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Inledning.

Finnarne omtalas välredan kort efter väjr ti(jsknings
början.af den Romerka. hiiätöriésknMréti Tacitus, och
de Skandinaviska sagorna veta tidigt berätta att Fin-
land var ett hem för jättar och farliga trollkarlar samt
sedermera styrdt af egna konungar, men ett sagoland,
sotii ingen rätt kände förblef det dock i många århun-
dradeii cléreft^is jå iiäS^äti nyare tider. Det
Ä^kkkfö Éaii FyärriésfMtfeaäSrl^©,. då
Bjarmerrias gudatempel vid Hvita hafvet plundrades af
Skandinaviska vikingar, och med kristendomens infö-
rande genom Erik den heliges korståg år 1157 begyn-
liiér Ftiilatids éödfä del bli "känd af kringboende natio-
ner. Vid den tiden eller något tidigare dréfvo Tyskar
och' Novgoroder handel med Finnarne på några punk-
ter af Finska vikens norra strand, men ingen främling
vågade sig ännu till det inre af landet,, soiii väl också
till- större delen ;var en Ödemark tfied omvéxlande vid-
sträckta kärr !öch urgammal barrskog, Ständig strid
mot vilda ' djur och klimatets hårdhet utgjorde våra
hedniska förfäders sysselsättning; 'fcédaii kristendomen
med eld och svärd biifVit utbredd samt Sveriges grän-
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sor utsträckta till stora Novgorods, begynte krig mot
menniskor, mot kringboende folk, bli Finnarnes lifsele-
inent och har varit det alltsedan. Landet härjades
oupphörligt och otaliga landsmän stupade i striden för
sin fädernejord, såväl här hemma som i vidt aflägsna
främmande trakter; j^i^pom.|)lef småningom,det af
sydligare folk med en viss hemsk respekt ansedda Fin-
land någorlunda kändt, eller åtminstone de gröfsta för-
domar mot detsamma skringrade. '~v\^.

När emellertid någon gren af verldshandeln icke haft
sin stråkväg genom det inre Finland, så,har det i all-
mänhet blifvit foga besökt, af utlänningar och ännu
mindre kändt till rätta 6'estaffenhet. Handel.s-spe-
kulationety och vinningslystnaden, som utgör en sa mäg-
tig driffjeder i menskliga lifvet, har på sin höjd för-
mått en eller annan främling att göra en hastig resa
utmed Finlands kuster och till dess förnämsta handels-
städer; men i en.kuststad lärer man sig icke känna
landet. För den som önskar Icännå Finland blir na-
turligtvis en resa inåt landet nödvändig; och en sådan
resa skalj utan tvifvel lemna rikhaltiga upplysningar
och djupa ifltryek hps . l]varje främling. med sinne för
naturen och folklifvet. tian får här Jära känna många
egendomliga drag hos ett folk, som under tusenårig
kamp mot klimatets stränghet fört jordbruket längst
fram -emot Nordpolens eviga snö, som härdadt och
nöjdt med det minsta .möjliga af denna verldens go«la
sjöng sina otjödliga episka sånger vid ljudet af kante-
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les strängar. Han skall här njuta anblicken af en
vildskön natur i "de tusen sjöars land", och längst
mot norden varsebli ett högst intressant fenomen, som
de flesta andra länder icke kunna erbjuda, nemligen
huru solen lyser dag och natt llere veckor igenom;
han kan ock här få höra dånet af ett vattenfall, som
i anseende till de nedströmmande vattenmassornas styr-
ka täflar med det verldsberömda'Nragafa. ~.

Det nyligen* slutade kri^éf vid Östersjöns stränder
har dock gifvit Finland en viss ryktbarhet, som i sin
mån skall bidraga till att hädanefter jäfva den nordi-
ska skaldens ord: "en främling for oss stolt förbi",
samt göra vårt land jemförelsevis mera kändt i utlan-
det än dét Ämla*hitttHs; valrit öchkanske äfven mera
besökt. Till deras tjenst hvilka itriiria tieStfkä FitVtand
och icke äga tillfälle att inhemta någon noggrannare
kännedom om detsamma ur statistiska och geografiska
arbeten, är denna lilla skrift ämnad, som för att göra
begagnandet så lätt öch beqvämt som möjligt, i alfa-
betisk ordning upptager korta notiser om de anmärk-
ningsvärdaste orter i landet. Den resande kan här upp-
slå ett ortsnamn och på några få rader inhemta hvad
som i historiskt eller statistiskt afseende är att märka
om den orten; en sådan handledning måste utan tvif-
vel vara välkommen för resande i Finland, emedan
den underlättar deras uppfattning af förhållandena
härstädes. Skriften uppträder för öfrigt utan alla an-
språk och har sin ursäkt endast i den omständigheten
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att den råkar vara,den.första i. sitt slag, emedan nå-
gon dylik handledning eller minnesbok för resande i
vårt land icke, förut funnits. Egentliga, "vägvisare"
hafva dock, funnits flere, men dessa innehålla inga hi-
storisk^ notiser om de orter hvilkas narnn uppräknas,
rjcjij hafva såledeSjett l^Ujinnat, ändamål. Redan för
mer än hundrade år sedan utgafc den första Vägvisa-
re, gemensam för Sverige och Finland, författad af G.
Bjurman och tryckt i Stockholm 1743, andra uppla-
gan Stockholm 1768; den var försedd med tvenne
yägkartor. Ensamt för Finland hafva sådana sederme-
ra blifvit utgifna: år lS^;flf -stabei^ för de> i Finland
förjaga tru£pef?; . JB2X afi É?. Hornborg, 1835 af
G, JM* Lindeström, 1848 af B. A. Lindeman. I
dessa uppgifves noga vägalängden eller afståndet emel-
lan städer, postkontor och, gästgifverier, dessa sist-
nämnda namngifyas och i förbifarten antydes om nå-
gpt mäirkUgt föremål finnes invid y.ägen, något
någon kyrka eller större egendom; men någon vidare
upplysning om desamma lemnas icke. : Att supplera
hvaclsom.deri brister är denna boks anspråklösa än-
damål. ......_.. , ~ ~ .

För en resa i Finland har man ipke att påräkna
samma beqvämligheter, som numera finnas öfverallt i
de flesta andra Jänder, medelst jernvägar, kanaler med
sina ångfartyg, diligenser och dylikt; men resanden kan
dock fägna sig öfver att med skjutshästar, komma tem-
meligeti fört fram på de väl banade vägarne, att kun-
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w fesa fullkomligt trygg för • tjufvttr, ¥SMé ocfi vil -

djur, samt att i allmänhet ick^;bésväfa« af vidlyftig
formaliteter. Har han sommartiden ej förskaffat sig
eget beqvämt åkdon, så får töaih bereda' sig på god
motion, ty de Finska tvåhjuliga-kk^kärrorriä ftw
isynnerhet beräknade på matsmältningens beföf^äh • des-
sa åkdon hafva icke utan skäl blifvit illa tÉtyktede' för
sin obarmheråighefc täk hvkjö^immMii^Mtåiiatii so>n
icke äp!*iHF»cklis véi vvå ta!"s^lln*<srtfMßks rttéfc
steapsmätfnen Marmier förklarar dem för de grynirtiaété
åkdon i kristenheten. Det kinkigaste kapitlet för /frfeii-
Hngen blir dock språket, ty inne i landet känner hiån
inga utländska $pråki Längst kusteu talas både Svetv
skft och F&ska^gtaskfjäåfiatt dgk>förstnämnda är rå-
dande» £å;rNylahds« och ÖsterfetJtt^si^safflO^iÖert^
Åbö läns-kufeter, äfvensom på hela Ålandf inuiUtoåfe*
talas deremot sä godt som uteslutande Finska. $t<P
derna göra häri ett undantag, ty der k«n man träffa
er ocli arinaii som -talar flere språk; der kan regafiöéö
devföré fa lega éig en språkkunnig kusk, öm han har
för afsigt ätt göra en längre färd inåt landet. v

Undöfj seglationstiden kommer man till FäiJéfid'5van-
ligast på iåhgfartygj soml^ till Åbo, ■Helsingfors eller
Wiborg, någongåhg* äfven- till Waisa *)$ latidvägen * gåb
deremot endast'öfver Petersburg' och Wiborg i eller Öf-

*) Fxsr det närvarande förberedes ,eft åt»gbåtsfai t, utmed Bottniska
vikens östra strand, och jernvägar i södra delen af landet
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ver Torneå, hvilken sistnämnda föga begagnas. Ång-
fartygen äro i allmÄnhet inrättade på samma. sMt som
öfverallt annorstädes, och befälhafvaren på <lessa be-
sörjef om onödiga formaliteterna. Resande tilllands
anmäla sig hos första lokalmyndighet öch få der vi-
dare .underrättelser., H«ad som för resan behöfves far
man naturligtvis föra med sig, men om af vissa saker
någon qvantitet vore för stor, bör sådant fikhillas för
att ej anses för kontraband ooh ådraga resanden rät-
tegång och ansvar. Tryckta utdrag ur författningarne,
anslagna på väggen i hvarje gästgt&are^&tuga, under»
rätta resenären om lians skyldigheter öeh rättigheter;
der finnes, ook en tafla på (fet som i gästgifveriet kan
erbjudas till förtäring, och i dagboken, der resanden
bör inskrifva sitt namn samt det antal hästar han vill
begagna, finnes uträkning öfver den skjutslega som bör
erläggas, emellan hvarje gästgifvaregård, för hästarne,
hvartill kommer en obetydlig algift för åkdon och pa
ganska få ställen bropenningar (t. ex. 2 kopek för
hvarje häst vid Peinar bro emellan Vista och Rungo
gästgifveriet; i Åbo län.*) I hvarje stad finnes en
gästgifvaregård Och vanligen något värdshus, bättre el-
Ipr sämre allt efter ortens beskaffenhet; i allmänhet äro
döok vÄrdshusen mindre väl inrättade ooh mindre be-
qväma än i länder med större trafik. Lifvet på värds-

.*) Så ock ea bestämd af^ft för färden öfver RUnsala bro
Vid Åbo,
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hus blir här dyrare än t; ex. i Tyskland, och den re-
SÄflde som ämnar tillbringa en längre titT på något
ställe gör derföre bäst uti att ackofdera sig ett privat
qvarter på månad, der sådant kan erhållas. Men på
landsbygden, om han åtnöjer sig med hvad der finnes,
kån han uppehålla sig för vida billigare pris än troli-
gen i något annat land.

I alla städer
postkört&f"Wéd' enkel eller dubbéf'veckopost; emellan
Åbo i Helsingfors, Petersburg och mellanliggande stä-
der går posten flere gånger i veckan. Enskilda per-
soner kunna dessutom mot särskild bestämd ersättning
afsända bref med estafett. I Finland är fortskaffandet
af personer med^idöirfts^-lifftffttW1 alWeles skildt ifrån fört-
skaffandet af bref med eller utan fienniOgaV^ paket-
ter; det förra sker genom gästgifväre eller hållskjuts,
hvilken inrättning står under guvernörerne i länen, det
sednare genom posten som lyder under postdirektionen.
Numera finnes äfven elektrisk telegraf emellan Abo,
Helsingfors och St. Petersburg.

För att genomresa landet, ända upp till Lappmar-
kens gränsor och till Avasaksa der man vid midsom-
martiden ser solen hela natten, erfordras en tid af
högst 3 månader,*) och dertill väljer man helst juni,
juli och augusti, såsom den tid då man har de minsta

*) En dylik resa under 5 ä 6 veckor kan göras; men blir
blott en promenad.
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besvärligheter att Å^rifä sig af nesan.., Färden i Lapp*
marken om so«ijiwa«ten går långsamt, ©medan den mår
»te: ske- tfro&omT med båt, ömsom till fots. Gm vintern
deremot kanlfården i Lappland gå med utomordentlig
hastighet; om väderleken eljest är gynnande. Man re-
ser insnörd i «tt siagsr.tcåg ;(|>ulkka), dragen af snabb*
renar öfver berg och snöfyllda affeignjder; Lappens elän-
diga tält (kåta) eller snödrifvan är det eflda-^älle der
man kan hvilaj den flera, veckor, ja månader T&nga
natten upplyses af snöns hvithet pch minens, sken, el-
Jw: af (Jet pr&ktftjHa&te flamrofl»^} norrsken. §ommai«n
jfaii Lappland \äm bmiW&m lwl«ten'fßr resenäjein
isynnerMfilr,.^^ testösa; högst plågsamma myggsvärr
imme Oöhden totala bristen på vägar.

För öfrigt hänvisas iden läsare, .som önskar utförli-
gare redogörelse för; här förekommande ämnen, till
planschverket Finland framställde i teckningar, äf-
vensom för kännedomen .om*, ortwnas, lägen tiHJSfr*-
lunds karta öfver Finland.
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Alajärvi, en sjö i Uskéla soekehsom blifVit
fälld genom upprensning af forssen *PaktoskGÉki. "* &i
;AlavO kyrka, belägen emellan Kahra öch Sar-

vikka gästgifverier i Wasa län, har blifvit namnkunnig
genom den skarpa strid som här föreföll den 17 au-
gush l#t>B, och som Rwnehérff bH)Uö!^^iil»*totÄe-
teranen. Har postkontor, sedan den 1 juli 185(L

Alinenjärvi, en sjö i Birkkala socken till
hvilken en ikanal leder vattnel från högre liggande sjöar.

Aniailltelclo, én by och marknadsplats i Al
sikkala, på landtungan emellan Päijäne och Vesijärvi
med nyssiörättadt postkontor oeh ångbåtsfärd itterJtoel-
lan och Jyväskylä. i ; '<■:■ «_•;<<<<_</!' :■> ■Allfala, en egendom som liggerl i EktWt'suc-
ken vid r:Kymmene - elf, omkring'^3o? verst Ifrån Fre^
drikshamm! Den har blifvit beryktad för det uppro-
riska förbund emot konung Gustaf lII^ som här ingveks
den 12 augusti* 1788 af officerare, vid Svenska arnién,
och öfver hvilket sedermera ett kopparstick utgafs. För
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något tiotal år sedan uppdukades hvarjehanda historier
om spökerier derstädes, såsom efterspel till Aryala för-
bundet; de befunnos slutligen vara uppdiktade af nå-
gon arrendator som dymedelst ville komma sig till e-
gendomen för godt köp. Godset donerades genom ett
senatsbeslut 1842 R^fe s|a|ep åt dåvarande ge-
neralguvernören furst Ä. Iwénscnfftöfi', som ännu Äger
det. Sapima gods skänkte fordom Kpri l^ål söner-
ne till Henrik Wrede, som räddat konungens lif i sla-
get vid Kexholm 1605. , /j;^:s

Bt. Annae eller Suojärvi, jernbruk och mas-
Ugn i Suojärvi socken norrom Ladogn Invid
gränsen* Tillverkningen#id detsamma var 1850 90,000
pud täclyern.
Alltskog, klädesfabrik och kattunstryckeri i

Pojo socken och Nylands län, emellan Björsby och
Umoniemi gåStgifoerier; fabrikens privifegiar-Ärd "date-
rade-1849 och den tillverkar årligen för ungefär 8000
Rb. s:r. Der fanns förut ett bruk med; Jiammaré för
kopparsmide.

Anttola, en liten klädesfabrik i Libelits socken
och Kuopio län, privilegierad 1827.

Attu, en betydlig egendom vid detinatnrs&öna
sundet '"Pargas port" i Färgas socken, genom hvilket
farleden går emellan Helsingfors och Åbo. Inemot 200
större och .-mindre, holmar vid Gullkrona- fjärden, lyda
under godset? der finnes både jera* och kopparmalm,
som dock föga lönar arbetskostnaden.
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Avaaaksa, (Awasaha), ett 747 fot högt
berg vid Tomcå elf nära polcirkeln, dock litet söder-
om densamma. Det är ett yildskönt af utlänningar
mycket besökt ställe, och otaliga i Avasaksas klipp-
vägg inhuggna namn förvara i minnet af resande från
när och fjerran. Fredrika Bremer, som besökte berget
1846, har skildrat den lifligä rörelsen på vägen ifrån
Torneå dit i siu-Midwmmurta*. oÄfven J vetenskar
p.eößi*nhéter"Bämnes; orten ©fta^ redan om somiftaren
1:740 bodde Franska astronomer i en koja öfvepst på
bergets topp för att anställa observationer, och i en
senare tid besökte 1839 den Franska nordpolsexpedi-
tionen samma nejd för vetenskapliga iakttagelsers skull.
Berget ligger pftåm \ttätiMm< bildas af Tengeli elfs
utlopp i Torneå elf, och den förra ån liknar,; sfctkl från
bergets topp, ett .silfverbälte kring detsammas fot. Vä-
gen dit går ifrån Torneå längs vestra stranden af
Torneå elf, så att man ser de Svenska byarna på
strömmens andra sida; på ett ställe ser man till ooh«
med 4 kyrkor, tveniie tillhörande hvardera riket, och
dessutom berget Luppiovaara med sin högst egendom-
liga formation. När man färdats 05 verst norrut från
Torneå och kommit till Margeta, ett styeke från Jurva
gästgifveri, upphör allmänna landsvägen och man får
fortsätta resan på båt eller till fots. Belöningen för
mödan blir ett sällsynt storartadt skådespel på bergets
flacka topp: man ser om natten vid sommarsolståndet
solens klot med något mattare sken rqlja sig längs
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horizonten rakt i noN^Ä^eréftér åffe&^iöigfc lång-
samt men ined full glans för att åter fortsätta sin lån<
ga dag. Söleit -går icke under horizonten på nfogefär
3 ,veckorv^)'i ;dén blott Fördunklas något för en kort
stund v^midnatten. Händer det att något moln vid
h«dnstféh betäckerdefri»öfcähga Wirihielen och man så-
ledes för den. gången går mistef,om det efterlängtade
skådespelet, så bör man icke låta 4eraf
och återvända, ty man kan en annan natt vid sammaf
tid hafva s bättre lycka med klar himmeli :Kung Karl
XI, säger man hade-1694' missödet att finna himmeln
mulen utldér den tid' iha&'> béMUkie 'tiérgeV för att se
midsommarnat#*solén;rf(i-Tyvärr saknar man ett t te-
b#ge;!påf Asvasaksa, emedan den Finska spekulationen"
ännu ej kommit sig till att -anlägga värdshus
derstädes, till de- fensfig^h talrika frärhlingarnés veder-
qvickelse. Utom sjeUVa berget förtjena äfven dess om-
gifhftlgar väl att ses för sin "högst;egendomliga Lapp-
ska fjällnatur, omvexlande med vackra odlade nejder.
Redan; här besväras hvar och en, som ej ärcigärr-rö-
karé, myckétv'a? de närgångna myggsvärmar som upp-
fylla luften, och <(fefirtaf> -olägenhet förökas ännu mer
högre upp i Lappmarken. Vill man fortsätta resan vi-
dare mot norden och IshafvSt, så får man icke glöm-
ma att i T#neå förse sig med matsäck som > duger,

•*)■ Enligt Hr Professor Woldstedts benäget iiiéddeladé uppgift,
emellan den 10' juni och 2 ju!i!"->: ■ ';
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ty LjLappiand är man i ; , sådant afseende ; ännu värre
deran än, enligt Dumboms dagbok, på de Småländska
gästgifvargårdarna. ,-. Nära till, Avasaksa ligger Alkula
kyrka, som derföre äfven, plägar besökas, ehuru den
ej äger någon märkvärdighet, närmare Torneå på, elf-
vens strand ligger Karungi kyrka, samt på Svenska si-
dan Hietaniemi och Karf Gustafs : kyrkor. I denna trakt
är äfven på^tra M^h. P^iJo/^^lM^^W^en
helt

);
ftph,ihåM#«sHi.;;hfß l*:,!': f( ■;•-'■-•■-•* ;'•.•-! A

ijëffarla, en egendom:med vacker park invid
Åbo, norr om Runsala och skild derifrån genom Poh-
jasalmi sund. Talrika lustvandrare från Åbo besöka
dess park, med sina; klippta häckar, koketta lusthus
pcji ; , råga sig de stora
Qpbi gamla ekarna UvfirJLbl^iuLm ©Uermjna^jhåhg» q$U
eremiJgrottan åskådarens uppinärksamhet. ~;.-;.....

; . Barösuild? eii.J^mn i Ingo skärgärd, hvarest
fordom var tullkammare* Der föreföll den 16 septem-
ber 1789 ett sjöslag emellan Svenska och'Ryska skepp*
Under kriget 1.854. och 1855. nämdes Barösund^fta,
såsom en bland hufvudstationerna för den Engelska
och„Franska flottan. , Segelleden för ångfartyg emellan
Åbo .och Helsingfors går igenom samma sund, hvilket
äfven utmårker sig för leende utsigtep och med löfskog
prydda stränder. , - ■. ~..,-.•

Berga, ett glasbruk i Maalaks socken af Wasa
län. emellan gästgjfverierna Pörtom och Johannisdal.

. Bllln&S, ett jernbruk i-Karis socken emellan
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Nyby och Björsby gästgifverier, invid vägen emellan
Helsingfors och Åbo. Karis å gör der ett fall, som
drifver en stangjerns-, en knipp- och 2 spik-hammare,
ett blåsverk, en jernqvarn o.s. v. Bruket är ett ibland
de äldsta i landet, privilegieradt redan 1642, och lyder
under Fagervik. Dess 'tillverkningsvärde uppgår till
ungefär 14,000 Rb. s:r årligeb'.-
Björkboda, ett jernbruk i Dragsfjerds kapell

af Kimito socken. Bruket anlades 1734 och haren
stångjernshammare med 2 härdar samt =eiv blåsmaschin,
som vissa tider på året drifves med åiigä; Dess årli-
ga smide är ungefär 1000 SJképftttftfi till" éfr värde af
13,000 Rb. s:r. "'Egéridömen är desshtom berömd för
sin-efter nyaste metoder ypperligt inrättade ladugård
och sin ost, som på många ställen fortares med god
smak. De underlydande!gänskä' vid^tfäckta jordägorua
skötas till en del efter nya rationella tfM&töå*. Ert stor
parkanläggning med ruddam, holmar och springbrunn
förskönar stället.

Björkö (Koivwaari), en ö söder om: Wiborg,
der fordömttma en stark handel drefs med Nowgorod
och Hanseförbundet. 1 vår krigshistoria hämries stäl-
let en och annan gång; der utänföre stod ett sjöslag
den 3 Juni 1790, hvarvid befälet på Svenska flottan
fördes af kung Gustaf 111 sjelf. Under senaste krig
föreföll der några små skärmytslingar, och flertdtliga
besök gjordes af Engelska skepp t. ex. den 27, 28
majr 7—9 juni 1855. Ett annat Björkö liggef ej
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långtifrån Torneå, dit staden ock en tid var ämnad
att flyttas.
Björneborg1(Porm kaupunki), en stad med stark

handel vid södra stranden afRumoelf, i landskapet Sata-
kunda. Dess geografiska läge är Gt°, 29' latitud och 39°
22' longitud. Björneborg hette fordom Ulfsby, såsom än-
nu, socknen deromkring, och är en ibland Finlands
äldsta städer; tyvr^nu,l3pwomtask*s »stadsprivilegier
utfärd^nföif JUtf*feyy ööh isaHnaifct-faihns deVTtögöit
köping förut. Angående namnets ursprung gissar man
att den kyrka som biskop Ragvakl år 1311 lät upp-
bygga i Wanhakylä var helgad åt St. Olof och att
socknen derföfe. fick namnet Ulvila, Vlpby. Mén
först den. hertigen
af Finland! Johan att staden. ateaHe flyttas'> ttH; siit nu-
varande plats och få samma rättigheter som landets
öfriga handelsstäder. Staden förekommer i äldre tider
mest under det Grekiska; namnet Arctopolis. Dess
hamn ligger på 3 mils afstånd vid? Räfsö i hafsb&n-
det; dess underlydande ägor uppgå till 5,480 tunnland.
Exporten består mest af bjelkar och plankor, dernäst
tjära, stångjern, pottaska och smör; dessa varor-utfö-
ras med stadens egna talrika skepp, som för den
skrymmande lastens skull byggas ganska stora och gå
till MedelhafveV England in. hY 0., hemförande salt och
kolonialvaror* Folkmängden 1852 uppgick till 1>,243
personer. Svåra eldsvådor hafva härjat staden den 5
augusti IGO3, den 4 Maj 1640, den O och 28 Maj
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1698, den 10 juni 1801y oeh den 22 maj 1852; bå-
da sistnämnda gångerna förstördes staden totalt och
största delen äfven af lösegendomen blef lågoWås rof.
Sedan den senaste branden staden blifvit raskt upp-
byggd efter en ny, Vackrare och beqvämare plan, i hvil-
ken, ingå äfven. planteriilgÄrxäf, träd-alléer längs vissa
gator. Förflyttningen: till eir-radde närmare hamnen,
som var föreslagen, ansågs af innevåriarne' sjelfva för
oförmånlig. Konung Karl IX vistades i stadeh*>-fe-
bniäri 1602 och utfördade derifrån en för Finlands
förvaltning vigtig författning. På Pehr Brahes föran-
staltande inrättades der én Jtrivialskofo^den 15 april
1641; dro^ning^Kwålin^ inrättade grefökapét Björne-
Iwrgri jgOHj rden 26 Mars 1656 förlänades åt Gustaf
Horn, hjelten från trettioåriga kriget; 1710 härjade
den stora nordiska,:pesten; Under éistlidne krig ;höde"
stadens hamn oeh Kumo élfs mynning^^esökaf den
fientliga flottan- dén 9 och 19 augusti 1855, då några
fartyg måste utlemnas. Det Björneborgska regementet
utmärkte sig i kriget 1808 för tapperhet * under Dftbelns
befäl; ett,-namne detsamma är den så kallade "Björ-
neborgska marschen^,- sorfo ännu ofta spelas. Orten
är företrädesvis en handelsstad, och i det afseendet en
bland de mest betydande i landet; är 1849 importera-
des dit varor för 392,031 Rb. och exporterades för
138,020 Rb„ då således varuomsättningen uppgick till
omkring 530*00.0 Rb. s:r. Nära staden finnes en stor
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sten, saxankivi der handlande fordom skola hafva upp-
laggt sina varor. Traditionen tillägger att derunder
finnes'en Amihauta ■— underjordisk skattgraf, •— der
midnattstid eld synes. I Wanhakylä är Arvid Kurcks
graf med hans byst. Här förvaras äfven hans hjelm.
Kyrkan, mycket gammal är byggd af grof gråsten.

B obacka, en snusfabrik i Hauho socken af
Tavastehus län; dess tillverkningsvärde-1Uppgafs 1850
vara 1000 Rb. s:r.

Bomarsnnd, se Skarpans.
Borgå, (Porvo), en ibland Finlands äldsta stä-

der vid Borgå åns utlopp i en hafsvik, under 60° 23'
latitud, i Nylands län. Staden anses vara grundlagd
redan 1346, hade Äftistotié redan 1424 borgmästare
och råd;' utvidgade privilegier fick deird. 3 december
1546. Med anledning deraf firade staden sin 500-års
jubelfest den 3 december 1846, då äfven en historik
öfver staden utgafs af lektor J. E. Öhman. Den har
sitt namn af en invid staden belägen urgammal jord-
borg, numera kallad Borgbacken; men vid det icke
långt derifrån liggande Saxby torde i äldsta tider va-
rit en handelsplats, som flitigt besöktes af Tyska köp-
män från Hansestäderna. Att nyssnämnda befästning
skulle vara en ibland de jordborgar som Svea konun-
gen Erik Emundson i 10:e seklet säges hafva uppka-
stat, är väl blott en gissning, men dock icke osanno-
lik. Staden har ofta lidit skada genom krig, och all-
tid varit obetydlig. Kort efter det han gifvit Borgå
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utvidgade privilegier,, befallte kung Gustaf I 1550 alla
stadens invånare att flytta till Helsingfors, "vid strängt
straff till görandes;" dock lärer icke särdeles många
borgare hafva efterkommit denna konungens förvända
nyck.. År 1571 och 1578 härjades Borgå totalt un-
der dåvarande krig* så att man derefter finner urkun-
derna tala om "Borgå by som tillförene varit en stad".
Denna by brändes ytterligare 1590, allt under samma
krig. Karl IX försökte åter upphjelpa staden genom
att donera åt den jordegendom, mm någon synnerlig
handelsrörelse uppkom icke deraf. IJndér ,4et stora
nordiska kriget landstega ryska trupper under amiral
Apraxins.,befäl vid, Haikko gård, samt intogo och plun-
drade staden. Den 11 juni 1760 nedbrann den till
större delen genom vådeld. , Först den 14 augusti
1830 erhöll Borgå full stapelstadsrätt, och sedan 1833
har staden blifvit reglerad och ombyggd efter en ny
plan samt derigenom förlorat sitt förra gammalmodiga
utseende. Sedan den 18 october 1721 är Borgå säte
för biskop och domkapitel, ungefår samtidigt inrättades
der ock ett gymnasium, som nyligen fått sig en ny
vacker lokal af sten, och som äger en temligen rik
myntsamling, utom naturalie-samlingar m. m. Stadens
förnämsta historiska minne är den landtdag som hölls
här ifrån den 25 mars till den 19 juli 1809; kejsar
Alexander I Öppnade landtdagen personligen och afgaf
der sin försäkran till Finlands inbyggare, hvilken se-
dermera, förnyad af följande kejsare, förvaras i alla lan-
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dets kyrkor. På sagda landtdag grundlades Finlands
nuvarande statsskick efter skilsmässan från Sverige.
Sessionerna höllos i det gamla gymnasiihuset af sten
som numera är upplåtet till lokal för högre elementar-
skolan. En tafla af stora dimensioner, föreställande
ett landtdags-sammanträde i kejsarens närvaro, förva-
rar minnet af den märkliga tilldragelsen. För öfrigt
var der äfven den 30 juli 1614 en obetydlig landtdag.
Staden besöktes den 28 juni 1752 af konung: Adolf
Fredrik, den 11 juni 1775 af konung Gustaf 111, den
20 augusti 1796 af konung Gustaf IV Adolf, och se-
dermera, på genomresan till Helsingfors, af kejsarena
Alexander I, Nikolai och Alexander 11, hvardera (lere
gånger. Ilkter&ré Äfeeené&^åiv Borgå märkvärdigt der-
före att skalden Runeberg sedan många år är bosatt
der såsom lektor vid gymnasium, och har diktat sina
senare odödliga sånger i denna stad. Trakten derom-
kring är rik på herrgårdar, bland hvilka några äro märk-
värdiga såsom födelseorter för tappra anförare i krig, t.
ex.Torsten Stålhandske {Humlesund), en bland tretlioåra
krigets hjeltar, Arvid Wittenberg (Johannisberg), Karl X;s
vapenbroder i Polen, Arvid Forbus (Jaekarby), och Karl
Johan Adlercreutz (Kiala). Domkyrkan som ligger högst
på flodstranden, är af gråsten.och ganska gammal efter
förmodan uppförd redan före 1418. Större delen af går-
darne i staden hafva ett amfiteatraliskt läge vid den smala
floden. Ett societetshus, en liten .teater, numera till följe af
ett Senats beslut tillsluten under läse-terminerna, en to-
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baksfabrik, kardfabrik, boktryckeri och tidning m. tn.

finnes i staden, som har 2,950 mvånare.
Brahelinna, ett gods i Kristina socken af

S:t Michels län, med gästgifveri af samma namn. E-
gendomen. var fordom en kungsladugård, sedermera öf-
versteboställe; på den uppförde Pehr Brahe 1640 nä-
ra kyrkan ett slott af sten. I slutet af 1770-talet in-
rättades der en krigsskola af den ryktbara öfverste Gö-
ran Magnus Sprengtporten, som sedermera 1809 en
kort tid var generalguvernör i Finland. Denna krigs-
skola hade han inrättat på egen bekostnad och der ut*
bildat skickliga krigare; den utgjorde första grunden
till nuvarande Finska kadettcorps i Fredrikshamn.

Brahestad, (Salosten kaupunki eller Praa-
he), belägen vid Bottniska viken under 64° 41' lati-
tud, i Uleaborgs län. Staden grundlades genom riks-
drotset Pehr Brahes försorg år 1649, och bär sitt
namn till ett evärdeligt minne af denne Finlands väl-
görare, efter hvilken ordspråket: "komma i grefvehs
tid" blifvit gängse. Här finnes skeppsvarf, beckbruk
och témligen Mig aktiv handel; hamnen god, fastän
numera något uppgrundad. Ar 1852 uppgick importen
till 142,735 rb. och exporten till 74,166 rb., såle-
des en varuomsättning för. 216,902 Rb. s:r.; skepps,
flottans storlek vid samma tid var 3,900 läster. Sta.
dens läge är öppet, på tvenne sidor omgifvet af haf-
vet, dess byggnad regulier. Exporten består mest af
tjära, beck, pottaska, bjelkar och plankor, Den 6ok
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tober 1810 brann en stor- del af staden. Under se-
naste krig fick Brahestad den bedröfliga utmärkelsen
att vara den första ort der fienden anställde förödelse
på krigskontraband. Den 30 maj 1854 landade en-
gelska skepp och uppbrände skeppsvarfvet och tjäru-
magasinerna invid staden. Lånebiblioteks rfinnes. I'kyr-
kan fordom begrafna lik hafva bibehållit sig oförvand-
lade likt mumier$ så t. éx. -en Karl XII:s drabant
med ljust fladdrande hår och en borgmästare Gortes
lilla barn från medlet af 1600-talet. Staden har 2,300
invånare.

Balils bruk, i Kimito socken icke långt från
Björkboda. Der linnes en stor masugn, som tillverkar
4,300 skeppund gjatgo^&^och tackjern årligen af malm
från Sverige, Juss&rö och Haveri-samt!«rayrmaln>från
traktenia af Wiborg;' dessutom blåsverk, krossverk,
rostugn och sågqvarn.

Bavtdsstad (Taavitti), en ort 35 verst åt
vester från Willmanstrand i Luumäki socken af Wi-
borgs län. Ehuru den bär det prunkande namnet af
stad, har deiv doek alldrig varit det, utan på sin höjd
en privilegierad köping, som 1793 bestämdes till gräns-
föstuing. Planen blef icke utförd,- och numera finnes
af köpingen ingenting annat qvar än ruiner efter val-
lar; en tid drefs der dock en icke ofördelaktig gräns-
handel.

Begerby, en by med tullkammare och god
hamn i Föglö socken, vid farleden emellan Åbo och
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Stockholm. Der finnas Jemningar efter batterier, som
uppkastades under kriget 1743.

Begerö, en egendom nära Helsingfors, på
hvars ägor finnes en silfvergrufva. Den är dock nu-
mera öfvergifven, såsom icke lönande arbetskostnaden.

Eckerö, tullkammare och postkontor i Ham-
marlands socken pä Åland, vid stranden af Ålands
haf. Der sker öfverfarten till Grisslehamn i Sverige
postvägen; yttersta klipporna på Finska sidan äro
Signilskär, der lotsplats, herberge för resande och
ruiner af ett kapell finnas; der var station för en op-
tisk telegraf före 1808. Post* oeh tullhuset! Eckerö
är en stor ooh prydlig stenbyggnad på hafsstranden.

EHtenäät (Tammisaari), den sydligaste staden
i Finland, vid Pojo viken på en udde som fordom lä-
rer varit beväxt med ek. Ligger under 60;de latituds-
graden. Inloppet till staden är trångt och uppfyldt med
talrika klippor och holmar; skären deratanför är'en i-
bland de vackraste i Finland. Ungefär i denna trakt
vid Pojo vikens botten och Hangö näset, florerade for-
domtima en stark handel mellan Tyskar och Tavaster,
Någon betydenhet har Ekenäs dock alldrig vunnit, ehu*
ra dess läge synes vara förmånligt. Anlagd 1529 af
Erik Fleming lydde staden fordom under Raseborgs
slott, hvars grefvar ömsom utsugade ömsom gynnade
den. Privilegierna äro daterade den 15 december
1546, men staden erhöll icke föran- 1830 ftifl stapel-
stadsfrihet. Invånarnes antal uppgår till blott 1,445,
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Kyrkan är uppförd af granit åren 1653—1666 på riksrå-
det G. A. Lejonhufvuds bekostnad. ' På den såkallade
slottsbacken finnas ruiner efter en stenbyggnad, som
skall hafva tillhört familjen Lejonhufvud och blifvit för-
störd under kriget år 1715. Karl IX besökte staden
1601 den 21 november på sin återfärd ifrån Reval
genom Åbo och Österbotten till Sverige. Engelska
krigsfartyg togo ett skepp ifrån hamnen efter striden
vid Hvitsand den 19, 20 maj 1&54, jletY första sam-
mandrabbning i Östersjöh under %MBfe M|,; ttfver
hvilken finnes en liten dikt "Den första bloddroppen"
af Z. Topelius, äfvensom flere piancher. Staden hade
1852 en varuomsättning till 194,300 rb:s värde; ång-
fartyg för fraktgods lägga till vid Ekenäs på resan
mellan Hélsingfojfs och Åbo. Bomullsspinneri och vadd-
fabrik finnes, äfvensom staden är känd för^Stftskbe-
redning och handskmakeri.

EIgSÖ, en vacker holme i Ingo skärgård vid
Barösund; der skedde en landstigning och drabbning
den 30 september 1789.

Eliinä, en socken i Nylands län, söm fordom
var ett friherreskap och den 18 augusti 1653 förläna-
des åt bröderna Kasper och Karl Wréde.

Enare (Inari), en stor sjö i Läppland under
69:de latituds-graden. Dess ytvidd är 90 qvadratmil,
och dess vatten ntfaller genom Patsjoki i Ishafvét.
Vid dess under största delen af året snöhöljda strand
Jigger en kyrka med samma namn, som fanns till re-
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dan omkring 1648, men icke fick ständigt der vistan-
de prest föran 1837; derförinnan hölls gudstjenst i
den blott en eller annan gång om året. Lappmarkehs
ödsligt storartade natur i detjta högland har Franzén
skildrat med lifliga färger i.sin vackra dikt "Emili el-
ler ett år i Lappland".
Erkkylä, en ståtlig landtegendom vid vägen

emellan Helsingfors och Tavastehus, kändt för sitt yp-
perliga rationella jordbruk.

Esbo gård, en landtegendom i socknen, af
samma namn, vid vägen till Helsingfors. Under den
lydde fordom halfva Esbo socken, ..och. ;pådess\ägor
finnes en helsobrunn. som fordom var mycket Jbesökt af
Helsingforsboer.i i.Gården har en vattenqvarn, i hvars
vägg finnes insatt en sten med inskrift "ang. ett kung-
ligt besök". ; •■._.'•••

Fagervik, ett stort och prydligt jernbruk i
Ingo socken iolce långt från Raseborg. -Del^ofedes
redan 1646 af Karl Billsten, undergick stor förödelse
i början på 1700-talet, ombyggdes och utvidgades an-
senligt jaf den om Finska bergsväsendet,milJörjäbru-
ket så högt .förtjenta Johan, Hisinger på 1750-talet,
samt är nu ett ibland landets förnämsta bruk. Dess
belägenhet vid en lugn vik är vutniärkt.vacker,:och
konsten har gjort mycket för att försköna stället.. En
vidsträckt park, ett stort och välförsedt orangeri,,, ett
3-vånings stenhus jemte en mängd, mindre byggnader,
är hvad som genast faller i ögonen. Bruket har egen
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kyrka och egen folkskola, hvilka. båda underhållas på
ägarens bekostnad.

Fiskars, ett jernbfute-,raed mekanisk verkstad
och koppar-garverk i Pojo socken af Nylands län.
Detta är Finlands förnämsta bruk och liknar till ut-
seendet en liteu stad; det torde vara anlagdt redan
1649 af en handlande P. .Tborvöät i. Åbo, men har
först i de 3 senaste decennierna. J)Jifvit af större bety-
denhet. _ Under detsamma <dyda-, nu .egendomar* i,
närgräusahde socknar om sammanräknade 76 mantal;
sjelfva bruket sysselsätter en befolkning af 500 perso-
ner. Fiskars berömda fnismide säljes öfverallt i Fin-
land och exporteras till en del äfven utom landet.
Ångmaschiner - göras; «der i äfven, och kopparhammaren
lefvererar en betydlig qvantitetlfcopparblek m. m. Bru-
kets många olika slags .inrättningar blefve det för vid-
lyftigt att här uppräkna, och de undergå äfven ofta
förändringar.: En liten bäck drifver vattenhjulen, men
äfven ångkraft användes. Folkskola finnes på bruket.

Forsby (Kozkenkylä) , Förut ett jernbruk i
Perno socken,, midtemellan Borgå och Lovisa. Det
anlades 1682 af Lorentz Creutz; på dess ägor finnes
äfven en silfvergrufva, som begynte bearbetas 1751,
men sedermera blifvit nedlagd.. Hade masugn, stång-
jernshammäre med 2 härdar, en knipp- och 2 spik-
hararar.

Forska, ett bomullsspinneri i Tammela socken
af Tavastehus län, hvars tillverkningsvärde 1850 upp-
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gafs till 72,000 Rb. s.-r och således är ett ibland de
betydligaste i landet. Är nyss anlagdt.

Fredriksliamn (Haminq), en be&stad stad
vid Finska viken i Wiborgs län, på ett näs emellan
Bemböle träsk och hafvet, vid 60° 34' lat. Den för-
modas vara anlagd år 1632 och hette förut Weckelax
eller rättare Wehkalaks, efter socknen inom hvilken
den ligger; men 1722 bestämdes den till gränsfästning
och fick sitt nuvarande namn efter konung Fredrik I.
Förstördes under kriget 1712; om hösten 1741 tröt-
tade Lewenhaupt garnisonenmed fästningsverkens istånd-
sättande, men den 28 juni 1742 uppbrändes magasi-
nerna och nästan hela staden af den borttagande sven-
ska hären, innan ens någon fiende syntes till. Befäst-
ningarna tillbyggdes och förstärktes 1790, men hafva
i nyare tider blifvit öfvergiftia. Genom vådeld brann
1821 en del och den 22 maj 1840 hela' staden med

undantag af kyrkorna och kadettcorpsens byggnader.
Ehuru liten, ty den har blott 3,369 invånare utom ka-
dettförsamlingen 244 personer, är staden iöcfe -försedd
med 4 förstäder: den Wiborgska, Sandby eller Hieta-
niemi, Saviniemi och Sockneholms förstaden,, hvilka alla
ligga utanför stadens vallar. Den hade 1852 en va-
ruomsättning af 313,700 rb:s värde. Der finnes en
finsk kyrka, härledande sig från katolska tiden, en
svensk, som uppbyggdes ånyo 1841—43, samt engré-
kisk-rysk kyrka, alla af sten; en högre etementatSkola
och en fruntimmersskola m. fl. Stadens förnämsta in*
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rättning är finska kadettcorpsen, den enda högre krigs-
skola i landet, hitflyttad if&n Haapaniemi den 16 juni
1819. Landshöfdingen öfver Kymmenegårds län resi-
derade här en kort tid på 1720-talet, och 1742 inrät-
tades här ett konsistorium. I krigshistorien förekom-
mer Fredrikshamn ofta: den 3 augusti 1788 försökte
svenska flottan en landstigning; den 15 maj 1790
stod der utauföre ett litet sjöslag; den 17 september
1809 afslöts der fred emellan Ryssland och Svettige;

den 21 juli 1855 besköts ett batteri af fientliga skepp.
Gtamlafcarleby (Kokkola), en-stad vid

Bottniska viken under 63° 50' latitud, i Wasa län.
Det svenska namnet härledes ifrån Karl VIII Knutson,
ehuru staden icke grundlades föran den 7 september
1620 på Ristrancls bys ägor invid den då segelbarn
numera uppgrundade viken Kokkolahti. Det finska
namnet Kokkola betyder egentligen ett berg på hvilket
man ger signaler medelst eldsbrasa, eller bränner mid-
sommarnatts-eldar; i viken utanför finnes klippor som
kallas kokonkivet, troligen af samma anledning. Sta-
den drifver stark handel, och har-2,379 invånare.
Länge var den dock i fullkomligt lägervall; dess för-
sta inbyggare voro bönder i Ristrands by som slogo
sig på handel. Aren 1664, 1742 och den 5 maj
1805 härjades staden af svära eldsvådor. Under hun-
gersåret 1697 dog halfva befolkningen ut; 1710 här-
jade pesten förfärligt, 1714 ödelades totalt den ringa
återstoden af staden genom de efter storkyro slag in-
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tågande fienderna. Men under kontinentalsystemets ti-
der kom dess handel i flor. Dess handelsflotta 1851
utgjorde 3,310 lästers rymd; exporten förnämligast
tjära, vidare bjelkar och pottaska. Varuomsättningen
1852 utgjorde 230,700 Rb. s.-r. En tobaksfabrik fin-

nes. Den 7 juni' 1854 skötos här några Engelska
barkasser, som försökt ett anfall, i sank vid Halkon-
saari och togos omkring 20 fångar; händelsen finnes
afbildad på utgifna piancher. I staden finnes en bland
landets äldsta småbarnsskolor.

Gammelstad, en Jiten qvarlefva af det som
fordom var staden Bélsirigfbrs (anlagd 1550) innan
den 1639 flyttades till sitt nuvarande ställe. Vid det
fall .eller dén fors som Wanda å gör, 5 verst norrom
Helsingfors, finnes några gårdar med färgerier och
qvarnar som bära namnet Gammelstaden till minne af
sin fordna bestämmelse. Den lilla staden dref en tid
god handel med Tyskar och Holländare. Vattenfallet
som vid islossningen om vårarne är ganska respekta-
belt, drifver en stor qvarn och några mindre betydande
verk; nästan öfver detsamma går på en bro allmänna
landsvägen. Besöktes den; 27 okt. 1555 af konung
Gustaf I och 11—17 sept. 1599 af Karl IX; 1616
höll Gustaf II Adolf riksdag här med finska ständer-
na. I äldsta tider fanns här rikt laxfiske, som 1350
förlänades åt Padis kloster i Estland.

Godby, några hemman i Finströms socken på
Åland. Der finnes ett lasarett, inrättadt 1841, ett
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apotek, privilegieradt 1833, samt en med mycket för-
troende omfattad och flitigt besökt teknisk folkskola,
öppnad den 4 oktober 1853. Genom dessa inrättnin-
gar och för byns läge i midten af Åland, kunde det
hända att der småningom skulle utbilda sig en stad.
Der får man äfven se flere (förmodligen skandinaviska)
ättehögar, som äro de största pä Åland och temligen
oskadade. Här hände sig 1848 det egna, att när en
muhamedansk prest Ramazaft-MuaMaGglit såsom krigs*
fånge vistades i Godby, lärde sig nämndeman Johan
Nilssons dotter Anna Lisa, född 1826, att tala Persi-
ska språket obehindradt.

Granfors, ett pappers- och fajans-bruk i Ner-
pes socken af Wasa län. ,:

€*-rönvil£9 ett glasbruk ej långt ifrån .Wasa
stad, emellan denna och Jungsunds gästgifveri. . '

Grustafsvärn, ett litet fäste på en klippa i
hafvet nära Hangöudd. Det anlades 1789 af Gustaf
111, bombarderades den 22 maj 1854 af engelska flot-
tan, och sprängdes i luften af ryska besättningen den
27 augusti 1854. Vanliga segelleden går emellan fä-
stets ruiner och fasta landets udde.

Haapaniemi, en kungsgård i Randasalmi
socken af S:t Michels län. Der var fordom en krigs-
mannaskola, som öppnades den 1 Maj 1781 och upp-
löstes 1818, sedan vådeld förstört byggnaderna. Den
kallades "Topografiska corpsen" de senaste 8 åren af
sin tillvaro, och inrättningen flyttades under namn af
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kadettcorps till Fredrikshamn 1819. Allmogen i Ran-
tasalmi är känd för en i de trakterna ovanlig kunnig-
het och boksynthet.

Haga säteri, beläget i Janakkala socken ett par
mil söderom Tavastehus. Der ser man en hög och
brant, men öfverst platt bergshympel, med af naturen
danade trappor, hvilka äro så jemna som vore de ut-
huggna; det högst egendomligt formade berget kallas
Hakoisten Unna, och enligt en gängse sägen skulle
stället fordom varit befästadt. Derinvid finnes ock en
bergshåla.

Hallis, en by nära Åbo vid den sista fors som
Aurajoki bildar; dess vatten drifver en krit- och färg-
qvarn, äfvensom den mjölqvarn hvilken förser staden
med nämnde nödvändighetsvara.

Hangö (Hankoniemi), en landtunga som skju-
ter långt ut i Östersjön och är den sydligaste udden
af Finlands fasta land. På dess östra sida är Pojo
viken, på den vestra Riilax-fjärden. Den har mycken
vigt i historien och är noga känd af sjöfarande. Re-
dan 1240 när Birger Jarl eröfracle Tavastland, landade
han med sin stora och präktiga flotta, såsom man för-
modar i trakten af Hangö. Den 27 juli 1714 vann
Zar Peter I vester om Hangö näset sin första sjöse-
ger och förstörde en liten svensk eskader. Under'alla
följande krig har tidtals någon flotta, fiendtlig eller vän-
skaplig, varit stationerad vid Hangö udde. Senaste
krig i Östersjön begyntes på östra sidan af Hangö vid
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Hvitsand den 19 maj 1854, och de små fästningsver-
ken från Gustaf Hfcs tid bombarderades några dagar der-
efter. På halfön var en betydlig rysk truppstyrka
förlagd under hela kriget, men efter Bomarsunds fall
sprängdes alla Hangö fästena i luften den 27 augusti
1854, medan engelska och franska flottans amiraler
seglade der utanföre på recognoscering. Den 5 juni
1855 tillfångatogos, vid Hangö by några engelska
officiarare från korvetten' HCossack. . .Ski^ft^&gfilKfö-
refftHo i trakten den 7 september och 20 oktober 1855.
Der finnes en fyrbåk af sten, hvars fot sköljes af tlet
djupa hafvets här ständigt svallande vågor. I bergen
anträffar man djupa jättegrytor, och inskrifter huggna
för något sekel HllbakJu * från Hangöudd till
Finlands nordligaste punkt vid Norska gränsen är 1080
verst eller 154'/2 geografiska mil. -■■':■ O

Hataiipää, en egendom i Messuby socken helt
nära Tammerfors, men dock i Tavastehus län. Der
finnes ock en vacker park på en udde i den lilla §jön
Pyhäjärvi, och ett Mästerverk på östra stranden af den
praktfulla fors som Näsgärvis vatten bildar inom sta-
den Tammerfors' råmärken; jernbruket är nyss anlagdt
ooh var bejfiknadt på den myrmalm som finnes i trak-
ten. Orten deromkring är en ibland de bäst odlade
och mest befolkade i landet; likasom der ock talas den
renaste vestfinska dialekt.

Hattelmala, en för sin utmärkt sköna utsigt
vida berömd ås, en half .mil söder om Tavastehus.
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Landsvägen går öfver åsen, och kommande på dess
höjd ur en högvext mörk skog varsnar resanden plöts-
ligt hela Tavastehus stad med Birger Jarls slott, sjö-
ar, holmar, byar och skogar nästan liksom under sina
fötter. Isynnerhet när solen antingen om morgonen
eller aftonen står lagt på himmelen och de skogiga
höjderna kasta långa skuggor öfver' slätten, erbjuder
detta ställe en förtjusande anblick.

Heinola, en obetydlig stad på östra stranden
af K^mmene elf,- som här kallas Jyrängö, i S:t Mic-
kels län. Anlades såsom köping år 1779 på Tom-
mola rusthålls ägor, var landshöfdiftgé-residens från
nyssnämnde år till 1843, och erhöll uppstads-privile-
gier 1839. Sedan 1847 finnes här en högre elemen-
tar-skola. Staden har blott 963 innevånare.

Hels inge malm, en sandslätt i Helsinge
socken, ungefär en mil ■ norrom Helsingfors. ' Den be-
gagnades en tid till öfnings- och läger-plats för trup-
per; der föreföll den 26 september 1808 en liten drabb-
ning. Vid den närbelägna kyrkobyn försiggick en skär-
mytsling den 8 augusti 1742.

Helsingfors (Helsinki), hufvudstaden i Fin-
land, belägen under 60° 10' latitud samt 42° 41' lon-
gitud, 5° 22' vester om Rysslands centr. observ. i
Pulkova, på Finska vikens strand. Är Finlands folk-
rikaste stad, ty enligt förhållandet år 1850 hade den
19,461 invånare; till sitt läge är Helsingfors kanske
den vackraste stad i norden, med tvenne förträffliga
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hamnar och på tre sidor omgifven af sjö. Den halfö
på hvilken staden är belägen sammanhänger endast i
nordvest med fasta landet, förmedelst näset emellan
Thölö- och Lappviken; terrängen är bergig och myc-
ket qjemn, ständigt omvexlande ined djupa dälder och
höga granitklippor, från hvilka man har en vidsträckt
utsigt öfver hafvet och omgifvande holmar. Från ob-
servatorii-berget eller Ulrikasborg (som fordom lärer
hetat Kaaavuori) kan man se Porkkala båk, till och
med vid mycket klar luft och med starka kikare S:t
Olai torn i Reval. Stadens anläggning plär man hän-
föra till 1550, då Gustaf I anbefallde grundläggningen
af en stad på Sandhamn, en ö österom Sveaborg, och
ville tvinga invånarne i flere mindre städer att flytta
dit. Men de förvända tvångsåtgärderna buro ingen
frukt, utan förmyndare-regeringen under drottning Kri-
stinas tid anbefallde flyttning ifrån Gammelstaden till
stadens nuvarande plats den 2 oktober 1639, och detta
är Helsingfors 1 egentliga anläggnings-datum. Den var
dock länge fullkomligt betydelselös och kämpade med
hårda öden. År 1657 nedbrann hela staden; hungers-
åren 1695—97 förstördes all rörelse genom den star-
ka dödligheten; pesten borttog större delen af invånar-
ne 1710; när ryska flottan under zar Peters befäl d.
11, 12 maj 1713 angrep staden fann sig den bortta-
gande svenska besättningen föranlåten att uppbränna
dess byggnader; derefter förskansade sig ryska trup-
perna här; d. 24 aug. 1742 kapitulerade här hela



34

svenska armén, och staden hölls sedan under kriget
besatt af Ryssarne; 1748 uppkastades vallar på Bro-
berget (österom Botaniska trädgården) och på Kasa-
berget, som då fick namnet Ulrikasborg efter drottnin-
gen (der synas ännu ruiner efter vallen); 1808 d. 17
november nedbrann en del af staden genom vådeld.
Men sedan kejsar Alexander I d. 27 Mars 1812 be-
stämdt Helsingfors till hufvudstad och embetsverkens
flyttning hit blifvit anbefalld d. 9 juli 1817, gick Hel-
singfors lyckligare öden till mötes. Den 21 oktober
1827 anbefalldes universitetets flyttning hit ifrån Åbo,
och praktfulla byggnader uppfördes för dess räkning.
Sedan Ulrikasborgs bad- och brunns-inrättning d. 5 och
27 juni 1838 öppnades för allmänheten, har Helsing-
fors om somrarne blifvit mycket besökt af utlänningar;
och det nyss slutade kriget har äfven bidragit till att
göra Helsingfors kändt eller åtminstone omtaladt i ut-
landet. Staden är regelbundet och delvis praktfullt
byggd, har några fabriker och stark handel, så att va-
ruomsättningsvärdet 1852 uppgick till 1,547,160 Rub.
s:r, hvaraf dock största delen utgjorde import, blott
147,500 Rb. export. Bland publika byggnader mär-
kas isynnerhet: senatens hus, som äfven inrymmer fle-
re andra central-embetsverk, deribland finska banken;
universitets-huset,*) jemte biblioteksbyggnad, laboratorium

*) Universitetets samlingar äro, under läseterminerna tillgäng-
liga för allmänheten: allmänna bibliotheket alia måndagar,
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och gymnastiksal; Nikolai-kyrkan för Lutherska för-
samlingen, invigd den 15 februari 1852, med sin ko-
lossala trappa och terrass af huggen granit, samt på
yttre taket af zink gjutna 12 apostla-bilder, äfvensom
ett rundt torn, hvilket tjenar sjöfarande till kännings-
märke på 6 mils afstånd; rådhuset, som en tid var
general-guvernörs-residens. Alla dessa ligga omkring
det qvadratformiga senatstorget, samt omgifva, jemte
några få privata stenhus, detsamma helt och hållet.
Vidare: länesjukhuset, kliniska institutet, militär-hospi-
talet, den grekisk-ryska Trefaldighetskyrkan, astrono-
miska observatorium, alla dessa belägna vid Unions-
gatan som går rakt åt söder ifrån bron vid Tavast-
tull; posthuset, nyligen uppfördt på östra sidan om
Nikolaikyrkan; finska gardes-kasernen, vid Kaserntor-
get; ryska linie-truppernas kasern vid Esbo tull i sta-
dens nordvestra del; general-guvernörs-huset söder om

tisdagar, onsdagar och thorsdagar kl. 11—1; ryska biblio-
theket måndagar och thorsdagar kl. 3—4; anatomiska pre-
paratsamlingen (känd under namn af Bonsdorffs museum)
onsdagar ocli lördagar kl. 12—1; niineraliekabinettet hvarje
lördag kl. 11—12; fysikaliska instrumentsamlingen (fysikal.
kabinettet) hvarje måndag kl. 12—1; zoologiska museum
(det s. k. stora museum) hvarje onsdag kl. 3—5; mynt-
och medaljkabin ettet hvarje thorsdag kl. 11; samt ethno-
graliska museum hvarje lördag kl. 4—5. Af dessa samlin-
gar äro den anatomiska och den mineralogiska uppställda i
huset gentemot bibliotheket; det sistnämndas samlingar i bi-
bliothekshuset; de öfriga i universitetshuset.
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Esplanaden, en med alléer af lönn och lind försedd
promenadplats, som går ifrån södra hamnen till Thölö-
viken och delar staden i tvenne nästan lika stora hälf-
ter; kejserliga palatset, vid södra hamnen och finska
sjöeqvipagets kasern på Skatudden; den äldre Luther-
ska kyrkan af träd i stadens vestra del; dårhuset vid
Lappviken med omgifvande park o. s. v. Dessa äro
till det mesta ganska stora och prydliga byggnader af
sten. Societets-huset, med vackert läge vid södra ham-
nen, tillhör ett bolag och har en sal som inrymmer
ungefär 1200 personer eller något derutöfver. Af eit
bolag äges likaledes Ulrikasborgs badhus vid hafvet
snedt emot fästet Långörn, och brunshuset af sten,
beläget midt uti den vackra park som samma bolag
med stor kostnad anlaggt på ett ställe som förut ha-
de blott kala klippor och sänka kärr; i detta senare
hus serveras artificiela mineralvatten af de flesta ut-
ländska sorter genom rör som äro anbragta i väggen.
Här tinnes tillfälle till ypperliga hafsbad i simhusen på
den sydligaste udden snedt emot den numera befästade
holmen Harakka, Inom parken äro byggda flere vil-
lor, tillhörande enskilda personer, bland hvilka furstin-
nan Jussupoffs (llauhaniemi) och assessor Rabbes (Kal-
liolinna) utmärka sig fur prydlig pittoresk arkitektyr i
form af medeltids-slott. Med undantag af Furstinnan
Jussupoffs, uthyras de öfriga villorna för sommaren åt
brunsgäster. Under senaste krig hafva 3 batterier
blifvit uppkastade i parken, inom hvilken äfven ti. 9,
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10 augusti 1855 nedslogo omkring 12 fiendtliga-bom-
ber. Badhuset blef dervid svårt skadadt. Norrom sta-
den finnes parken Kajsaniemi, så kallad till minne af
mamsell Katarina Wahllund, som först inrättade en re-
stauration inom densamma. Den utgör stadsboernes
mest omtyckta promenadplats och gränsar till stadens
förnämsta gata Unionsgatan; värdshuset förvandlades,
då vederbörande förbiseende ändamålet stegrade det år-
liga arrendet, till krog. Inom parken finnes Magnetiska
observatorium, en liten byggnad af sten, samt vid
Thölö viken en ohuggen, snedvinklig gråsten med den
sinnrika inskriften: Lika godt om verlden vet hvem
här hvilar, allt nog, Gud känner hvad han gjort
och uslingen välsignar hans minne. Detta ställe
som omgifves af syrenhäckar på en liten kulle, kallas
frimurarens graf och utgör en minnesvård öfver ma-
jor Granatenhjelm, född d. 1 Maj 1708 och död cl. 13
december 1784. Han lärer i lifstiden ägt stället, som
då var en trädgård, och blifvit här begrafven; enkla
och vackra begrafningsverser öfver honom finnas of-
fentliggjorda i tryck. Invid Kajsaniemi-parken ligger
universitetets Botaniska trädgård, med sina regelbund-
na klippta häckar, vidlyftiga orangerier, och öfverst pä
en kulle bostället för professorn i botaniken. På mot-
satta sidan om viken åt vester ligger Thölö trädgård
och värdshus, som för det mesta är egnad åt folknö-
jen, karusell m. m. Inom staden vid kajen på södra
hamnens strand står en obelisk eller pelare af slipad
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granit, upprest till minne af H. M. Kejsarinnan Alexan-
dras besök i staden den 10 Juni 1833. Bland sam-
lingar af konstverk förtjena följande att beses: univer-
sitetets zoologiska och etnografiska museum, anatomi-
ska teatern, biblioteket med 100,000 volymer böcker,
astronomiska och fysiska instrumenterna, altartaflan i
Nikolaikyrkan, målad af Neff i S:t Petersburg och fö-
reställande Kristi grafläggning, altartaflan i trädkyrkan
föreställande huru Kristus välsignar barnen och målad
af R. V. Ekman i Åbo, dessa båda inköpta af finska
statsverket, o. s. v. Stadens teaterhus i Esplanaden
är af träd, ganska anspråklöst och gammalt, men i
detsamma hafva tidtals utmärkta skådespelare-sällska-
per gifvit representationer, såväl på tyska som sven-
ska, exempelvis Ilornickes, fru Kestilottes, Thorslows,
Fr. Delands, Stjemströms m. fl. Ofta gifvas der ope-
ror om somrarne under bad-säsongen. Höga besök af
monarker har Helsingfors ofta haft, isynnerhet sedan
den blef hufvudstad. Närmare underrättelser om sta-
den och dess omgifningar kan man inhemta af de be-
skrifningar, som finnas utgifna både på svenska, ty-
ska och fransyska. I allmänhet bär staden alltigenom
karaktären af en nybyggd stad, utan minnen af forn-
tid, men full af framtid. För sjöfart är den väl eg-
nad genom sina djupa och rymliga hamnar, der äfven
örlogsskepp till stort antal tidtals legat för ankar. På
skeppsvarfvet har i senaste tider tvenne örlogs-fYegat-
ter blifvit byggda för ryska kronans räkning. Sta-
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dens egna handelsfartyg segla på alla haf, äfven till
Brasilien efter kolonialvaror. Bland fabrikerna i staden
äro de tvenne tobaksfabrikerna och sockerbruket betyd-
ligast; den ena producerar bland annat inemot 2 mil-
lioner cigarrer om året, och sockerbrukets tillverknings-
värde uppgifves vara 88,600 Rb. årligen. Flere be-
tydande bolag och sällskaper, omfattande hela landet,
hafva här sin hufvudstation, exempelvis: brandstods-
bolaget, konstföreningen, finska litteratursällskapet, ve-
tenskapssocieteten o. s. v. hvarom utrymmet icke vi-
dare tillåter att orda.

Herajoki, ett kopparverk i Eno by och Ilo-
mantz socken vid den vidsträckta sjön Pielisjärvi, en
bland de största i Finland. Kopparverket anlades 1811
och öfvergafs 1817, men begynte ånyo ilrifvas på
1840-talet af ett bolag. Kopparmalmen hemtas mest

från Mäntyvaara grufva. I Ilomants anträffas äfven
malakit och kopparlazur.

Högland {Suursaari),. en bergig ö i midten
af Finska viken, 5 mil söderut från Fredrikshamn. Ön
är ungefär 10 verst lång och ett par verst bred, samt
synes mycket hög långt ute på hafvet. Dess bergs-
toppar äro omkring 500 fot höga. Icke långt från
denna ö stod ett blodigt men oafgjordt sjöslag emel-
lan svenska flottan och den ryska d. 17 juli 1788.
Ett annat sjöslag emellan Högland och Pellinge stod
den 11 juli 1713.

Högfors, ett vackert vattenfall i Kymmene elf,
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vid hvilket också en gästgifvaregård med samma namn
finnes. Här föreföllo små drabbningar den 2 juli 1742,
och den 26 juni 1790. Ett annat Högfors ligger i
Wfchtis socken; der finnes en masugn jemte egen
jerngrufva.

Idensalmi, en vidsträckt socken i Kuopio län,
norrut från staden Kuopio. Der föreföll en strid den
11 november 1808, hvarvid en furst Dolgoruki stupa-
de; ett enkelt monument är upprest till den fallne kri-
garens minne. I samma socken var kort förut vid
Koljonvirta bro den 27 oktober 1808 en skarp strid,
som Runeberg besjungit i dikten +»rfé&.| Dessar två
drabbningar voro också de sista som föreföllo inom
Finland under nämnde krig.

Ikalis, en vidsträckt socken i Satakunda land-
skap på gränsen till Österbotten, straxt söder om
Maanselkä. Der finnes en ofantlig skogbeväxt öde-
mark, den för sina röfvare-historier och sin sandiga
väg beryktade Tavastmon, som företer en tafla af
storartad ödslighet. Midtpå samma mo träffar man en

källa, ur hviiken ingen resande underlåter att taga en
dryck vatten; den kallas kungskällan alltsedan kung
Adolf Fredrik på 1750-talet hvilade der med sin ly-
sande svit. Öfver samma händelse skrefs finska ver-
ser, som trycktes i Stockholm 1754. Trakten är ibland
de mest högländta i södra Finland.

Ilmola (Ilmajoki), ett stort pastorat med 23,500
invånare, i södra delen af Wasa län vid en flod af
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samma namn. Der inrättades den 11 december 1803
ett "Lanä^nanna-sällskap", som äger bestånd ännu och
verkat mycket godt för traktens odling. Ån Ilmajoki
har en bedröflig ryktbarhet i vår krigshistorie, ty der
stod den 24 febr, 1597 ett blodigt slag mellan allmo-
gen och Klas Flemings ryttare. Slaget afgjorde det
såkallade klubbekriget (Nuija-sota), i hvilket 11,000
menniskor nedgjordes och många rysvärda grymheter
begingos på ömse sidor. Dess minne lefver ännu lif-
ligt i traditionen efter halftredje sekel, som sedan dess
förflutit.

Imatra, Finlands största och mest berömda vat-
tenfall, ett stycke österom Willmanstrand, der den
stora sjön Saimas vatten flyter ned åt Ladoga genom
Wuoksen floden. Fallet eller rättare forssen ligger 66
verst norrom Wiborg i Ruokolaks socken, ochbesökes
mycket af utlänningar. I anseende till vattenmassans
Storlek och styrka är det också ibland de förnämsta
fallen i Europa. Dess höjd uppgifves vara 114 fot,
dånet af detsamma höres på 6 versts afstånd, och
klippan skakaskännbart under åskådarens fötter. Ström-
fåran, som ofvanom forssen är ungefär 1000 fot bred,
sammanpressas mellan branta granithällar till en bredd
af blott 139 fot och nedstörtar under en sträcka af
mer än 2000 fot, uppkastande vattenpelare och moln
af silfverhvitt damm, mot hvilket vackra regnbågar af-
spegla sig. Der anträffas också stora jättegrytor, for-
domtima urhålkade af det hvirflande vattnet, äfvensom
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vid stränderna en mängd små stenar, hvilka blifvit
svarfvade i många högst besynnerliga fasoner och af
allmogen försäljas åt resande under namn af "ketriki-
viä" eller Imatrastenar. Invid fallet äro uppförda ett
värdshus och 2 lusthus, ett på hvardera stranden; på
lusthusens väggar ser man många resandes namn och
flere mer eller mindre lyckade verser. Målare hafva
afbildat fallet på snart sagdt otaliga taflor och plan-
scher, äfvensom förtjusta resande rätt ofta beskrifvit
detsamma. Nedanför Imatra gör Wuoksen ännu några
fall, som äfven förtjena att beses: Kyyrö-Wallin- och
Rouhealan-koski, andra mindre att förtiga. Dét stor-
artade natur-skådespelet vid Imatra, som ensamt belö-
nar en lång resas besvärligheter, har af Finska skal-
der blifvit besjunget både på modern vers och i ru-
nosång.

Inga, en helt och hållet af Svenska kolonister
bebodd socken i Nylands län vid Finska viken. Der
kändes den 30 nov. 1757 en jordstöt, som eljest är
ovanligt i Finland; under 1854 och 1855 års krig be-
söktes dess stränder ganska ofta af engelska skepps-
besättningar.

Jakobstad (Pietarsaari), en stad vid Bott-
niska viken under 63° 41' latitud i Wasa län. Den
bär sitt Svenska namn efter grefve Jakob Delagardie,
hvars enka Ebba Brahe anlade staden år 1653 på
Pinnonäs kungsladugårds ägor; privilegierna äro date-
rade den 21 nov. 1660. Har 1,542 invånare, och
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ansenlig handel. Varuomsättningen steg för några år
sedan till 131,000 rb. s:r, hvaraf större delen export.
År 1851 hade staden en flotta af 3,317 lästers drägt.
Efter Wasa brand har dess gymnasium varit hit för-
lagdt. Under kriget 1714 blef staden totalt nedbränd,
och den 2, 3 sept. 1835 förstörde eldsvåda dess för-
nämsta del. Jakobstad är skalden Joh. Ludv. Rune-
bergs födelseort; invid staden ligger en liten villa som
bär namn af "Runebergs stuga", och skänktes af sta-
dens borgerskap åt skalden då han om sommaren
1851 besökte sin födelseort, återvändande från en resa
i Sverige. Socknen Pedersöre (Pietarsaari) är en ibland
de äldsta i landet; dess nära staden belägna kyrka af
gråsten anses vara uppförd redan på 1200-talet, och
innesluter monumenter ifrån 1300-talet. Den utvidga-
des genom korsbyggnader 1787—95 och har en vac-
ker altartafla från 1705. Det nyligen anlaggda öl-
bryggetiet berömmes för god vara och billigt pris.

Jeristnntnri, ett berg i Muonioniska socken
emellan Muonio elf och Ounasjoki i Lappland, nästan
under 68:e latituds-graden. Berget är 2,200 fot högt
och måhända det högsta i Finland och Lappland.

JoeilSira, en stad i Libelitz socken, vid den
stora sjön Pielisjärvis utlopp genom Pielis-ån i Pyhä-
selkä sjö, af Kuopio län. Den är Finlands yngsta
stad, anlagd 1848, och har ännu blott 406 invånare.
Var redan förut en besökt handelsplats.

Jockis, jernbruk och klädesfabrik jemte bom-
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ullsspinneri i Tammela socken af Tavastehus län. Fa-
briken är en ibland de betydligaste i landet, dess årli-
ga tillverkningsvärde uppgifves till 40,000 rb. s:r.
Jockis är tillika en landtegendom af mer än 50 man-
tals vidd. Här vistades i sina yngre år skalden Cho-
raeus; han inrättade ett poetiskt album i en eremit-
koja inom trädgården, och detsamma låg der qvar län-
ge med en mängd besökandes namn inskrifna. Detta
album, på hvilket äfven några af Choraei tryckta dik-
ter syfta, och som i början hade många sinnrika ver-
ser, försvann för någon tid sedan, såsom det tros,
hortsnattadt af någon resande.

Jorois, en socken i S.-t Michels län vid den
med Saima sammanhängande Äimisvesi sjö, hvarest
finnes ett postkontor. «

Jungfrusund, en lotsplats och hamn i Ki-
mito skär söderom Gullkrona-fjärden, der farleden går
till Åbo ifrån östra sidan. Der stod den 18 augusti
1808 ett sjöslag emellan en svensk och en rysk
eskader.

Jnssarö, en holme med fyrbåk ute i Finska
viken österom Hangö udde. Der finnes en jerngrufva
som bearbetas för kronans räkning af arbetsfångar.
Klipporna sägas vara så starkt jernhaltiga att kom-
passen vänder sig åt orätt håll på skepp som segla
der förbi.

Java, ett ryttmästare-boställe i S:t Mårtens soc-
ken vid Pemar å, som här gör ett vackert vattenfall,
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Juvankoski. Bostället har sin märkvärdighet derföre
att den namnkunniga hofmannen grefve Gustaf Mauritz
Armfelt, en tid general-guvernör öfver Finland, här
föddes den 1 april 1757, äfvensom att minister-stats-
sekreteraren grefve Robert Henrik Rehbinder var född
dersammastädes den 15 juli 1777.

Jiivankoski, ett pappersbruk i Uskela soc-
ken vid en praktfull fors af samma namn, 15 verst
från Salo bro. Utsigten vid forssen finnes aftecknad
i stentryck i verket "Finland framställdt i teckningar".

Juntas, gästgifveri 3Va verst från Nykarleby
stad, som är märkvärdigt för det blodiga slag den 13
september 1808, som stod härinvid och som Rune-
berg besjungit i "Fänrik Ståls sägner" under rubriken
Döbeln.

Jynkkä nära Kuopio, är kändt för den drabb-
ning som, under Dunckers befäl på Finnarnes sida, fö-
reföll här den 15 mars 1808.

Jyrkkäkoski, ett jerabruk och masugn i I-
densalmi socken, som privilegierades 1831 och är ba-
seradt på myrmalm ifrån kringliggande sjöar.

Jyväskylä, en ny stad inom'Laukkas socken
och Wasa län, vid nordligaste ändan af den stora
sjön Päijäne, under 62° 14' latitud. Anlagd den 22
mars 1837, hade staden 1850 ännu icke mer än 587
invånare och obetydlig handel. Genom förökad kom-
munikation längs Päijäne kommer, dock staden som
ligger nära nog i Finlands midt, utan tvifvel att vinna
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i betydenhet. Utanför den finnes en ås med vacker
utsigt, och sjöarne deromkring äro rika på myrmalm.
I staden finnes en nätt brunnspark med artificiela mi-
neralvattens servering.
Kaivaiido. en kanal emellan Längelmävesi och

Roine sjöar, som förstördes den 3 april 1830 derige-
nom att vattnet från Längelmävesi högre belägna sjö
underskar dambyggnaden. Numera är den blott ett
sund som genomskär Kangasala ås. Genom dess till-
komst fälldes Längelmävesis yta flere fot och stora
sträckor äng tillkommo på dess stränder. Landsvägen
går längs en 'bro öfver strömmen.

Majana, en liten stad inom Uleåborgs län och
Palclamo socken, r en högländt bergig trakt österom
Uleå stora sjö, under 64° 13' latitud. Den ström ge-
nom hvilken Nuasjärvi utfaller i nyssnämnda Oulujär-
vi, bildar här tvenne mäktiga vattenfall, Ämmä och
Koivukoski, som erbjuda ett storartadt vildskönt skå-
despel. Staden anlades 1650 genom Pehr Brahes för-
sorg, hvilken kort förut hade fått kringliggande trakter
såsom friherreskap i förläning, och skref sig friherre
till Kajana. Dessförinnan hade dock 1607 slottet Ka-
janeborg blifvit anlagdt på en holme i strömmen invid
stadens nuvarande plats. Det uthärdade flere belägrin-
gar, men kapitulerade efter hårda strider den 24 febr.
1716 och förstördes kort derpå af fienden. Imposanta

ruiner af slottet qvarstå ännu, kringflutna af den bru-
sande strömmen; på dem uppsteg kejsar Alexander I



47

under sitt besök i Kajana den 28 augusti 1819. Idet
nyss uppbyggda slottet satt den utmärkta historikern
Johan Messenius fången i 20 års tid, och skref der
sitt stora verk "Scondia illustrata". Tvenne sekler
senare vistades Elias Lönnrot såsom provincial-läkare
i staden under 20 års tid, och redigerade der Finnar-
nes nationalepos "Kalevala". År 1712 föreföllo här
skarpa strider mot en fientlig ströfcorps, och denna
tilldragelse bär namnet sarka-sota, emedan några kon-
fiskerade klädespersedlar voro krigsorsak. Staden har
blott 518 invånare och obetydlig handel, men der hål-
las tvenne ganska betydliga marknader om året. Slotts-
ruinerna finnas aftecknade å planschverket öfver kejsar
Alexanders 1.-s resa i Finland 1819, tryckt i Peters-
burg 1828, med planscher från Paris.

Kangasala ås, som sträcker sig flere mil
ät sydost ifrån Tammerfors inom Tavastehus län, är
vida berömd för sin herrliga utsigt. Allmänna lands-
vägen går delvis längs åsens kam, som höjer sig öf-
ver de nedanföre stående trädens toppar och icke säl-
lan sköljes af sjöar på ömse sidor. Mest vidsträckt
och vackrast är utsigten från åsens topp invid Kanga-
sala kyrka, der man ser ganska många sjöar bakom
hvarandra. Stället har varit besökt äfven af konung
Gustaf 111 och kejsar Alexander I.

Kånkas, ett allodialsäteri i Masku socken af
Åbo län, är ryktbart i Finlands häfder såsom den
mäktiga hjelteslägten Horns stamsäte. Den högst egen-
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domliga karaktersbyggnaden fif gråsten i fyrkant med
en enda skorstenspipa på spetsen af taket, är urgam-
mal och sannolikt uppförd redan i början af 1400-talet
eller ännu tidigare. Horn är utan jemförelse den namn-
kunnigaste Finska ätt, och många bland de utmärkta-
ste fältherrar i Sveriges stora krig hafva skrifvit sig
herrar till Kånkas, t. ex. Henrik Klasson död 1595,
Karl Henriksson d. 1601, Evert Karlsson, hvars be-
grafning på Kånkas Gustaf II Adolf sjelf bevistade
1615, Gustaf Karlsson, hjelten för trettioåra-kriget, d.
1657, och Henrik Henriksson Horn d. 1693, m. fl.

nästan alla fältmarskalkar och riksråd.
Maris, postkontor i Karis socken af Nylands

län, nordost från Ekenäs; den å med samma namn
som flyter der förbi, innehåller äkta perlmusslor. Trak-
ten är en ibland de vackraste i södra Finland.

Marlö, (Hailuoto) en ansenlig ö i hafvet 4
mil vesterut från Uleåborg; den är P/2 m*\ lång och
1 mil bred, samt har alltsedan 1573 utgjort ett eget

pastorat för sig, fastän folkmängden är blott 1,419
personer. Den 14 febr. 1652 förlänades ön såsom
iriherreskap åt Berendt Taube; i juli 1855 besöktes
den af en engelsk eskader.

Karstnla, en by i Saarijärvi socken af Wasa
län, österom Maanselkä; der föreföll den 21 augusti
1808 ett vigtigt slag, som Runeberg besjungit i styc-
ket "0. Fieandt".

JKaskÖ, en liten stad på en ö inom Nerpes soc-
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ken vid Bottniska viken, under 62° 23' lat. Staden
har ett skönt läge och förträfflig hamn, men föga be-
tydande handel och 729 invånare. Den anlades 1785,
hufvudsakligen genom superkargören Bladhs föranstal-
tande, för den ypperliga hamnens och det rikliga fi-
skets skull: man får se not dragas vid sjelfva torget.
En 378 fot lång bro af sten förenar staden med fri-
sta landet; helt nära invid ligger den betydliga han-
delsstaden Kristina. Blott en enda lång gata finnes
och denna bebyggd blott på ena sidan. Fisket som
fordom i ett enda notvarp kunde gifva 1100 fjerding
strömming aftager allt mer och mer. Nyligen är en
faijance-fabrik anlagd på Benviks hemmans ägor in-
vid staden.

Mastelholm, gammalt slott och kungsgård i
Sunds socken på Åland. Slottet blef sannolikt upp-
fördt på 1380-talet och var en läng tid säte för höf-
dingarne öfver Åland. Såsom fästning var det i äldre
tider icke utan betydenhet, belägrades flere gånger, si-
sta gången i augusti 1599 då det intogs af Karl IX:s
amiral J. Scheel. Derefter lemnades slottet mer och
mer i förfall, beboddes dock ännu under hela 17:e
seklet, och förlänades 1680 till lifgeding åt drottning
Ulrika Eleonora; men under det stora nordiska kriget
och "flyktens tid" 1714—1722 blef slottet sannolikt
till större delen förstördt, eldsvådor ödelade resten, så
att det åtminstone sedan medlet af 1700-talet varit
blott en ruin. En del af den fordna borgen har se?
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dermera blifvit inredd till spanmåls-magasin. Ännu
qvarstå dock ganska imposanta ruiner af betydlig höjd,
belägna i en pittoresk nejd vid ett smalt sund; de äro
näst Raseborgs de ansenligaste borgruiner i Finland.
I gruset vexer ett träd som blifvit kalladt Sorbus Fen-
nica eller Alandica, och är en hybridart midt emellan
oxel och rönn. Slottet är ofta beskrifvet och afteck-
nadt, senast i verket "Finlands fornborgar".
Katihajoki, kapell i Ilmola socken åt öster

från Kaskö; der stod ett slag den 10 aug. 1808.
Kauttua, ett jernbruk i Eura socken af Åbo

län, vid Eurajokis utflöde ur Pyhäjärvi. Bruket anla-
des redan 1681 af grefve Lorenz Creutz, har seder-
mera blifvit utvidgadt och torde nu smida ungefär
1,300 skeppund årligen. Vattenfallet drifver dessutom
6 qvarnar och en såg; omgifningen förskönas af träd-
gård och park.

Kemi, en socken vid utloppet af den från Lapp-
ska fjellen kommande strida elfven med samma namn,
på Bottniska vikens norra strand. Engelska skepp
gjorde fientliga besök i flodens mynning den 8 juni
1854, då tjäruförråder uppbrändes, och den 31 juli
1855, då några fartyg förstördes. Der finnes helt
nära hvarandra 3 kyrkor, af hvilka tvenne obegagnade.
Den äldsta uppfördes enligt förmodan 1521; den andra
byggdes på 1790-talet, men så illa att murarne hade
farliga remnor och hotade instörta; hvarföre kejsar A-
lexander I vid sin resa i trakten 1819 befallte en ny



51

byggdes på statens bekostnad. Kyrkan blef färdig
1827 och bevarar genom en inskrift minnet af besag-
da nådebevisning. I den äldsta befinnes liket af för-
samlingens första Lutherska prest Rungius, ehuru icke
balsameradt, ännu vara fullkomligen väl bibehållet utan
förruttnelse. I Kemi elf finnes ganska rikt laxfiske.

Kernäkoski, ett pass med batterier "i Savi-
taipal socken vid Saima sjö; der föreföll en drabbning
den 15 april 1790.

Kexholm, (Käkisalmi), en stad och fästning
på en holme i Wuoksen, vid dess utlopp i Ladoga,
under 61° 2' lat. Dess Finska namn betyder: gök-
sund. Är ett ibland Finlands äldsta fästen, ty redan
1293 intogs det af Svenska härföraren Torkel Knut-

son, af Ryssarne åter 1295 då besättningen vid ett
förtvifladt utfall stupade till sista man. Det ombygg-
des 1310, intogs af Pontus Delagardie den 4 nov.
1580, återlemnades åt Ryssarne men eröfrades ånyo
af Svenska trupper 1611. Slutligen intog zar Peter
Kexholm den 9 sept. 1710, och sedan dess har det
ej sett någon fiende. Staden, privilegierad 1617, drif-
ver temligen god handel på Petersburg med Karelens
produkter: bräder, smör, fisk, och pelsverk; Ryska
ångfartyg lägga till vid densamma. Folkmängden är
1,435 personer. I fästningens runda torn hölls, bland
andra, kosack-höfdingen Pugatschoff länge fängslad.
Wuoksen bildar här en fors af 18 fots höjd, hviJkfiät
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förhöjer det pittoreska i fästets läge, omflutet som det
är af den mäktiga floden.
Kimito (Kemiö)^ näst Åland den största ö

bland dem som höra till Finland, belägen i Åbo län
och lik en kil skjutande upp i Halikko-viken. Den
gafs 1614 såsom friherreskap i förläning åt Axel
Oxenstjema; han inrättade der år 1649 en sockensko-
la, som förmodligen är den äldsta inrättning af det
slaget i Finland och som ännu äger bestånd.

Mimo, jernbruk i Wörå socken af Wasa län;
dess årssmide uppgifves till 1,160 skeppund.
Kirjakallio, en klippa på sjöstranden i Kri-

stina socken af S:t Michels län, der från äldre tider
förbiseglande plägat inhugga sina namn.

Mirjakkala, ett jernbruk i Uskela socken
nära Halikko-viken i Abo län; årssmidet på bruket är
beräknadt till 900 skeppund.

Mirjola, en ansenlig ljus- och tvålfabrik vid
östra stranden af Wiborgska viken.

Kissakoski, en kanal i Hirvensalmi socken
af S:t Michels län, genom hvilken sjön Puulavesi sät-
tes i förbindelse med Kymmene elfs vattendrag.

Kiulo, (Röyliö), en liten socken i Åbo län
österut fiån Raumo, samt en sjö med samma namn
(Köyliöjärvi) på livars is, enligt en gammal tradition,
Finlands apostel biskop Henrik mördades af bonden
Lalli den 19 januari 1158. Lalli afhögg dervid bisko-
pens tumme på hvilken fanns en ring; denna hittades
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sedermera på isen, blef en helig relik, och tummen
jemte ringen finnes afbildad i det embetssigill Åbo
domkapitel ännu begagnar.
Kivisalmi, ett sund och gästgifveri i Rauta-

lampi socken af Kuopio län, vid sjön Konnevesi. Här
föreföll en liten drabbning d. 7 juni 1808.

Kivinebb (Kivennapa), en socken i Wiborgs
län vid gränsen mot Ryssland och ån Rajajoki. Der
stod ett slag den 11 Mars 1555. I senaste tider har
trakten vunnit en bedröflig ryktbarhet genom sin rike-
dom på vargar, och de många menniskolif som fallit
offer för sagde odjurs raseri.

Moijärvi, en liten sjö på gränsen emellan
Kuopio, Uleåborgs och Wasa län, ofvanpå bergsryggen
Maanselkä; dess enda märkvärdighet är att den ligger
590 fot högt öfver hafvet, och således är den högst
belägna sjö i Finland, om man undantager dem i
Lappland.

MoivistO, en f. d. kungsladugård. Fordom
Arv. Kurcks, numera vidlyftig privategendom i Ulfsby
socken, ej långt från Björneborg. Koivisto heter äf-
ven en liten sjö i Lempälä socken af Tavastehus län,
hvilken blifvit fälld genom en 1841 påbegynt kanal
af 5,450 fots längd. Förekommer eljest ofta såsom
namn på byar och på en socken (Björkö) vid Wi-
borgska viken.

Koivukoski, en väldig fors österom Kajana
stad, som blifvit gjord farbar genom en i klippan sprängd
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ansenlig sluss, som öppnades till begagnande den 2
sept. 1846.

Moljoiåvirta bro, se Idensalmi.
Konevits, (Kononsaari) y en liten ö i Ladoga

sjö vid dess vestra strand, i Pyhäjärvi socken; der
.finnes ett Grekiskt kloster, anlagdt år 1393.

Konnus, kanal och fors i Leppävirta socken af
Kuopio län; kanalen är 1,238 fot lång och går vid
sidan af forssen.
Korpo Ström, ett sund i skärgården s. v.

från Åbo, genom hvilket allmänna segelleden går; der
stod den 20 maj 1743 ett sjöslag, som också var det
enda under detta krig. Socknen af samma namn är
känd för rikt skälskytte och fiske.

Korsliolm, en f. d. kungsladugård med ett
hefästadt slott i närheten af Wasa stad. Slottet, an-
lagdt i urminnes tid och sannolikt aldrig af någon be-
tydenhet, var en tid 1687—1773 säte för landshöf-
dingen öfver Österbotten; när dess fästningsverk blefvo
raserade känner man ipke. Numera återstår deraf in-
genting annat än några grönskande vallar. Grefskapet
Korsholm och'Wasa gafs 1651 i förläning åt Ga-
briel Oxenstjerna. Ägorna bestämdes 1845 till en
agronomisk modellfarm. Der finnes ett länehäkte för
missdådare.

Koskis, en betydande masugn i Tenala socken
på gränsen mellan Nylands och Åbo län; dess årliga
medeltillverkning uppgafs för 10 år tillbaka vara 3,300
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skeppund tackjern och gjutgods. Koskis heter äfven
en klädesfabrik i Lampis socken af Tavastehus län,
samt en såg i S:t Mårtens socken af Åbo län.

Motka, en liten ö utanför Kymmene elfs myn-
ning, invid Ruotsensalmi eller Svensksund. Ön var
befästad och försedd med hospitaler, kyrka, amiralitets-
hus och kaserner; men dessa förstördes af Engelsk-
Franska flottan under senaste krig den 14, 20, och
26 juli 1855, sedan fästena förut blifvit frivilligt ut-
rymda. Sommaren 1854 var en kanonbåts-flottilj der
stationerad.
Kristina, ellerKristinestad (Ristina),

belägen vid Bottniska viken under 62° 16' latitud, i
Wasa län. Staden anlades på grund af fundations-
brefvet den 5 december 1649, och bär sitt namn efter
då regerande drottningen i Sverige. Har beqväm hamn,
betydlig sjöfart och handel; dess varuomsättning för
året 1852 uppgick till 690,700 Rb. s:r. Exporten
utgöres för det mesta af tjära, plankor och pottaska.
Der finnes en bomullsfabrik och landets största en-
gelska lädergarfveri. fnvånarnes antal är 2,404. Den
udde på hvilken staden är byggd förenas med fasta
landet genom en lång bro som invigdes 1845. Fem
vérst från staden ligger "Träsket" omgifvet af villor.

Kumlinge, en socken och å i Åländska skär*
gården åt Åbo till; der togs den 10 ma) 1808Ryska
trupper till fånga af Åländska allmogen»

finmo (Kokemäki), en socken i Åbo län och
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en stor flod som utfaller i Bottniska viken, samt en
f. d. kungsgård invid elfven. Der fanns fordom ett
slott, som mycket tidigt anlades, men nedrefs på ko-
nung Albrechts befallning redan 1367 i anledning af
det kringboende folkets klagomål öfver dryg slottsgärd.
Friherreskapet Kumo gafs 1652 i förläning åt Arvid
Forbus. I äldre tider kallades landet häromkring Ku-
mogårds län efter det fordna slottet, men numera är
Kumogård privat egendom. Den vattenrika vid utlop-
pet ganska breda elfven är berömd för sitt rika lax-
och sik-fiske, samt genomflyter den bäst odlade och
mest välmående trakt i Finland: ända ifrån de äldsta
tider har på densamma drifvits liflig handel.

Kuopio, en stad i landskapet Savolax på den
halfö som delar Kallavesi sjö i två fjärdar, under 62°
53' lat. Staden anlades 1776, sedan Pehr Brahe hun-
drade år förut haft för afsigt att grundlägga en stad
vid Kuopio sockens kyrka och redan uppgjort plan-
karta öfver den. Är läneresidens, har sedan 1844
gymnasium, sedan d. 2 aug. 1851 biskop och domka-
pitel, vidare högre elementarskola, boktryckeri, ljusfa-
brik, vexelkontor, och om vintern en marknad som
kanske är den mest betydande i landet. Dess kyrka
af gråsten står på en liten kulle, som kallas Lapin-
linna eller Wahtivuori och fordom lärer haft en an-
tik stensättning, midtuti den eljest på platt mark be-
lägna staden; kyrkan uppfördes åren 1803—8, 1813
— 15 och har en altartafla, målad af Godenhjelm på
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domprosten Ingmans beställning. Genom den ofantliga
rikedom på stora insjöar som isynnerhet utmärker Sa-
volax, blir det möjligt att segla ifrån Kuopio förbi Ny-
slott till Willmanstrand, och genom Saima kanal än-
da till de stora verldshafven. Ehuru belägen djupt
inne i landet har Kuopio således utrikes sjöfart. År
1850 var invånarnes antal 2,849, men har väl sedan
dess stigit betydligt.

KxniStÖ (Kuusluoto eller Kuusisto), en ö med
ruiner af ett slott i Piikkis socken, en mil sydost från
Åbo. Slottet är historiskt märkvärdigt, byggdes om-
kring 1300 af biskoparne Magnus och Ragvald, ehuru
sannolikt då ännu icke befästadt, utgjorde de katolska
biskoparnes i Åbo residens, men nedrefs år 1528 på
konung Gustaf I:s befallning såsom ett förhatligt minne
af biskoparnes makt. Redan 1318 den 12 juni för-
stördes det nya residenset af en rysk flotta, som in-
seglade till Åbo; biskop Magnus Tavast uppbyggde
och befästade det med murar och torn 1431; borgen
nedbrann genom vådeld 1470, då många för Finlands
historie vigtiga dokumenter förstördes; intogs efter tap-
pert försvar, och sedan biskopen funnit utväg att fly,
af Danskar under Severin Norbys befäl. Kungsgården
Kuustö anslogs sedermera till öfverste-boställe, men
är nu privat egendom. På slottet höllo biskoparne
furstligt hof under hierarkins blomstringstid. De nu-
mera qvarstående ruinerna äro obetydliga; kring de-
samma har man i senare tider planterat syrener och
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körsbärsträd, i hvilkas skugga en gångstig leder upp
till den fordna borgen. Kuustö heter äfven ett jern-
bruk i Bjerno socken.
Kyramene, elf och kungsgård på gränsen

emellan Nylands och Wiborgs län. Floden är en af
de betydligaste i Finland och afleder hela Päijäne stora
vattensystem till Finska viken; fisket i densamma var
rikt isynnerhet i äldre tider. Godset donerades redan
af den mäktiga Bo Jonsson Grip till Wadstena kloster
på 1400-talet, förlänades på lifstid åt Sten Stures
enka, har sedermera tillhört familjen Fersen, och in-
köptes 1790 af Ryska kronan, som derpå uppbyggde
Kymmenegårds Ristning och donerade fisket å Wala-
mo kloster. Gården var en tummelplats för krigiska
bragder och härjningar så länge Kymmene elf utgjorde
gräns emellan Sverige och Ryssland. Kringliggande
trakter buro en tid namn af Kymmenegårds län.
Kyro fall, Kyrönkoski, ett ibland Fin-

lands berömdaste vattenfall i Åbo län, åt vester ifrån
Tammerfors straxt norrom Tavastkyro kyrka. Det är
Ikalis-sjöarnes, närmast Kyrönselkäs vatten som genom
denna imponerande fors strömmar ned till Kumo elf.
Forssen lärer vara 73 fot hög och omgifves af bran-
ta, dystra berg, beklädda med mörk barrskog; på bå-
da sidor om strömmen, som här är ganska smal, fin-
nas många vattenqvarnar inrättade. Fallet bör ses om
våren, då den starka vattenmassan kommer klipporna
att darra; deremot har det midtuti sommaren nog fin-
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ga vattenmängd för att erbjuda någonting synnerligt åt
åskådarens blick. Stundom händer det märkvärdiga att
forssen tvärt afstannar och blir torr; så t. e. den 8
december 1766, den 14 dec. 1810 och äfven senare.
Orsaken anses vara att ismassor hopat sig på den
grunda fjerden ofvanom fallet och dämmat vattenflödet.
På tredje dagen begynte vattnet åter flyta nedför de
svarfvade klipporna. Kyro fall har ofta blifvit afteck-
nadt och beskrifvet, äfven af utlänningar.

JKällskär, en holme i Kökars kapell af Åländ-
ska skärgården, sydost från hufvudön i öppna hafvet.
Der finnes en ovanligt stor jättegryta, 11 fot djup,
25 fot i omkrets, med skapnaden af en kanna, ty äf-
ven handtag af 2Va fots bredd tycker man sig varse-
blifva, alltsammans så glatt slipadt att endast polyren
saknas. Detta sällsamma konststycke af naturens hand,
som troligen uppkommit derigenom att det ständigt
svallande hafvet fordom kringfört stenar och sålunda
svarfvat fördjupningen, har också på andra ställen af
Finlands kust sina likar, ehuru få hafva samma stor-
lek och regelbundenhet.

Lapp o, en socken i midten af Wasa län. Der
föreföll i Storby ett betydande slag den 14 juli 1808,
då finska trupperna anfördes af Adlercreutz, de ryska
af Rajevski. Befolkningen i dessa trakter utmärker
sig för mången egendomlighet. Om sommaren 1831
förödde skogseldar en sträcka af flere mil; på dessa
vilda svedar vexer nu löfskog, det förut ymniga tjär-
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bruket har minskats, men åkerbruket ansenligt tillvext
genom folkets idoghet. Se Lemo.

Lastnkoski kanal i Nilsiä socken norrom
Kuopio. Genom denna kanal förbindes sjön Syväri med
Wuotjärvi.

Laukko, ett allodialsäteri i Wesilax socken
söderut från Tammerfors vid Wesijärvi sjö. Egendo-
men tillhörde flere sekler igenom den mäktiga slägten
Kurck, hvars medlemmar en tid skrefvo sig friherrar
till Laukko; folktraditionen har mycket att förtälja om
Kurckarnes hofhållning på detta stamsäte, bland hvars
rysliga minnen ett blifvit förevigadt genom den finska
dikten "Elinan surma". Man omtalar äfven en grotta
med gång till den källare hvari Kurcks skatter förvara-
des och att sedan desse en långfredags natt blifvit
bortröfvade, eld hvarje långfr. synes derstädes.

Lauritsala, en by och lastageplats i Lappvesi
socken 6 verst österom Willmanstrand; är den punkt
vid Saima sjöns strand der den stora Saima-kanal be-
gynner. Der förekomma äfven spår af den gräfning
hvilken Erik Thureson Bjelke lät anställa straxt i bör-
jan på 1500-talet, och som bär namn af Wariha kai-
vanto; afsigten var redan då att genom en kanal för-
binda Saima med hafvet. En verst derifrån finnes en
annan gräfning, som heter Pontuksen kaivanto och
företogs af Pontus Delagardie omkring 1580. Båda
försöken öfvergåfvos snart för bristande tillgångar och
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erfarenhet i kanalgräfning. Den nu fulländade ka-
nalen börjades 1845, dammen mot Saima vid Laurit-
sala öppnades den 7 dec. 1851, och hela sträcknin-
gen öppnades till begagnande den 7 september 1856.
Redan den 19 maj 1853 gick en ångbåt i den del
af kanalen som då var färdig. Den innehåller 28
slussar af finhuggen granit, 5 breddaflopp och 10 broar
på en sträcka af 47 verst, (se Wiborg) och med en
sluttning af 250 fots höjd ifrån Saima sjöns yta till
Wiborgska vikens innersta hörn. För dess byggande
upptogs ett statslån inom landet och räntebärande så-
kallade Saima-sedlar å 50 rb. utfärdades, hvilka
äro gängse i den allmänna rörelsen. Kanalen är utan
tvifvel det mest anmärkningsvärda verk af mennisko-
hand i Finland.

Ledsunds båk vid sydligaste udden af Åland,
uppförd af sten 1848; derinvid finnes god ankarplats
som ofta begagnades af den allierade flottan under se-
naste krig. Ett stycke österom densamma stod ett
sjöslag den 27 juli 1720.

Leistilä, ett glasbruk i Nykyrka socken syd-.
ost från Wiborg; afsätter sitt glas mest på Petersburg.

Lemo udde, straxt söderom Åbo i Nummis soc-
ken: der försökte svenska trupper under Vegesacks
befäl en landstigning, som föranledde skarpa strider
den 19 och 20 juni 1808. En medalj präglades af
den sörjande modren som i slaget vid Lappo och här
förlorade sina begge söner: llamsay.
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liemsjöliolm (Lemminsaari), en egendom
i Lemo socken nära Åbo med af konsten förskönade
omgifningar i en fruktbar nejd. Godset tillhörde i
början af 1600-talet fältmarskalken Jesper Kruus, en
af de rikaste godsägare som någonsin funnits i Fin-
land. Under honom lydde många stora egendomar i
Tavastland, Nyland o. s. v. samt dessutom flere hun-
drade smärre hemman och strögods. Sedermera till-
hörde Lemsjöholm grefve Fabian Wrede och hans ef-
terkommande, samt 1760—80 baron Herman Fleming.

liilllieikkilä, en kungsgård invid Åbo stad,
till hvars sköna park med lusthus på ett högt berg
stadens invånare ofta göra spatserturer. Karaktershu-
set nedbrann d. 12 mars 1853, och är sedermera icke
uppbyggdt. I dess ställe reser sig en blomsterprydd
grafkulle, med tvenne jernkors, öfver två, vid olycks-
fallet innebrände, för egaren kära personer.

liintulaks, en by i Saarijärvi socken af Wa-
sa län nära Maanselkä; der var en skarp strid den 2
juli 1808.
Littois, en betydlig klädesfabrik i Lundo soc-

ken nära Åbo; dess tillverkningsvärde för året uppgif-
ves vara 34,000 rb. s;r.

Liuksiala, en f. d. kungsgård i Kangasala
socken öster om Tammerfors; der bodde under senare
hälften af sitt lif Erik XIV.-s gemål, den sköna Karin
Månsdotter, sedan hon upphört atl vara drottning i
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Sverige och hennes gemål blifvit mördad. Hon fick
detta gods i förläning 1577, lefde här anspråkslös
och välgörande, samt dog den 13 september 1612,
högaktad äfven af sina fiender och välsignad af det
kringboende folket. För en tid sedan fanns här ännu
en nyckel som sades hafva hört till drottningens
fatebur.

LokalakS, gästgifveri i Wiitasaari socken af
Wasa län, der en drabbning föreföll den 18 septem-
ber 1808.

Lovisa, en stad i Nylands län vesterom Kym-
mene elfs mynning vid en inskjutande hafsvik. Den
anlades 1745 med namnet Degerby, men fick vid ko-
nung Adolf Fredriks besök der 1752 namn efter då-
varande drottningen. Landshöfdingen öfver Kymmene-
gårds län hade en tid der sitt residens; men staden
förblef dock länge obetydlig. Några fästningsvallar
på stadens norra sida och flere kasernbyggnader erin-
ra om den tid då staden var gränsort. Fientliga skepp
lade till der den 4 juli 1855 och landsatte en mindre
trupp vid staden. Genom vådeld nedbrann en betydlig
del af gårdarne den 5 juli 1855. Här finnes en liten
park med helsobrunn, som tidtals blifvit talrikt besökt.
Dess handel är icke obetydlig, varuomsättningen 337,400
rb. s:r; invånarnes antal 2,703. Hamnen är grund
och inloppet från yttre skären besväras af klippor.

JLuolais malm, belägen en half mil från
Tavastehus stad, var en tid exercisplats fur finska
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militären; der mönstrades den ock af kejsar Alexander I
den 11 sept. 1819, då han återvände ifrån sin resa
till norra Finland.

liiivia kapell i Eura Aminne socken af Abo
län, har skeppsvarf och klockgjuteri.

Diarieförs (Kellonkoski), ett jernbruk i Thus-
by socken 45 verst norrom Helsingfors. Har en be-
folkning af 360 personer; dess tillverkningsvärde för
året uppgifves till 12,000 rb.

Mejlans, en prydlig egendom med natursköna
omgifningar invid Helsingfors; den besökes ofta af
lustvandrare från staden. Ett forntida stenkummel
finnes utanför parken på toppen af ett brant berg
vid sjön.

j§:t Jflicjsel (Mikkeli), en liten stad vid en
smal mot nordost djupt inskjutande vik af sjön Saima.
Staden, som grundlades den 7 mars 1838, har sitt
namn af S:t Mickels socken, och denna åter förmodli-
gen af den stridande engeln Mikael, emedan här fin-
nas tvenne Hiidenvuoret. Staden är läneresidens se-
dan 1843, har ett litet boktryckeri, och betydliga
marknader, men blott 563 invånare. Här anträf-
fas flere kalkbrukshus, som eljest äro föga vanliga,
äfvensom i nejden der omkring stengärdesgårdar af o-
vanlig längd. Tvenne till staden ledande sund blefvo
på 1830 talet fördjupade och gjorda farbara.

Munksnäs, en prydligt bebyggd egendom in-
vid Helsingfors på Hoplax-vikens strand, Der finnes
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en lastageplats för mindre fartyg, som användes mest
för Sillböle grufvas och Wanda bruks behof.

Mnrola fors, på gränsen emellan Åbo- och Ta-
vastehus län der Ruovesi sjö utfaller i Näsijärvi; der
finnes en nyligen utförd kanal- och slussbyggnad.

Mustiala, förut öfverste boställe i Tammela
socken af Tavastehus län, numera sedan den 30 nov.
1837 landtbruks-institut. Egendomens areal utgör 12,000
tunnland, och derunder lyda ej. mindre, än,39 torp.
Institutet står under Finska hushållningssällskapets
uppsigt, som tillsätter direktör och tjenstemän, samt
redovisar för det till skolans vidmakthållande beviljade
statsanslagat. Årsexamen med eleverna hålles vanligen
i juli, hvarvid äfven kreaturs- och redskaps-exposition
förekommer. Der hölls den 28 juni 1852 ett landt-
bruksmöte under geheimerådet Ramsays"* ordförande-
skap. Fem verst från Mustiala åt Tassola, står fiära
vid vägen ett simpelt träkors, som pieteten förnyar då
sådant behöfves. Det visar det ställe der en af går-
dens egare, Hamilton, en stor jägare, en dag stadd på
jagt fanns död.

]Tliitke\ aara, ett berg högst upp i Lappland
öster om Enare sjö vid 69° latitud, der gränsoma
emellan Finland, Ryssland och Norrige sammanstöta.

8:t Mårtens socken (Marttilan pitäjä), be.
lägen 4 mil norrut från Åbo omkring Pemar å; sock-
neu har sitt namn efter helgonet Martinus, biskop i
Tours år 375 och Frankrikes skyddshelgon, hvarförg
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äfven denna biskops och martyrs årsfest den 11 nov.
firas allmänt i socknen med gästabud. Ej långt från
kyrkan föreföll i september 1599 ett slag vid hvil-
ket Karl IX segrade öfver Finska trupper anförda af
Axel Kurck.

Männäis, ett bruk i Nykyrka socken af Åbo
län nära Nystad.

Hfiska, en ganska långsträckt 105 fot hög fors
i Muhos socken, ej långt från den strida och prakt-
fulla Uleå elfs utflöde ur Uleå sjö. Längs forssen gå
dock årligen en mängd långa fyrbördingsbåtar, som
föra tjärtunnor ned till Uleåborg.

IFokia fors, i Birkkala socken nära Tammerfors
vid den lilla sjön Pyhäjärvis utlopp iKulovesi; ström-
men brusar djupt nedom brådstupande, med tät gran-
skc>£ beklädda, ganska höga stränder och bestänker de
slokande granarnes qvistar med skum. Öfver Nokia
finnes en lithogr. teckning.

Norrmark, ett obetydligt jernbruk i Ulfsby
socken norrom Björneborg.

IVotsjö, ett stort glasbruk i Urdiala socken af
Tavastehus län; bruket lefvererar ganska vackra glas-
varor, tillverkade af utländska arbetare efter nya me-
toder.

IVousis kyrka, belägen 2ya mil i nordvest från
Åbo, är kanske näst Räntämäki den äldsta i Finland,
uppförd kort efter kristendomens införande 1157. Der
begrofs biskop Henrik efter sin martyrdöd 1158; hans
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grafvård med latinsk inskrift och biskopens bild i half-
upphöjdt arbete, visas der än i dag, ehuru hans ben
redan 1300 högtidligen flyttades till Abo domkyrka.

Wyby, eft glasbruk i Ijo socken af Uleåborgs län
vid stranden af Bottniska vikens nordöstligaste hörn.
P/uket är ansenligt, med 27,000 Rb. tillverknings-
värde, och troligen ett fbland de nordligaste bruk i
verlden.

Kykarleby (Joemuu), stad vid Bottniska vi-
ken och Lappo elf under 63° 31' latitud i Wasa län.
Den anlades af Gustaf II Adolf år 1617, och torde
fått sitt namn efter Karl IX. Här inrättades 1641 en
trivialskola som 1683 flyttades till Wasa, och lands-
hövdingen öfver Österbotten fick sin station här 1648,
men blott för en kort tid. Midsommardagen 1808 var
i staden en liten drabbning, då bron uppbrändes; den-
na uppbyggdes ånyo 1817 och har betydlig höjd öf-
ver floden. Hamnen är långt aflägsen, sedan elfven
uppgrundats, och handeln medelmåttig med en varuom-
sättning af 102,700 Rb. Skeppsvarf finnes på Alörn
% mil från staden; tjärhofvet, der de förnämsta ex-
portartiklarne tjära och bjelkar uppläggas, är beläget
vid elfsmynningen. Invånarnes antal 1,154.

STyslott (Savonlinna)^ obetydlig stad emellan
sjöarne Haapavesi och Pihlasvesi i S:t Michels län.
Den omnämnes först 1723, och fick uppstadsprivilegier
den 4 oktober 1816. Har högre elementarskola och
836 invånare. Nära staden ligger det fordom vigtiga
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slottet med samma namn, anlagdt af Erik Axelson
Tott år 1475 och då kalladt Olofsborg. Fästet var
i början hufvudort för ett särskildt län; belägrades af
Ryssarne 1495, intogs 1523 af Flemingarne ifrån
Danskarnes våld, kapitulerade efter långvariga strider
mot zar Peters härar den 29 juli 1714, intogs ånyo
den 6 aug. 1742, samt belägrades förgäfves af Sven-
skarne 1788. Slottet har sedan 1849 ej mera någon
garnison, men höga af tiden oskadade murar med 3
runda torn, och är ganska pittoreskt beläget i Kyrön-
salmi sund.

Nystad (Vuskaupunki), belägen i Abo län vid
Bottniska viken. Staden anlades 1617, sedan Gustaf
II Adolf året förut personligen besett den betydliga
veckomarknad som den tiden hölls i Männäis by af
Nykyrka socken. Åbo hofrätt höll en tid efter 1630
sina sessioner der, medan Åbo hemsöktes af pesten.
Svåra eldsvådor hafva härjat staden 1685, 1793 och
den 23 aug. 1846, samt senast den 28 juli 1855.
Der slöts den 30 aug. 1721 fred mellan Ryssland
och Sverige, hvilken slutade det 20-åriga olycksdigra
kriget. Med fiendtliga skepp var der en skärmytsling
den 6 juli 1855, äfvensom staden något senare fick
flere besök af fienden. Den har beqväm hamn med
god ankargrund på 20 fots vatten, samt ansenlig
skeppsfart och handel; varuomsättningsvärdet uppgafs
för några år sedan till 249,300 rb. s. Exporten be-
står förnämligast af trädvaror. Inbyggarnes antal är
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2,890, och staden efter den totala branden 1846 re-
guliert byggd. Är musik-kompositören Bernhard Cru-
sells och målaren Rob. Wilh. Ekmans födelseort.

Hlådendal (Naantali). en obetydlig stad med
god hamn straxt vester om Åbo. Har för sin upp-
komst att tacka det rika och historisk märkvärdiga
Brigittiner-kloster, som här inrättades 1443 och upp-
häfcles mot slutet af 1500-talet. Klosterkyrkan, som
en tid begagnats af Reso församling, afbrann genom
vådeld den 4 mars 1628, men har sedermera blifvit
ånyo inredd och står såsom en kolossal jätte från
forntiden qvar bland (\en lilla stadens små hus. Af
sjelfva klostret finnes numera högst obetydliga ruiner,
men nunnornas strumpstickning har gått i arf till de
nuvarande stadsboerna af det qvinliga könet. Bland
minnesmärken från klostertiden finnas: på pergament
med kulörta stilar handsknfven bönbok, tvenne grannt
utsydda dukar att betäcka kalken; spetsar; en prest-
skrud, en dopfunt, några balsamerade lik och "Span-
ska fiolen1' hvarmed nunnornas kärleksgriller bestraffa-
des; fordom var den andliga stiftelsen så rik att den
ägde hemman och jordegendomar nästan i alla trakter
af Finland, erhållna förnämligast genom testamenten.
Bredvid staden finnes en mycket besökt helsobrunn.
Har 562 inbyggare och obetydlig handel, men vac-
kert läge.

Ojamo, i Lojo socken af Nylands län, är Fin-
lands äldsta jerngrufva, ehuru numera föga gifvande.
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Privilegium på dess bearbetande gafs den 15 sepf.
1542 åt Erik Flemihg.
Olkijoki, en by i Salo socken straxt norrom

Brahestad, der en konvention afslöts den 19 novem-
ber 1808, till följe af hvilken sagda års krig upphörde
i Finland och Finska armén aftågade till Sverige.

Oravais, en hy i Wörå socken mellan Wasa
och Nykarleby, hvarest den 14 sept. 1808 föreföll en
blodig och afgörande strid under 14 timmars tid. Der
finnes äfven en masugnsanläggning.

Orijärvi, en koppargrufva i Kisko socken af
Nylands län, bearbetad sedan 1760-talet men icke syn-
nerligen gifvande. Är 50 famnar djup.

Orisberg, ett jernbruk i Storkyro socken vester
om Wasa.

Oiinastimturi, ett ibland de högsta berg i
Finland vid Norrska fjellryggen emellan Muonio- och
Ounasjoki; dess höjd 2,124 fot.

Parkknmäki, en by i Rantasalmi socken af
S:t Mickels län, i nordvest från Nyslott; der föreföll
ett slag-den 21 juli 1789.

Peldoivi, ett af de högsta berg i Finland, om-
kring 2,200 fot, beläget under 69° 25' latitud vid
Norska gränsen och Terojoki.

Pellinge, holmar i Finska viken söderut från
Borgå, jemte lotsplats och fyrbåk; der utanföre stod
ett sjöslag den 11 juli 1713.

Perttilä kapell i Uskela af Åbo län känd se-
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dan de äldsta tider. Tros hafva fått detta namn af
en Horns tjenare Perttu eller Perttilä den han här lå-
tit mörda. Kyrkan gammal med en famns tjocka mu-
rar, förvarar Horns hjelm och en kyrkobok sedan
1440.

Pirunpesä, en grotta vid Kallavesis strand i
Maaninga socken; den ligger vid ett vildskönt sund,
der lodräta klippor omvexla med grönskande ängar, är
bildad af stora öfver hvarandra djerft .uppstaplade sten-
block, och har troligen för sitt dystert imponerande ut •

seende fått namnet: djefvulens bo.

Pitkäranta, ett stort kopparverk i Imbilaks
socken af Wiborgs län på norra stranden af Ladoga.
Detta Finlands betydligaste kopparverk privilegierades
den 5 dec. 1832 och 1850 uppgafs medelafkastningen
vara 2,300 pund koppar. Malmgången håller omkring
1,200 famnar, i den äro 5 schakt upptagna, och mal-
men har befunnits innehålla 4 ä 5 procent koppar.
Äfven tenn har man fått ur Pitkäranta grufvor, unge-
fär 270 pund årligen.

Pojo (Pohja), en socken och djupt ingående vik
vid sidan af Hangö udde i Nylands län. Trakten är
en ibland de mest uppodlade i landet, och tätt öfver-
sållad med bruk; man anser den fordna Tavasteham-
nen der liflig handel drefs, hafva legat i dessa nejder.
Pojo kyrka af gråsten är sannolikt uppförd redan
på 1200-talet och således bland de äldsta. Ar 1836
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inrättades här det första sockenbibliotek med ordentliga
stadgar.

Porkkala, en långt utskjutande udde i Finska
viken vesterut från Helsingfors. Derinvid på Rönnskär
finnes en fyrbåk som tydligt synes ända till Helsing-
fors; segelleden går emellan udden och baken. Der
föreföllo skärmytslingar till sjös under 1788 års krig,
och ett sjöslag den 8 juli 1809; under senaste krig
utgjorde Porkkala tidtals hufvudstationen för Engelsk-
Franska flottan, som der anställde målskjutning med
kanoner och ofta landsatte trupper.

Porosalmi, ett sund straxt söder om staden
S:t Mickel; der föreföll den 12 juni 1789 en ganska
het strid, som varade i 17 timmar och är en ibland
de mest hedrande för Finska trupperna.

Puhois, en fors i Kiides socken af Kuopio län,
der sjön Pyhäjärvi mot norr utfaller i Orivesi, som
åter står i förbindelse med Saima. Strömmen uppren-
sades och kanal byggdes der på 1830-talet, hvarige-
nom Pyhäjärvis yta sänktes, forssen är 100 famnar
lång med ungefär 12 fots fall. Der hölls förut en
mycket besökt marknad, och från varfvet derinvid gick
1833 Finlands första ångfartyg llmarinen, om 30
hästars kraft, af stapeln; det gjorde turer emellan
Joensuu och Willmanstrand, men är ej numera i gång.
För beqvämare brädtransport byggdes här 1840 en 100
famnar lång jernväg, förmodligen den första i Finland.
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Forssen drifver äfven en ansenlig såg, i hvilken årli-
gen sågas omkring 10,000 stockar.

Pnlkkila, ett kapell i Piippola pastorat vid
öfra loppet af Siikajoki elf(Uleåborgs län); är ryktbart
för den lifliga strid som här försiggick den 2 maj
1808 under Sandels befäl.
Pnngaharjii, en för utmärkt vacker utsigt

berömd ås och sedan 1844 kronopark i Kerimäki soc-
ken af S:t Mickels län. Åsen, som är hög och brant
men mycket smal, går emellan sjöarne Puruvesi och
Pihlajavesi, hvilka äro uppfyllda af otaliga små hol-
mar. Små lusthus och ett herberge för resande hafva
blifvit uppförda i denna natursköna park, som om som-
rarne besökes af talrika resande.

Puumala, en socken i S:t Mickels län och ett
sund norrom den största fjärden af Saima» §j& *Sun-
det utgjorde riksgräns ifrån 1743 till 1809, och der
föreföll en sjöstrid 1789.

Pyörisjärvi, en sjö på Norska fjellryggen
vid nksgränsen; denna lilla sjö, från hvilken floden
Ounasjoki upprinner, ligger 1,200 fot öfver hafvet och
är den högst belägna i Finland, Lappland inberäknadt.

Pytterlaks, granitbrott i Wederlaks socken
österom Fredrikshamn vid en hafsvik, Wironlahti, som
omgifves af granitberg. Zar Peter I begynte först
spränga granit härifrån till Petersburgs kyrkor, kana-
ler och broar; alltsedan föres ofantliga massor sten
årligen till Rysslands hufvudstad. Den ofantliga A-
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lexanders-kolonnen i Petersburg togs ifrån Pytterlaks
1830, sannolikt äfven granitpelarena i Isakskyrkan.
Nyligen exporterades af denna granit äfven till Paris,
då ett Napoleon-monument byggdes. Den 27 maj
1790 föreföll här en drabbning, sedan Svenska flottan
landsatt en liten trupp med afsigt att förstöra kaser-
ner och magasiner. -

Pälkäne, en vacker kyrka på ett näs emellan
sjöarne Pälkänevesi och Mallasvesi, i Tavastehus län.
Här stod en skarp strid under Karl Armfelts befäl den
6 oktober 1713. I Tourola by inrättade Dan. Me-
delplan under kriget 1719 ett nödfallstryckeri med
bokstäfver skurna i träd, för att förse allmogen med
ABC-böcker när all kommunikation med andra länder
var afbruten.

Qvidja, ett stort gods med gammalt slott i
Pargas socken söder om Åbo. Egendomen, som be-
står af 32 hemman om 26 inantal, var ett ibland den
mäktiga Flemingska ättens stamgods, hvarföre äfven
slägtens ryktbaraste medlemmar Erik och Klas Fleming
äro begrafna i Pargas kyrka. Slottet var fordom för-
sedt med vallar och kanoner samt står ännu oskadadt
qvar, men är inredt till spanmålsmagasin. Ifrån Qvidja
utfärdade Klas Fleming den 2 april 1597, således
blott några dagar före sin död, befallning att alla Fin-
lands inbyggare skulle svära ny trohetsed för klubbe-
krigets skull.

Rajajoki, gästgifveri i Kivinebb socken och en
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i Finska viken utfallande å, hvilken utgör gränsen
emellan Finland och Ryssland; sjelfva namnet betyder
gränsa. Dess Svenska namn är dock Systerbäck,
såsom ock gevärsfaktoriet på Ryska sidan heter. Här
böra resande iakttaga försigtighet beträffande sådant
som kunde anses för kontraband, särdeles tobak och
starka drycker, emedan stränga visitationer anställas
på nästföljande Ryska station.

Raivola, ett jembruk i Kivinebb socken ej
långt från gränsen; bruket tillhör artilleri-departementet
i Petersburg.

Itaseborgv en f. d. kungsgård med impone-
rande ruiner af ett slott i Karis socken af Nylands
län, på Finska vikens strand emellan Ekenäs och Fa-
gervik. Slottet, som en tid var hufvudort för ett sär-
skildt län, anses vara uppfördt af Bo Jonson Grip om-
kring 1372; innehades såsom förläning af Karl Knut-
son Bonde, Tönne Erikson Tott, Erik Fleming m. fl.,
samt förlänades 1569 såsom grefskap åt Sten Lejon-
hufvuds ryktbara enka Ebba. Derefter qvarstod det i
Levenhauptska familjens ägo ända till reduktionen un-
der Karl Xl:s tid. Slottet var fordom starkt befästadt,
eröfrades flere gånger, och spelade en vigtig roll i Sve-
riges och Finlands historie under den af partistriden
uppfyllda tiden från dess anläggning till 1600. Dess
förfall daterar sig troligen ifrån tiderna straxt efter reduk-
tionen, då godset anslogs till öfverste boställe. Tjocka
jernringar, inslagna i bergen deromkring, tillkännagifva
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att fartyg fordom gått upp ända till slottet, men sedan
dess har landet höjt sig och hafvet dragit sig ett styc-
ke derifrån. Ruinerna hafva ännu ganska ansenlig
höjd och äro bevexta med gamla tallar ända upp till
den högsta muren. De omgifvas af till en del igen-
fyllda löpgrafvar, och en sank äng; trakten deromkring
har något dystert och vildt i sitt utseende, med mörk
skog och branta klippor. Raseborgs ruiner äro den
ansenligaste och mest pittoreska fornlemning i Finland,
hvarföre de också mycket besökas af resande, samt
hafva ofta blifvit framställda i målningar och planscher.

Raumo (Rauma), en stad vid Bottniska viken
i Åbo län under 61° 7' latitud. Tiden för dess an-
läggning är obekant men den anses vara en ibland
Finlands äldsta städer. Under medeltiden fanns här
ett Franciskaner-kloster, hvars högskola, "Collegium
Raumense-", var berömd och en lång tid Finlands för-
nämsta läroverk; derifrån utgingo flere bland vårt lands
utmärktaste män. Klostret upphäfdes vid reformations-
tiden och på Gustaf I:s befallning utdrefvos munkame
från detsamma den 18 juni 1538; af dess byggnader
om man undantar kyrkan, finnas numera icke ens rui-
ner qvar. Enda minnet af klostertiden är den färdig-
het i spettsknyppling som der bibehållit sig ända till
senaste tider; värdet af försålda spetsar har stundom
uppgått till 5000 rb. s. för året. Stadens handel är
föga betydande, invånarnes antal 2,344. Den 23 juni
1682 nedbrann hela stadeu, endast den stora gråstens-
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kyrkan, som förmodas vara uppförd i 13:de seklet
skonades af elden; pesten härjade 1572, 1657 och
1710, af hungersnöd dogo 1697 ej mindre än 221
personer; den 2 och 24 juli 1855 besköts staden och
hamnen af Engelska skepp.

Revolaks, ett kapell i Siikajoki socken vid
elfven af samma namn; bekant för den under Adler-
creutz' befäl der lefvererade drabbningen den 27 april
1808, hvilken utföll ärofullt för Finska trupperna.
Riilaks, en egendom i Tenala socken på en

halfö nordvest från Hangöudd; godset är ståtligt be-
byggdt med park, stor trädgård och orangerier, der
finnes ock en dyrbar samling af målningar. På fjär-
den der utanföre var det som Ehrenskölds eskader
den 27 juli 1714 efter ett tappert försvar förstördes.
Ridvala (IHtvala), en by i Sääksmäki socken

af Tavastehus län; bekant för den egendomliga folk-
fest, Ritvalan Helka, som der firades ända till se-
nare tider på det närbelägna Helkavuori. Festen, som
begynte Kristi-himmelsfårds dag (Hela-tuorstai) om af-
tonen, daterar sig troligen ända ifrån hednatiden och
var kanske en offerfest, men upptog senare kristna
elementer; de sånger som vid den afsjöngos af unga
flickor finnas särskildt tryckta i Helsingfors 1846.

ftokkala, en spegelfabrik på Wiborgska vi-
kens östra strand i Kakkis kapell; der förfärdigas
vackra spegelglas af alla dimensioner, Fabriken tillhör
kejserliga kabinettet.
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Ronga å$9 i Hvittis socken af Åbo län, är
känd för sin vackra utsigt. I nämnde socken finnes
asbest, ochra, serpentinsten och tälgsten, äfvensom
kalkberg.

Runsala, (Ruissalo), en ö invid Abo och
stötande till Ersta fjärden. Denna fruktbara ö, som
fordom var kungsgård, sedermera landshöfdinge bo-
ställe, har blifvit mycket beprisad för sin naturskönhet
och sin täta skuggrika ekskog. Ty ehuru enstaka
ekar växa på många ställen i Finland, finnes dock
ingen skog af idel ek, såsom på Runsala. Sedan Åbo
stad fatt besittningsrätt till ön år 1845, har den blifvit
mycket förskönad genom trädgårdar och nybyggda vil-
lor; hvilka om sommaren bebos af ägarena, äfvensom
en allmän promenad med tillhörande värdshus. Der
finnes ock Choraei källa, med inskriften; Fons Cho-
raei Phoebei perennis; ty denne skald vistades nå-
gon tid på Runsala och skref der bland annat stycket
Åskan. Ifrån Åbo slott till ön går en ganska lång
bro öfver hela slottsfjärden, för att underlätta kommu-
nikationen med staden. Här föreföll en skärmytsling
med Engelska skepp den 22 augusti 1854.

Ruona pass och bro, i Kuortane socken af
Wasa län, är bekant för slaget den 1 sept. 1808.

Rnotsensalmi eller Svensksund,
en fästning utanför Kymmene elfs östra mynning, 30
verst vesterom Fredrikshamn. I sjelfva sundet hafva
tvenne stora sjöslag timat, nemligen den 24 aug. 1789
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och den 9 juli 1790. Året derpå begynte man der
anlägga befästningsverk. Hufvudfästet Fort Slava
ligger på en klippa i sjön och är cirkelformigt; den
befästade ön Kotka hör äfven dit, jemte en mängd
batterier. Hamnen är rymlig och beqväm. Alla des-
sa fästen förstördes dock af den allierade flottan un-
der senaste krig, och Fort Slava sprängdes i luften
den 20 juni 1855.
Rnskeala, ett marmorbrott i socknen af sam-

ma namn vid gästgifveriet, norrom Sordavala stad.
Första stenbrytningen begynte omkring 1768, hvarefter
slipningsverk inrättades, som dock numera ej begag-
nas. Den härifrån tagna marmorn pryder många pa-
lats och kyrkor i Petersburg.

Räfso (Revonsaari), en ö utanför Kumo elfs
mynning, som tjenar till upplagsplats för Björneborg;
derinvid är äfven stadens hamn belägen.
Räntämäki eller j§;t Ularie, en socken

helt nära Åbo, hvars kyrka efter all sannolikhet är den
äldsta i Finland, uppförd af sten i tolfte seklet, och
ännu qvarstående så godt som oförändrad. Var en tid
domkyrka och biskopssäte.

Salo, köping i Uskela socken af Abo län vid
Salo ås utlopp i Halikoviken; den har apotek, någon
salubod, några handtverkare, och temligen betydliga
marknader. Fråga har blifvit väckt om dess upphö-
jande till stad.



80

Sandnäs, ett glasbruk i Nykarleby socken och
Munsala kapell.

Sandö, en holme i Kimito sund och socken,
nära egendomen Westankärr; der stod ett sjöslag den
1 augusti 1808. Holmen Sandhamn vid Sveaborg,

dit man 1638 tänkte flytta Helsingfors, kallades också
fordom Sandö.

Sarvinge, en f. d. sjö i Ilomants socken af
Kuopio län, som år 1743 uttappades af bonden Lars
Knuutinen; den mark derigenom vanns skänktes af
riksens ständer åt nämnda bonde, samt dessutom 3000
daler k. ra. Nu finnes landsväg och gästgifveri på den
fordna sjöns botten.

Sankkovaara, ett 1073 fot högt berg i Pal-
damo, nordost från Kajana.

Savitaipal, kyrka och socken vid en vik af
Saima; der nära vid näset föreföll en drabbning den 4
juni 1790.

Sellin ge, glasbruk i Mäntsälä socken af Ny-
lands län.

Siikajoki, kyrka vid den likanämnda elfvens
utlopp norrom Brahestad; i kyrkans väggar ses mån^
ga hål, hvilka äro minnen af det ärofulla slaget den
18 april 1808, Finska härens första segerdag under
besagda krig. Kyrkan blef dock hel och hållen repa-
rerad 1852. Hade besök af fienden i juli 1855.

Sjundby, ett gammalt gods i Sjundeå socken
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af Nylands län. Det namnes ofta i gamla urkunder,
tillhörde Lars Skytte 1417, sedermera en lång tid fa-
miljen Tott, någon tid slägten Creutz, och slutligen
slägten Adlercreutz. Gården nedbrann totalt 1723 och
uppbyggdes derefter af sten. Der finnes en stor park,
och i närliggande berg 2 djupa jättegrytor.

Skarpans, en f. d. fästning i Sunds socken
vid fjärden Lumparen och Bomarsundet; kallas också,
ofta Botnarsund. Redan kort eftex kriget 1808 be-
slöts anläggandet af en fast militärisk position på Å-
land, och på 1820-talet fastställdes planen för den blif-
vande fästningen; omkring 1830 begynte man uppföra
de befästade kasernerna, och i början af 1840-talet de
runda tornen på höjderna derotnkring. Enligt reskript
af den 26 oktober 1844 inrättades der en elementar-
skola, och på den gentemot belägna fréstön uppfördes
hospitaler. Fästet bombarderades af Engelska skepp
den 21 juni 1854; derpå landsattes den 8 aug. 1855
Franska trupper vid Mångstekta och Tranvik, hvarefter
dessa jemte de allierade flottorna besköto fästena ifrån
den 13 till den 16 augusti, då besättningen gaf sig
fången och affördes till Frankrike och England. Kort
derpå den 2 september 1854 sprängdes alla fästena i
luften af fienderna, och följande året bortfördes deri-
från omkring 150 förnaglade kanoner. Den ståtliga
hufvudbyggnaden, som flere gånger blifvit aftecknad,
är numera blott en ruin.

Skogby, en masugn i Tenala socken på Hangö
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näset. Ej långt derifrån på näsets östra strand för-
siggick striden den 19 och 20 maj 1854.

Skälö, ett hospital för dårar på en ö i Nagu
socken 25 verst sydvest från Åbo. Hospitalet inrätta-
des den 15 juli 1619, ursprungligen för den då gäng-
se spetelskan, Elfkarlebysjukan. De nuvarande bygg-
naderna uppfördes 1802, utom senare tillkommen ny-
byggnad; der emottagas endast sådana dårar hvilka
anses oförbätterliga. Ej långt derifrån stannade den
13 sept. 1854 ett Engelskt parlamentar-fartyg på grund
och gjordes löst med Rysk hjelp.

Sloboden, en köping på stranden af Lado-
ga i Kronoborgs socken; upplagsplats för handeln på
Petersburg.

Sordavala, en liten stad i Wiborgs län vid
Ladoga sjöns nordligaste vik under 61° 40' latitud.
Staden anlades såsom "stadsfläck" eller köping kort
efter Stolbova freden 1617, innehades sedermera såsom
grefskap af Gustaf Baner, och uppnådde någorlunda
välstånd; jnen 1705 förstördes den och har sedermera
förblifvit obetydlig. Invånarnes antal är 665, markna-
derna temligen besökta; handeln går nästan uteslutan-
de på Petersburg.

Sottunga, ödsliga holmar österom Åland, hö-
rande till Föglö socken. Der låg Ryska flottan 1743
och lemningar synas efter uppkastade batterier. Klip-
porna der äro jemhaltiga och på Södö holme finnes en
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jerngrufva, som bearbetades för kronans räkning men
numera är nedlagd.

Storkyro (Isokyrö), en socken i Wasa län
vid Kyro elf på en vidsträckt väl odlad slätt. Der
stod den 19 februari 1714 vid Napo by ett afgörande
slag som hade Finlands utrymmande till följd. Finska
armén anfördes af Karl Armfelt och slaget var ett bland
de blodigaste vårt land sett.

Strömfors, ett jernbruk i Pyttis socken vid
Kymmene elfs vestra strand (Nylands län); har 2
stångjernshärdar och 2 smedjor samt tillverkar för
10,900 Rb. årligen.

Strömsdal (Jukkais), jernbruk i Nilsiä socken
nordost från Kuopio.

Suojärvi eller j§:t Annae, jernbruk och
masugn i Suojärvi socken af Wiborgs län nära Ryska
gränsen.

Suotniemi, en fajansfabrik i Räisälä socken
sydvest från Kexholm; fabriken lefvererar äfven por-
cellin af nöjaktig godhet.

Suvardo, en sjö i Sakkula socken, som den
26 maj 1818 bröt sig igenom en sandås vid Taipale
by och utströmmade till Ladoga. Ett Grekiskt bönehus
i Taipale jemte tillhörande begrafningsplats bortspola-
des dervid af vattnet. Sjöns ytvidd förminskades ge-
nom det nya utloppet så betydligt att 10,000 tunn-
land ängsmark vunnos i tillandningar.
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Svartlioliii, en f. d. fästning vid,inloppet till
Lovisa stad, en mil från densamma. Fästet kapitule-
rade den 18 mars 1808. I senaste tider var det öf-
vergifvet, och sprängdes i luften af fienderna den 7
juli 1855, hvarföre det numera är en ruin.

Svarta (Mustio), ett ansenligt jernbruk i Karis
socken nära Karis åns utflöde ur Loj o sjön. Bruket
är kanske det äldsta i Finland och var i gång redan
under Karl IX:s tid; har egen kyrka uppförd 1761.
Derinvid sträcker -sig en 3 mil lång sandås, Karis
malm, ifrån Ekenäs till Lojo.

Sveaborg 1 (Wiapori), en fästning af första
ordningen på 8 klippor i Finska viken 5 verst från
Helsingfors. Delta mästerverk af Augustin Ehrensvärds
snille begynte byggas ar 1749 på Wargö-skären och
fulländades på 1770-talet,, samt utvidgades under se-
naste krig. Den upptager nu öarne: Wargö, der huf-
vudfästningen ligger med Ehrensvärds graf i midten,
Stora öster-svartö, Lilla öster-svartö:, Gustafs-
svärd, Vester-svartö

,
Skanslandet den östligaste,

Långörn och Harakka, båda åt vester nära Brunns-
parken. Der finnes en ypperlig skeppsdocka, häkte för
lifstidsfångar, en ny stor Grekisk kyrka, Luthersk kyr-
ka, Judisk synagoga och Muhamedansk moské, hvari-
bland dock tlere förstördes vid senaste bombardement.
Den vackra minnesvården öfver Ehrensvärd står full-
komligt oskadad qvar. Sveaborg utgör äfven en stad
för sig med 1,284 invånare af Lutherska trosbekäu»
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nelsen efter 1850 års beräkning. Garnisonen utgör i
fredstid 5 å 6000 man. Tidtals har någon del af
Ryska flottan ankrat derinvid. Murarne äro af granit
och ganska fasta, äfvensom läget anses vara af natu-
ren synnerligen gynnande för försvar. Farleden till
Helsingfors går genom det smala sundet mellan Skans-
landet och Gustafssvärd; mindre fartyg segla dock emel-
lan Brunnsparken och Harakka samt Långörn. Fäst-
ningen kapitulerade den 3 maj 1808: Vid dén närbe-
lägna ön Sandhamn, der batterier blifvit uppkastade,
föreföll en liten skärmytsling den 22 juni 1855. Den
9 och 10 augusti 1855 bombarderades Sveaborg i 46
timmars tid af Engelska och Franska flottorna, då åt-
minstone 12,000 bomber inkastades utom kongrevska
raketter och andra projektiler. Fransmännan hade upp-
kastat ett batteri på en liten sydvest från fästningen
belägen klippa Långör och sköto derifrån med mörsa-
re; i en halfcirkél kring samma klippa manövrerade
Engelska och Franska mörsarebåtar eller bombarder.
En mängd byggnader och några kruthus förstördes i
fästningen, hvars vallar dock förblefvo oskadade. Fi-
entliga flottorna till ett antal af omkring 70 segel, vo-
ro derunder ankrade vid holmarne Rönnskär, Melkko
och Enskär. Händelsen finnes afbildad på tvenne i
Helsingfors utgifna planscher. Å Sveaborg finnes nu-
mera äfven postkontor.

Svidja, ett gammalt gods i Sjundeå socken af
Nylands län; var Flemingska ättens stamgods (Klas
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Fleming kallas derföre: "Svedje Clas") tillhörde seder-
mera fältmarskalken Wrangel och riksrådet Reuterholm.
Der finnes en väldig stenbyggnad med tjocka murar
och små mörka celler, fordom begagnade till fängelser;
ett minne troligen ifrån Flemingarnes tid, om hvilkas
grymhet dystra sägner äro gängse.

Tammerfors (Tamperi), en stad vid södra
ändan af Näsijärvi på gränsen mellan Åbo och Ta-
vastehus län. Den anlades 1779, fick fristadsrättighe-
ter 1821; och är nu landets största fabriksstad med
3,207 invånare. Den fors som går genom eller bred-
vid staden, är ganska praktfull, och lemnar tillfälle tilf
många fabriksanläggningar. Bomullsfabriken med år-
ligt tillverkningsvärde af 180,000 Rb. s. är den ansen-
ligaste fabrik i Finland och sysselsätter 700 arbetare.
Pappersbruket tillverkar för minst 30,000 Rb. och sys-
selsätter 108 arbetare. De öfriga fabrikerne: Engelska
garfveriet, klädesfabriken, oljeslageriet m. fl. äro jem-

•förelsevis mindre betydande. På andra sidan forssen
gentemot staden ligger Hatanpää jernbruk. Vid sidan
af den 5 våningar höga bomullsfabriksbyggnaden lig-
ger en ganska vacker park, hvars behag förhöjes af
det mäktigt dånande vattenfallet; inom densamma fin-
nes följande inskrift huggen i granitklippan: Alexan-
der I imperator Rossiae Fenniae magnus dus
stans in hac rupe d. 10 sept. an. 181T primus
jussit ut undae spumantes hominibus succurrant"
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etc. Staden besöktes i juni 1855 af storfursten Ni-
kolai och den 28 mars 1856 af H. M. Kejsaren A-
lexander 11.

TavastehliS (Hämeenlinna), egentligen slott
men också stad i landskapet Tavastland nästan under
61.-a latitudsgraden. Slottet är till åldern det andra i
ordningen bland Finlands slott, anlagdt af Birger jarl
år 1249 sedan lian besegrat Tavastema. Det kallades
Tavastehus, Tavasteborg, någon gång KWnobGTg; var
sedan 1300 residens för länets ståthållare, och såsom
den enda fasta punkt inne i landet naturligtvis af myc-
ken vigt. Förbättrades af hertig Johan 1559, afbrann
helt och hållet den 5 juni 1659, men upphjelptes ge-
nast ånyo. Dess utomordentligt tjocka och fasta mu-
rar, som ännu,, i dag stå oförsvagade qvar i sin fulla
höjd, göra på åskådaren ett mäktigt intryck som ej
saknar dysterhet. Staden anlades genom Pehr Brahes
föranstaltande 1638, men ville ej komma fort, ty ännu
1662 heter det i en officiell handling: "den fleckenvid
Tavasthus som riksdrotsen fhnderat, hafver sin ringa
näring mest af krögande, eftersom deras förmåga sig

, icke sträcker till annan köphandel". Ben flyttades
1778 till- sitt nuvarande läge på Saaris boställes ägor,
är nu väl byggd och har 2,581 invånare, boktryckeri,
högre elementarskola, åkdonsfabrik, vackra parkanlägg-
ningar o. s. v. Kyrkan är byggd i form af en rotunda af te-
gel 1798; dessutom finnas guvernörs-residens, läwÉafcarett,
kronomagasiner, spruthus, societetshus m, ro, En stor
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del af staden brann den 14 sept. 1831. Här inrätta-
des 1812 af löjtnant O. Gripenberg en skola efter
Pestalozzis method, men skolan upphörde snart. Lands-
höfdingen Stichaeus lät 1835 på Oijs ladugård in-
vid staden uppföra ett fattighus och donerade till dess
underhåll omkring 3000 Rb., men återtog snart deref-
ter donationen.

Tavastkyrö (Hämeenkyrö), en socken i
Åbo län vesterut från Tammerfors. Der inrättades
1848 på Kärki hemman genom donation af bonden A-
dam Sasslin en folkskola, hvars stadgar finnas tryckta
i Suomi för 1851. Med skolmästarebefattningen är
äfven predikantstjenst förenad.

Teiviharjn, ett 1095 fot högt berg i nordost
från Uleå sjö.

Tervajoki, ett ljus- och tvålfabrik i Wiborgs
socken.

Tervakoski, ett stort pappersbruk i Janak-
kala socken af Tavastehus län söderut från staden;
bruket; har i senaste tider blifvit mycket utvidgadt och
förbättradt.

Tervola .kapell af Kemi socken vid floden af
samma namn; der ett stycke norrom 66 latitudsgra-
den föddes den 2 december 1813 språkforskaren, pro-
fessor M. Al. Castrén, som således torde vara det
nordligast födda snille.

Thorsnäs, glasbruk i Ulfsby socken helt nära
I^jörnehorg; tillverkar för omkring 4000 Rb. årligen.
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Tohlliajärvi, en socken i Kuopio län norrut
från Ladoga; der finnes vid Kemie gästgifveri ett
lands-postkontor. ,

Toholaks, gästgifveri i Rautalampi socken
sydvest från Kuopio stad; är märkligt derföre att folk-
skalden Bengt Lyytinen der var gästgifvare. Lyytinen
var också en gång deputerad för bondeståndet vid re-
vision af Finska banken.

Toivola, helt nära Kuopio *åi\s W'Mnttt |e-
nom det slag som der lefvererades den 23 juli 1808.

Torneå (Tornio), en liten stad vid Svenska
gränsen och Torneå elfs utlopp i Bottniska viken, un-
der 65° 50' latitud. Fordom lärer den hafva varit af
vigt för handeln på Lappmarkerna, men har de sena-
ste seklerna icke haft synnerlig framgång. Dess an-
läggning beslöts 1605 men kom ej till verkställighet
föran 1621. Eldsvådor hafva ofta härjat staden t. ex.
1682 då kyrkan brann, 1688, 1714, 1762; fienderna
förstörde den 1715. Hade den 8 juni 1854 ett oskad-
ligt besök af fientliga flottan. Besöktes den 15 juni
1694 af kung Karl XI och 1752 af Adolf Fredrik.

Ett högst märkligt fenomen inträffade här den 5 jan.
1759, då kölden skärptes till den enorma höjden af
89°; den 17 febr. 1819 kändes en vidsträckt jord-
bäfning längs elfven, något som eljest icke är särde-
les ovanligt i Lappland. Laxfisket i floden är ganska
betydligt, hvarföre äfven Lax och sik äro stadens för-
nämsta exportartiklar. På en liten bro öfver en gren
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af Torneå elf äro Ryska och Svenska vapnen upp-
resta, emedan riksgränsen går längs elfven. Invånar-
nes antal 606.

Torsby, ett hemman i Perno socken af Nylands
län, hvars enda märkvärdighet. är att Finska skrift-
språkets grundläggare Mikael Agrikola der föddes i
början på 1500-talet, han kallar sig derföre i företalet
till Psaltaren "Mikael Torsbins".

Träskända, en genom konst mycket förskö-
nag egendom i Esbo socken nordvest om Helsingfors.

Tyko, ett ansenligt jernbruk i Bjerno socken af
Åbo län, vid Kimito viken; tillverkar 3,500 skeppund
årligen, har egen kyrka af gråsten, och eget skepps-
varf. Anlades 1686.

Uleåborg, (Oulu), en stad vid Uleå elfs ut-
lopp i Bottniska viken under 65° 2' latitud. Här var
en handelsplats och köping redan före 1500, men om
stads anläggning förordnades först 1605, privilegierna
gåfvos den 26 sept. 1610 och staden fick stapelrätt
den 3 dec. 1765. På en holme i elfsmynningen an-
lade konung Johan 111 1570 ett slott, som 1590 om-
byggdes af sten. Detta slott, som kallades Vleå borg,
var af ringa betydenhet och vanvårdades, men stod
dock qvar än som häkte, än som tyghus, till den 31
juli 1793 då åskan slog ned i krutkällaren, antänd
500 lispund krut och sprängde hela slottsbyggnaden i
luften. Sedan dess återstå blott ruiner af murarne och
vallen. Landshöfdingen öfver Österbotten residerade
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ömsom i Uleåborg och Wasa emellan 1570 och 1687;
sedan 1776 har Uleåborg varit hufvudorten i ett eget
län. Såsom friherreskap förlänades Uleåborg 1651 åt
Erik Gyllenstjerna. Staden är belägen tätt söderom
Uleå elfs sista fors Merikoski, och inloppet till den-
samma ifrån hafvet är ganska svårt, uppfylldt med
holmar och klippor. Den är dock en af Finlands största
handelsstäder, dess varuomsättningsvärde 630,000 Rb.
årligen; exporten af tjära tf&r året (57,000 tunnor) går
till 103,500 Rb. Handelsflottan 1851 rymde 4,800
läster och seglade på alla haf, men isynnerhet på
England. Här finnes ett hushållningssällskap, vexel-
kontor, boktryckeri och högre elementarskola, samt en

nsk tidning. Invånarnes antal 1850 var 5,761. Sta-
den har ganska ofta blifvit härjad af vådeld, sednast
och svårast den 23 maj 1822 då den totalt nedbrann
inom ett dygn. Sedan dess har staden fått ett nymo-
digt regelbundet utseende med breda gator. Genom
branden förstördes äfven Messenii graf, den store hi-
storieskrifvarens. Uleåborg var biskop Franzéns födel-
seort. Den 2 juni 1854 landade Engelska skepp vid
stranden och uppbrände varfvet, stora förråder tjära
samt bjelker och skeppsförnödenheter.

Uskela, en socken i Åbo län vid Salo å och
Haliko viken. Den är märkvärdig för de jordras som
inträffa der tid efter annan. Ån underskär nemligen
den mycket fruktbara lösa jorden så att ofantliga tom-
rum uppkomma, tills plötsligen jordskorpan brister,
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störtar ned och genom sin tyngd uppdrifver åns bot*
ten, spridande en stark svafvellukt. Vattnets lopp
stänges då totalt och ån söker sig en ny fåra. Så-
dant hände t. ex. den 20 sept. 1771, den 2 oktober
1812, den 1 november 1852; märkvärdigast är dock
jordraset den 26 december (annan dag jul) 1825, clå
en kyrka hastigt sjönk jemte en stor sträcka mark,
men klockstapeln blef ensam qvarstående, och står der
ännu i dag.

Utsjoki, en kyrka vid Tenojoki och Finlands
nordligaste gräns, nära 70 latitudsgraden. Emellan
Torneå, den nordligaste staden, och Utsjoki, den nord-
ligaste kyrkan i Finland, är afståndet 712 verst, hvar-
af om sommaren åtminstone 160 verst måste tillryg-
galäggas till fots af resanden. Den egentliga Lapp-
marken begynner först vid 67° lat. och derifrån norrut
är idel vilda fjelltrakter, genomskurna af strida fors-
sande strömmar.

Uttis, en liten sidans i Walkiala socken österom
Kymmene elf, anlagd omkring 1790 af general Suva-
roff, men längesedan öfvergifven och förfallen.

"Walamo, ett Grekiskt munk-kloster af första
ordningen på en ö långt ute i Ladoga, 40 verst sö-
derut från Sordavala. Klosterbyggnaden är praktfull,
innehåller 5 kyrkor, 2 borggårdar och en stor mängd
rum för mer än 100 munkar, samt omgifves af träd-
gårdar och stora planterade trän. Klostret skall vara
anlagdt i äldre tider, men förstördes flere gånger un-
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der krigen; den nuvarande byggnaden daterar sig från
1783, och af någon betydenhet blef klostret först efter
1811 då kejsar Alexander gaf det förökad stat. Ön
är 8 verst lång och väl odlad.

IWalkiala kyrka, straxt österom Kymmene elf
i Wiborgs län, är bekant för det slag som stod der-
invid den 29 april 1790.

Walkjärvi, liten sjö och socken vid Ryska
gränsen ej långt fran Raja§oki; der föreföll en drabb-
ning den 9 mars 1555.

Wanda, jernbruk och masugn vid ån af sam-
ma namn i Helsinge socken norrom Helsingfors. Bru-
ket anlades omkring 1840 och tillverkar 4,400 skep-
pund årligen. Ån var fordom rik på lax, hvarföre
Padis kloster fick rättighet till laxfisket i densamma år
1350, men numera har detta fiske fullkomligt försvun-

nit. Islossningen i denna å sker vanligen 8 dagar
förr än i Helsingfors hamnar.

Warkaus, bruk och kanal i Leppävirta socken
på gränsen mellan Kuopio och S:t Mickels län. Med
jernbruket är en mindre, mekanisk verkstad förenad.

Kanalen är 2855 fot lång med slussar, gräfven för
att undvika Warkaus fors. Der föreföll en drabbning
den 29 maj 1808.

Wasa, en för ej länge sedan afbrunnen stad
vid Bottniska viken tätt söderom Qvarken under 63° 4'
latitud. Den anlades af kung Karl IX den 2 oktober
1606, vid en hamn som då var djup men sedan dess
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uppgrundats och blifvit obrukbar. Wasa är läneresi-
dens och säte för en hofrätt, som invigdes den 28
juni 1776, hade äfven gymnasium, öppnadt 1844, tek-
nisk realskola, navigationsskola sedan 1812, vexelkon-
tor m. m. Genom alla dessa inrättningar vann staden
betydenhet, ehuru dess handel var medelmåttig, med
ett varuomsättningsvärde af 367,600 Rb. hvaraf större
delen import. Invånarnes antal var före branden 3,665;
handelsflottans lästetal 3,490. Men den 3 augusti
1852 nedbrann staden totalt genom vådeld, så att ef-
ter några timmar högst få hus mera återstodo. Det
i vacker byggnadsstil uppförda hofrättshuset blef dock
oskadadt, skyddadt som det var af alléer derinvid.
Derefter beslöts att staden skulle flyttas ett stycke
närmare hafvet, men den har ännu ej hunnit bebyggas.
Hamnen ligger vid Brandö holme. Den 28 febr. 1714
besattes Wasa af Ryska trupper; den 1 okt. 1742
höll general Kinderman der landtdag för Österbotten;
den 16 nov. 1747 sammanträdde Österbottens ständer;
den 25 juni 1808 lefvererades batalj i sjelfva staden;
den 8 augusti 1855 besköts hamnen Brandö af fient-
liga skepp. Ej långt från staden finnes ett qvarnstens-
brott. I Wasa . har länge funnits boktryckeri och en
tidning, äfvensom handelsskola. Der bodde en tid bon-
den Särkilä, som ägde så utmärkt händighet af natu-
ren att han på egen hand lärde sig göra goda krono-
metrar. Ej långt derifrån bor ock slägten Könni,
hvilken sedan ett sekel varit känd för skicklighet i



95

urmakeri; en ättling af samma slägt har förfärdi-
gat Nikolaikyrkans tornur och senatshusets ur i Hel-
singfors.

Welimasvuori, ett berg norrom Tavaste-
hus mellan Walda och llmola gästgifverier; det är be-
römdt för sin vackra utsigt öfver de natursköna om-
gifningarne.

Werälä, en by i Elimä socken vid stranden af
Kymmene elf; den ftr anmärkningsvärd för ett slag den
19 maj 1790, och för fresslutet under uppslagna tält
den 14 augusti 1790.

IVestankälT, en egendom i Kimito socken
vid sundet af samma namn; der föreföll en drabbning
den 2 aug. 1808. ,

Wiborg" (Wiipuri), en bland Finlands äldsta
städer och till storleken den tredje i ordningen, belä-
gen under 60° 42'f latitud vid hafsviken Suomenvesi
eller Wiborgska viken. Staden uppstod troligen kort
efter slottets uppbyggande, som grundlades af Torkel
Knutson 1293 när han gick att kufva Karelarne. Till
de många roliga namnderivationerna hör den, enligt
hvilken Tyska handelsmän skulle varit vana att här
köpa kreatur och derföre kallat platsen: Vieh-burg,
Slottet, som ligger på en ö, anfölls af Novgoroder re-
dan 1294 och sedermera 1322 den 12 augusti; sta-
den brändes af Novgoroder redan den 22 mars 1350.
Äfven sedermera var Wiborg ständigt utsatt för fient-
liga anfall och belägringar.t. ex. 1411, den 21 sept.
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— 30 nov. 1495 då den så kallade Wiborgska smäl-
len dref fienderna på flykten, den 18 januari 1555,
den 23 januari 1556 då belägringen plötsligen upp-
häfdes af okänd orsak, 1706 och slutligen 1710 då
staden efter långvarig belägring och hårdnackadt mot-
stånd kapitulerade den 10 juni. Svenska flottan låg i
viken 1790, utan att dock angripa slottet, och slog
sig igenom den blokerande Ryska flottan den 3 juli
s. å. (Wiborgska gatloppet). Utom sjelfva slottet är
äfven staden sedan 1477 befästad med vallar och
bastioner, samt anses för lägets skull vara ganska,
stark. Den har ända från äldsta tider varit residens-
stad för befallningsmän och landshöfdingar; likaså har
den allticl varit en betydande handelsstad, och blir det
väl ännu mer genom Saima .kanals öppnande. Dess
handel är dock mest passiv, ty staden har högst få fartyg.
Varuomsättningsvärdet går till 1,307,400 Rb. årligen
hvaraf 855,000 import. Exporten består huvudsakli-
gen af bräder. Folkmängden är 8,365 personer. Der
finnes 3 förstäder: Pantsarlaks, Neitsyniemi, och Pe-
tersburgska förstaden. Der fanns fordom tvenne klo-
ster, ett Domenikaner- och ett Franciskaner-kloster,
hvilka 1541, lemnades till sköflings på Gustaf I:s be-
fallning; stenarne från deras byggnader begagnades,
med vanlig vandalism mot forntida monumenter, till
stadens befästande och skansbyggnader. Den 10 aug.
1641 inrättades ett gymnasium i Wiborg, som dock
efter stora ofreden flyttades till Borgå; i senare tider har
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åter ett gymnasium kommit till stånd i Wiborg. Der
finnes 1 teater, 2 fruntimmersskolor, ett landtbrukssäll-
skap, stiftadt 1847, ett Finskt litteratursällskap, stiftadt
1845 den 12 oktober, ett vexelkontor, 2 boktryckerier
och 2 tidningar, korrektionshus, 10 kaserner o. s. v.
Sedan den 1 oktober 1839 håller en hofrätt der sina
sessioner, den tredje hofrätten i landet. Wiborgska
kringlorna, i hvilkas .bakande Lena Waitinen isynner-
het excellerade, ärö käfvda; vidt och bredt kring lan-
det. Emedan befolkningen är mycket blandad i afseen-
de å nationalitet, har staden ej mindre än 6 kyrkor,
2 grekisk-ryska, en katolsk och 3 lutherska, nemli-
gen en tysk, en svensk och en finsk. Också talas
i staden 4 språk nästan lika allmänt. Bland omgif-
ningarne har man framför allt att märka den storarta-
de parken Mon repos, som också kallas Wanha
Wiipuri, emedan staden fordom lärer varit der belä-
gen. Godset förskönades med parkanläggningar af
kejsarinnan Marias broder prins Fredrik Wilhelm Kar!
af Wiirtemberg på 1780-talet; prinsen var en tid ge-
neralguvernör, skilde sig från rysk tjeiist 1787, blef
sedermera kurfurste och konung, samt dog 1816. Det
vackra minnesmärket af hans smak donerades 1811 åt
baron Ludvig Nicolay, hvilken fortsatte dess förskö-
nande. Dennes son baron Paul Nicolay, f. cl. ambas-
sadör i Köpenhamn, anskaffade bland annat Wäinä-
möinens staty, gjord af Danska bildhuggaren Borup,
samt lät utgifva 12 vyer af Mon repos. En praktfull
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karaktersbyggnad, paviljonger, obelisk, bildstoder, bryg-
gor m. m. göra parken synnerligen omvexlande och
intressant samt väl värd att ses. Vid inloppet till
Wiborgska viken nära Trångsund föreföllo den 7—9
juni, 13 juli 1855 några skärmytslingar med fientliga
flottan. 1856 den 7 september öppnades Saima kanal
och samma dag brann en del af slottet.

Willmaiistraild (Lappeenranta), en stad
i Wiborgs län vid södra stranden af sjön ' Saima un-
der 61° 8' latitud. Förmodas hafva varit en köping
redan 1547, men blef sedermera blott lastageplats; först
1727 fick den stadsprivilegier och 1784 egen borg-
mästare och magistrat, samt 1816 uppstadsrätt. Der-
förinnan var den befästad med jordvallar, och intogs
efter ett ganska blodigt slag den 23 augusti gamla
stilen af Ryssarne. Såsom ett minne af slaget står
ännu qvar en genomskjuten milstolpe tätt utanför sta-
den, efter hvilken 1741 års krig kallas "Lappeenran-
nan sota". Fästningen är numera indragen och be-
gagnas till korrektionshus för qvinnor samt häkte för
niissdådare. Staden är ännu föga betydande ehuru
läget är vackert; Saima-kanals byggande har dock i
senaste tider gifvit staden mycken liflighet. Har 1,103
invånare.

Willnäs (Lousaari), ett allodialsäteri i Lemo
socken, nordvest från Åbo; gffdset tillhörde i flere sek-
ler Flemingska ätten, och namnes ofta i historiska ur-
kunder. Praktfullt bebyggd redan i äldre tider, har
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egendomen sedermera blifvit ansenligt förskönad genom
trädplanteringar m. m.

Wiurila, en praktfull egendom i Haliko socken
vid Kimito vikens nordligaste ända; hufvudbyggnaden
af sten i två våningar är smakfull och omgifves af en
trädgård i Engelsk stil.

Wuojoki, en stor och ståtligt bebyggd egen-
dom vid hafskusten norrom Raumo. Derunder lyda
för närvarande »ner än ,50 mantal inom Eura-Åminne
socken.

Wörå (rWöyri), en socken i nordost från Wasa
stad; der anträffar man i mängd ättehögar, hvilka in-
nehålla brända menniskoben, forntida smycken af silf-
ver och guld, äfvensom vapen. Ättehögarne anses
vara af skandinaviskt ursprung; de hafva beklagligen
blifvit genomsökta och till en del förstörda af skatt-
gräfvare.

ITlistaro, en by vid Kumo elf, omkring 40
verst sydost från Björneborg nära Kumo kyrka; der
finnes en lada eller boda i hvilken, enligt en gammal
tradition, biskop Henrik skall hafva predikat och hvil-
ken således i 700 år skulle hafva trotsat tidens makt
och elementernas härjningar. För att bevara denna af
traditionen helgade relik från framtida förstöring, sam-
lades genom subskription medel till en byggnad af sten
omkring ladan. Subskriptionen inbragte 1,560 rb. s.
och ett litet nätt stenhus i form af kapell har nyligen
blifvit färdigbyggd!, inneslutande "Sankt Henriks [tre-
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dikohus." Byggnaden invegs vid jubelfesten den 18,
Juni 1857.

ITläne gård, i Pöyttis socken af Åbo län,, sö»
derom Pyhäjärvi sjö; är en gammal och stor egendom,
hvarest i senare tider tillkommit en berömd trädgård,
benämd Huvitus, i stor skala med många slags ädla
fruktträn. Der har ock funnits en klädesfabrik.

Abo (Turku), slott,och stad vid Aurajokis utlopp
under 60° 27' latitud. Är Finlands äldsta och namn-
kunnigaste stad, äfvensom dess hufvudstad ända till
1819. Slottet anlades sannolikt af Erik den helige,

när han om sommaren 1157 gjorde sitt korståg till
Finland och landsteg på Erkvalla udden vid fjärden
Erstan. Dess åldriga murar,- som dock efter anlägg-
ningen någon gång blifvit ombyggda, stå ännu qvar
till sin fulla höjd, ehuru slottet längesedan upphördt
att vara bestyckadt och numera användes blott till lä-
nehäkte och kronomagasin. Det kallades fordom Åbo-
hus, och har uthärdat många belägringar, hvaribland
de äro märkligast som förekommo under striderna mel-
lan Gustaf I:s söner, Den 12 aug. 1563 tillfångatogs
hertig Johan här, sedan han försökt uppmana Finnarne
till uppror emot Erik XIV; 1597 den 30 sept. intogs
slottet af hertig Karl efter Klas Flemjngs död, samt
andra gången den 28 sept. 1599 då Arvid Stålarm
förde befälet (kr. Under unionstiden sökte de stridan-
de partierna turvis att bemäktiga sig det då ännu vig-
liga slottet, Der sijtfo hertig Johan, och Erik JyJV
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fångna; man visar ännu i dag ett trångt rum der f. d.
konung Erik XIV med sina steg nött golftiljorna. Slot-
tets glansperiod var den då hertig Johan 1556—1563
der höll ett lysande hof; men icke långt derefter den
20 april 1614 brann genom vådeld en stor del af slot-
tet just under Gustaf II Adolfs dervaro. Sedan dess
lät man det mer och mer förfalla. Sjelfva stadens
största märkvärdighet är domkyrkan, 'den största i
Finland, grundlagd *öniftrifigTl2so, invigd år 1300 den
18 juni, då äfven biskop Henriks ben ditflyttades från
Nousis. Dessa under katolska tiden för heliga ansed-
da reliker, som förvarades i en massiv kista af silfver,
borttogos ifrån domkyrkan den 16 oktober 1720 af
grefve Douglas, utan att man vet hvart de sedan ta-
git vägen. Äfven kyrkan lärer fordom varit befåstad
med en stark mur som hade skottgluggar. Den ligger
vid ån på en liten upphöjning som fordom hette Uni-
kangari, sömnens kulle. Dess murar, uppförda af te-
gel i gammal Göthisk stil, hafva dock så utomordent-
lig fasthet att de allsintet lidit hvarken af seklernas tä-
rande tand eller af eldens härjningar, som tidt och
ofta öfvergått domkyrkan. Byggnaden är 300 fot
lång, 127 fot bred och 150 fot hög; tornet är
329 fot högt öfver marken, prgelverket af Anders-
son, med stor ljudstyrka och utvändigt förgyldt, altar-
taflan af Westin, föreställande Kristi förklaring, alfres-
eo-målningen i högchoret af Ekman, äro alla från nyare
tider och utmärkta i sitt slag; från gamla tider äro
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grafchoren, med historiska monumenter af mycken vigt,
hvilka det här blefve för vidlyftigt att uppräkna. Kyr-
kan var fordom en vallfartsort, dit fromma kristna vall-
färdade från långt aflägsna trakter, isynnerhet tiil Hen-
riksmässorna den 19 januari och den 18 juni. Deri-
genom blef äfven staden mäktig och rik på 13- och
1400-talet, men gick nedåt efter reformationen. Der
fanns ett mynthus och mynt, Abo örtogar, slogos der
isynnerhet under 1400-talet; af dessa mynt har man
ännu exemplar i behåll. Märkvärdig är Abo stad äf-
ven för de täta eldsvådor som ända ifrån äldsta tider
hemsökt den nästan hvarje menniskoålder. Senast och
svårast härjade elden den 4 och 5 september 1827,
då bland annat akademiens bibliotek med oersättliga
historiska dokumenter lades i aska. Sedan dess har
staden blifvit nybyggd, med breda gator och stora torg,
samt genom handeln återvunnit välstånd och rikedom.
Der fanns ett domenikaner-kloster, som torde blifvit
inrättadt omkring 1293 S:t Olof till ära; efter det bär
ännu ett berg namn af klösterbacken och en gata klö-
ster-gatan. Det förstördes genom vådeld den 3 maj
1537, och alla spår deraf undanskaffades. Vid
stadens reglering efter branden påträffades invid klö-
ster-gatan å Handlanden Forssells nuvarande gårdstomt
en mängd menniskoben, hvilka troligen utgjorde lem-
ningar af de fordna kloster-innevånarne. Reliqvierna
jordades å stadens begrafningsplats under en anspråks-
jös minnesvård. Ifrån 1640 till 1827 fanns i Åbo det
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Finska universitetet, med undantag af krigsåren 1711
—1722 och 1742, 43, då akademiens lärare och lär-
jungar hade bortflyttat till Sverige; genom detsamma
var Åbo hufvudsätet for landets litterära bildning, hade
tryckeri sedan 1641, bibliotek sedan 1646, grundlagt
af Torsten Stålhandskes enka, tidning sedan 1771,
bokhandel sedan 1777, läsesällskap en tid efter 1798,
musikaliska sällskapet efter. 1790, Aurora förbundet
omkring 1770.?'It&töfcé^skéten *var i långa tider lan-
dets förnämsta undervisningsverk före akademiens in-
rättande. Det i tung stil uppförda kolossala akademi-
huset grundlades 1802 under konung Gustaf IV Adolfs
dervaro, men blef ej färdigt föran till jubelfesten 1817;
numera begagnas det till lokal för hofrätten, länesty-
relsen, domkapitlet, landtmäteri-, vexel- och postkonto-
ren. På en brant och hög klippa, Wartiavuori, står
ett vackert rundt stenhus med jordglob öfverst; det
var förut astronomiskt observatorium, men användes
nu till navigationsskola. Här förevisas ett vackert
modellskepp och en stor jordglob utförd af Adami i
Berlin. På bergets afsatser har man gjort trädplante-
ringar, samt deraf bildat en högst egendomlig prome-
nad med vidsträckt utsigt öfver hela staden, slottet,
kringliggande fjärdar och landskyrkor. Vid stadens
sydöstra gräns finnes Kuppis ovanligt starka källa, i
hvilken enligt traditionen biskop Henrik skall hafva
döpt de första Finnar som blefvo kristna. Der är nu
en mycket besökt vattenkur-anstalt, ooh en hälsokälla,
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äfvensom trädgård med orangeri. För öfrigt bör mär-
kas: societetshuset vid ån, teaterhuset vid Nytorget,
Grekiska kyrkan, korrektionshuset med utmärkt vacker
arkitektyr, det yttre af huggen granit, på ett högt berg
ej långt från slottet, grenadierbataljonens kasern, som
förut var fattighus, på en höjd åt öster, bomullsfabriken,
som drifves med ånga, tvenne mekaniska verkstä-
der, skeppsvarfvet, flere tobaks- och cigarr- m. fl.
fabriker. Här finnes Finska hushållningssällskapet, stif-
tadt 1797, ett centralbibelsällskap för Finland, inrät-
tadt 1812, ett evangeliskt sällskap sedan 1817,
en sjöassuransförening, stiftad 1850, bolag för hval-
fiskfångst, och ångfartygsbolag, hvars fartyg göra
reguliera turer mellan Stockholm och Petersburg sedan
den 9 maj 1837. Samt sedan September månad 1857
emellan S:t Petersburg, Helsingfors och städerne vid
Finlands vestkust till Uleåborg, samt S:t Petersburg,
Reva!, Hapsal och Riga.- Nyligen är ett bolag stif-
tadt för ångbåtsfart på Österbotten m. m. grundadt
på 2250 aktier ä 100 rub. hvartill staten lemnat ett
räntefritt lån af 150,000 rb. s:r. Detta bolag skall
1858 hafva 4 ångfartyg, om 100 a 150 hästkrafter, i
full gång. Åbo handelsflotta för närvarande 6,319
läster, plöjer verldshafvets vågor i alla riktningar.
En lifränteanstalt, öppnad den 13 Juli 1857, hade re-
dan den 31 December samma år ett kapital af mera
än 43,000 rub. s.-r. Sparbanken i Åbo, stiftad år 1822,
har för närvarande en fond af öfver 241,000 rub. s:r.
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Abo är läneresidens, stiftsstad, säte för landets äldsta
hofrätt, stiftad den 15 juni 1623, har gymnasium.
Gymnasii Solennitetssal i f. d. universitetshuset med
granit-pelare och 6 reliefer af Kaimberg. *) Gymnasii
samlingar äro tillgängliga för allmänheten första måndag
i hvarje månad, men kunna äfven på andra tider besö-

Den första (till vensUrfrän ingången).
*) Wäinämömen, spelande kantele, omgifven af den på hans

spel lyssnande naturem.skog_4r.ue3, konung, bjurnen, flodernas
nymfer, träden och menniskorna; smederne, som glömma sitt
arbete, och runosångarene, som upphöra med sina sånger.

Den andra o'öger).
Biskop Henrik som biträdd af en munk döper finnarne,

deraf en del godvilligt antaga dopet, en annan del åter hotar
biskopen bakom hans rygg.. -

Den tredje (**nuer).

Brahe och Rothovius öfverlägga om bildandet af ett uni-
versitet fik1 Finland.

Den Qerde (tögerj.
Axel Oxenstjerna framlägger till Drottning Christinas un-

derskrift, brefvet om inrättandet af en akademi i Åbo.
Dén femte (vänster).

Gustaf IV Adolf och hans gemål Drottning Fredrika oDoro-
thea lägga grundstenen till det nya akademihuset i Abo, i
närvaro af prins' Wilhelm Fredrik af Stor-Britannien, samt
herrar och damer af svenska hofvet <och akademins kansler
Grefve Wachttaeister, Prokanslet, Biskop Gadolin och samtlige
Professorer. Akademins Rektor, Professor Helenius, framhål-
ler murbruksfatet för Drottningen, som öfverlemnar slefven åt
den engelska prinsen.

Den jgette $£&»).
Akademins fyra fakulteter.
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kas, då derom tillsäges hos gymnasii vaktmästaren.
Högre elementarskola l tvenne afdelningar, fruntimmers-
skola, navigationsskola, teknisk realskola, lägre ele-
mentar- och bellankasterskola, vexelkontor, stentrycken,
lånebibliotek med 14,000 band, 5 tidningar. Invånarnes
antal 185.0 var 17,178, utom omkring 2000 personer
som höra till militär-församlingarne. Data till dess
historia, som för lång tid var hela Finlands, kunna
för utrymmets skull ej här uppgifvas; endast det må
nämnas att fred slöts här den 7 aug. 1743, kejsar
Alexander I sammanträffade med svenska kronprinsen
Karl Johan den 28—30 augusti 1812, landtdagar höl-
los med Finska ständerna den 28 jan. 1436, den 26
aug. 1657 och den 28 aug. 1676, landtbruksmöten
den 2 nov. 1847 och den 21 jan. 1850. Åbo är Fin-
lands största handelsstad, varuomsättningsvärdet 1852
gick till 1,837,900 Rb. s:r

O . oAlön, en ö i Pargas socken, söderut från Abo,
är märkvärdig för sin rikedom på kalkberg och säll-
synta mineralier. Derifrån är Pargasiten (grönt korn-
blände), Ersbyiten, så kallad af byn der mineralet fö-
rekommer; nästan hälften af alla Finska mineralier
hafva der blifvit funna. ,

Amiime gård, i Haliko socken af Åbo län
vid Kimito viken, är ett gammalt stamgods för en gren
af slägten Horn. Godset kom sedermera i Armfeltska
familjens ägo; • friherrinnan Maria Katarina Armfelt stif-
tade den 1 nov. 1796 en folkskola på samma prakt*
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fullt bebyggda egendom. Ett annat Aminne med vac-
kert läge finnes i Pojo socken af Nylands län.

Ämmäkoski, ett 18 fots starkt vattenfall in-
vid Kajana stad; der har man byggt en stor sluss af
50 fots längd och 32 fots höjd vid nedra porten.

ömossa, en by. i LappQärds socken på grän-
sen mellan Satakunda och Österbotten, i Wasa län;
der stod ett slag den 29 aug. 1808. Der nära ligger
Sideby skeppsvarf.

östermyra, ett stort krutbruk i Ilmola soc-
ken vid Kyro elf, anlagdt 1822 och ännu det enda i
landet. Ett jernbruk finnes derinvid.

LTillUg. Enligt nivellering af professor Hällström
var grundvalens, under södra halfrunda salen c Abo obser-
vatorium, huggna stens understa kant, hvarmed den hvilar
på fasta berget =r M62s 64 svenska fot öfver vattenytan
uti Aura den 4:de Juni 1818.
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Register i alfab. ordning under hvarje län.

Kuopio,
Anttola.
Herajoki.
Idensalmi.
Joensuu.
Jynkkä.
Jyrkkä.
Kivisalmi.
Koijärvi.
Koljonvirta.
Konnus.
Kuopio.
Lastukoski.
Pirunpesä.
Puhois.
S arvinge.
Strömsdal.
Tohmajärvi.
Toholaks.
Toivola.
War^aus.

Nyland,
Anjala.
Antskog.
Barösund,
Billnäs.
Borga.
Degerö.
Ekenäs.
Elgsö.
Elimä.
Esbo.
Fagervik.
Fiskars.
Fnrsby,

Gammelstad.
Gustafsvärn.
Hangö.
Helsinge.
Helsingfors.
Högfors.
Inga. —.•*...

JussarJi.
Karis.
Koskis.
Kymmene.
Lovisa.
Mariefors.
Meilans.
Munksnäs.
Ojanio.
Orijärvi.
Pellinge.
Pojo.
Porkkala.
Raseborg.
Riilaks.
Sellinge.
Sjundby.
Skogsby.
Strömfors.
Svartholm.
Sveaborg.
Svidja.
Torsby.
Träskända.
Wanda.
Werälä.
Aminne.

IS:t Mickel.
Brahelinna.

Haapanieini.
Heinola.
Jorois.
Kirjakallio.
Kissakoski.
S:t Mickel.
NysloH-. •
Pärkkumäki.
Porosalmi.
Pungaharju.
Puumala.

Tavastehus.
Anianpeldo.
Bobacka.
Erkkylä.
Forssa.
Haga.
Hatanpää.
Hattelmala.
Jokkis.
Kaivando.
Kangasala.
Koivisto.
Koskis.
Liuksiaia.
Luolais.
Murola.
Mustia Ia.
Notsjö.
Pälkäne.
Rid valu.
Tavastehus.
Tervakoski.
Wehmasvuori
Wernasviytri.

Uleåborg.
AVasaksa.
Björkö.
Brahestad.
Kaj ana.
Karlö.
Koijärvi.
Kovakoski.
Niskn.
Nvby.
Ulkijoki.
Pulkkila.
Revolaks.
Siikajoki.
Teeriharju.
Tervola.
Torneå.
Uleåborg.
Ämmäkoski.
1 Lappmarken.
Enare.
Jeristunturi.
Kemi.
Mutkevaara.
Ounastunturi.
Peldoivi.
Pyörisjärvi.
Saukkovaara.
Utsjoki.

Wasa.
Alavo.
Berga.
G;la Carleby.
Granfors.
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Grönvik.
Ilmola.
Jakobstad.
Juutas.
Jyväskylä.

Karstula.
Kaskö.
Kauhajoki.
Kimo.
Koijärvi.
Korsholm.
Kristina.
Lappo.
Lintulaks.
Lokalaks.
Ny Carleby.
Oravais.
Orisberg.
Ruona.
Sandnäs.
Storkyro.
Wasa.
Wörå.
Ömossa.
Östermyra.

Wiborg.
S:t Annae.
Björkii.
Davidsstad.
Tredriksluunn.
Högland.
Högfors.
Imatra.
Kernäkoski.

Kexholm.
Kirjala.
Kivinebb.
Konevitz.
Kotka.
Kymmene.
Lauritsala.
Leistilä.
Pitkäranta.
Pytterlaks.
Rajajoki.
Raivola.
Rokkola.
Huotsensalmi.
Ruskeala.
Savitaipal.
Sioboden.
Sordavala.
Su(tjärvi.
Suotniemi.
Suvando.
Tevajoki.
Uttis.
Walamo.
Walkiala.
VValkjärvi.
Willmanstrand.

Abo.

Alajärvi.
Alinenjärvi.
Atlu.
Bagaria.
Björkboda.

Björneborg.
Dahl.
Hallis.
fkalis. ■Jungfrusund.
Juva.
Juvankoski.
Kånkas.
Kautua.
Kimito.
Kirjakala.
Kiulo.
Koivisto.
Kornö.
Koskis.
Kumo.
Kuustö.
Kyrö.
Källskär.
Laukko.
Leino.
Lemsjöholm.
Lillheikkilä.
Littois.
Luvia.
Murola.
St. Mårten.
Männäis.
Nokia.
Norrmark.
Nousis.
Nystad.
Nadendal.
Perttilä.
Qvidja.

Raumo.
Ron ga.
Runsala.
Räfsö.
Räntämäki.
Salo.
Sandö.
Skälö. '

Sottunga.
Tammerfors.
Tavastkyrö.
Thorsnäs.
Tyko.
Uskela.
Westankärr.
VVillnäs.
Wiurila.
VVuojoki.
\listaro.
yiäne.
£bo.
fl.lun.
Aminne.
På Åland.

Bomarsund.
Degerby.
Eckerö.
Godby.
Kastelholm.
Kumlinge.
Ledsund.
Skarpans.



Annonser.

Österbottniska Ångfartygsbolagets i England
byggda nya ångfartyg:

ALEXANDER IM GREFVE BERG
(150 hästkrafter) (120 hästkrafter)

Kapten J. C Joh^mfiqjf.,
„

; _.. „ fcapten .TÄeodor Nyström.
(Station Abo.)

Underhålla sommaren 1858 oafbruten kommunikation
emellan St. Petersburg, Reval, Badorten Hapsal och Riga.

Samma bolags i England byggda nya jem-ångfartyg:

ÖSTERBOTTEN och SUOMI
' (100 hästkr.) (100 hästkr.)

Kapten €. O. Olsson. Kapten IL A. Sundman.
(Station Abo.)

Underhålla sommaren 1858 oafbruten kommunikation
emellan St. Petersburg, Helsingfors, Abo, Nystad, Rau-
mo, Björneborg (Räfsö), Kristinestad, Kaskö, Wasa
(Brandö), Ny Karleby, Jakobstad, Gamla Karleby, Bra-
hestad, Uleåborg och Torneå.
S^P^ I anseende till den länga resan kunna afgångs-
dagarne ivke bestämmas, men blifva för hvarje gång an-
nonserade i landets tidningar.



Ångfartygen
AURA och FURST MENSGHIEOFF

(150 hästkr.) (100 hästkr.)
Kapten J. J. Conradi. Kapten C. C. G. Collan.

(Station Åbo.)
Underhålla sommaren 1858 kommunikation emellan St.
Petersburg, Reval, Helsingfors, Abo och Stockholm.

Turer.
Ordinarietur:

Ifrån S:t Petersburg hvarannan söndag.
Ankommer till Reval måndag.
Från Reval samma dag.
Ankommer „ Helsingfors samma dag.
Från Helsingfors tisdag.
Ankommer „ Åbo samma dag.
Från Abo onsdag.
Ankommer „ Stockholm hvarannan thorsdag.
Från Stockholm fredag.
Ankommer „ Åbo lördag.
Från Åbo söndag.
Ankommer „ Helsingfors samma dag.
Från Helsingfors måndag.
Ankommer ~ Reval samma dag.
Från Reval samma dag.
Ankommer „ S:t Petersburg tisdag.

Extra tur:
Från S:t Petersburg onsdag.
Ankommer till Reval thorsdag.
l*'i''in Reval samma dag
Ankommer „ S.-t Petersburg fredag.
Från S:t Petersburg söndag.



FURST MENSCHIKOFFS
turer:

ifrån S:t Petersburg hvarannan söndag.
Ankommer till Reval måndag.
Från Reval samma dag.
Ankommer „ Helsingfors samma dag.
Från Helsingfors tisdag.
Ankommer „ Åbo samma dag.
Från___, Åbo onsdag.
Ankommer „* Stöctholm thorsdag.

. , Från Stockholm söndag.
Ankommer „ Åbo samma dag.
Från Abo måndag.
Ankommer „ Helsingfors tisdag.
Från Helsingfors onsdag.
Ankommer „ Reval , samma dag.
Från Reval samma dag.
Ankommer „ S:t Petersburg thorsdag.
Från S:t Petersburg söndag.

Fjorton dagars turer emellan S:t Petersburg och Stockholm
med anlöpande af Reval, Helsingfors och Åbo.



Transportångfartyget MURTAJA
(TO hästkr.)

Kapten T. F. Schoultz.
(Station Åbo.)

Underhåller sommaren 1858 oafbruten kommunikation
emellan St. Petersburg, Lovisa, Borgå, Helsingfors, Eke-
näs och Åbo.

Fartygets afgångsdagar äro hvarannan Onsdag från
hvardera ändstationen: St. Petersburg och Åbo.

Ångfartyget ÖRNSKÖLD
(80 hästkr.)

Kapten A. W. Riedell.
(Station Åbo.)

Underhåller sommaren 1858 oafbruten kommunikation
emellan St. Petersburg, Wiborg och Helsingfors.

Afgångsdagar:
hvarje lördags morgon från Helsingfors till Wiborg.

„ söndags „ „ Wiborg „ S:t Petersburg.
„ tisdags „ „ S:t Petersburg „ Wiborg.
„ onsdags „ „ Wiborg „ Helsingfors.



//r~

YteucVieVVsVia BokVvatvAeVu x X.bo
(J. W. Lillja) i hörnet af Slotts- och Vestra Auragatorne,
rekommenderar sig med ett väl-sorteradt lager af in-
och utländsk literatur, musikalier, plancher, skrif- och
ritmaterialier.

J. W. Lilljas Boktryckeri, i huset invid förenämnde
Bokhandel, betjenar allmänheten prompt och till mode-
rata priser med allt slags accidentietryck.

J. W. Lilljas Ldrtebibliothék, invid Nikolaitorget i
Åbo, med 14,000 band in- och utländsk literatur, re-
kommenderas hos respektive resande.

Frenckellska Bokhandelns antiqvarium (ägare J.
W. Lillja) erbjuder en samling af 15,000 band äldre och
nyare arbeten af in- och utländsk literatur. Bibliothe-
ker och privata samlare erhålla, vid inköp af större
belopp, betydlig rabatt. Hela samlingen står till salu
på fördelaktiga vilkor.

J. W, Lillja 8f Co. Förlagshandel rekommenderar
sina betydliga förlager af finsk och svensk literatur.
Utom det här i landet upplagda erbjudes på fördelak-
tiga vilkor ett stort antal svenska förlagsartiklar.

Uti Frenckellska Bokhandeln i Abo, och hos öfrige
bokhandlare i Finland försäljes:

Finland framstäldt i teckningar med text af Profes-
sor Z. Topelius och 120 lithografier, tecknade af flere
artister, samt utförde af Herrar Adler & Dietze i Dres-
den. Pris 10 rub. silfver.

Endast text kostar 1 Rub. 50 kp. silfver.
Lösa plancher hörande till arbetet kunna, i Frenckell-
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