungeita on koko joukko
tullut merikaupungeiksi, salojen korkeat hongat pääsevät ulos maailmoille, kauppa ja sivistys pääsevät sisään
syrjäisiin takamaihin. Tämmöisen työn loppupalkka
maksaa muistamisen vaivan. Juustilan sulussa, kanavan suulla, Suomenvedenpohjan ylimmäisessä päässä,
on meillä tilaisuus nähdä kuinka lujasti, huolellisesti
se suuri työ on tehty. Kanavan laidat ovat hienosti
silitetyllä harmaakivellä päällystetyt; me näemme sulkukammion, joka on vuoreen hakattu, vahvoilla porteilla suljettu, ja jonka yli käy sievä vääntämällä aukeava silta. Veden pinnan korkeuden eroitus sulkujen
yli- ja alapuolella on keskimäärin vähän kymmenettä
jalkaa, Kanavan leveys on vaihtelevainen 31:stä jalasta,
vedenpintaa myöten lukien, missä se käy suoraan, aina
90:äänkin jalkaan polvipaikoissa; syvyys on 9 jalkaa.
On päiväpaisteinen suvipäivä kohta päivällis-ajan
perästä. Ylöspäin kulkeva höyrylaiva on juuri tullut
sulun sisään Viipurin puolelta, sulunvartijat par'-aikaa
ovat sulkemassa alaporttia, ja laivan edessä oleva silta
on jo vasemmalle auki väännetty. Kaksi laivan matkalaisista on, käyttäen tätä viivytystä hyväkseen, astunut
maalle kävelläkseen, ja saavat kohta tuon pääsemättömän marjatytön kirnppuhunsa; toiset matkalaiset kärsivällisesti istuvat laivassa, kulun jatkamista odotellen;
muutamat katselijat silmäilevät laivan menemistä sulun
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ybä koristelevat ja matkustajan silmiä ibastuttelevat.
Höyrylaiva on saattava niille meidän terveisemme ja
on turvallisella, hauskalla matkallaan epäilemättä saava

kautta. Sulunvartijan tupa vasemmalla puolella, sievä
metsä oikealla ynnä kanavaa myöten käyvä tie edustalla, muuta ei seudusta näe, sillä kanavan sininen vyö
Pohjoiseenpäin on peitossa sillan takana. Ei myöskään
näy niitä monia somia huviloita, jotka kanavan varsia

monta vastatervehdystä niistä liehuvilla nenäliinoilla.

27. Savon linna ynnä osa Savonlinnan kaupunkia.
(H. Munsterhjelm).

kauneuden puolesta vetää vertaa vaikka niillekin kuninkaalliselle huvilinnallc.
Tuo vanha linna keskellä kuvaa syntyi v. 1475,
jolloin rohkea ritari Eerik Akselinpoika Tott rakensi
—
sen suojaksi Venäläisten päällekarkauksia vastaan;
se oli sama ritari, joka omin päin julisti sotaa Venäjän
suuriruhtinaalle,peloittavalle livana Ulille Wasilinpojalle, ja teki suuren hävitysretken hänen alueelleen,
—
saattaen 20 30 peninkulman avaralta maan ani-autioksi.
Savon linnaa — eli sen-aikuisella nimellään Olovinlin— rakennettaessa oli ajat niin rauhattomat, että
naa
työmichillä, käydessään hiekkaa, kiviä, ja kalkkia hakemassa, aina piti olla sotamiehiä myötä suojanansa. Se
saikin sitten monta kertaa, vihollisten ahdistaessa,
koettaa muuriensa lujuutta, ja jos se oi olekaan voinut
kestää säännöllistä piiritystä, niin on se kuitenkin sitä

Kustaa ITI:n sihteeri Ehrenströmkertoo seuraavan
jutun. Muutamana kolkkona iltana keväällä 1790 oli
Kustaa 111 Drottningholinan huvilinnassa, ajatellen
sotatuumiansa ja lähtöä Suomeen. Kuningas seisoi
miettiväisenä, lämmitcllen itseään takan edessä, ja kääntyi yht'-äkkiä Leopold'in puoleen näillä sanoilla: Mais
il faut avoir le diable au corps, que de quitter toutes
ees aisances c,i, pour aller s'enfoneer dans les déserts
— kylläpä pitää olla pirun riivaama, jätdu Savolax
tääksensä kaiken tämän mukavuuden täällä ja tunkeu— Tämä kuva
tuakseen Savon salomaiden sydämeen!''
näyttää meille yhden noita Savon salomaita", joiden
tähden se nerokas kuningas rohkeni uhrata mukavan
olentonsa. Mutta jos Savon linnassa ei olekaan koskaan voinut olla Drottningholman linnan vertaa hienossa, jalossa ylellisyydessä, voipa se sentään luonnon
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useammin torjunut ensimmäisen rynnäkön ja täten kiitettävällä tavalla täyttänyt velvollisuutensa rajalinnana.
Savon linna oli alussa erityisen läänin pääpaikkana,
vaan kuului sitten välin Wiipurin, välin Käkisalmen
alle. Se on ollut vuoroitellen Ruotsalaisten, Tanskalaisten sekä Venäläisten hallussa; se tuli 1743 vuoden
rauhasovinnossa lopullisesti Venäjän vallan alle; turhaan pitivät sitä Ruotsalaiset saarroksissa v. 1788.
Siinä asuva pieni venäläinen linnaväki marssi pois v.
1849, jättäen sen haltijain vartioittavaksi. Aika vei
voittamattomat pataljonansa rynnäkölle sitä vastaan ja
alkoi sen vanhoja seiniä murentaa; mutta Suomen
kruunu lähetti muutamia tuhansia markkoja puolustusväeksi, ja Savon linna oli vielä kerran pelastettu. Se
on pieni linna, mutta jalolta näyttävät kuitenkin sen
kolme paksua tornia, sen lujat seinät, sen uhkaavat
vallinkulmat, — se on kaunein, eheimpänä säilynyt
keski-ajan linna mikä meillä on Suomessa.
Savon linna on rakennettu saareen, keskelle Kyrönsalmea, joka yhdistää kaksi kaunista, Saimaan vesistöön kuuluvaa järveä, Haukiveden pohjois- ja Pihlajaveden eteläpuolella. Kaupunki on saanut sijansa toiseen likeiseen saareen ja on luultavasti yksin ajoin
syntynyt kuin linnakin; se on ollut linnan ruoka-ait-

tana ja ulkohuoneena, jonka kohtaloksi aina tuli: vihollisten saapuessa palaa tuhaksi. Vasta v. 1723 ilmautuu Savonlinnakin näkyviin Ruotsin vallan kau-

punkien luettelossa; 1741 ja 1788 vuosien sodissa se oli
kavalain valtiollisten juonien pesäpaikkana. Meidän
aikanamme on se Saimaan kanavan kautta saanut avaramman hengehtimisen sijan. Savon voi ei ole saattanut virrata sivuitse, johonkin määrään lihoittamatta
kaupunkia; Savon nero ei ole myös jälkiä jättämättä
kulkenut sivuitse. Savonlinna, järvi- ja lehdikkomäkireunoinensa olisi epäilemättä kehuttu ihanimmaksi kaupungiksi, jos ei sen maineen loistoa vielä ihanampi
maakunta pimentäisi.
Meidän kuvassamme näemme talvisen maiseman.
Ensimmäiset köykäiset Marraskuun-lumet ovat valkaisseet katot ja kukkulat, mutta Kyrönsalmen jää on kirkas kuin tanssisalin permanto. Kuka voi tämmöistä
tanssikutsua vastaanseisoa? Huomatkaatte luistinten
piirtämät viivat jäässä, jotka maalari sekä vaskeenpiirtäjä ovat niin mestarillisesti kuvanneet! Kouluilla on
joutopäivä, nuoriso virtaa ulos, posket ruusuisena,jalka
teräkseen puettuna, ja vanha, harmaa, synkkä linna
katsastelee ykstotisesti tuota nyky-ajan hyörinää.
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28. Varkauden koski.
(H. Munsterhjelm).

pahkaison, väärän pihlajan. Lumen peitossa ovat kaikki
katot, kivet ja rannat; savu nousee hauskannäköisten
huoneitten piipuista, luvaten matkalaiselle runsaasti vieraanvaraa. Kaikessa ilmoittautuu pohjoisen talvipäivän
—
hauska rauhallisuus, kaikessa paitsi tuossa aina rauhattomasti pauhaavassa koskessa. Se ci kärsi päällään
mitään kahletta, se ei tottele pakkasta, se kuohuu edelleen, aina vaahtoisena, aina vapaana. Se on ainoa nyt
olossa oleva vesi täällä; suvannot sen ylipuolella ja alipuolella ovat kuolleet. Tää avara, musta vesi edustalla
kyllä myös liikkuu, mutta se liikkuu hitaasti, raskaasti
hengehtien, melkein kuoleman teossa, sillä se on täynnä
jääsohjaa, se on kohta lujaksi jääksi jähmettyvä. Eipä
kuitenkaan lujaksi, vaan aina petolliseksi jääksi; sillä
virralla on täälläkin vielä sen verran voimaa, että se
lakkaamatta kalvaa kahlettansa: se jäätyy ja sulaa vuoroitellen, jää on epätasainen, niinkuin olisi vesilaineina
kohmettunut — varokoon itseään se, joka tälle epäluotettavalle sillalle astuu! Teollisuus yksin on saanut
vedenhaltijat täydesti valtoihinsa: ne pauhaavat japeuhaavat, takoen ja sahaten; ne pureksivat rautaa, ne viilaisevat honkaa, ja menevät sitten, suu täynnä raudan
kuonaa sekä sahajauhoja, puhdistamaan itseänsä kylvyllä Saimaan kristallinkirkkaisessa altahassa.

Loppävirtain pitäjän läpi käyvät Saimaan vesistön
lahtemat ja selänteet ristiin ja rastiin, niin että se on
pikemmin saaristoa, kuin mannermaata. Siinä on lukematon joukko saaria, niemiä, salmia ja lahtia. Kaikki
vedet virtaavat eteläänpäin. Pohjoiset järvet purkavat
vetensä Kallavedestä (277 jalkaa meren pinnasta) Konnuskosken kautta TTnnukkavcteen; vaan Konnuksen
kaivanto viekkaasti kiertää kosken sivuitse. Unnukkavesi vuorostaan vyöryy kohinalla Varkauden kosken
kautta 18 jalkaa alempaan Äimisvetcn; mutta senkin
kosken kiertää taas yhtä viekkaasti Taipaleen kaivanto,
joka kahden sulun avulla viepi laivat tuon vaarallisen
paikan ohitse. Äimisvcsi puolestaan on Saimaan vesistön keskusjärven, Enoveden, pohjoisin selkä.
Varkauden kosken varrella on samanniminen tehdas, suurenmoinen laitos, jossa on iso saha ja rautaa
valmistava mas-uuni. Pitkä silta, jonka alla nieriäiset
—
loiskuttelevat, liittää tehtaan - tekispä mieli jo nytkin sanoa: kaupungin — toiseen rantaan. Kuvassa
näemme ainoasti pienen osan tehtaan monista, kaunispaikkaisista rakennuksista.
On sydäntalvi, Tammikuu. Koivut seisovat lehdettömänä, männyt lumella peitettynä, ja kosken huurun synnyttämä härmä on hopealla siloittanut vanhan,
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29. Lohipato Vuoksessa.
(A.

v. Becker

ja B.

Me olomme alapuolella Imatraa, Jääsken pitäjässä,
noin kolme peninkulmaa koillispuolella Viipurista.
Tuoksi ei ole suuren hyppäyksensä perästä kauan
levähtänyt, Se syökseytyy, vielä innoissaan ensimmäisestä sankartyöstään, taas toisiin koskiin. Niissä on
sama näkö nähtävänä kuin Imatrassakin, vaikka paljon pienemmässä määrässä: samat nuolena kiitävät laineenreunat, sama pyöriskelevä vaahto, samat aina kosteat, kallioiset, metsäkupeiset rannat. Imatrasta ei lohi
taida ylipäästä; se on hänenkin pontevalle voimallensa
liian jyrkkä este, liian ankara vastustus. Mutta näistä
pienemmistä koskista se joka vuosi kulkee ylös, totellen luonteensa vietytystä. Tällä rohkealla retkellänsä
se sangen usein puuttuu tässä kuvassa nähtävään sattimeen.
Suuret lohipadot ovat rakennetut suurella taidolla
ja tarkalla virran suunnanarvioimisella. Ne ovat seipäistä
nuolenkärjen muotoon rakennetulta tarhoja, joiden kärki
on käännetty vasten virtaa ja kulman kainalossa on
aukko. Uidessaan ylöspäin virtaa, kohtaa lohi aituuksen, jota myöten etsien pääsöpaikkaa pujahtaa pelkäämättä aukosta sisään, tottunut kuin se on ahtaita kivien lomia kulkemaan. Mutta taas tulee hänelle toispuolinen aituus eteen; virta viskaa hänet tarhan syrjä-

Lindholm.

soppiin, joista hän ei enää pääse minnekään. Pyytäjä,
kun käypi pyydöstään kokemassa, nostaa koko pätomuksen ulos vedestä ja antaa veden valua ulos; lohi
silloin vengottelee kuivillaan pohjassa ja tapetaan nuijan sivalluksella vasten kuonoa.
Tällä tavoin saadaan Pohjanmaan joista monesti
toista sataa lohta kerrassaan. Tässä kuvassa nähtävä
patomus on vähemmin konstikkaalla tavalla rakennettu,
vaan kuitenkin samaa petosta tarkoittava. Se on laitettu
johonkuhun kosken sivuhaaroista, muutamien, kivien
päälle asetettuni kuorimattomani pölkkyin avulla. Patomus tässä ei ole vedestä nostettava, vaan siihen sattuneet
lohet otetaan ulos väkäisellä ahraimella. Seisominen
noilla aina kosteilla ja liukkailla pölkyillä vaatii rohkeutta ja varovaisuutta. Kalastaja, sitä tehdessään, on
paljain jaloin, samoin kuiri poikanenkin, joka lapsimaisella uteliaisuudella katselee päivän saalista. Sama
uteliaisuus on myös viekoittanut kaksi nuorta, koreaan
Jääsken vaateparteen puetettua naista ulos tuolle vaaralliselle portaalle, mutta jopa he katuvat rohkeata
yritystään ja alkavat pakoon pötkiä. Kukaties ei liene
aivan väärin, jos arvaamme, että tytöt enemmän ovat
tulleet katsomaan tuota nuorta, rohkeaa kalastajaa
kuin itse lohia, joista yksi jo on vasuun pantu, Vii-
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kerin, ja itse hauska koski-maisema B. Lindholmin
— molemmat otetut kansan jokapäiväisestä
maalaamat
elämästä jaloinuotoisen luonnon keskellä.

purin tai Pietarin herkkusuiden pöydälle lähetettäväksi.
Ilmi-elävät henkilöin kuvat tässä ovat A. v. Bec-

30. Loviisan kaupunki.
(O. Kleineh).

gissa ja soi sille nimen Loviisa, muistoksi hänen puolisostaan Loviisa Ulrikasta, joka silloisessa historiassa
kyllin on tuttu. Kuninkaan puolison kaimaa pidettiin
nyt onnen kantamoisena ja ennustettiin sille suurta tulevaisuutta. Se sai kohta merikaupungin-oikeuden,jota
niin suuresti kadehdittiin; se sai runsaasti alusmaata
ynnä muita etuja. Kyminkartanon maaherra otti. siihen
asuntonsa ja 500 miestä sotaväkeä siihen majoitettiin
rajan vartijoiksi.
Ensi-alussa oli Loviisa myös rajalinnaksi aiottu.
Muurien alkuja nähdään sen itä- ja koillis-puolella;
kasarmit ja ekseerauskenttä ovat myös todistuksena
kaupungin sotaisasta lapsuuden-ajasta. Mutta sitten
muuttui hallitsevain tuumat. Svartholman saari lahden
suussa linnoitettiin; mutta ei sekään täyttänyt maan
toivoa seuraavissa sodissa. Sen lyhyt historia päättyi
Maaliskuussa 1808 arvaamattomalla antaumuksella.
Sillä välin oli Loviisan kaupunki joutuisasti vaurastunut, niin että sillä tämän vuosisadan alussa oli

Koska Kyminjoki v. 1743 oli tullut Suomenmaan
ja Ruotsin vallan rajaksi Venäjän keisarikuntaa vastaan, pyysivät muutamat kauppiaat Venäjän vallan alle
joutuneissa Haminan ja Lappeenrannan kaupungeissa
lupaa, saadakseen muuttaa kauppansa Pernon pitäjään
sisäänpistävän merenlahden rannalle, puolentoista peninkulman päähän Kymin suusta. Ruotsin hallitus
katsoi hyödylliseksi että siihen rajakaupunki syntyisi,
osti 300:11 a vaskitaalarilla Degerbyn seterikartanon
Porvoon kymnaasin lehtorilta Kraftman'ilta ja julisti
Kesäk. 26 p. 1745 perustuskirjan uudelle Deyerbyn kaupungille.
Ruotsi ja Suomi olivat tosin silloin tasavaltana,
se kuitenkuningaskunnan nimellä, mutta luonto
kumarnöyremmästi
voitti",
eikä ole koskaan
kin
rettu kuninkaallista nimeä, kuin juuri tällä Yapauden-ajalla. Ylinmäärin suureksi kunniaksi katsottiin
siis, että kuningas Aadolf Fredrik, Suomessa matkustellessaan v. 1752, myös kävi tässä uudessa kaupun-
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2,700 asukasta, suuri -määrä kyllä siihen aikaan. Lo-

den-ajan nöyränä leskenä Suomessa, kyllin nuorena
yhtähyvin seurustellaksensa uuden ajan kanssa ja ottaaksensa osaa sen toimihin. Se on nyt tiheästi asutun,
varakkaan maanseudun asiamiehenä, koristelee itseänsä
kukkasilla ja rakastaa taiteita. Perntti Lindholm on
sen poikia, mutta on, peläten että hän ei voisi tasapuolisesti kuvata äitinsä kauneutta, antanut sen toimen
O. KleineVUe.
Tässä me näemme kaupungin maapuolelta, puuryhmiä ympärillään, korkea kirkko keskellään. Se on
pieni soma kaupunki, joka vielä on somistunut palonsa
—
perästä yöllä Heinäk. 5 6 p. 1855, eikä ole suinkaan
sennäköinen kuin" olisi se vaan lakastunut lehti menneeltä suvelta. Näin tuuheita vaahteria kuin täällä ei
näe monin paikoin Suomessa. Loviisa Ulrika olisi ihastuksissaan niistä, ja ne ovat vihriäisenä seppelenä hänen muistopatsaansa päällä.

viisa oli nähnyt sotatapaukset sekä salaliitot naapuristossaan 1788 vuoden sodan aikana; se oli hurrannut
Kustaa llLlle, huvittanut itseään vapaamuurari-salatempuilla, vienyt ulos rautaa sekä puuta, saanut oman
historiankirjoittajansa, Henrik Backman'in, v. 1776, ja
havaitsi v. 1809 arvaamatta joutuneensa Venäjän puolelle Ruotsin rajaa. Siihen aikaan jo oli kaupungin
lyhyt kukoistus-aika lähennyt syksyään. Loviisa kuningatar oli jo aikaa kuollut, loppunut oli jo käytännöllisyyden aikakausi, kuollut Kustaa 111, ja pian olivat myös Kyminkartanon maaherranlääni sekä Kymin
raja muuttuneet paljaiksi, aikakirjoihin kätketyiksi muistoiksi. Maaherra oli jo v. 1779 siirtänyt asuntonsa
Heinolaan, Loviisan satama oli mataloitunut ja laivain
pääsö sen rantaan tullut vaikeaksi, kauppa sai pahoja
loukauksia useampain haaksirikkoin kautta ja raukeni.
Tästä ajoin on kuninkaan puolison kaima ollut vapau-

31. Silakanpyynti Uudenmaan saaristossa.
32. Silakan suolaus.
(B. Lindholm.)

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

tietysti on sangen tärkeä elatuskeino. Harva mies
Suomessa ci ole joskus pyytänyt veden karjaa; harva
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nainen ei 010 joskus huuhtonut kalansuomuksia hyppysiltään; harva lapsi ei ole joskus pitänyt onkivapaa
kädessään.
Kalastusta täällä harjoitetaaan huvina, sivutulona
taikkapa pää-clatuskeinona. Rantamaan kansa kalan
pyynnissä ovat mestareita ja ylenkatsovat meitä muita
tilapäisiä kalastajia. Miehet, jotka yöt, päivät kiikkuvat heikossa veneessään, keskellä meren myrskyjä, pitävät onkimista ainoasti laiskurin virkana. Tavallinen
suomuskalan pyynti on vaivan ja joudon vaihettelua.
Lohi, siika, silakka, turska, ne ne koettavat kalastajan
miehuutta alin-omaisella raskaalla työllä, vahvistavat
hänen käsiensä voiman ja kasvattavat hyviä merimiehiä.
Ennen muinoin saatiin sillejä jokapaikasta Itämerestä. Mutta mitä suolattomammaksi Itämeri on
tullut siihen yhä laskeutuvien monien jokien vedestä,
ja mitä enemmän sen vesikasvien lajit siitä syystä ovat
muuttuneet, sitä enemmän on silli paennut, jättäen
sijansa pienemmälle, heikommalle sukulaiselleen, hopeanhohtavallc, säkenöivälle silakalle. Tälläkin on sama
taipumus suuriin seuroihin ynnä myös halu pitkiin
matkustuksiin. Koko legionat näitä pieniä kaloja, joitten koko vaihettcleo sillin suuruudesta aina salakan
suuruuteen asti, täyttävät tilleillä parvillansa meidän
rantavctemme, kulkien välin rannoilta syvyyteen, välin
syvyydestä rantalahtcmiin. Lukemattomin joukoin pyydetään niitä Huhtikuusta Lokakuuhun, vieläpä toisi-

naan kevättalvellakin, ja viedään suolattuina viimaahan; Suomen talonpoika, joka harvoin näkee hcrkut-

tomalla pöydällään muuta liharuokaa paitsi joulukinkkua, viljelee yleisesti suolattua silakkaa särpimenä ja
höystimenä ruisleivällensä sekä potaateilleen. Näissä
on samoin varakkaan talollisen kuin myösköyhän ruotuvaivaisen jokapäiväinen ruoka, jos ei kato- ja nälkävuosi pakoita molempia pettuleipään turvaamaan. Silakka on meillä kansallisin, enimmin haluttu kaikista
veden asujaimista. Sen hintaa markkinoilla aina ensiksi tiedustellaan; jos sitä on runsaasti, arvelee niin
varakas kuin köyhäkin ei olevan mitään hätää ruoasta;
jos sitä on vähän ja hinta kallis, oi ole muuta sijaan
— järvikalan laji —
panna kuin muikku, ja muikku
ci löydy niin runsain määrin eikä kaikin paikoinkaan.
Silakkaa pyydetään taikka nuotalla taikka jataverkolla, Nuotta on vanhempi näistä pyydyksistä,
jataverkko on uuden-aikuisempi, hienosilmuisempi, joskus s:nkin syllän syvyinen. Se lasketaan yöksiluotopaikalle mereen, missä on 6— 10 syltää vettä; taikkapa
pannaan se, Gotlannin tavalla, pulloilla varustettuna,
laineita myöten ajelemaan juuri veden pinnan alla.
Tämä kalanpyynti on kaikista vaarallisin ja vaivaloisin,
mutta myös parhain saalista antava. Usein nousee pimeällä yöllä myrsky. Kalastajalla on kallioluodollaan
mökkinsä katolla tuulihyrrä; monta kertaa yöllä hän
herkistää korviaan sen ääntä kuultelemaan, ja jos se
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myrskyn tuloa ennustaa, rientää hän viipymättä veneel-

toisella perässä huovataan. Soutamassa on vaimonpuoli
harmaissa vaatteissa. Monestikin on puolet nuottaväkeä naisia,hameet ylös-sonnustettuna, rivakoita soutajia
ja kaikkiin vaivoihin tottuneita, yhtä paljon kuin miehetkin. Etukokan kärjellä ratsastaa pikku, hyvää toivoa itsestään herättävä Jouto-Jussi, punatupsu lakissa,
ikään kuin täten oikein mukavalla tavalla opiskellen
vastaista virkaansa. Yiidentoistavuotinen poika paitahihasillaan huopaelee; ahvettunut mies pruunisessa jakussa, lakki silmille vedettynä, on ottanut osakseen
raskaimman työn, nimittäin nuotan ulospanon, jolla aikaa kahdcntoistavuotinen apumies selittelee verkkoa,
ettei se veneessä sekaannu. Pian on vene menevä ran— aina etumaisena, aina uupumattotaan; vaimonpuoli
mimpana — on käyvä istumaan polkuveivilleen toiseen
veneesen ja hitaasti jaloin polkien hinaava sisään toisen nuotansivun köyttä. Mies ja pojat aivan mukavasti
rannalta auttavat nuotan vetämistä, ja näin on se väljä
piiri, joka meren vapaat asukkaat on kietonut, ahdistuva ahdistumistaan, kunnes koko kalakarja sätkyttelee
nuotanperässä. Minkälainen on saalis tuleva? Niinkö
runsas, että kaikki saavat hauskaa työtä yltäkyllin, vai
ainoasti muutamia yksinäisiä karkureita merenkuninkaan väestä, tuskin niin paljon että pata rannalla tulee täyteen? Sitä ei tiedä kukaan, mutta kaikki silmät ovat nöyrällä onneensa tyytymyksellä kääntyneet
toivotun saaliin puoleen. Tulkoon kapallinen, tulkoon

leen ja lähtee korjaamaan pois kalliimman tavaransa
mustista lainehista. Taikkapa myös on hän kiinnittänyt veneensä ankkurin pohjaan samaan luotoon, mille
on jataverkkonsa laskenut, useamman peninkulman
päässä lähimmästä maasta. Yksi mies vuoroitellen
valvoo; myrsky nousee, sade rapisee, ja usein täytyy
silloin hakata ankkuriköysi poikki, jättää kalliit pyydykset veteen, ja laskea vene tuulta myötenmenemään,
minne meneekin kaukaisille, vieraille rannoille, sillä se
on ainoa hengen pelastus.
Nuottamies ei ole näiden vaarojen alainen. Hänellä tosin on raskas työ, usein sateessa japakkasessa;
hänen on ponnisteleminen tuulta ja virtaa vastaan;
mutta hän pyytää saalistansa myrskyltä suojatuista lähtemistä, ja käypi tavallisesti makaamaan, jos aalto jonakuna päivänä on kovin ankara. Lindholmin ensimmäisessä kuvassa näemme lähtemän, jolla on syvät, kallioiset rannat, ja lähtemällä kolme venettä väkineen. Kaksi
niistä on rantaan kiinnitettynä; valkea on viritetty, ja
pata tarjoo lämpimiä potaatteja, luvaten toisella kerralla
antaa täytensä^ silakkaa. Kaksi miestä seisoo jouten,
nälkäisen näköisenä; poikanen lämmittelee kohmettuneita käsiänsä valkealla. Kaikki odottelevat kolmatta
venettä, joka pian on saanut nuottansa ulospannuksi.
Tätä venettä pannaan, Uudenmaan tavan mukaan,
liikkeelle, niin että yhdellä airolla kokassa soudetaan,
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ohitse-purjehtivaa alusta. Vielä enemmän oikealla
näemme toisenkin vanhanpuolisen vaimon, sininen
huivi kaulassa, joka myöskin, kalalauta edessään, odottaa perattavia vasusta saadakseen. Yksi mies kaataa
kapasta suoloja puoleksi täytettyyn nelikkoon, jakoska
tämä tulee täyteen kalaa, on hän paneva painon kannelle. Kahdella muulla miehellä aitan vieressä on
työnä jo täytettyin nelikkoin vanteitten tiukemmaksi
lyöminen.
Tämä näkö täällä saattaisi olla hiukan toisellainen
toisessa apajapaikassa. Kala-aitta on tavallisesti aivan
venelaiturin vieressä, ja nuottaparret enimmiten ovat
vaakasuorassa asemassa. Mutta kalastajan elämä kuitenkin on samallainen joka paikassa — samaa taistelua
hillittömiä luonnonvoimia vastaan, samaa vaivaa, samaa nöyrää kohtaloonsa tyytymistä, jos pyynti on ollut
—
huono, ja samaa riemua, jos se hyvin onnistui kädet
suomuksisena, posket ahvettuneena, leikkipuhetta kaikilla huulilla, ja iloisia lapsia, jotka matkivat aika-ihmisten toimia.

nelikollinen, tulkoon 50 tynnöriä kalastaja on tottunut saamaan erilaisia lippuja onnen arpapyörästä,ja hän

odottelee väkäisellä mielellä.
Nähtävästi on saalis ollut runsas, sillä toisessa
kuvassa näemme kalamiehet täydessä kalojen suolaamisen puuhassa. Edessämme on yksi noita pieniä lahtiloukeroita, jotka ovat veneille soveljaita satamapaikkoja.
Kanta asuinhuoneen edessä on viettävää, punertavaista
kalliota, jonka muinaiset meren-aallot ovat sileäksi
nuolleet. Oikealla puolella näemme jokseenkin rappiolla olevan kala-aitan, vasemmalla pitkiä parsia, nojallaan patsaita vasten, joille ripustetaan nuotta kuivumaan. Yksi mies ja yksi poika ovat juuri tässä toimessa. Veneet ovat kaikki kolme rannassa. Vaimonpuoli, hihat ylöskäärittynä, tuopi silakoita veneestä; se
on sama kalamies", joka taannoin souteli, mutta hänen
pruuninen hameensa oi ole enää sonnustettuna. Toinen
vaimo istuu, kalalauta edessään, ja ottaa juuri-vasun
sisällystä vastaan. Nuori, paljasjalkainen tyttö seisoo
hänen vieressään, ja katselee, varjoten silmiänsä kädellä,

33. Kuopion kaupunki.
(H. Munsterhjelm).

V. 1650 sai kreivi Pietari Brahe kuningatar Kristiinalta Kajaanin vapaherrakunnan läänityksekseen. Se

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