
Kuinka vapaaherrallinen suku Klönt 
af Selänpää-Haistila Suomesta 

sammui
Joitakin ikivanhan Klönt-su- 

vun sivuhaaroja elänee vielä 
Ruotsissa, mutta ne ovat ainoas
taan tavallista arkiaatelia. Suo
meen aikoinaan siirtynyt vapaa
herrallinen Klönt af Selänpää- 
Haistilan haara on lähes puolen 
vuosisataa ollut sukupuuttoon 
kuolleena.

Toivon tekeväni loistavista su
vuista köyhän isänmaamme his
torialle kauniin palveluksen, pe
lastamalla unhotuksiin joutumas
ta niin tärkeän vaiheen yllämai
nitun suomalaistuneen Klöntien 
sukuhaaran kohtaloissa kuin tä
män suvun lopullisen sammumi
sen.

Omituisesta sattuman oikusta 
— taikka, sitä voisi melkein sa
noa “sallimuksen johdatukseksi" 
-— ovat tietoni tästä erinomai
sesta tapauksesta saadut mah
dollisimman ensimäisestä kädes
tä; mieheltä, joka itse on ollut 
tapauksessa mukana, ei ainoas
taan nähnyt ja kuullut kaikki, 
vaan myös osalta esiintynyt a- 
sian kulkuun vaikuttavana toi
mijana. Tosin osa, vieläpä ta
vallaan ehkä kaikkein tärkein 
ja vaikuttavin osa kertojan o- 
masta toiminnasta asiassa näyt
tää ainaiseksi jäävän hieman hä
märään, sentähden, että kertoja 
siinä kohden on tahallisesti ja 
itsepintaisesti pysynyt salaperäi
senä, kieltäytyen avoimesti pal
jastamasta asioita, joiden salaa
minen on historioitsijan kannal

ta yhtä valitettavaa kuin se saat
taa olla luonnollista kertojan 
oman arkatuntoisuuden kannalta 
katsoen.

Niinkuin suvun vapaaherralli
sesta nimestäkin jo anraa, omis
ti suku mahtavat Selänpään ja 
Haistilan kartanot Hämeessä. 
Ne ovat, kuten tunnettua, raja- 
tusten ja olivat yhteisviljelyk- 
sessä silloin. Parooni itse asui 
Selänpään kartanossa. Haistilan 
vanhanaikaiset, mutta monilu
kuiset huoneet oli annettu asun
noksi eräille rappeutuneille su
vun jätteille: vanhalle majuri 
Klöntille, joka suuresti kärsi al- 
kohoolin väärinkäytöstä johtu
vista näköhäiriöistä, eli, kertoja
ni sanamuotoa käyttäen, “päivät 
päästään tappeli viinapirujen 
kanssa” — sekä Ritariston ja 
Aatelin kassoista eläkettä naut
tiville sukuneitseille, eli “suvun 
liepeissä roikkuville höperöille 
vanhoillepiioille”, kuten kertoja
ni tapana oli sanoa.

Kertojani nimittäin ei ole täy
sin perehtynyt historiallisiin 
muistiinpanoihin soveltuvan kie
len käyttämiseen, joten en tässä 
asiakirjassa yleensä voi noudat
taa hänen kertomuksensa sana
muotoa sellaisenaan, vaan täytyy 
minun siinä tehdä siistin kirjo- 
tustavan vaatimia muutoksia. 
Hän, kertojani, ei ole sen kau
kaisempi henkilö kuin ukko Nii
lo Huttunen, Esan isä, joka nuo
ruudessaan palveli Selänpään
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kartanossa tallirenkinä ja sit
temmin ylennettiin paroonin kus
kiksi.

Kertomusta vanhan kuuluisan 
suvun “sammumisesta” voisi en
si katsannolla luulla peräti surul
liseksi kuvaukseksi kuolinvuo
teesta ja hautajaisista. Tässä ta
pauksessa kuitenkaan asianlaita 
ei ole semmoinen. Tämän ker
tomuksen suurin merkillisyys on 
siinä, että vaikka se yleiseltä 
luonteeltaan onkin syvästi mur
heellinen, esiintyy tuota synk
kää taustaa vastaan ikäänkuin 
tasottavana eli sovittavana vai
kutelmana, niin sanoakseni, hu
vittava aines, joka muuten su
run voittoisesta tunnelmapoh jaa
ta nousee yhä selväpiirteisempä- 
nä.

Parooni Klönt af Selänpää- 
Haistila oli kertomuksemme ai
kana jo yli kuudenkymmenen 
vuotias ja hänen vapaaherratta- 
rensa lähes viidenkymmenen. 
Molemmat olivat näöltään ter
veitä ja hyvinvoipia. Mutta hei
dän avioliittonsa oli lapseton. 
Sydämen surulla näki vanha pa
nooni vapaaherrallisen sukunsa 
loppuvan häneen. Hänen kuol
tuansa nämä laajat sukutilukset 
ja kaikki perheaarteet siirtyisivät 
maineettomille kaukaisille al- 
hais-aatelisille sivuhaaroille. Se 
oli muuten onnellisissa olosuh
teissa eläväin vapaaherrallisten 
puolisoitten suuri elämänsuru.

“Nils”, joksi Niilo Huttusta 
kartanossa nimitettiin, oli vuo
den verran ollut kuskin toimes
sa, kun yksi vapaaherrattaren 
kamarineitseistä — se Louise, 
josta myöhemmin tuli Huttusen 
“Lopo”, Esan äiti — havaittiin 
raskaaksi. Epäluulot tämän il

miön aiheuttamisesta kääntyivät 
suurella varmuudella Niisiin, ei
kä hän kieltänytkään syyllisyyt
tänsä, vaan ryhtyi kiireimmiten 
kaikkiin niihin toimenpiteisiin, 
joita yhteiskunnallinen sovinnai
suus tällaisessa tapaukessa vielä 
nykyäänkin pitää suotavina, mut
ta siihen aikaan katsoi aivan 
välttämättömiksi: vei Louisen 
pappilaan, panetti kuulutuksiin 
ja kävi vihillä. Ja niin onnelli
sesti suoritti hän asiansa, että 
Esa sittenkin on kaiken ikänsä 
ollut ihan oikea aviolapsi, vaik
ka se tosin oli täpärällä — puo
lentoista vuorokauden varassa.

Ylläkerrottu asia ei oikeastaan 
kuuluisi näiden muistiinpanojen 
piiriin, ellei juuri se, kaikesta 
päättäen, olisi selityksenä sille 
muuttuneelle kohtelulle, jota 
Nils tämän jälkeen sai osakseen 
isäntäväkensä taholta. Tämä ei 
ole niin ymmärrettävä, että hän
tä hairahduksensa johdosta olisi 
ruvettu kohtelemaan tylysti tai 
halveksumisella, vaan aivan 
päinvastoin. Hänelle osotettiin 
kartanossa tuntuvasti suurempaa 
huomaavaisuutta ja arvonantoa 
kuin ennen. Varsinkin oli va
paalle rrattar en käytöksessä muu
tos ilmeinen. Hän osotti alentu
vaisuutta ja tuttavallisuuteen 
pyrkimistä, joka hänen asemas
saan olevalta arvohenkiiöltä oli 
vallan odottamatonta. Hänen ar
monsa, joka siihen asti oli ta
vannut käydä ajelulla ainoastaan 
puolisonsa seurassa, läksi nyt 
näille matkoille aina yksin ja 
melkein poikkeuksetta vaati ajel
tavaksi syrjäisiä metsäteitä.usein 
iltahämärässä. Eivätkä ne kes
kustelusi neet, joihin hän haluk- 
kaimmin tahtoi kuskiansa Nilsiä
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johdattaa, monasti olleet kauka
na, soveliaisuuden äärimmäisistä 
rajoista.

Kenties vielä huomattavampi 
seikka tässä jutussa oli se, että 
parooni itse, joka ei suinkaan 
voinut olla huomaamatta puoli
sonsa muuttunutta käytöstä — 
että hän ei ollenkaan näyttänyt 
siitä loukkaantuvan, vaan ilmei
sesti hänkin lähenteli kuskiansa 
vanhan ja suopean ystävän ta
voin. Niinpä kerrankin hän a- 
lentui Niisille juttelemaan Rans
kan aatelin löyhistä tavoista: 
kuinka eräs aatelismies oli nau
rahtaen virkkanut vaunuissaan 
istuvalle luotetulle ystävälleen: 
“Sinua huvittanee tietää, että 
tuo mies, joka istuu näiden vau
nujen kuskipukilla, on minun 
poikani, mutta tämä nuori mies, 
joka minun poikanani täällä si
sällä istuu, on minun entisen 
kuskini poika,enkä minä millään 
tavalla voi vaihtaa heitä heille 
oikeutta myöten kuuluville pai
koille, sillä sukujohto nykymäil- 
massa ei riipu isästä, vaan äidis
tä.”

Armollinen parooni kertoi tä
män mitä suurinta kevytmieli
syyttä todistavan jutun pikem
min hyväksymällä kuin paheksu
en sitä, makeasti nauraen ja 
silmää iskien, ikäänkuin salatul
la tarkotuksella.

Jaksoi ko Niilo Huttunen nyt 
taistella kiusausta vastaan ja 
kieltäytyä tarjotusta lankeemuk
sen tilaisuudesta, on juuri se 
kohta, jossa hänen kertomuk
sensa ei tunnu täysin avomieli
seltä. Asiaa suoraan kysyttäes
sä hän aina vastaa kielteiseen 
suuntaan, mutta vältellen — ei 
koskaan jyrkästi kieltämällä ol

leensa missään sopimattomissa 
suhteissa vapaaherrattareen. Sii
hen nähden että asia henkilölli- 
sesti koskee Niiloa, katson ole- 
vani pakotettu merkitsemään 
muistiin hänen tavallisimman 
vastauksensa, vaikka se sana
muodoltaan on hieman karkeam
pi kuin sopisi: “Johan nyt — 
heidän siitos-oriikseen!''

Mutta hänen vaimonsa Lopo, 
joka myös lienee seurannut sen
aikaisia tapauksia verraten lä
heltä, näytti jääneen päinvastai
seen käsitykseen asiasta. Vielä 
sangen myöhäisellä ijällä, kun 
hän syystä taikka toisesta, oli e- 
rityisemmän tyytymätön mie
heensä ja tahtoi tällaista mieli
alaansa tuoda esille, hän ei mil
loinkaan unhottanut tehdä pure
via viittauksia, jotka joskus oli
vat niin pitkälle meneviä, että 
niistä päättäen voi olettaa hänen 
tienneen asiasta enemmän kuin 
mitä hänkään suoraan kuulustel
taessa myönsi tai ilmaisi tietä
vänsä tästä miehensä arkaluon
toisesta seikkailusta.

Tämä seikka minun sentähden 
täytyy jättää sikseen lopullisesti 
ratkaisemattomana. Voin sen 
tehdä sitä suuremmalla syyllä, 
kun se viime kädessä ei kuiten
kaan mitään vaikuttanut itse 
pääasiaan, Klönt aF Selänpää- 
Haistilan vapaaherrallisen suvun 
jatkumiseen.

Ensimältä kyllä näytästi siltä 
kuin Niisin osallisuus tapausten 
juoksuun olisi ollut varsin rat
kaisevasta merkityksestä tälle 
sukuhistorialle. Kun ensi kuis
keita vapaaherrattaren alkavasta 
raskaudentilasta rupesi kuulu
maan, tavattiin asian yhteydessä 
mainita Niisin nimeä, mutta hy
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vin hiljaa. Nils itse tuskin kos
kaan lie sitä oikein kuullut mai
nittavan, mutta miespuolisten 
palvelijatoveriensa puhuvista sil- 
mänluonneista ja naispalvelijain 
pidätetystä tirskumisesta hän ar- 
vasi, mistä oli kysymys.

Kuta varmemmiksi huhut va- 
paaherrattaren uusista toiveista 
kävivät, sitä vilkkaammaksi ja 
iloisemmaksi muuttui elämä kar
tanossa. Patooni itse oli vain 
päivänpaistetta. Käveli rinta pys
tyssä ja pää korkealla kuin kol
mekymmentä vuotta takaperin.

Mutta mitään remuisaa riemua 
ei kartanon piirissä suvaittu. Ei
kä sitä yritettykään. Jo parin 
viikon kuluttua ensimäisten oi
reitten ilmestymisestä vapaaher- 
ratar kävi vuoteesen, osaksi o- 
masta tahdostaan, mutta etu
päässä lääkärin ohjeita noudatta
en. Asiasta oli näet parooni he
ti kirjottanut Helsingin yliopis
ton lastensynnytysopin professo
rille, joka oli pohjoismainen suu 
rimpia kuuluisuuksia alallaan ja 
ajallaan, ja tämä oli kirjeessä 
lähettänyt ensimäiset neuvot. 
Armollisen rouvan ruvettua vuo
teesen tuli palvelijakunnan liik
kua huoneissa sukkasillaan. Nils 
sai määräyksen voidella kaikkien 
ovien saranat, ja yleensä vaadit
tiin kartanossa liikkumaan mah
dollisimman hiljaisesti.

Tämä kuitenkin tuotti suurta 
vaikeutta käytännöllisessä maa- 
elannossa, eikä paroonin mieles
tä sikiön säilyminen sittenkään 
ollut täysin taattu — sikiön, jon
ka säännöllinen kehittyminen ja 
onnistunut synnytys olisi suvulle 
niin äärettömän tärkeätä, ja jo
ka sitäpaitsi, Huttusen Lopon 
sanontatavan mukaan, “oli niin

keruukselta saatu". Parooni sen- 
tähden kirjotti professorille, että 
eikö olisi varminta lähettää va- 
paaherratar jo hyvissä ajoin en
nen synnytystä Helsinkiin, pro
fessorin välittömän silmälläpidon 
alaiseksi. Ja professori harkitsi 
viisaimmaksi kehottaa niin teke
mään.

Silloin oli jo rautatie olemas
sa Hämeenlinnasta Helsinkiin, 
mutta sitä parooni ei tässä tapa
uksessa katsonut voitavan käyt
tää. Tärinä, äkilliset nytkähdyk
set ja jarrutukset voisivat olla 
potilaalle turmioksi, puhumatta
kaan aina pelättävistä junaon
nettomuuksista, joista pieninkin 
epäilemättä aiheuttaisi kesken- 
synnytyksen.

Niinpä siis päätettiin lähteä 
vapaaherratarta viemään karta
non omilla luotettavilla hevosil
la ja varmoilla vaunuilla aina 
Helsinkiin asti. Joshan se otti 
vähän enemmän aikaa, niin oli 
turvallisuus sitä taatumpi. Pa
rooni itse tietysti tuli mukaan, 
ja ajomieheksi Nils, kartanon 
henkikuski. Senpä vuoksi ukko 
Niilo Huttunen joutui, kuten tä
män kertomuksen alussa huoma
utin, näkemään ja kuulemaan 
yhden Suomen vapaaherrallisen 
suvun sammumisen — sensijaan 
että pahat kielet kertoivat hänen 
tehneen (ja ehkä olikin koetta
nut, jota, kuten sanottu, en ota 
vastuulleni) voitavansa tuon su
vun jatkamiseksi.

Matkueemme nimittäin ei kos
kaan saapunut Helsinkiin, vaan 
pyörti takaisin jo Lauttakylän 
sillalta Huittisista.

Tuo silta oli silloin korjauk
sen alaisena. Matkustajia var
ten oli siksi aikaa laitettu tila-
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päin en varasika, joka oli hätäi
sesti kokoon kyhätty eikä lanku- 
tus ollut täydellisesti tasainen. 
Kaikesta Niilon varovaisuudesta 
huolimatta vaunun pyörät siinä 
pääsivät hiukan jysähtämään, 
jolloin notkeat vieterit hetkahti
vat akselia vastaan ja vaunussa 
istujat tunsivat lyhyen, mutta te
rävän tärskyn.

Ja sillä täräyksellä oli ratkai
seva merkitys tämän vapaaher
rallisen suvun lopulliseen kohta
loon.

Samassa silmänräpäyksessä ni
mittäin kuului vaunuista pama
us, jollaisia Niilo usein talliren
kinä ollessaan ja muulloinkin oli 
kuullut hevosilta ja jollaisia jos
kus ylenmäärin syötyään oli it
sekin aiheuttanut.

Koko vapaaherrattaren raska
udentila suli siinä paikassa. Se 
oli ollut vain mätänevistä ravin
toaineista johonkin suolen sok
keloon syntynyttä kaasua, joka 
vanhettuessaan oli paisuttanut 
vatsaa, mutta nyt äkillisen tärä
yksen vaikutuksesta vapautui ja 
tämän vapautumishetkensä kun
niaksi paukahti.

Näin sammui vapaaherrallinen 
Klönt af Selänpää-Haistilan su
ku.

Vanhan paroonin kuolema 
muutamia vuosia jälkeenpäin oli 
tähän verraten vähäarvoisempi 
tapaus, sillä niinkuin tästä kerto
elmasta käy selville, oli suku it
se asiassa jo sitä ennen “sam
munut”.

Kaapro Jääskeläinen.

B  IE 0  lii

Mitä kaikkea ne minulle tekivät
Vanha mies muisteli:
Luonto oli minulle heti alussa 

antanut lahjan kirkua, kun mi
nun oli nälkä tai jano, kun ka
palovyö puristi tai oli muuten 
paha olla. Opettamatta opin sit- 
te ryömimään, konttaamaan ja 
vihdoin kävelemään. Omasta 
kokemuksestani opin tietämään 
mikä palelti, mikä poltti ja mikä 
pisti, väistämään niitä ja tavot- 
tamaan sitä mikä oli vaaratonta 
ja miellytti minua. Ja edelleen 
opin lausumaan muutamia rak- 
kaimpieni nimiä ja kaipaussanu- 
ja.

Mutta sitte rupesivat ne minua 
opettamaan. Ne neuvoivat mi
kä oli vasen ja mikä oikea kä
teni, mikä oli oikein ja mikä oli 
väärin, mikä oli kaunista ia mi
kä oli rumaa, mistä sai puhua ja 
mistä piti olla puhumatta, mitä 
minun oli lupa saada ja mitä mi
nä en saanut saada, mikä mais
tui minusta hyvältä ja mikä pa
halta. Ja se oli laki, joka oli mi
nun uskominen ja noudattami
nen, vaikka se usein soti vastoin 
aistejani, halujani ia taipumuk- 
siani; jos vastaan väitin, niin mi
nun suuni tukittiin, ja ellei sitä
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