
brokiga bilder, kyrkogarden med sina prydliga monumenter af jern och stei\.
Ku half mil derifian,på en med höga björkarbevuxen udde isjön ligger Pa^
lonicmi eller Fasernas, som for närvarande tillhörMajorskan Elfving*
Tecknaren, som icke funnit en tillfredsställande vy af gården med dess tal-
rika fiuktlrän, har föredragit att ätergifva en del af den rika utsigten öfver
»jon. der man ser några af de 12 holmar, som underlyda egendomen. Det är
en af de täcka insjövyer,på hvilka Finland är sä rikt, och Lojo har ej bordt
förgätas bland dessa.

40. Sjundby.

Sjundeä har, bland ett stort antal nyare egendomar, tvenne af de äldsta
och minnetiiikaste, Sjundby och Svedja. Det förra är här aftecknadt
frän motsatta sidan af den lillaän, som bildar en likaså liten bassin. Dess
äldste kände ägare var Lasse Skytte omkring är 1417. Ar 1539 befinner*egen-
domen hafva öfvergätt från Hindrik Rafvaldson Ull Nils Jesperson. År 1561
erhöllErik XIV:s medCatharinaMånsdotters brorsdottergifte sekreterareHans
Erikson Sjundby ikraft af ett gäfvobref, som ännu förvaras på stället. År
1595 försålde hans söner egendomen åt Sigrid Wase, första gäugen gift med
Hindrik Claesson Tott, hvarefter Sjundby i tre leder tillhörde Tottarne, till—
dess Claes Åkeson Tott är 1653 försåldedet till sin fars syssling, drottning
Christina, som följande aret donerade godset ät Gustaf Larsson Sparre. Der-
efter tillhörde Sjundby någon tid Creutzarne och öfvergick frän dem till öf-
verste Löven, hvilken är 1698 försålde egendomenåt kamereraren Teuter-
ström, sedan adlad med namnet Adlercreutz. Efter hans död 1710 dispone-
rades Sjundby än af den ene, än den andre arfvingen, och tillföll1722 Helena
Adlercreutz, gift med v. Krebs; hennes söner sålde det 1757 ät löjtnantStäl-
hainmar, som äter 1772 försålde det åt assessoren Adlercreutz, ihvars familj
det sedermera förblifvit. År 1723 nedbrann hela gärden totalt, hvarefter den
nuvarande hufvudbygnaden med sina massiva murar uppfördes i1700 talets
stil. Sjundby har en stor park, men inskränkt utsigt. Inärliggande berg
finnas tvenne djupa jättegrytor och en klyfta, som för sin vildhet erhållitnam-
net Teufelsthal.

Flemingarnes gamla Svedja, berömdtgenom "Svedje Clas," gick år 1730
frän denna familj till Fältmarskalken Wrangel, från honom 1754 tillRiksrådet
Reuterholra, frän denna slägt 1810 tillBaron Stjerncrantz, hvarefter Svedja,

efter liera ombyten af ägare, 1838 köptes af Löjtnant von Zansen. Bygnaden,
först uppförd 1545, har sedan utvidgats och förskönats,isynnerhet af Reuter-
holmarne. Här, berättar folktron, finnes en stor skatt begrafven. På Svedja
bodde engång en fru, som imänga år förgäfves sökte denna skatt. Slutligen
fick hon höra, att i Stockholm funnes en spåqvinna, som af jordens beskaffen-
het kunde utgrunda om någon skatt låg gömd deri. Dä begaf sig frun till
Stockholm, medförandei skilda strutar jord från alla gärdens kallrar. Spä-
qvinnan bestämde ock ganska riktigt den jordart, der skatten fanns, och glad
reste frun tillbaka, men o ve, under vägen förblandades strutarue, ochskatten
förblef omöjlig att finna.

Sjundeä stenkyrka, uppförd är 1460, är märkvärdig försina adliga vapen
och för sina Heuterholmska grafskrifter, ehuruväl alla de hädangängne af den-
na familj, som hvilat här, är 1815 förflyttades till Sverige.

41. Helsingfors.
,Utsigtcn, tagen från nordvest, utbreder för ögatde norra delarna af Fin-

lands vackra hufvudstad. Längst ät venster ser man Nikolaikyrkan,nära der-
intill bibliothekets kupol, kliniska institutets facad,ibakgrunden observatorium
och längst till höger gamla kyrkans torn. Botaniska trädgårdens alléer, all-
männa promenadernas grönaparker och Kajsaniemi ytterst pä udden försköna
stränderna. Vattenpartierna tillhöra Thölöviken,förenad genom ett sund med
norra hamnen. Detta är Helsingfors' insjönejder, mera behagliga, än storar-
tade. Frän sydost presenterar staden sin stolta sida, sina praktfullaste faca-
der, sin lifligaste hamn, sin hafsnatur. Här från nordvest har vyn nägot landt-
ligt; man kan icke se nägot vackrare, än en soluppgång här, när alla torn-
spetsar och flera tusende fönster glimma af guld.

42. Ulrikasborgs Brunnspark.

Här äter är nejden helt annan.Ibakgrunden utbrederdet vida, med klip-
por vid kusten beströddahafvet sin glimmande spegel. Från badhusförstaden
kröker sig vägen inåt den sköna parken med sin raka allé af lönn och lind,
som leder tillbadhuset längst till venster ifonden, medan den ljusa och lätta
brunnslokalen, en af de lyckligast utfördabygnader i Helsingfors, höjer öfver
träden sitt tak i taflans midt. Till venster om allén bör man tänka sig en rad
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af dels täcka, dels praktfulla villor,dem taflan ej kunnat inrymma. Till höger
synes en ståtlig bergshöjd, alla främlingars beundran för hafvets anblick,
som här är herrlig, och för den hälft naturliga, hälft konstgjorda (rappa, som
här genom en klyfta leder ned till parken och dess skymda dam. Höger om
den framskymtar hafvet med ett kommande ängfartyg. Sommaren igenom
hvimla gängar och parker af brokiga vandrare; här rör sig isiden och sam-
met en utländsk verld, som, stundom gäspande,stundom förtjusad,tycker sig
njuta landtbygdens nöjen på brunnsbalerna och landtbygdens oskuld vid tysk
table d'hote.

43, 44. Hoplaks och Munksnäs.

När man från Helsingfors reser Åbovagen ut genom Esbo tull och hunnit
förbi Thölömed dess bruk och villor, har man till venster en rad af egendo-
mar, hvilka, sköna redan genom sitt läge, ärligen alltmera förskönasaf kon-
sten. Meilans, Munksnäs, Hoplaks, Alberga, Otnäs omgifva här den med
holmar beströddaHoplaks viken, hvars östliga del gör en djup och smal in-
skärning ifasta landet. Hoplaks — ett namn, som återfinnes itvenue byar
och ett litet träsk isamma nejd och hvilket sannolikt ursprungligen varit Ho-
pialahti, Silfverviken

—
tillfaller efter vissa är staden och disponeras nu af

kommerserådet J. Etholén, som der efterträdde handlanden Sederholm. Ka-
raktersbyggnaden, uppförd af den sistnämnde, höjer sig i en (ack däld vid
stranden; trädgärden kultiverar en stor mängd blommor, som afsättas iHel-
singfors. — Munksnäs med sitt lilla stenpalats är en skapelse af possessio-
naten Mathéizen, hvilken försåldedet ät general Ramsay, som med betydliga
kostnader förskönatstället. Planchen visar Munksnäs endast på afständ och i
nog liten skala, sedt från landsvägen.

45, 46. Degerö, Thurholmen.

Den största af alla öariHelsingfors skärgärd är Degerö i öster frän sta-
den. Ön skiljes från fasta landet genom Strömsund; ett annat inlopp har,
för att afböja fiendtliga infall, dämts medelst försänkningar. Förutom de
föga bebygda, men för sin skönhet berömda sommarboningarna Jollas och
Tammelund, höja sig här de vackra bygnaderna af Degerö gärd, Stansvik
och Thurholmen samt pä fasta landet gentöfver fjärden Hertonäs. Degerö
gärd,i sednare tider styckad, har derunder öfvergätt frän Hr Rosenbröijer

till bergmästaren Tengströmoch af honom försålts till general ftokassovskij,
som med stora depenser förskönatstället sedan planchen tecknades. Thur-
holmen, ett kaptensboställe med föga odlingsbar mark, men desto rikare
naturskönheteroch isynnerhet en väl vårdad herrlig park, disponerades än af
en, än af en annan pä Sveaborg stationeradhögre militär, intill dess stället
på arrende öfvertogs af handlanden Weckman och slutligen af numera kom-
merserådet Borgström,hvars värdande hand sä väl förstått att afslöja, full-
ända och höja ställets behag. Både Degerö och Thurholmen kunna räknas
bland de mest intagandepunkter iHelsingfors omgifniugar, men bådas tycke
är olika, sä att dä det jemna Degerö tjusar ögat med anblicken af en stilla
insjönejd,erbjuder Thurholmen med sina branta höjderoch skogbevuxnaklip-
por med utsigt öfver staden, fästningen och Finska viken alla de vexlande
behagen af en blomstrandehafsnejd.

47. Eriksnäs.
Mellan de lummiga träden framskymtar Eriksnäs iSibbo, nu tillhörande

Nordensköldarne.För 250 år sedanägdes denna gamlasätesgärdaf grefve Wit-
tenberg, hvars kända tillglfvenhet för konung Sigismund fästat vid stället en
rörande tradition. Sommaren 1599, under brinnande fejd med Sigismund,land-
steg hertig Carl vid nylandska kusten och rastade med sina män pä Sibbo
prestgård. Nu skulle fiendens krafter splittras, hans anhängare förgöras,och
främst bland dem den stolte grefven pä Eriksnäs. Detta hörde dåvarandekyr -
koherden i Sibbo Mäster Anders, hans hjerta bevektes, han lyckades bedraga
hertigens vaksamhet och skickade med sin trogne fjenare en varnande biljett
till grefve Wittenberg. Hals öfver hufvud flydde grefven, och knappt var det
gjordt, innan hertigen i spetsen för sina ryttare galopperade fram mot Eriks-
näs. Gården besattes, men ägaren söktes förgäfves; endast den olyckligabil-
jetten fanns qvarglömd pä bordet. Dä uppflammade hertigens vilda Wa?a-
lynne; gården antändes, väpnare sändes att hitsläpa Mäster Anders, proces-
sen blef kort, och den ärevördigemannens blod, utgjutet pä stupstocken, fuk-
tade de glödande ruinerna af det vackra Eriksnäs.

48. Borgå.

Staden är aftecknad frän vester, vid den punkt, der man frän Helsingfors
sidan passerar in i staden öfver bron. Den gamla domkyrkan, uppförd,som
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kyrkor bruka,iöster och vcster, försmår att rätta sig efter en nyare tid och
visar endast sin korsprydda gafvel; f. d. gymnasiihuset deremot visar fasaden.
Hvad man här ser, utgör blott stadens nordliga del; dess större och bäst be-
bygda delar ma betraktaren föreställa sig till höger, utmed stranden af än,
der äfven ängbåtar och mindre fartyg lägga till. Regleringen står för öfrigt
ibegrepp att alldeles förändra stadens utseende, och har redan till stor del
gjort del. Den nya stadens reguliera rektangel skall sannolikt frän fågelper-
spektiv erbjuda någonting liknande enformighelen af en engelsk trädgärd;men
horizontelt betraktad, afbrytes denna enformighetaf höjderna,än och den om
regleringen obekymrade domkyrkan.

49. Dregsby.

Tvä virst frän vägen tillHelsingfors och 7 virst frän Borgå liggerDregs-
by gärd, nu tillhörande sekreterarenBoye. Icke långt från det ställe, der
vägen tar af till Dregsby,färdas man pä allmänna vägen öfver en backe, kal-
lad Stälarmsbacken, hvarom en sägen vet att förmäla följande. Samma är
1599, dä hertigen brände Eriksnäs, ägdes Dregsby af en Stälarm, förmodli-
gen en slägtinge till den tappre Arvid Stälarm, Sigismunds härförare. An-
tingen nu herren till Dregsby lifvades af lika nit för sin konung, eller hyste
enskildt hat till hertig Carl, alltnog, han har vid denna backe lagt sig i för-
såt med sitt folk, för att nedskjuta hertigen. Detta misslyckades likväl, och
Stälarm måste rädda sig med flykten. — Fyra virst frän Dregsby tar vägen
af ät Borgnäs, der inom Halkis bys område finnes en märkelig tradition. För
flera mansåldrar tillbaka, säger sagan, har en prins vid namn Julas varit
härdt förföljdaf sin farbroder, Sveriges konung, och jemte några följeslagare
tagit sin tillflykt uti en koja iHalkis skog. livar dag, när man eldade ko-
jan, har Julus, förklädd till qvinna, kommit till byn att hämta mat. En dag
kommo konungens utskickade till Nikula hemman, medan prinsen var der.
Med en rädighet, som påminner om Gustaf Wasa i Dalarna, har då värdin-
nan med härda ord skickat prinsen att tvätta några mjölkbunkar och sålunda
afböjt alla misstankar. Efter en vinter tillbragt i ödemarkerna har prinsen
förnummitatt faran var öfverståndenoch derpä försvunnit; men en kulle nära
hans fordna bostad kallas ännu Juluksensaari och den väg, han upptrampat
(ill byn, Juluksen tieä. Man har gissat pä prins Gustaf, Erik XIV lands-

flyktige son; andra förmoda,att det varit nyssnämnde Slälarm, som af sagan
blifvit gjord till en prins.

50. Pyttis Kyrka.

Det gamla templet är beläget pä vestliga stranden af Pyttis ö,det blom-
strande Delta, som omflytes af Kymmene. Det stär icke här för sin egen
märkvärdighets skull, ty man vet derom endast att det härrör frän katholska
tiden och att det ur stort förfall blef upprest af herren till Pyttis, Anjala,
Elimä och Strömfors, den här ofta nämnde Lorentz Creutz är 1671. Det stär
här som representant for mänga dess likar i bygderna, smä och mörka till-
flyktsorter resta för andakten under en mörkare tid. Århundraden hafva, likt
sommarregnet, halkat utför detia branta tak, utan att qvarlemna ett spär, och
nar bygdens ungdom stundom en sysslolös söndagbetraktar de väldiga ste-
nar, som äro fogade in ikyrkans mur, gar det tal mellan dem, att det icke
är menniskoverk: jättarne hafva byggt det fordomdags.

51. MörskomKyrka, Wichtis.

Här är nutidens landtliga verk, för hvilket inga jättar skyllas. Mörskom
har en egen härledning för sitt namn. En anteckning i kyrkoboken förmäler
nemligen, att en Skotte vid namn Teet skall hafva nedsatt sig i denna trakt
och att man lånat ur hans .spräk den ändelse om, hvilken här och i närlig-
gande del af Perno är gemensam för 13 byar samt flera hemman (Mutton»,
Hardom etc). Namnet Teet är för öfrigt ännu ett bondenamniBorga.

När talet är om kyrkor, bör Wichtls ej förgätas,hvaröfver en teckning
utdelats som andra profplanch till detta verk. Man ser ruinen af dess gamla
kyrka, skönt belägen pä en udde i Kyfksjön och sannolikt ett af Nylands
äldsta tempel. En sägen berättar, att man, för att låta Guds dom bestämma
kyrkans blifvande plats, lössläppt tvenne vid oket sammanbundna oxar, hvilka
slutligen stadnat vid sjöstranden. Det var idenna gamla kyrka major Schmi-
defelt den 23 Nov. 1Ö95 tidigt pä morgonen ingick, kullstjelpte alla bänkar,
tog majorskan Ekestubbes lik ur grafven och bar det långt ifrån kyrkan. Se-
dan denna trotsat mänga tiders skiften, bygdes är 1772 en ny. Den gamla
såldes är 1801 pä auktion för 6 riksdaler 12 skilling banko och klockstapeln
för 2 riksdaler. Då förstördes allt på det mest vanUaliska sätt, bland annat
den graf, som förvarade den för sin styrka berömde ryttmästaren Nils Stål-



haues graf (f 1657). Sedan deuua tid flydde äfven de spöken, som dittills
hvarje julnatt dansat pa kyrkovallen. Men de visste att hämna sig. Den 22
Juli 1818 nedbrann den nya kyrkan genom åskeld. Mcd stora ansträngningar
bygdes en tredje, som försägs mcd en vacker orgel. Också den förstördesaf
äskeld den 8 Aug. 1846, och Wichtis har nu sin fjerde kyrka.

52. Anjala.

Anjala allodialsäteri om 6% mantal i Anjala kapell, som deraf har sitt
namn, utgör hufvudbeslåndsdelen af den högstbetydande donation, som Carl
IX skänkte afkomlingarne af Henrik Wrede, hvilken sä ädelmodigtoffradesitt
lif genom att lemna konungen sin hast i slaget vid KeYkholm är 1605. Genom
giftermål och försäljning är nu det mesta skingradt, sä att den ialla tider
för sina ädla tänkesätt berömdaWredeslägten numera äger blott tre egendo-
mar, Wredeby och Rabbelugni Anjala samt Werälä frälseby iElimä. Efter
att i230 är hafva tillhört derma slägt, försåldes Anjala är 1837 at grefve
Creutz, som äter 1842 försålde det till finska kronan, hvarefter H. M. Kejsa-.
ren den 14 April samma är utfärdade gäfvobref pa derma egendom åt H. D.
Furst Menschikoff såsom fideikommiss. Nuvarande corps de logis är ett två-
vånings trädhus, uppfördt efter 1788 ars krig, da det gamla trevånings sten-
huset af Ryssarne sköts i brand. Läget är utmärkt vackert; till höger det
brusande vattenfallet ined stranden bekransad af sekelgammal barrskog; till
venster en lugn vik, som smyger sig in mellan bördigaåkerfält, der fursten,
hvars vigtiga värf blott en kort tid af sommaren tillåta honom vistas här, ge-
nom ett rationelt vexelbruk velat mcd godt exempel föregå landets jordägare.—

Anjala är för öfrigt ryktbart genom de der för några och tjugu år sedan
grasserande spökerier, hvilka den tiden utgjorde ett allmänt samtalsämne och
hvilka, enligt gammalt folks utsago, der skola hafva förmärkts äfven några
decennier förut, men isynnerhet genom det vida bekanta Anjala förbundet,
hvarom ofvan är nämndt.

53. Ratula.

Derma egendom såldes af öfverstlöjtnantEhrnroth at grefve Alexander
Armfelt, hvilken nu äger densamma. Ratula ligger iArtsjö kapell,bekant
för sina stora lerfält, som gifva en förträffligråg och der man trott sig be-
sanna det klimatologiska rön, att skogarnas uthuggniug minskar den årliga

qvantitetenaf nederbörd. Ratulas värde År mera nyttans, än skönhetens;na-
turen är här en omtänksam husmoder, som mera tänker pä visthuset, än på
toiletten. Men konstens vårdande hand har deruti förekommithenne, och Ra-
tulas trädgårdar, dess vackra alléßr, erbjuda det af slätternas anblick tröttade
ögaten angenäm hvila.

54. Högfors.

Det brusande fallet, der östra armen af Kytnmene elf med ungdomens
häftighet störtar till hafvet, är aftecknadt i högsommaren,då dess vattenmas-
sor icke erbjuda den imponerandeanblick, som tidigt pä våren. Öfver bron
ofvanom fallet går stora strandvägen frän Fredrikshamn till Helsingfors. Den
1 och 2 Juli g. st. 1742 var här å ömse sidor om strömmen en stark kanonad
mellan den anryckande ryska och den återtagande svenska armén. Frivillige
gingo från båda sidor ned till stranden och försöktesin lycka; dock skedde
hvarken vän eller fiende synnerlig skada,med undantag af byarna som brän-
des af båda, och den 3 Juli lät generalLevenhaupt bläsa till reträtt. Äfven
för1788 års krig varHögfors en liflig skådeplats.

55. Svensksund.

Namnet Svensksund intager iSveriges och Rysslands sjökrigshistoriaett
lysande rum genom de tvenne der lefvererade sjöslag,vid hvilkakrigslyckan,
delande lika, skiftade ät hvarderamakten en seger och ett nederlag. Den 24
Avg. n. st. 1739 blef svenska skärgårdsflottan under amiral Ehrensvärd här
attackerad af den ryska under prinsen af Nassau. 11 timmar varade striden.
En division af ryska flottan under amiralKruse föllden svenskairyggen frän
Kutsalö sidan, men blef tillbakaslagen. Prinsen af Nassau hade bättre lycka;
han genombröt med ryska hufvudstyrkan försänkningarneiMajansaari sund,
inträngde iSvensksund och tvang svenska flottan kl.9 om aftonen att retirera
med betydlig förlust till Svartholm. Fem svenska fartyg togos af fienden,
flera skötos redlösa, ett sprangiluften, ett sjönk och 16 uppbrändes, förlu-
sten ifängne, dödeoch särade var 45 officerare och 1300 man.

Följande året 1790 den 9 Juli kl. % 10 f. m. angrep prinsen af Nassau
för andra gången svenska skärgårdsflottan under konungens eget befäl vid
Svensksund och sökte med hela sin styrka forcera passagen från Musta tillKol-
ka. Två gånger försöktesgenombrytningen, tvä gånger slogs den med förlust
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tiilbaka, och mörkret afbrot striden. Följande morgon fortsattes denna med
alltmera deciderad framgång för Svenskarne, sedan en mängd af fiendens far-
tyg drefvo iland och der måste gifva sig. Resultalerne blefvo afgörande;
;*>3 ryska fartyg dels togos, dels sjönko, dels uppbrändes af Ryssarne sjelfva,
som förlorade omkring 4000 man isårade, fängnc och döde. Bada flottorna
försattes genom sina förlusteri overksamhet den följandedelen af sommaren*

Öfver detta andra sjöslag slogs den s. k. Svensksundsmedaljen, och konung
Gustaf 111 är på sin staty i Stockholm afbildad uti den uniformhan bar pä
denna minnesvärda dag.

56. Kymmenegård.
Kymmenegård, en gammal kungsgärd i Kymmene socken, var ett bland

de gods som Bo Jonsson donerade lill Wadstena kloster, hvilket derom för-
de en vidlyftig process på 1400 talet, blef sedermera förlänt ät Sten Sture
den yngres enka Christina Gyllenstjerna pä lifslid och har i nyare tider va-
rit ett Persiskt gods, med underlydande frälsehemman och godt laxfiske.
Hela egendomen köptes är 17S)0 af kronan för 30,000 rubel;pä sjelfva stom-
men anlades Kymmene fästning; hela fisket samt en betydlig del åker och
ängar donerades dä ät Walamo kloster, och åboerne besitta ännu hemmanen
mot kronoräntans erläggande. Gärden har för öfrigt varit underkastad de
vexlande öden, för hvilka en" gränseort är utsatt. Det är nämdt att den är
1742 brändes af svenska armén. Under 1788 ars krig var gärden ständigt en
tummelplatsförkriget; i denna nejd kamperade svenska hufvudstyrkan en stor
del af sommaren 1789 under strider med omvexlande lycka. Kymmenegärds
län är förutDämdt.

V. Karelen.
Karelens namn gar tillbaka ända in i finska folkets dunklaste forntid, dä

det säges hafva haft Kymi (Kymmene), Neva, Ladoga,Onega, Kemi elf och
Hvita hafvet till sin begränsning. Finge man sluta af lokalnamn, vore man
frestad antaga, att det fordna Karjalan välta (Karjavaldai) omfattat till och
med Waldai nejden, favörs namn tydligen härledes af det finska va,lta. Om
det verkligen sä förhäller sig, har dock Ingermanlands uppkomst, i förening

med folkrörelsernaoch politiska förändringar, längesedanbortblandatdettasyd-
ligare Karjala. Deremot kallas Karelens östra grannland, eller Archangelska
och Olonetska guvernementerne,ännu Karjala och bebos af Karelare, hvil-
ka långt bättre än finska sidans stambröder bevarat nationens äldsta dyrbara

runor, så att Lönnrot från Uhtuva, Paanajärvi, Repola och Wuokkiniemi kun-
nat ihopsamla sitt odödliga Kalevala.

Karelen utgör Finlandsöstraoch sydöstradel,hvarigenomFinnarne omkring
Ladoga och Finska viken inkommit tillFinska halföu (Suomenniemi). Tngen
del af Finland har varit underkastad så mänga vexlingar som Karelen. Ifrån
att stå iett visst beroende af den mäktiga republiken Novgorod, kom det,
visserligen genom TorkelKnutssons fälttåg 1293 under Sverige och af-
träddes fortneligen af Ryssarne genom Nöteborgska freden 1323, men ota-
liga fredsfördragoch förlikningar, som följde derpä, visa alltför tydligt, hu-
ru det fortfor att vara en ständig tummelplats mellan de begge mäktigegran-
narne. Denna ofred, i föreningmed de ethnografiska olikheterne, hvilka här
framträda skarpare än annorstädes iFinland,hafva helt och hållet bestämt
folkkarakteren och provinsens mångfaldiga lokala differenser. För att orien-
tera oss i denna labyrint, måste vi derföre till en börjanse huru det nuva-
rande småningom uppstått.

Genom traktaten iNöteborgafträddes till Sverige de tre karelskagisla-
lagen (häraderne): Äyräpää, Jääskis och Savolaks, hvarvid Sjrster-
bäck blef sydliga gränsen och den nuvarande gränsen mellan Savolaks och
Karelen öfver Puruvesi, Orivesi och Juojärvi uppkom. Denna fred är huf-
vudsakligen derföre af vigt, att den i flere hundrade är förblef grund-
valen för de freder, som slötos och äter brötos. Genom freden iTens ina
(Täysinä) 15Ö5 afsade sig storfursten Feodor Ivanovilsch sina anspråk pä
Estland, emot det att kon. Sigismunds fullmäktige ätergåfvo Kexholms län.
Stolbova-freden 1617 gaf åt GustafIIAdolf Ingermanland och Kexholms
län, hvarigenom Sverige kom att herrska öfver Neva och alla länder omkring
Finska viken. Då uppkom äfven gränslinien ifrån Jonkerikivi öfver Megri-
järvi till Ladoga, som ännu är gräns emellan Karelen och Archangelska
guvernementet. De särskilda fördragenhäremellan och härefter verkade icke
någon territorialrubbning, —

Genom freden iNystad 1721 återvannRyssland
Östersjöprovinserna och Ladogas omgifningar med Wiborg och en smal kust-
sträcka vesterut derifrån ända till Pyterlaks. En del af socknarne Wirolahti,
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