












REIZEN
DOOR
ZWEEDEN EN FINLAND,
TOT AAN DE
UITERSTE GRENZEN
VAN
LAPLAND.
IN DE JAAREN 1798 EN 1799;

D OOR

JOSEPH ACERBI.
Siftimus hic tandem, nobis übi defuit orbis.

UIT HET ENGELSCII.

MET PLAATEN.

TWEEDE DEEL.

BI D C C C V.

FIIA N g OI S B O HN.
TE HAARLEM 15 Ij





INHOUD

VAN HET

TWEEDE DEEL.

DERTIENDE HOOFDSTUK.

Aankomst in Finland, in de Stad Abo — Berigt van
die Stad —- De Boekerij — De Universiteit — Admi-
raal Heding — Verdere bijzonderheden van de Stad
Abo, Ligging, Straaten, Gebouwen —De Hoofd-
kerk Het Gebouw der Academie — De Haven —De Inwoonders van Abo — Hun Bedrijf en Koophan-
del — Het Kasteel Abo-hus geheeten. Bladz. 1.

VEERTIENDE HOOFDSTUK.

Vertrek van Abo Moeilijkheid van het reizen zon-
der eene genoegzaame hoeveelheid van sneeuw - Lands-
gesteldheid tusschen Abo en Yervenkyle - Staat der Boe-ren; hunne Levenswijze, Kleeding en Huislijk genoe-
gen - Ontmoeting van een ouden Zanger - Vindingom de Sleede op Wielen te zetten - Beschrijving vaneen Noorder-licht - Komst te Yervenkyle - Verslagvan deeze plaats - Waterval in de nabuurschap -*2 Voor-



INHOUD,IV

Voorkomen van denzelven in den Winter — Kleine Vo-
gels 's Winters nabij den Waterval — Afgerigtheid der
Boeren in het schieten — De Woning van een Boer
beschreeven. ... . . 16

VIJFTIENDE HOOFDSTUK.

Vertrek van Yervenkyle Reis door een groot
Bosch - Gevaar van door Wolven overvallen te wor-
den - Spooren van een Brand in het Bosch - Veel-
vuldigheid dier Branden, en derzelver oorzaaken - Ver-
woesting aangericht onder het Geboomte van het Bosch,
door Stormwinden - Weg door het Bosch; ongemak-
ken op denzelven - Tocht over het IJs; vrees en on-
gerustheden, waar mede dezelve vergezeld gaat - De
edelmoedige eenvoudigheid van eenige Boeren, die als
Gidzen medegingen.. 33

ZESTIENDE HOOFDSTUK.

De Reis voortgezet - Helderheid en Doorschijnen-
heid van het IJs - Berigt van de Stad Wasa; Lig-
ging; Handel en Inwooners - Het Gerechtshof, voor
het Bestuur van het Noorden van Finland, te Wasa -De Voorzitter en Bevelhebber - Bijzonderheden van
LINNAEUS..47

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.

Vertrek van Wasa - Ongemakken van de Reis over
het IJs - Komst te Gamla Carleby - Berigt van die
Stad - Voortzetting van de Reis; nieuwe zwaarighe-
den.



INHOUD. V

den, uit het Ijs o ntstaande — Verslag van Brakestad —
Aankomst te Uleaborg. . ... 61.

ACHTTIENDE HOOFDSTUK.

Verslag van Uleaborg. Ligging , Volkrijkheid en
Handel. Mineraale Bronnen niet verre van Uleaborg.—De grond omstreeks deeze Stad, en de Voortbrengzels
der Mijnen — De Lugtsgesteldheid, de Jaargetijden, de
Groeij, en deDieren. . . . 74.

NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

Het verblijf te Uleaborg langer, dan men zich hadt
voorgesteld — Reden daar van — Belangrijke Persoo-
nen gedagt — Keurige Proeven met het Dierlijk Mag-
netismus — Bedenkingen over de zeldzaame Verschijn-
zels daar door voortgebragt — Voordeden aan het Ver-
blijf in kleine Landlieden verknogt — Gastvrijheid te
Uleaborg. Aart der Verkeering te dier Stede — Zonder-
linge wijze om Agting en Vriendschap aan een' Vreem-
deling te betoonen. . . . 89.

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Verder verblijf te Uleaborg — Goedkoopheid der
Leevenswijze — Vooroordeelen ten opzigte van eenige
Artijkels van Spijzen — Heldere Nagten — Het ver-
maak van Schieten — Jagt op den Tetrao Urogallus —Muzijkpartij en Concerten gehouden door den Schrij-
ver en eenige Medereizigers — Indruk gemaakt door
de Kragt der Muzijk op de aandoenlijkheid der geenen ,
die dezelve hoorden -— Smaak der Finlanderen voor de

* 3 Mu-



INHOUD.VI

Muzijk en Dichtkunst — De Runa een oud Stuk van
Muzijk in dat Land — De Harpu, een Speeltuig —Staat der Muzijk in Finland. . . 105.

EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Invloed van de Noordlijke Lugtstreeke op de Zeden
en Gewoontens des Volks — Hardheid der Leevens-
wijze in het Noorden, vergeleeken met die in het Zui-
den — Bezigheden der Finlanderen in den Winter —-Hunne wijze van Vischvangen — Beerenjagt — Wijze
van Eekhoorntjes te schieten — Gevaaren, welke de
Zeekalverenvangst vergezellen — Een voorbeeld van
twee Finlanders , die met het Ijs gingen drijven, ter-
wijl zij met die vangst bezig waren. . ' lic».

TWEE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Eenige der Zeden en Gewoontens van de Inwoon-
deren van Finland beschreeven — Hunne wijze van
Vrijadie — Plegtigheden bij de Huwelijksverbinteniz—Het gebruik van Damp -baden onder het Volk in hel
algemeen, én bovenal bij de Boeren - Eenige Bijzon-
derheden, deeze wijze van Baden betreffende — De
buitengewoone overgang van Hitte tot Koude, dien de
Finlanders kunnen verdragen. . . 127.

DRIE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

De volkeigene Dichtkunst van Finland — Runische
Verzen — Neiging der Finlanderen tot de Dichtkunst —Wijze op welke zij hunne Dichtstukken opzeggen —Staaltjes van Finlandsche Poezij — Een Lijkzang op

het



INHOUD. VII

het overlijden van een Broeder — Een grappige Vertel-
ling, de Paldamo-pasteij geheeten — De Jauho Runot,
of Molen-zang — Een schoone Ode van een Land-
meisje, over de afweezigheid van haaren Minnaar —
Wiegzang der Finlandsche Moeders — Zangen, bestemd
tot toverkragtige Oogmerken, en die, onder meer andere
krakten, verondersteld worden het vermogen te bezitten,
om wonden te heelen, en Ziektens te geneezen — Dee-
ze Bijgeloovigheid zet de Geestelijkheid aan om de
Runische Dichtkunst te ontmoedigen — Waarschijnlijk-
heid, uit deeze en andere oorzaaken, dat de Runische
Dichtkunst geheel in onbruik zal geraaken. . 137.

VIER EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Vertrek van Uleaborg - Zwaarigheid om na de Noord-Kaap door Lapland, in den zomer, te reizen - Plandoor den Schrijver en diens Vrienden omhelsd - Toe-
rustingen tot de Reis - Twee Reisgenooten vermeer-deren het gezelschap - Aandoenlijk Afscheid - Voort-zetting der Reize - Beschrijving van een FinlandschenDans - Staalen van de Muzijk - Vermaak te Hutta -Komst te Kemi 162

VIJF EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

De Predikant der Parochie van Kemi, de Eerw. CAS-
TREIN -— De ommestreeken dier Stad — De Rivier na-

bij Kemi; gevaarlijkheid op dezelve — De Kerk, een
heerlijk Gebouw — Ttreffend afsteeken van dezelve bij
de laage Hutten daar om heenen — Wandeling van Ke-
mi, op een korten afstand, om hun Kerkklokken te de-

* 4. Zig-



INHOUD.VIII

zigtigen — Proeve door den Schrijver op een Finlandsch
Dampbad gnomen — Eenige bijzonderheden de Plant-
en Dierkunde betreffende — Vertrek van Kemi, en aan-
komst te Tornea. . . . , 176.

ZES EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Maupertui's Beschrijving van Tornea — Verlag, we-
gens die Stad , door dien Reiziger —De Lugtsgesteld-
heid — Het zien van de Zon ten middernagt — Gezigt
van de Kerk van Neder-Tornea — Haven van Tornea —-
Gesteldheid van de Bothische Golf, in deezen Oord —
Handelbedrijf dier Stad — Vermelding van eenige Reizi-
gers, die Tornea bezogt hebben — Opschriften bewaard
in de Kerk te Jukasjerfwi. .. . . 191.

ZEVEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Verblijf te Tornea - Eenige bijzondere Perfoonen
daar ter Stede vermeld - Eene nieuwe vermeerdering
des Reisgezelschaps - Optelling van de weetenschaplie-
vende Persoonen, die 't zelve uitmaakten - Vertrekvan Tornea - Eenige plaatsbeschrijvende aanmerkingenover de ommestreeken - Landsgesteldheid tuschen Tor-nea en Opper-Tornea - Onderscheide Posten, die men
voorbij trok - Salmvisscherij - Bijzondere wijze omdien Visch te vangen - Een oud man voor Gids die-
nende - Een Badplaats op de wijze der Finlanderen -Handmolens om Koorn te maalen - Eenige Plan-ten...207

ACHT



I ti H O U D; IX

ACHT EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Gesteldheid des Wegs van Tornea tot Opper-Tornea -Het Volk dat deeze Landstreek bewoont - Ofver-Tor-nea of Opper-Tornea - De Superintendent-Ministervan de Parochie - Gastvrijheid der Geestlijkheid, en
de Oplettenheid, welke zij den Reizigeren betoonen -Bezoek op den Berg Avasaxa afgelegd - Het berigt,
't welk MAUPETUIS van deezen Berg geeft, is vrij naauw-
keurig - Overblijszels van de Seintekens op deezenBerg - Insecten, Planten gevonden op, of nabij den
Berg Avasaxa - Flora Avasaxensis - Vleesch zeerlangen tijd, in het koude jaarsaisoen, bewaard - Ver-
trek van Opper-Tornea - Verlies van een onzer Reis-genooten, die naar huis keerde..221

NEGEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

De Reizigers zetten hunne reis te water voort —
Sterke stroomen der Rivieren, door Watervallen veroor-
zaakt — Vaaren voorbij eene Salmvisscherij ; wijze om
de Salm rauw te eeten — Moeilijkheid van het bevaa-
ren deezer Rivieren — Wisselplaatzen van Vaartuigen
op deeze Reis — Gaan over de Noord-Pool-cirkel bij
de Watervallen van Katilla Koski — Eene korte tocht
te land — Pello, en de Berg Kittis, opmerkelijk van we-
gen de Starrekundige Waarneemingen door den Heer
Maupertuis — Wijze om de Eijeren van den Duiker-
Gans te krijgen — Reis van Kardis tot Kengis — Komst
te Kengis; en gastvrijheid beweezen door den Opzigter
der Mijnwerken — Een Steen met zeer oude opschriften
door MAUPERTUIS ontdekt — Planten en Insecten. 234.

DER-



X INHOUD.

DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Verblijf te Kengis - Onthaal ons gegeeven door den
Opziender der Mijnwerken - De Beeren -dans een zeervermoeiend vermaak - Bezoek van eenige jonge Dog-
ters uit de Nabuurschap, onder deezen eene Inboorelingevan Kolare, die eene verbaazende Lichaamssterkte hadt -Scheiding der Reizigeren - De Schrijver en een anderHeer gaan alleen verder Noordwaards - Aardrijkskundi-
ge Aantekening over de Rivier Tornea...247

VOOR DEN BINDER.
Zeldzaame wijze van zingen bij de Finlanders, tegen

over blz. ..... 30.
Gevaarvolle tocht op het Ys, tegen over blz 44.
Een Finlander een'Beer aanvallende, tegen over blz 122.

Finlanders bezig met Eekhoorentjes te schieten, te-
gen over blz ..... . 124.

REI-



REIZEN
DOOR

FINLAND.

DERTIENDE HOOFDSTUK.

Aankomst in Finland, in de Stad Abo —
Berigt van die Stad — De Boekerij — De
Univerftteit — Admiraal heding — Verdere
bijzonderheden van de Stad Abo, Ligging,
Straaten, Gebouwen — De Hoofdkerk — Het
Gebouw der Academie — De Haven — De
Inwoonders van Abo — Hun Bedrijf en Koop-
handel — Het Kasteel Abohus geheeten.

Op onzen weg na Abo trokken wij digt
heen bij een Kasteel Abo-hus geheeten, ge-
legen aan den mond van de rivier Aura, op
een kaap of uithoek, aan drie kanten door het
water befpoeld. Ik zal,in 't (lot deezesHoofd-
ftuks, 'er nader van gewaagen. De Bevelheb-
ber en Bisfchop, die zich doorgaans te Abo
onthouden, waren niet in de Stad toen wij 'er

IL Deel. A kwa-
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kwamen; maar wij hadden het geluk van in-
geleid te worden bij den Admiraal heding,

die ons met veel beleefdheids ontving, en be-
woog om het grootfte gedeelte van de twee

dagen, welke wij te Abo vertoefden, ten zij-
nen huize, door te brengen. De Admiraal
woont digt bij het Kasteel.

Wij hadden onzen intrek bij seissel's , waar
de Victorie uithangt. Ons onthaal was zo
flegt mogelijk; doch wij moesten 'er ons me-
de vergenoegen: daar was geen ander huis van
die foort in de Stad.

De Boekerij is het eenige 't welk aldaar de
opmerking eens Reizigers verdient , fchoon
dezelve niet zeer veel betekent. Onder ande-
re zeldzaamheden toonde men mij een Gebe-
deboek door een boer gedrukt met houte let-
terplankjes, waar op hij de letters gefneeden
hadt. In deeze zelfde Boekerij is eene vrij
groote verzameling van Zweedfche Gedenkpen-
ningen, zo oude als hedendaagfche. Het getal
der Studenten op de Univerfiteit beloopt om-
trent drie honderd. Daar is maar ééne druk-
pers in de Stad, en 'er zijn fiegts twee Boek-
winkels.

De School der Anatomie is zeer beroemd;
en het ftaat niet te duchten dat het aan voor-
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werpen ter ontleeding zal ontbreeken: naarde-
maal, ingevolge van zekere inrichting, alle
perfoonen, die landen van'de Kroon hebben,
of van dezelve jaargelden trekken, verpligt zijn
hunne lichaamen ter ontlcedinge te laaten. In-
dien dezelfde wet zich uitgeftrekt. hadt tot de
Artzen en Chirurgijns zou dezelve geen min-
der nationaal voorkomen hebben. Ik maakte
kennis met den Hoogleeraar porthaan, die
ons alles, wat in de Boekerij bezienswaardig
was, vertoonde, en met zeer veel beleefdheids
ons allen berigt gaf, hem mogelijk, ten opzig-
te van onze reis door Finland. Hij deedt ons
een gefchenk van verfcheide verhandelingen,
door hem gefchreeven, over een en ander on-
derwerp dat Land betreffende.

De Heer franqeu gaf mij een fchoon proef-
ftuk van den dic-htgeest des lands, beftaande in
een klein zangftukje, opgefteld door een land-
meisje, de dienstboode van een kerklijken,
die eene teleurftelling ontmoet hadt, in een af-
fpraak met haaren minnaar. Ik zal het mede-
deelen, wanneer ik mij breeder zal uitlaaten
over den fmaak der Finlanderen voor de
Dichtkunde.

De Admiraal heding is een alleruitfteekendst
man in Zweeden, ten opzigte van zijne be-

A a kwaam-
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kwaamheden in Zeezaaken. Zijne tegenwoor-
dige Majefteit fchijnt de verdienden van dien
Heer niet op den rechten prijs te fchatten,
misfchien ter oorzaake van de verknogtheid,
welke hij aan den Hertog van sudermanland
betoonde, geduurende diens Regentfchap. Het
onderhoud met dien Admiraal is allerbelang-
rijkst, het gaat egter vergezeld met een ge-
ftrengheid in het voorkomen, welke hem, bij
verfcheide gelegenheden, ten Hoove nadeelig
is geweest. Hij ftaat in Zweeden bekend van
wegen zijn moed, van wegen zijne begaafd-
heden, als mede van wegen zijn vaardige ant-
woorden en bon mots. Hij hadt gediend op
de Franfche, Engelfche en Spaanfche Vloo-
ten, en fpreekt alle die taaien even vlug, be-
halven dat hij zich in 't Zweedsch en Hoog-
duitsch zeer wel uitdrukte; het Hoogduitsch
is zijne moedertaal, gustavus de 111. koes-
terde een zeer hoog gevoelen van 's Mans
character, en kon hem, uit aanmerking van.
deszelfs uitfteekende bekwaamheden, de vrijhe-
den vergeven, welke hij zich in de verkeering
veroorloofde, en zelfs bon mots, fchoon deeze
zomtijds wat fterk waren voor den fmaak eens
Konings. Bij het voorgevallene te Wijburg,
toen gustavus zich liet influiten, was Admi-
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raal hedings Fregat, la Folie genaamd, daar
niet; hij wilde dat zijne Majefteit dat Fregat
zou vernoemen en voortaan la Sage heeten.
Zijne Majefteit de reden deezer naamsveran-
dering vraagende, antwoordde de Admiraal,„ dewijl dit Schip te Wijs was om, met het„ overige van de Vloot, zich in de Golf van
„ Wijburg, in dezelfde ongelegenheid, te be-
„ geeven."

De Stad Abo is een Stapelftad (*) en be-
hoort tot de Lane (f), dat is te zeggen,
tot het beftuur en kerkgebied in Abo. De-
zelve ligt op 60 graaden 10 minuten Noorder
Breedte, op een voorgebergte, gevormd door
de Golven van Finland en Bothnia. Abo is
één en veertig Zweedfche mijlen van Stok-
holm, zeventien van Björneborg, één en veer-
tig van Wafen, zestien van Tavastehuis, en
twee en twintig van Helfinfors, gelegen. De

(*) In Zweeden zijn de Steden onderfcheiden in Sta-
pelftader, dat zijn de zodanige die vrijheid hebben om
met vreemdelingen handel te drijven; en in Upftader,
die deeze vrijheid niet bezitten; en Bergftader, die op
de bergen gelegen zijn.

(t) De Provinciën in Zweeden zijn verdeeld in Lanes
of Beftuuren, welke onder derzelver bijzondere Beftuur-
ders ftaan.

A3
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Stad ligt aan de rivier Aurajocki , en is aan
alle kanten met bergen omgeeven, doch ligt
zelve in eene laagte. De rivier Aurajocki,
digt bij de Stad, is van honderd tachtig tot
drie honderd voeten wijd; het water is mod-
derig en ongefchikt ten keukengebruike. De
Stad, veertien duizend acht honderd en twin-
tig voeten lang en drie en dertig honderd en
vijftig breed , is verdeeld in vijf kwartieren.
Drie zijn 'er ten zuidwesten van de Rivier
gelegen; en twee ten noordwesten ; zij heb?
ben gemeenfchap door een houten brug. 'Er
zijn in de Stad vier openpleinen, namelijk het
groote plein, omringd door verfcheide open-
baare en bijzondere Gebouwen, alle van fteen;
het nieuwe plein, meest met houten huizen,
onder welke eene foort van magazijn , de
Stads bouwftoffen bevattende; de andere hui-
zen zijn meest Hechte flagtershuizen ,* en ein-
delijk het kerkplein; digt daar bij is de Aca-
demie. De ftraaten en mindere wegen in Abo
beloopen te zamen honderd en twee: het ge-
tal der huizen, die nog gebouwd werden me-
degerekend, is meer dan elf honderd, dezelve
werden , in den Jaare 1780, door twee duizend
en acht en veertig huisgezinnen bewoond.
Daar zijn niet minder dan vijf Tolhuizen in
deeze Stad. De
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De Hoofd- of de St. Hendriks-kerk is ge-
dekt met dunne houten plankjes, over elkan-
der heen fchietende. De lengte is vier hon-
derd en vijftig voeten, de breedte honderd en
tachtig en de hoogte honderd een en zeventig.
Deeze is de eenigfte Kerk in Abo, en even
zeer gefchikt tot den openbaaren eeredienst op
de Finlandfche en Zweedfche wijze. De Zweed-
fche Gemeente vergadert 's morgens ten zes
uuren, de Finlandfche ten negen uuren. De
Kerktooren is met koper gedekt, van een uur-
werk voorzien, dezelve vindt zich, gelijk alle
hoog in de lugt opgehaalde gevaartens, bloot-
gefteld aan den blixem; meermaalen trof die
tooren dat ongeluk; doch thans is dezelve van
een afleider voorzien.

De Academie, een fteenen Gebouw van
twee verdiepingen, heeft drie vertrekken ter

leshouding en één voor den Academifchen
Raad. Digt bij is een zaal tot lichaamsoefe-
ningen; en boven dezelve zijn twee vertrekken
voor de Boekerij. De cathedraale fchool ver-
fchilt in niets weezcnlijks van andere fchoo-
len; het onderwijs is 'er hetzelfde met het
geen men in elke Stad aantreft, te weeten,
een weinig Latijn en Hebreeuwsch. De naam
van cathedraal wordt 'er alleen aan gegeeven

A 4 om
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om dat dezelve is in een plaats waar zich de
Bisfchop onthoudt. De werkplaats voor de
Scheikunde, en die voor de Ontleedkunde be-
ftemd, vindt men in hetzelfde gebouw: de
een op de eerfte en de andere op de tweede
verdieping. De Hoofdkerk ftaat in 't midden
deezer openbaare Gebouwen.

De vergaderplaats des Geregts, het huis des
Voorzitters, het Tolhuis, het Accijnshuis, het
Stadhuis, het Raadhuis en Spuithuis, als me-
de dat des Gouvernements , zijn alle van fteen :
alle de overige huizen van hout.

Nabij Beckholmen, omtrent drie Engelfche
mijlen van Abo, ten zuidwesten, is eene klei-
ne, maar veilige, Haven, de diepte is genoeg-
zaam voor de grootfte fchepen, welke hier
vaaren, met alle gemakken tot laaden en los-
fen. De kleinder fchepen, die enkel acht of
tien voeten diep gaan, kunnen bijkans, tot de
brug naderen.

De oudfte voorregtsbrieven deezer Stad zijn
verlooren geraakt; de nog overige zijn gedag-
tekend ten tijde van johan den 111. 1569.

Het Koninglijk Geregtshof, hier zitting
houdende, behoort tot de Gouvernementen van
Abo, Tavastehuis en Heinola; het beftaat uit
drie Regtsgebieden, twaalf Grondgebied. Reg-
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ters, en tien andere Magiftraats -perfoonen.
De Gouverneur van Abo, van Byorneborg

en vznAland, als mede de Bisfchop van^o,
onthouden zich meest in deeze Stad.

gustavus adolphus richtte hier, ten Jaare
1626, een Kweekfchool ten dienfte der Stad
op. Deeze Kweekfchool werd naderhand, in
't Jaar 1660, door Koningin christina in
eene Academie of Univerlkeit veranderd. Zij
benoemde den Bisfchop van dit Kerkgebied
tot Onder- Kanfelier. De Zweedfche Acade-
miën hebben, gelijk boven vermeld is, Kan-
feliers of Onder-Kanfeliers, en Pretors. De
Hoogleeraars in de Schei - en Ontleedkunde, in
de Natuurlijke Historie, en in de Huishoud-
skunde zijn van eene katere dan de oorfprong-.lijke inrichting. De laatstgemelde werd aan-
gefteld in plaats van de Hoogleeraar in de
Dichtkunde, wiens post men vereenigde met

die des Hoogleeraars in de Welfpreekenheid.
Deeze verwisfeling van de Dichtkunde of
Dichterlijke Oordeelkunde, met de Huishou-
kunde, levert geen onbevallige charactertrek
op van de tegenwoordige eeuw, en een be-
wijs van het gezond verftand der Zweeden,
als mede van de weezenlijke kundigheden in
dat land. Het gemiddeld getal der Studenten

A 5 be-
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beloopt omtrent vijf honderd en vijftig, de
afweezige Academie-burgers mede geteld.

De Boekerij was de eerfte opkomst ver-
fchuldigd aan de hnlddaadigheid van Koningin
christina. Dezelve werd naderhand grootlijks
vermeerderd; door wijlen den Generaal stal-

houdske , als mede door verfcheide andere
Heeren, onder welken bijzonder uitftak de
Raadsheer aichenholk , die 'er eene zeer tal-
rijke verzameling van boeken, handfchriften,
oude penningen enz. aan befprak. Die zelfde
foort van milddaadigheid betoonde de Bisfchop
(naderhand Aardsbisfchop) meander, die de
Univerfiteit befchonk met een grooten voor-
raad van zeldzaame boeken, handfchriften en
oudheden. Het aantal der boeken is thans
meer dan tien duizend, en het jaarlijks fonds,
om nieuwe aankoopen te doen, is omtrent
honderd en vijftig rijksdaalers.

Het Stadsbeftuur is in handen van twee
Burgemeesters, de een voor het regt en de
ander voor de politie , en zes Raadsheeren.
Behalven het hooge Gerechtshof, en mindere
Stedelijke Regtsgebieden , is 'er eene Munt,
een Accijns- en Posthuis.

De Burgers zijn in drie klasfen verdeeld,
Kooplieden, Winkeliers en Finlandfche Bur-
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gers. Zij hebben een foort van Burger-wa-
pening , beftaande uit drie Compagnien te

voet, ieder tusfehen de zestig en zeventig man
fterk, gefteld onder het bevel van een Offi-
cier, de Stads-Major geheeten. De Stads-
wagt is een klein aantal lieden, (vijf en der-
tig of daar omtrent,) die de post van wagten
bekleeden, om de rust en veiligheid der Bur-
geren te bezorgen. De Stad heeft drie brand-
fpuiten, en met die van de Hoofdkerk en de
Academie, zes.

Hier is desgelijks een Hospitaal, waar in
meer dan veertig perfoonen kunnen geplaatst
v/orden. Het Lazaret is met uitfluiting be-
ftemd voor de zieken, die tot het Gouverne-
ment van Abo behooren. Het Magdalenen-
hospitaal is eene liefderijke (lichting van geene
groote uitgebreidheid, het heeft niet meer dan
drie honderd Rijksdaalers jaarlijks inkomen.

Abo drijft een fterken handel zo binnen als
buitenslands. Ten Jaare 1761, gebruikte men ten

buitenlandfchen Handel negentien Schepen (*),

(*) De Heer peuchet fchrijft, in zijn Handel-woor-
denboek ,op het woord Abo, „ dat de Schepen, met„ welke deeze Stad handel drijft, niet overdekt zijn,"
een onverfchoonlijke misikg in de daad!
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van welken 'er veertien geheel en al aan
inwoonders van Abo toebehoorden. Derzelver
beftemming was op Petersburg, Fredericks-
hamn, Wyburg, Reval, Riga, en Pernau;
<lerzelver laadingen beftonden uit zout, pan-
nen, ijzer, fpijkers, koper, pek, potten en
deelen, ten bedraage van ruim drie duizend,
honderd en twee en twintig Rijksdaalers. Zij
voeren desgelijks na Cadix , Genua, Lisfabon,
St. Übes , Bourdeaux en Amfterdam, ijzer,
teer, pek en planken enz. 't welk jaarlijks be-
loopt zeven duizend, een honderd en zeven
en tachiig Rijksdaalers. In het gemelde jaar
kwamen te Abo zestien Schepen; negen be-
hoorden aan Burgers dier Stad, en de waarde
van de ingevoerde goederen berekende men
op ruim één honderd vier duizend negen hon-
derd en zeven en zestig Rijksdaalers. De in-
gevoerde goederen waren twee honderd drie
duizend en honderd drie en veertig ponden ta-
bak; een en twintig duizend vijf honderd en
drie en twintig ponden koffij; zeven en ne-
gentig vaten wijn; honderd en zeven en ne-
gentig duizend en zes en veertig ponden ru-
we zuiker; achttien duizend drie honderd zes
en een halve zak zout; zes duizend vier hon-
derd en zeven en vijftig vaten rogge en tar-
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we; vier duizend achthonderd en twintig hon-
derd ponden hennip, eene menigte fpecerijen,
en droogerijen enz. met elkander bedraagende
achttien duizend en honderd eg twee en twin-
tig Rijksdaalers.

Men vindt in Abo verfcheide manufacturen,
twee van tabak, een van zuiker, drie van zij-
den-linten ; twee van laken en katoen; zes
lederbereiderijen, zes tichelwerken, twee klok-
en horlogie - maakers , en één papiermolen.
De tabaksplantingen zijn van vrij groot aanbe-
lang: dezelve leveren niet minder dan een hon-
derd en twee en vijftig duizend maal honderd
ponden jaarlijks op.

In het jaar 1761 beliepen de inkomften der
Kroon van deeze Stad vier duizend zes honderd
en vijf en zeventig Rijksdaalers. Het getal der
inwoonderen was, in met jaar 1791, acht dui-
zend vijf honderd en vier.

De Stad is oudtijds, op eene plaats, een
vierde mijls van de tegenwoordige gebouwd
geweest. Dezelve telt haare grondvesting vaa
den tijd der invoeringe des Christendoms in
dit land. Naa bijkans geheel door de vlam-
men in afche gelegd te zijn, werd dezelve
herbouwd, en beter gefchikt, door de bezor-
ging van peter brake, Rijkdrost en GoU
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verneur Generaal van Finland, omtrent het
midden der zeventiende eeuwe. In vroegeren
tijde hadt men eene Munt te Abo. Wanneer
de Roomfche Godsdienst 'er nog de heerfchen-
de was, vondt men twee Kloosters binnen de
muuren van Abo. Van het Jaar 1714 toti72i
bleef Abo onder de heerfchappij der Rusfen,
en ondervondt van dezelve de hardfte behan-
deling. Ten Jaare 1743, bij het fluiten van
den Vrede tusfehen Rusland en Zweeden,
werd deeze Stad eindelijk verlost van de ge-
ftrengheden en de gevaaren aan welke dezelve
was blootgefteld geweest.

Het Kasteel, in de taal des lands Abo-hus
of Aba-flot geheeten, is gelegen aan den mond
van de rivier Aura op een Kaap , aan drie
zijden met water omgeeven. Dit is een der
oudfte fterktens van dit land. Het was wel
verfterkt onder de Koningen albrecht , carel

den VIII, knutson, en gustavus vasa. Be-
halven vier Toorens, gefchikt om aan de na-
dering des Vijands in de Haven wederftand te

bieden, hadt het aan de zuidzijde, een hooge
wal, met een drievoudig aarden bolwerk, en
een dubbele gragt. Een nieuw Gebouw is
aan het oude toegevoegd," doch in een geheel
audere-n bouw trant.
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Abo -hus was de verblijfplaats van Hertog
johan, en de gevangenis vanKoning eric den

XVI, in de zestiende eeuw. Het oude Kas-
teel, 't welk eene Kerk en een groot'Tuig-
huis bevat, is met zeer vaste fteenen wallen
omgeeven, en met kleine aarden bolwerken in
't Jaar 1730 voorzien. Verfcheide keeren is
het, in oorlogstijden, door den Vijand ver-
woest, en heeft op andere van den brand veel
geleden. Twee Compagnien Zeefoldaaten zijn
'er thans gelegerd. De andere vertrekken wer-
den deels gebruikt tot magazijnen van koorn
en buskruid, deels dienen zij ter gevangenisfe
voor Staatsmisdaadigers.
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VEERTIENDE HOOFDSTUK.

Vertrek van Abo — Moeilijkheid van het
reizen zonder eene genoegzaame hoeveelheid
van fneeuw — Landsgefteldheid tusfehen Abo
en Yervenkyle — Staat der Boeren; hunne
Levenswijze, Kleeding en Huislijk genoegen —Ontmoeting van een ouden Zanger — Vinding
om de Sleede op Wielen te zetten — Befchrij-
ving van een Noorder - licht — Komst te Yer-
venkyle — Verflag van deeze plaats —- Wa-
terval in de nabuurfchap — Voorkomen van
denzelven in den Winter — Kleine Vogels 'sWin-
ters nabij den Waterval — Afgerigtheid der
Boeren in het fchieten — De Woning van een
Boer befchreeven.

Wij verlieten Abo, op den twintigften van
Maart, om onze Reis na het Noorden voort te

zetten. Ten einde, voor 't vervolg,vrij te zijn
van de moeite, om,op elke postpleisterplaats,
onze reisgoederen over te laaden, voorzagen
wij ons van Sleeden. Wij kogten ze te Abo,
zij waren van 't zelfde maakzel als die de Boe-
ren gebruiken. De winter was boven gewoon-
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«e ftreng geweest; doch, in vergelijking met
voorige jaaren, was 'er niet veel fneeuw ge-
vallen. De Maartfche zon, en eenige dagen
dooijweer, hadden de fneeuw, op veele plaat-
zen, geheel doen fmelten. De Sleeden fton-
den dikwijls volftrekt ftil, en de arme Paarden
deeden verfcheide vergeeffche poogingen om
dezelve over den blooten zandigen grond te

trekken, die onder hun pooten, met een on-
aangenaam gekraak, wegzonk. Elk oogenblik
moesten wij de Sleeden verlaaten, en te voet
wandelen, tot wij weder een met fneeuw be-
dekten grond, een bevrqozen meir of rivier
aantroffen. Deeze wijze van reizen werdt op
't laatst zeer verveelende; doch geen keuze
hebbende poogden wij ons aan ons lot gelaa-
ten te onderwerpen. Op veele plaatzen was
de fneeuw, op 't midden van den weg, ge-
fmolten; maar nog blijven liggen op de zijden
en aan den kant der hoogtens. Zodanige plek-
ken aantreffende deedt de zugt tot gemak ons
niet zelden de proef neemen om de Sleede
©p de kant der hoogte te houden, dan dezelve
glipte fteeds uit, en ons ongeduld baatte ons
niets het minfte. De Paarden konden de
rechte lijn niet houden , weeken aan den
eenen en anderen kant af, en wij tuimelden

11. Deel. B na
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nu en dan om, tot over de öoren in de
fneeuw.

Deeze foort van Sleede zeer naauw zijnde,
geraakt ligt om verre; doch daar dezelve tef-
fens zeer laag ïs, gaat het omvallen met geeft
gevaar altoos vergezeld, en wanneer de weg
goed is, rijdt men gemaklijk en veilig; doch
als de zon de fneeuw heeft doen fmelten, en
deeze gedeeltlijke dooij, gelijk menigmaal ge-
beurt, gevolgd wordt door eene nieuw inval-
lende vorst, wordt 'er in de afhellingen van
den weg een glad gepolijste fpiegel van ijs
gevormd , welke veel moeite en zwaarigheid
aan den reiziger veroorzaakt. De Sleede houdt,
in het nederdaalen, nooit eéné regte lijn;
doch wordt, door het minfte toeval, uit der-
zelver richting gerukt; zijdwaards keerende,
gaat ze op eenmaal geheel van den weg af,
en wordt omver geworpen, of tegen den hor>
gen weg of tegen een boom, zomtijds glipt
het paard uit, en alles tuimelt om. Wij
vonden ons menigmaal genoodzaakt uit de Slee-
de te gaan; doch onze laarzen te glibberig
zijnde om op het afhellend ijs ftaande te blij-
ven, moesten wij gaan nederzitten, om zagt-
lijk na beneden te glijden.

Op den geheelen weg van Abo tot Terven-
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kyle treft de Reiziger niets aan, 't geen be-
langrijk genoeg is om eene plaats in zijn dag-
verhaal te bekleeden. Het land is grooten-
deels vlak, en het is eerst, wanneer hij om-
trent op den afftand van een mijl van Terven-
kyle komt, dat de weg eenigzins heuvelagtig
Wordt, zonder hem egter eenig merkwaardig
gezigt aan te bieden.

De Huizen der Boeren zijn wel gebouwd*en de vreemdeling vindt allerwegen huisves-
ting en bedden; hij wordt redelijk wel be-
diend, indien hij de voorzorge gedraagen heeft
óm eenigen voorraad mede te neemen. Mert
Wordt met gulle gastvrijheid ontvangen; de
Boer verfchaft u alles wat hij te eeten heeft j
fchoon hij, over 't algemeen, u alleen ver-
fché en dikke melk, gezouten haring, en mis-
fchien, gelijk ik reeds gemeld heb, een wei-
nig gezouten vleesch voorzet. In vergelijking
met de zodanigen, die onder hun reizen, zijn
zij arm; maar met betrekking tot zich zelven
zijn zij rijk; naardemaal zij alles hebben, 't
geen, huns bedunkens, een gelukkig leeven
Uitmaakt. Indien zij meer gelds hebben dan zij
terftond kunnen gebruiken * leggen zij 't zelve
op tegen een onvoorzienen kwaadcn dag, of
laaten 'er een drinkvat, of eenig ander huisraad

B ê van
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van maaken. Het moet niemand in Finland
bevreemden,wanneer hij, in een kleinen houten
huis, waar men niets dan haring en melk kan
bekomen, ziet, dat men hem water brengE in
een zilveren vat, ter waarde van vijftig of zes-
tig Rijksdaalders.

Warm zijn de Vrouwen gekleed, over hun
ander gewaad draagen zij een linnen hemd, 't
geen haar het voorkomen doet hebben als of
zij niet aangekleed zijn, en eene vreemde,
fchoon niet ongevallige verbeelding doet geboo-
ren worden. Binnen 's huis is het altoos warm,
en in de daad al te warm voor iemand, die
uit de buitenlugt komt, en niet gewoon is aan
de huislugt. De boeren loopen binnens huis
alroos in hun hemdsmouwen, zonder opper»
kleed, en hebben alleen een hemdrok aan; zij
gaan menigmaal zo gedoscht na buiten, zon-
der voor verkoudheid of koorts te vreezen.
Wij zullen de rede hier van befpeuren, als wij
van hunne baden fpreeken. De Finlanders,
die de reizigers agter hunne fleeden vergezel-
len, hebben meestal een kort foort van klee-
ding aan, gemaakt van kalfsvel, of een wollen
hemd, met een gordel om den middel vastge-
maakt. Zij trekken over hunne laarzen grove
wollen kousfen; 't welk het dubbel voordeel
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aanbrengt van de voeten warm te houden, en
het uitglippen op het ijs belet.

Het binnenfte gedeelte van een boerenhuis
leevert eene belangrijke fchilderij op. De vrou-
wen zitten wol te bereiden of te fpinnen om
'er kleederen vara te maaken; de mannen ver-
vaardigen takkebosfchen, breijen netten, en
herftellen hunne fleden, of hebben nieuwe on-
der handen.

Te Mamola ontmoetten wij een blind oud
man, met zijn vedel onder den arm, omringd
door een hoop jongens en meiden. 'Er was
iets eerwaardigs in 's mans voorkomen : zijn
voorhoofd was geheel kaal, een lange baard
hing van zijn kin neder, wit als fneeuw, en
bedekte zijn borst. Hij hadt het uitzigt van
die Barden, welke, met zo veel geestdrifts in
de Noordfche Gefchiedenis befchreeven wor-
den; geen hunner evenaarde mogelijk deezen
ouden man in kunde en weetenfchap. Men
hadt zich niet te vergeefsch om hem heen ge-
fchaard; hij zong liederen en verhaalde hun
gefchiedenisfen en vertellingen; dan onze tegen-
woordigheid ftoorde de aandagt en rust der
vergadering; elk ging heen; kinderen zijn kin-
deren in alle Landen. Het gezigt van Vreem-
delingen was zulk eene nieuwigheid, dat zij

B 3 den
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den Bard vergeetende, zich. met onze, hur*
vreemde gedaante vermaakten, en ons in ons
gezicht uitlachten: terwijl zij een einde aan
het fpel maakten met ons in het Zweedsch eene
kleinigheid, als eene liefdegave, af te vraagen.

De nagt was op handen, en wij vonden
ons zeer vermoeid door onze tvveeflachtige ma-
nier van reizen, half te voet, half ter fleede,
In deeze ongelegenheid had ik eene fterke proef
van de nuttigheid eener uitvindinge, van wel-
ke men mij het model getoond hadt in de ver-
zameling te Stokholm'. het was eene fleede,
met vier wielen aan de zijden hangende, die
door middel van een veer onder de fleede kon-
den gebragt worden, en dezelve van den grond
opbeuren: waar door, in één oogenblik, eene
fleede in een wagen veranderd wordt.

Op den dertigften van Maart, waren wij
nog onderweg, en voelden eene koude, die de
Thermometer van celsius , dertien graaden deedc
tekenen, wanneer een Noorderlicht eene aller-
heeriijkfte vertooning opleverde , welke zeer
diende om de verveelende eentoonigheid vau
den weg, eenigzins af te wi'sfclen. Het uit-
fpanfel begon, in het noorden, verlicht te wor-
den, Eerst nam het een heldere roode kleur
aan, zo als wij in Italië, op eenen fchoonen
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avond, bij het ondergaan der zonne, gewoon
zijn te befchouwen, wanneer, gelijk virgilius

zegt, en de ondervinding dikwijls bewaarheid
heeft, het lieflijk rood, als de zon ter kimme
zinkt., een fchoonen volgenden dag fpelt. Dit
verfchijnzel trok onze aandagt, wij zagen een
verlichte boog tot omtrent de pool zich uit-
breidende. Deeze ging vergezeld van verfcheide
andere verlichte en verfchietende boogen, die,
van oogenblik tot oogenblik, van plaats veran-
derden ; hier en daar vertoonde zich heldere
vlammen en als 't ware ontftookene lichttoort-
zen, die in eene fnelle opeenvolging uit de
wolken fchooten, de daar omftreeks hangende
wolken verlichtende, de randen als met een
vuurgloed verguldende. Eene vertooning aller-
heerlijkst en verrukkendst, voor ons, geheel
ongewoon aan zulke lugtverfchijnzeien.

Eindelijk hadden wij het geluk, dat wij
Tervenkyle bereikten, een kleine plaats, welke
aan de Univerfiteit van Abo toebehoort, en ze
verhuurd heeft aan een zeer verpligtend Land-
man, Deeze gaf ons een flaapvenrek, en ont-

haalde ons, zo goed hem mogelijk was. Hij
wist, door zijne groote gastvrijheid, ons de drie
dagen, welke wij noodzaaklijk moesten uitrus-
ten, zeer aangenaam te maaken. Eenig ver-

B 4 flag
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flag van dit eenvoudig en afgezonderd verblijf,
gelegen op een kleinen afftand van een fchoo-
nen waterval, (eene legging welke ons veel en
belangrijk vermaak verfchafte, en als fchilders,
en als jaagers,) zal niet onwelkom weezen aan
mijne weetgierige leezers, die verlangen de
kleine bijzonderheden van dit gedeelte van Fin-
land te kennen.

Tervenkyle is een klein dorp, beftaande uit
drie of vier huisgezinnen, en gelegen aan een
meir. Geduurende het winterfaifoen trekken
de reizigers niet door deeze plaats op> hun weg
na Wafa. De beweegreden, welke ons der-
waards dreef, was om een weinig uit te rus-
ten, en om het gezigt te hebben van een
fchoonen en zeer grooten Waterval, een vierde
van een mijl van het dorp afgelegen. Wij wa-
ren zeer begeerig geweest om een waterval in
den winter te zien, en die van Tervenkyle ftel-
de onze verwagtingen niet te leur.

Deeze waterval wordt gevormd'door'de ri-
vier Kyro , voortkomende uit een meir, 't
welk denzelfden naam draagt. Dezelve ftort
zich neder over eenige fteile en ruwe rotzen,
en valt, zo verre ik kon gisfen, van eene
hoogte van twee honderd en tien voeten. Het
water van rots op rots Hortende, kookt en
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fchuimt, tot het op den grond nederkomt,
waar het een bedaarder loop aanneemt, en, naa
een langen omweg, zich weder verliest tus-

fehen bergagtige oevers, bedekt met pijnboo-
men. Ten einde wij een te beter gezigt mog-
ten hebben van deeze vertooning, vervoegden
wij ons op een hoogen grond, van waar wij
een ver uitzigt hadden op een land, verfchil-
lend van oppervlakte en bijkans geheel over-
dekt met pijnboomen, welker aangenaam groen
een bijkomenden luister ontving door de zon-
neflraalen, 't geen eene aangenaame verfchei-
denheid opleeverde met de fneeuw, en de ijs-
klompen van den kant over den waterval han-
gende.

De waterval verfchafte ons een dier vertoo-
ningen, welke wij zo zeer verlangden te zien,
als bijzonder eigen aan de Noordfche Gewes-
ten, en die men, in Italië, nimmer ontmoet.
Het water ontlastte zich te midden van ver-
baazende ijsklompen, welke hier en daar het
aanzien hebben van groote gewelven, geboord
met keurlijke crystallifatien. De koude van
dien graad zijnde, dat dezelve de voortgedree-
vene golven en dampen in de lugt opgehee-
ven, deedt bevriezen, hadt allengskens twee
bruggen over den waterval gevormd, van zulk

B 5 eene
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eene vastheid en fterkte, dat de menfchen 'er,
met alle gerustheid, overgingen. De golven,
beneden met groot geraas woelende en fchui-
mende, waren in zo geweldig eene bewee-
ging, dat het water, nu en dan, tot boven op
de ijsbrug fpatte: 't geen de oppervlakte zo
ten uiterften glibberig maakte, dat, die 'er
over wilden, op handen en knieën moesten
kruipen.
: Herhaalde keeren bezogten wij deezen hoogst-
fchilderagtigen waterval, en maakten 'er, uit
verfcheide oogpunten befchouwd, aftekeningen
•van. Wij deeden fteeds onze wandelingen met
den fnaphaan in de hand om te fchieten, inge-
valle wij een haas, een vos, of een wolf aan-
troffen; wier fpoor wij veelvuldig in de bos-
fehen vonden. Wij zogten 'er een geheelen
dag na in het diepst van het bosch, met hoo-
pe, en niet zonder een weinig vreeze van dee-
ze verfcheurende dieren te zullen aantreffen;
doch fteeds, en misfchien gelukkig, vonden
wij ons teleurgefteld. Wij ontdekten allerwe-
gen merktekens van de verwoestingen door dee-
ze dieren aangericht, als de overblijfzels van
geraamtens der verfcheurde beesten; maar wij
kreegen 'er nooit een onder 't oog. De waar^

fchijnlijke oorzaak, dat wij geen wild aan-
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troffen, was., dat wij genoodzaakt waren, zon»
der honden te jaagen. Geen hond was 'er te

vinden in het geheele gehucht, noch in de gan-
fche nabuurfchap van Tervenkyle, 't geen, vol-
gens het berigt van onzen Waard, daar aan
moest toegefchreeven worden, dat de wolven
de honden van voor de deuren, ja zelfs uit de
huizen, wegvoerden. Buiten ftaat om haas,
vos, of wolf, te vinden, moesten wij ons met

kleinder wild vergenoegen, en ons vermaaken
met het dooden van kleine vogeltjes, welke in
het Noorden fteeds omtrent de watervallen vlie-
gen, en die ik nimmer in Italië zag. Deeze
foort wordt door linn&us Turdus cinctus ge-
noemd.

Eenige boeren, woonende bij een molen 1,
aan de andere zijde van de brug, maakten zich
zeer vrolijk over onze dwaasheid om kruid en
lood te verfpillen aan vogeltjes, huns oordeels,
van weinig of geene waarde. Doch, wanneer
zij bemerkten uit ons ernftig gelaad en fchijn-
baare te onvredenheid over het misfchieten,
begonnen zij te denken, dat zij ons dienst
zouden doen, met aan dien kant 'er eenige te

fchieten en ons te brengen. Terftond daar op
zagen wij een hunner zijn fnaphaan haaien en
affchieten; hij kroop over de brug om ons een



28 REIZEN DOOR

dier vogeltjes te fchenken. Ik bedankte hem;
doch bemerkende, dat het vogeltje zonder kop
was, gaf ik hem te verftaan, hoe deeze bij-
zonderheid het beestje voor mij niet begeerlijk
maakte, dat ik wenschte het onverminkt te

hebben. Ik bezag zijn fnaphaan, en bevond
dat dezelve een oud vogelroer was, met eene
zeer naauwe opening, en dat hij met een ko-
gel het vogeltje getroffen hadt. Ik toonde hem
daar op onzen hagel, en beduidde hem dat hij
daar mede zou laaden. De boer ftondt niet
weinig verfteld op het zien van onzen hagel,
waarfchijnlijk hadt hij dien nooit onder 't
oog gehad. Hy floeg mijne aanbieding af, en
laadde weder met een kogel; mij te verftaan
geevende, dat hij mij een ander vogeltje zou
brengen met den kop onbefchadigd. Mijn
vriend ging heen, fchoot, en bragt mij een vo-
geltje van dezelfde foort, 't geen hij, om het
mij zo onbefchadigd mogelijk te leeveren, maar
ligt onder de keel gewond hadt. Ik ftond zeer
verwonderd over de juistheid van zijn fchot;
maar werd naderhand onderrigt, dat alle de
boeren zich van deeze fnaphaanen met getrok-
ken loopen bedienen, en naauwlijks ooit mis-
fen te treffen; dat zij eene groote menigte van
water- en andere vogels, op die wijze gefchoo-
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ten, na Stokholm ter markt zenden; en dat zij
de voorkeuze aan deeze foort van vogelroers
gaven, uit hoofde van de naauwheid van den
loop, welke tot het ver fchieten medewerkt,
en flegts weinig kruids behoeft.

Eer wij Tervenkyle verlieten, wenschten wij
onderrigt te worden van de huishouding onzes
Waards. Ik deedt hem eenige vraagen, we-
gens de kosten van zijn huishouden, en den
prijs der leevensmiddelen, in dit gedeelte van
Finland. Het hout koste niets dan de moeite
van het hakken en thuis brengen. De dag-
loonen der werklieden liepen hoog; van twaalf
tot zestien fchellingen. Onze eerlijke land-
man hadt het voorkomen dat hij in vrij ruime
omftandigheden leefde. Welk een vermaak
fchenkt het boeren gelukkig te zien! Hij
hadt zes koeijen, welke hem zo veele kalve-
ren geleverd hadden, en acht geiten. De dun-
ne takjes van den berken-boom, waar mede
de geiten , geduurende den winter gevoed
worden, geeven een aangenaame reuk aan de
plaats, waar in zij gehouden worden. Hij
hadt daarenboven acht lammeren en drie paar-
den. De koeijen geeven hem eiken dag een
emmer melk. Eene koe kost vijf of zes
Rijksdaalders, een kalf twee, een geit één,
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én een jong geitje zestien fchellingen. Tarwe
tiert hier niet. De rogge kost vijf en een
halve Rijksdaalder de ton. Wij vroegen hem
of hij immer brood gegeten hadt van boom-
bast gebakken; of hij ooit genoodzaakt ge-
weest ware zijne koeijen met derzelver eigen
mest te voeden, gemengd met een weinig
Zout, meel en ftroo? Doch hij was geluk-
kig genoeg geweest om zich nimmer genood-
zaakt te vinden tot die onaangenaame uiter-
ftens, als redmiddelen, de toevlugt te nee-
men. De Dalecarliers vonden zich, egter,
bij verfcheidene gelegenheden, daar toe ge-
dwongen.

De wooning van deezen goeden en geluk-
kigen man beftondt in het huis, waar in hij*
met zijn gezin, zijn verblijf hieldt. Aan de
rechter hand van dezelve ftondt een klein ge*
bouw, alleen voor vreemdelingen gefchikt,
Waar in wij ons verblijf hadden; aart de flinke
hand waren de ftallingen voor het vee. —Van de wooning eens Finlandfchen boers ge-
waagende, denk ik den Leezer genoegen te
zullen geeven, door de nevensgaande plaat,
Verbeeldende het binnenhuis, en tevens een
tooneel van huislijk vermaak opleevert, 't welk
Zeer algemeen is bij de Finlandfche boeren.

Eert
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Een man fpeelt op een fpeeltuig eigen aan
Finland, het draagt den naam van Harpu;
(ik zal het vervolgens nader befchrijven,) ter-

wijl twee andere mannen tegen elkander over
zitten, èn, de handen zamengevouwen hebben-
de, met het fpeeltuig hun gezang paaren en
hunne lichaamen beweegen, de een den an-
der beurtlings van den ftoel optrekkende. Plet
overige van het gezelfchap ihaakt de toekij-
kers uit.

De eenvoudige inrichting, het gemak en de
weltevredenheid van deezen gastvrijen Finlan-
der levert een treffend tegenbeeld op van de
verregaande weelde der Grooten in Europa.
Het fchijnt onmogelijk dit landleéven te aan-
fchouwen, zonder daar in fmaak te vinden.
En, fchoon ik niet ongevoelig ben, voor de
geneugten en zegeningen, welke de weelde der
eeuwe medebrengt, zal nogthans, wanneer de
verfijningen der maatfchappije aanleiding gee-
ven tot het verwekken van zodanige gevaar-
lijke begeertens, dat zij groote landeigenaars
beweegen om het land te verwisfelen voor
opgepropt volle fteden, om hun invloed, on-
afhangelijkheid en landbezittingen op te offe-
ren aan niets waardige praalvertooning en beu-
zelagtige uitwendigheden; en wanneer zij door
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eene dwaasheid, onverfchoonlijker dan die van
esau, in hun ruïne duizenden ongelukkige le-
den der maatfchappye medefleepen, zien wij
onvermijdelijk over 't hoofd veele zorgen en
bekommernisfen, die deeze kunstlooze leevens-
wijze moeten vergezellen, en vergeeten de ge-
nietingen der befchaafdere maatfchappijen.
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VIJFTIENDE HOOFDSTUK.

Vertrek van Yervenkyle — Reis door een
groot Bosch — Gevaar van door Wolven over-
vallen te worden — Spooren van een Brand in
het Bosch — Veelvuldigheid dier Branden en
derzelver oorzaaken — Verwoesting aange*
richt onder het Geboomte van het Bosch, door
Stormwinden — Weg door het Bosch; ongemak-
ken op denzelven — Tocht over het Ts; vrees
en • ongerustheden, waar mede dezelve verge-
zeld gaat — De edelmoedige eenvoudigheid van
eenige Boeren, die als Gidzen medegingen.

JTlet dorp Tervenkyle verlaatende, kwamen wij
in een bosch, door geheel Finland vermaard,
van wegen, deszelfs grootte , en bovenal uit
hoofde van de lengte, welke omtrent tachtig En-
gelfche mijlen bedraagt. Wij moesten 't zelve
in de volle uitgeftrektheid doortrekken. Ik helde
over om mij, den geheelen weg over, tot flaa-
pen te zetten, en dus de verveeling te ontgaan
van een weg, die zo weinig verfcheidenheids
beloofde, en het vol gebruik te maaken van
de duisterheid, door de digtheid der boomen

11. Deel. C ver-
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veroorzaakt. Daarenboven hield ik mij verze-
kerd, dat noch roovers, noch verfcheurende
dieren, mij in dèn flaap zouden ftooren; de
eerstgemelden zijn, in dit land, onbekend, en
de laatstgenoemden zelden door den honger zo
gepraamd, dat zij ftout genoeg zijn om op
reizigers aan te vallen. De eenige wilde die-
ren, voor welken men, in dit bosch, te vreezen
heeft, zijn de wolven, die Zelfs, wanneer zij
den grootften honger hebben, het niet zullen
waagen den mensch aan te vallen, fchoon zij
als dan zijn paard niet zullen fpaaren. ' Maar
het gebeurt zomtijds, dat de wolven, in zwaar
nijpenden honger, zamenfchoolen, de hun eige-
ne bevreesdheid vergeeten, en door het ver-
trouwen op. die vereeniging onverfchrokken ge-
noeg worden om op de paarden voor de flee-
den aan te vallen. In zulk een. aanval loopt
men zeer groot gevaar van omverre te geraa-
ken, en door het paard op den weg agterge-
laaten te worden; het vlugt natuurlijk heenen,
en ontkomt het bij wijlen. De wolven, als
dan den reiziger weerloos op den grond zien-
de liggen, vallen op hem aan met verfcheuren-
de woede. Deeze onheilen waren echter niet
te duchten voor een reigezelfchap zo talrijk
als wij: dewijl de wolven zich verwijderden en
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vlugtten op het hooren der fleeden, en de ftem-
men van verfcheide menfchen. Wij zagen een me-
nigte wolfsfpooren op onzen weg; doch geen een
enkelen wolf, en geen roofdieren, behalven vos-
fen,die ons voor een oogenblik fterk aankeeken:
terwijl wij ons vermaakten met hun na te fluiten.

De droeve ftilte en donkerheid van een digt
bosch, waar in de takken een verwelfzel vor-
men , beletten den reiziger den hemel te zien,
en laaten alleen -een zwak en twijfelagtig licht
over. Dit alles te gader werkt fterk op de ver-
beelding; de ontzaglijke indruk welke de ziel
ondervindt, in deeze grootfche fomberheid. Die
treurige eenzaamheid, die afgefcheidenheid van
andere voorwerpen is onbefchrijfbaar. De lugts-
gefteltenisfe is veel zagter in het diepst van het
bosch, dan elders. Een onderfcheid allermerk-
baarst voor iemand, die, gelijk wij,in het bosch
komt, naa een meir of vlakte overgetrokken te
zijn. Het eenige geluid, 't geen de reiziger, in
dit bosch,hoort, is het barsten van den bast der
boomen, door de vorst veroorzaakt, 't welk
in een fterk, doch onaangenaam gekraak beftaat.

De reis was in geenen deele zo onbelang-
rijk als ik mij dezelve had voorgefteld. Ver-
brandingen , van meer en minder uitgeftrekt-
heid, en ftormwinden, hadden ontzettende ver-

C 2 WOQS-
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woestingen aangericht in het binnenfte gedeel-
te van dit bosch, waar van wij hier en daar
de ontzettendfte overblijfzels zagen. leder een
heeft gehoord van dusdanige bosch - branden,
zo veelvuldig in Zweeden, en in de Noord-
fche Gewesten in 't algemeen. Geheele ber-
gen en landftreeken, verfcheide mijlen beflaan-
de, ftaan bloot om der vlamme ten prooije te

worden. Veel heeft men gezegd en gefchree-
ven om den oorfprong dier branden te verklaa-
ren. Eenigen willen dat ze veroorzaakt wor-
den door de ftraalen der zonne, die zo langen
tijd boven den gezigteinder blijft; doch dit
luidt te fabelagtïg om eenige opmerking te ver-
dienen. Het fchijnzel der zonne baart nimmer
die uitwerking, en te minder in Zweeden en
Finland, waar de hitte der zonneflraalen nooit
hooger klimt dan vijftig of zestig graaden op
de fchaal van celsius, veel laager dan de hitte
vereischt om brand te verwekken. Het is vol-
ftrekt beweezen, door eene reeks van waarnee-
mingen, dat tusfehen de grootfte zomer-hitte,
en de ftrengfte bekende winter -koude, het ver-
fchil niet groot genoeg is, dat de eerfte die
brandftichtende hitte zou kunnen verwekken (*).

(*) Lettres fur TOrigiue des Sciences &c. par Mr.
BAILLIE. p. 294.
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Daar zijn twee bijzondere oorzaaken van dee-

ze branden. De eerfte is eenvoudig en toeval-
lig, en ontrtaat uit de agtloosheid der boe-
ren, die reizende hun pijp rooken, als zij door
het bosch heentrekken: een kool vallende op
verdroogde bladen of planten, kan, wannneer
'er een weinig winds bij kome, vuur en zelfs
vlam te verwekken. Dit is het alles niet; de
boeren ftooken menigmaal vuur in de bosfehen,
of om zich te warmen, of om fpijze te koo-
ken, en zijn dikwijls niet zorgvuldig genoeg
om het geheel uit te dooven. Een twee-

de oorzaak mogen wij ontleenen uit de flaat-
kundige inrichting, en de wetten des lands.
Over 't algemeen gefprooken is het in de bos-
fehen aan de Kroon toebehoorende, dat deeze
branden plaats grijpen. In veele oorden haa-
ien de boeren hun hout uit 'sKonings bos-
fehen, en betaalen 'er zekere belasting voor.
'Er zijn vastbepaalde perken, binnen welken
het hun geoorloofd is hout te hakken; zij wor-
den in een geldboete beflaagen, indien zij dit
werk buiten de gezette perken uitftrekken;
maar indien 'er brand ontftaat in eenig ge-
deelte van een bosch der Kroone toebehooren-
de , hebben de boeren in die flreeke regt, om
de boomen, door den brand befchadigd, te

C 3 yel-
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vellen, en thuis te brengen. Hier door wor-
den de boeren, die gebrek aan hout, en een
te klein aandeel in het bosch hebben, om in
hunne behoeften te voorzien, door belang aan-
gezet, om brand in huune eigene nabuurfchap
te dichten, geregtigd zijnde om alle door dé
vlam aangeraakte boomen zich toe te eige-
nen, welke doorgaans in zulk een groot ge-
tal zijn, dat de boeren zich voor vier, en mis-
fchien voor zes jaaren, van hout voorzien,
naar gelange van de mindere of meerdere uit-
geftrektheid der verrtielinge in het bosch ver-
oorzaakt. Het zou fchijnen, dat het Rijks-
beftuur, indien het van deeze omftandigheid
kennis droeg, die onwettige handelwijze kon
tegengaan; niet zo zeer door geftrenge ftraf-
oefeningen, als wel door te bevelen, dat de
boeren dezelfde fom zouden moeten betaalen
voor het hout, naa den brand opgezameld, als
voor het gezond gehakte, en dat het hun niet
zou vrijftaan eenig hout in het bosch te hak-
ken, eer het door den brand getroffene ver-
bruikt was. 'Er kunnen nogthans zwaarighe-
den tegen deezen maatregel zich opdoen, wel-
ke een vreemdeling niet weet; over zulks wil-
len wij het Rijksbeftuur geene zaak ten laste
leggen, welke te verbeteren, misfchien boven
deszelfs vermogen is. Ik
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Ik zag, in dit bosch, het elendig overblijf-

zel van een deezer verbrandingen, welke het
hout, ter uitgeftrektheid van zes of zeven mij-
len, vernield hadt, en eene allerdroevigfte ver-
tooning opleeverde. Men ziet niet alleen Ham-
men, en groote overblijfzels van boomen, ver-
ward op den grond leggen, tot houtskool ver-
brand; maar ook boomen, over eind ftaan de,
die, fchoon der verbranding ontkomen, nog-
thans deerlijk gefchroeid waren; andere, iwart
gebrand, over zijde hangen, terwijl in 't mid-
den der ruïnen van Hammen en takken, jonge
boomen opfchooten, om de plaats van het
voorige geflacht te beflaan, en die, vol van
groeiend leeven, het voedzel fcheenèn te haa-
ien uit de asfche der voorgaande.

De bosch-vernielingen, door ftormen, in 't
midden deezer bosfehen, maaken een nog die-
per indruk, en eene vertooning nog veel vol-
ler van afwisfelingen. Het fchijnt geheel on-
begrijplijk op wat wijze de wind door deeze
digte bosfehen woedt, verwoesting aanrichten-
de in bijzondere ftreeken, waar zich, als 't wa-
re , geene opening opdoet tot het daarftellen dier
vernielingen. Mogelijk daalt de wind recht-
rtandig neder van den hemel, als een wervel-
wind, welks geweld niets kan keeren, en die

C 4 over
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over allen tegenftand zegepraalt. Boomen van
eene ontzaglijke grootte, heerlijke pijnboomen,
die de geweldigfte ftormen uit zee zouden we-
derftand geboden hebben, zijn als een boog
gekromd, en raaken den grond met derzelver
vernederde kruinen. Boomen, welke men zou
denken in ftaat te zijn om den grootften te-
genftand te bieden, zijn het deerlijkst geha-
vend, Deeze ftormvlagen gelijken den don-
der, die alleen de hoogfte gevaarten treft, en
over de laagere heen gaat; dewijl zij zagter en
buigzaamer zijn, fchijnt de ftorm de fterkfte
boomen aan te tasten, als alleen in ftaat om
tegenftand te bieden zijner woede waardig. —Dat
de leezer zich eene uitgeftrektheid van bosch
verbeelde, van drie of vier mijlen, waar in hij
fteeds ooggetuigen is van zulk een tooneel der
verdelging; laat hij voor zijne verbeelding op-
roepen het gezigt van een digt bosch, waar
in hij naauwlijks één overeinde ftaanden boom
ziet, waar de boomen alle zo geweldig zijn
nedergeboogen, en of tegen elkander geftuwd,
of in 't midden van den ftam gebrooken, of
van den wortel afgeknakt, en op den grond
gefmeeten: overal Hammen, takken, en ruï-
nen van een bosch, het gezigt van den weg
enderfcheppende, en eene allerzonderlingfte
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fchilderij van verwarring den oogen biedende.
Daar is een groote weg door het midden

van dit bosch, welken men, in den zomer,
vrij gemaklijk ten reisweg kan gebruiken; maar
de boeren houden denzelven niet beftendig in
den winter: want als dan vinden zij geene zwaa-
righeid in het overtrekken van een rivier of
meir, en zijn niet verpligt alle de bogten te

volgen, welke op een langen weg onvermijde-
lijk voorkomen, om ongelegenheden te ont-
gaan. Zij leggen 'er zich op toe om altoos,
zo veel mogelijk, in een rechte lijn, voort

te trekken; en, ten einde zij niet zullen divaa-
len in deeze duistere en droeve bosfchadie,
maakt de eerfte, die een gefchikten weg aan-
treft, met een bijl merken in alle boomen, om
den geenen, die hem volgen, dat pad aan te

wijzen; men doet zulks ook in America.
Deeze wegen zijn nogthans vol fteenen, wel-

ke het reizen hoogst ongevallig maaken. On-
ze beenen waren zeer gefchaafd door het gefta-
dig fchokken in de fleede. — Naa alle de hin-
dernisfen van dit bosch te boven gekomen te

zijn, kreegen wij eenige vergoeding voor on-
zen traagen en verdrietigen voortgang, door
de aangenaame gewaarwording, welke wij ge-
voelden bij het trekken over een meir, waar

C 5 wij
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wij fcheenèn te vliegen met al die fnelheid,
waar toe onze paarden in Haat waren, en zon-
der iets in 't allerminst gefchokt te worden.
Wij trotfeerden moedig allen gevaar, welk het
gekraak van het ijs ons fcheen te dreigen, en
bekreunden ons niet over de fpleeten, die in
allerlei richtingen onder ons heen liepen. Wij
zouden voorzeker ons niet blootgefleld hebben
aan de gevaaren, bij het overtrekken van dee-
ze rivier, hadden wij het reizen over land niet
duizendmaal meer vermoeiende en onaangenaam
gevonden, beide uit hoofde van den flegten
ftaat der grondvlakte, voor onze wijze van rei-
zen, en het ongemak van de Heenen, die ons
zomwijlen uit de fleeden deeden tuimelen, eer
wij gewaar werden, dat 'er eenige hindernis
op den weg was.

Het was voornamelijk tusfehen Tuokoa en
Gumfila, dat wij het trekken over de rivier
moeilijk en gevaarvol vonden: en wij zouden
waarfchijnlijk zijn omgekomen, zonder de hulp
van twee boeren, die het op zich namen ons
als gidzen te dienen, en ons de plaatzen aan
te wijzen, waar het ijs Herkst en best in Haat
was om ons te kunnen draagen. Tusfehen
Tuokola en Gumfila, flroomt de rivier zeer
fterk, en de flroom op deeze plaatzen Herker
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gaande dan op geene, was het ijs , op de
Herkst flroomende plar.tzen, zwakker, zo dat
wij noodwendig, voor onze veiligheid, eene
volkomene kennis moesten hebben, van de
richting des flrooms in den zomer. Onze
gidzcn gingen voor ons uit in hunne fleede;
en wij volgden digt achter hun, met al die
fliptheid, welke eene zaak van dat aanbe-
lang vorderde. Gekomen zijnde aan dat ge-
deelte der riviere 't welk grootendeels open-
lag, oordeelden wij het ovenrekken eene hoogst
onvoorzigtige onderneeming. Wij hadden eg-
ter geen keuze, dan om weder te kceren, en
vijf of zes mijlen te land te reizen, met alle
de ons maar al te welbekende ongemakken,
of digt bij een huis heen te trekken, en onze
paarden over eene hoogte te doen gaan, en
de fleeden over een hoop fteenen te trek-
ken , tot wij weder op het ijs in dezelfde ri-
vier kwamen. Wij koozen het laatfte; de paar-
den kwamen over de hoogte; wij booden al
onze hulpe om de fleede op te lig ten, en aan
de andere zijde over te brengen: wij gingen
'er weder in op het ijs, digt bij een kleine
molen. Op het ijs gekomen zijnde, Honden
wij zeer verfteld en verlegen als wij bevon-
den, dat wij ons al die moeite gegeeven
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hadden, om op eene plaats te komen, waar
wij nog grooter gevaaren in den mond liepen.
De rivier was aan wederzijden open, en de
fleede moest heengaan over een ijskorst, in het
midden overgebleeven, en waar onder het wa-
ter een vervaarlijk geraas maakte. Onze gid-
zen, die 'er eerst opgingen, verzekerden ons
dat 'er geen gevaar was, en dat, wanneer wij
hier over waren, wij, op het volgende van on-
ze reis, niets te vreezen zouden hebben. Het
hadt veel moeite in dit te onderflaan; doch
het beloofde ons vervolgens veel gcmaks.
Schoon onze gidzen ondertusfchen reeds aan de
andere zijde gekomen waren, was onze angst
niet verminderd; wij vonden ons buiten Haat
om dien wederzin te overwinnen, in ons ver-
wekt, door het gezigt en het geraas des wa-
ters, door de fuelheid van den ftroom, die
zich door twee openingen liet zien, als mede
door de fchijnbaare zwakheid van de ijskorst,
welke ons, in 't midden van den ftroom moest
draagen. Met eene voorbeeldlijke omzigtig-
heid omhelsden wij den wijzen maatregel,
(welke onze Finlandfche boeren hartig deedt
lachen,) om op onze knieën te kruipen, over
een ijshoogte, welke in den weg lag, in die
.nederige geftake heengaande, en aan de andere

zy-
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zijde zittende afgleidende. Hier vonden wi)
onze fleede, op onze komst wagtende. Dit
belachlijk tooneel was zeer aartig, en veran-
derde in vreugde, al den fchrik van het uitge-
ftaane gevaar vergeetende.

De rivier, te deezer plaatze overgetrokken
zijnde, kreegen wij verzekering van onze gid-
zen, dat wij hun geleide niet verder noodig
hadden, en onze reis geheel onbefchroomd
konden vervolgen. Zij verlieten ons onmidde-
lijk , zonder eenige belooning voor hunne ge-
daane dienden te verwagten. Wanneer wij die
lieden te rug riepen, en geld aanbooden, fchee-
nen zij verwonderd, dat .wij hun wilden be-
loonen. Eén hunner bleef doof op al ons
aanhouden, weigerde eenig geld aan te nee-
men, en ging, zonder iets te willen ontvangen,
heenen. Onze bekrompene harten, vervuld
met de denkbeelden, welke wij befchaafdheid
noemen, kunnen niet begrijpen, hoe deeze lie-
den, die in ons oog zo arm en laag voorko-
men , enkel om dat zij geen kleeding aanhebben
op den trant van de onze gefneeden, weige-
ren geld aan te neemen, en zich zo veel moei-
te getroosten, enkel om het genoegen te fmaa-
ken, dat zij nuttig zijn aan anderen, en voor
de fmaakkoze voldoening van eene goede daad
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te verrigten. Zodanige voorbeelden, maar al
te zeldzaam en te weinig bekend in de be-
fchaafde groote Heden, zijn zo fchaars niet
in deeze verre van dezelve verwijderde oor-
den, waar de goede zeden het flachtofter niet
geworden zijn van zelfzoekende en bedorvene
driften. Het is de reiziger, die de denkbeel-
den van befchaafdheid met zich ómvoert, (van
befchaafdheid, welke menigwerf alleen eene
andere benaaming is voor een Helzel van verfijn-
de zelfzoekenheid,) en zijne vernederde denk-
beelden inflort in den boezem van een eenvou-
dig volk, verpligtend uit eigen aart, edelmoe-
dig en weldaadig van natuure. Wij merken
het altoos aan als eene verpligting, dat wij
eiken kleinen dienst met geld moeten beloonen ,
en geene voldoening kennende, welke die van
geldbelooning evenaart, maaken wij de zuiver-
fte .geneugtens onzer natuure koopbaar door
de belooningen, welke wij geeven, bederven
en verlaagen, door baatzoekende inzigten dat
gevoel van pügt, 't welk gellreeld wordt door
een gevoel van vermaak, en genooten door elk
zedelijk welgefteld hart, bij het doen van eene
goede daad aan onze medemenfehen.
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ZESTIENDE HOOFDSTUK.

De Reis voortgezet — Helderheid en Door-
fchijnenheid van het Ts — Berigt van de Stad
Wafa; Ligging, Handel en Inwooners — Het
Gerechtshof, voor het Befluur van het Noorden
van Finland, te Wafa — De Voorzitter en
Bevelhebber — Bijzonderheden van linn^eus.

V óór dat wij Wafa bereikten, waren wij
niet buiten alle vreeze, wegens het reizen op
de rivieren van Finland. Tot hier toe hadt
het ijs, met meeuw bedekt, een eenigzins vui-
le oppervlakte vertoond, en verre van eeni-
ge doorfchijnenheid aan den dag te leggen,
vergaten wij, als 't ware, dat wij op het wa-
ter reeden. Nu ftondt ons te leeren, welke
onze aandoeningen zouden weezen, als wij over
eene rivier toogen, waar het ijs, doorfchijnend
als kristal, de geheele diepte van het water;

beneden ons vertoonde, in zo verre dat wij
zelfs de kleinfte visfchen konden zien. In het
eerlte oogenblik van verbaasdheid, geen voor-
afgaand berigt, wegens die verandering, ge-
krecgen hebbende, hielden wij ons voor on-
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vermijdelijk verlooren, dat wij in dien golf zon-»
den ingezwolgen worden, en onvermijdelijk ver-
gaan. Het paard zelfs ftondt verfteld, over dit
nieuw vertoon; het hieldt fchielijk op, en fcheen
niet voort te willen. Dan de drift, verkree-
gen door het gleiden, zette het, in fpijt van
zich zeiven, voort, en het gleide of liever
reedt op zijne vier pooten eenige roeden ver.
Deeze zeldzaame wijze van reizen, met een
gleidend paard, op eene ijsvlakte, waar wij de
visfchen onder de fleede en de pooten van het
paard konden zien, was niet zeer aartig, fchoon
wij reeds aan een weg over het ijs gewoon
waren.

Ik hadt eenige moeite om eene voldoende
rede uit te denken, waarom het ijs zo helder en
doorfchijnend was, alleen op zommige gedeel-
tens der riviere. Dan ik denk de oorzaak daar
van ontdekt te hebben, in de vereenigde wer-
king van de zonneflraalcn, en van den wind.
De wind, de fneeuw weggedreeven en de op-
pervlakte van het ijs ontbloot hebbende, hadt
de zon, op het einde van Maart, en in het be-
gin van April, genoegzaame kragt bekomen
hebbende, de oppervlakte van het ijs doen ont-

dooijen en vlak gemaakt, die in 't eerst vrij
hobbelig was: dit ontdooijde, geduurendc den
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nafft bevroozen zijnde, vormde een fpiegel-
gladde oppervlakte. De- helderheid van het
ijs, op deeze rivier is alleropmerklijkst; zon-
der de kleine en regtftreeks neerwaards loo-
pende fplecten, welke ons de dikheid van het
ijs vertoonden, zou het ons volftrekt onmo-
gelijk geweest hebben, 't zelve van het water
daar beneden te onderfcheiden. Ter plaatze,
waar de rivier zeer diep was , konden wij
onzen grooten afftand van den bodem alleen
bemerken door eene donkere groenagtige
kleur; de bedenking, dat wij heenen gleeden
over zulk een afgrond, deedt ons beeven. On-
der deeze fchrikbaarende indruk van de groo-
te diepte der riviere, en als begogeld door de
wonderbaare doorfchijnenheid en fchittering
van het ijs, reeden wij over die oppervlakte
heen, en voelden ons geneegen onze oogen te
fluiten , of onze hoofden ter zijde te wenden,
om des minder ons gevaar te bezeften. Doch
wanneer de rivier flegts zes voeten of daar-
omtrent diep was, vermaakte het ons, dat wij
in ftaat waren om de fleentjes op den grond
te zien, en de visfchen te vervaaren door ons
overrijden.

Eer wij te Wafa kwamen hadden wij veel
lichaamsvermoeijenis uit te ftaan door het

11. Deel. D fchok-
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fchokken 'der fleede. Wij vonden ons ge-
noodzaakt op te houden op een klein plaats-
je Sittanpe geheeten, 't welk tot een pleis-
terplaats of posthuis diende. Hier vonden
wij een herberg , opgehouden door eene
weduwe, en wij waren zo zeer vermaakt met
weder de gemakken des levens aan te tref-
fen, dat wij ons twee dagen bij haar ophiel-
den.

Wafa is de eerfte Stad, welke men aan-
treft bij de intreede van Ostrobothnia. Dezel-
ve is geheel van hout, en de huizen beflaan
meest alle uit ééne verdieping. Wafa is eene
aanmerkelijke Stapelflad, gelegen op den 64ften
Graad Noorder Breedte. Dezelve ligt hon-
derd en twee en zestig mijlen van Stokholm,
één en veertig van Abo, veertien van Gamla
Carleby en acht en een half van Ny -Carleby.
De Stad werd gefticht , met een Parochie-
kerk, Mustafaari, door carel den IX. Ten
Jaare 1611 kreeg de Stad eenige voorregten,
en werd genaamd naa het doorlugtig huis van
wasa, en ten zelfden tijde vereerd met het
verlof om de Wapens van die Familie te voe-
ren, gustavus de 111. richtte, in het Jaar
1765 te Wafa een Geregtshof op, en een
Opperraad voor het Noorden van Finland.
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Deeze inrichting werd te Stokholm, op den
zes en twintigflen van Junij 1776, met veel
prachts, gevierd. Hier aan zijn onderworpen
drie Beftuuren, namelijk Wafa, Uleaborg en
Knopia, twee Regtsgebieden en zeven Grond-
gebiedregtens (*). Het Gebouw , beftemd
om de zittingen te houden, is van fteen, digt
bij de Stad, en op de fchuinte van een op-
gaanden grond ten Zuidoosten, tegen over des
Bevelhebbers Paleis en het Koninglijk Land-
goed Thorsholm. Het Gebouw is twee hon-
derd en tien voeten lang , zeven en twin-
tig breed, en negen en negentig hoog, en
beftaat uit drie verdiepingen. De voorgevel
is vercierd met een uurwerk. Het is van de
Dorifche bouworde, en over het geheel ge-
nomen , een der fchoonfte Gebouwen in het

(*) Vóór die inrichting waren de Inwoonders deezer
fireeken verpligt hunne gefchillen te Abo te brengen.
Naa mij, zo goed ik kon , onderricht te hebben wegens
de Regtsbediening deezes Geregtshofs, bevind ik dat 'er
thans een derde regtszaaken meer plaats vinden, dan
toen het volk verpligt was de Regtsvorderingen te Abo
te beginnen en voor te zetten. Dit fchijnt te bewijzen
dat Geregtshoven en Regtsgeleerden, de Regtsgedingen
vermenigvuldigen, even gelijk men zegt dat de veelheid
der Aruen het aantal der zieken doet toenemen.

D 2
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Koningrijk. Men leest op de lijst dit op-
fchrifc:

GUSTAVUS 111. R- S. ANNO IMPERII XII EXTRUXI

THEMEDIQUE DICAVIT. (*)

Ten Westen is een open plein, drie hon-
derd voeten breed, zes honderd en vijf en
zestig lang, de Markt van gustavus gehee-
ten, van 't welke, tegen over den voorgevel,
een laan loopt, met vier rijen boomen aan
wederzijden, drie honderd voeten wijd en vijf-
tien honderd voeten lang. Rondsom de markt-
plaats zijn de huizen voor de Leden van het
Geregtshof, in een zeer goeden fmaak ge-
bouwd. De Inwoonders hebben, ten cieraad
der Stad, laanen beginnen te planten aan het
oost-, noord- en zuidzijde van het hek, het
geen het Gebouw influit.

De Stad Wafa is in een zeer bloeienden ftaat,
zo ten aanziene van de daaglijkfche uitbreiding
des koophandels, als van het aantal der fteeds
toeneemende gemakken. Zo als dezelve thans
gelegen is beflaat ze vier duizend acht hon-

(*) gustavus DE 111. K. v. Z. heeft dit Gebouw, in
hit Xll.de jaar zijner Regeeringe ge/licht, en ThemiS
toegeheiligd.
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derd roeden in de lengte , duizend in de
breedte, en behelst zeventien ftraten; zeven
van dezelve loopen van het noorden naa het
zuiden, en fnijden de andere rechthoekig. De
(traaten zijn alle recht en niet te naauw. Hier
is een Kerk, welke behoort aan de Stad en
de Parochie van Mustafaari; als mede eene
School en Gasthuis. De begraafplaats is eene
nette hooggelegene vlakte, op een vierde mijls
afftand van de Stad, Behalven het hooge Ge-
regtshof, 't welk beftaat uit de Burgemeesters
en Raadsheeren, is 'er een minder Geregtshof,
het eenige in dit Gouvernement.

De handel deezer Stad met vreemde volken
is vrij aanzienlijk. De voornaamfte artijkelen
van uitvoer zijn teer, pek, ribben en deelen,
welke zij na Stokholm zenden, als mede rog-
ge, boter, flachtvee, bovenal runderen, traan

van zeehonden, huiden, talk , enz. Schepen,
meest van vuuren hout gemaakt, werden hier
op de koop gebouwd. Te Waza heeft men
ook een jaarmarkt of kermis, op den vier en
twintigften van Augustus, doch dezelve, heeft
niet veel te beduiden.

Onder de (lichtingen ten algemeenen nutte,
mag geteld worden een Apotheek, een Tuin
met planten in de geneeskunde gebruiklijk.

D 3 Men
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Men heeft 'er een Lakenfabriek, een Tabaks-
fpinnerij en een beplanting van dat kruid, wel
eens befchreven, als de bederver van de zeden
der menfchen en van hunne gezondheid (*),
drie taanderijen, een kookerij van zeehonden-
traan , twee verwerijen, en één gebouw om
pek te kooken.

De oude Haven valt moeilijk in te komen;
doch 'er is eene nieuwe gemaakt, eene mijl
van de voorgaande afgelegen; die veel gefchik*
ter legplaats oplevert. In 't Jaar 1749 wer-
den 'er zes Schepen tot buitenlandfchen, en
drie tot binnenlandfchen handel gebruikt.

Ten Jaare 1790 beftondt Wafa uit drie hon-
derd en vier en tachtig huizen, en gebouwen,
vier honderd vijf en vijftig huisgezinnen, elf
honderd en vijf en zestig burgers die belastin-
gen betaalden, of tusfehen de vijftien en zes-
tien jaaren oud. Het getal der mannen be-
droeg in 't geheel twee duizend één honderd
en zes en zeventig. De Stad is gehouden ne-
gen Matroozen aan de Koninglijke Zeemagt
te leeveren. De inkomften van her Zeetolhuis

(*) Zo fchreef jacobus de I. Koning van Engeland,
over de Tabak. Welk een ongerijmd begrip is 'er ,of
ket heeft Schrijvers te zijner verdeediginge I
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bedroegen, in het Jaar 1784 achttien honderd
en vijftien Rijksdaalers.

In de nabuurfchap van deeze Stad ontfpringt
een Mineraal water, gustavu's Wel gehee-
ten, naar den tegenwoordigen Kroonprins. Het
werd eerst ontdekt in het Jaar 1750. Zints
de Koninglijke Regtbank hier is opgericht,
is 'er, op bevel zijner Majefteit, een nieuwen
weg aangelegd, welke loopt door de Paro-
chien Happo, Atajauoi, Saurejavoi, en van
Haukas na Cuopio, een Stad van Savolax

Onze pligtpleegingen bij den Voorzitter en
Bevelhebber gemaakt hebbende, werden wij
terflond te eeten gevraagd. Zij hadden zich
bevlijtigd om met ons de voornaamfle lieden
van Wafa te noodigen. Zij onthaalden ons
heerlijk , en in den eigenften omflachtigen
fmaak als wij te Stokholm ondervonden had-
den; want hier, even als in andere Landen,
zien de mindere Steden op de Hoofdflad, en
poogen de zeden daar van te volgen.

Het fchèen mij een droom hier eene Dame
te ontmoeten zo kundig, zo befchaafd, als wij
de Egtgenoot van den Voorzitter des Geregts-
hofs vonden. Zij verflondt Italiaansch en
Frarisch, en hadt fmaak voor de fchoonheden
onzer beste Italiaanfche Dichteren.

D 4 Ik
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Ik trof, ten huize van den Voorzitter, een

kundig en zeer fpraakzaam Geestlijken aan. Wij
hadden een breed gefprek over de Finlanders ,
en bijzonder over hunne Dichtkunde, hij deelde
mij eene menigte belangrijke bijzonderheden
mede. Van linn^eus fpreekende, dien hij
te Upfal zeer wel gekend hadt, hadt hij veel
ten laste van het character deezes grooten

Natuurkenners; en weidde bijzonder
Uit over de trotschheid, welke die groote Man
op eene allerwalchlijkfle wijze liet doorflraa-
len. Hij verhaalde mij eene en andere bijzon-
derheid, tot fterke proeven van die zwakheid
ftrekkende. Eene Dame uit de omflreeken van
Upfal , en die nooit buiten dat grondgebied
geweest was, vervoegde zich bij een Vriend
van linn.s:us om een aanbevelings brief, ten

einde kennis te maaken met een Heer van die
beroemdheid, en ten zelfden tijde diens Verza-
meling te zien. De Wijsgeer ontving haar
met alle beleefdheid, en terwijl hij bezig was
met haar zijne Verzameling te laaten bezigti-
gen, werd de goede Dame dermaate vervuld
met verwondering, op het zien eener zo ver-
baazende menigte van voorwerpen, over elk
van welke linn^us iet hadt te zeggen, dat
zij zich niet kon wederhouden van, met een
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dicpgehaalde zugt , uit te roepen: Ik verwon-
der mij niet meer, dat linn^eus zo wel be-
kend is in de geheele Provincie van Upfal l
linn^us, die in flede van de geheele Provin-
cie van Upfal, verwagt hadt van de geheele
Wereld te zullen hooren, vondt zich derm.aate
gebelgd, dat hij haar niet meer van zijne Ver-
zameling deedt zien, en de Dame liet vertrek-
ken, gansch verbaasd over de verandering van
gedrag, en geloofde te-flens dat haare hooge
loffpraake, de zedigheid van den Wijsgeer ge-
kwetst hadt. Op een anderen tijd, in eene
droefgeestige luim zijnde, gaf hij last, dat nie-
mand bij hem zou toegelaaten worden, en zet-

te zich in zijn nagtrok, en met den flaapmuts
op, in zijn armfloel neder. Een Officier in

Zweedfchen dienst kwam , met eenige Dames,
die een reis gedaan hadden met het bepaald
oogmerk om de Verzameling van linn^eus te

zien. De Officier werd de toegang gewei-
gerd ; doch de grilligheid van linn^eus ken-
nende , wilde hij zich door den knegt niet laa-
ten afzetten; maar floop nevens deezen heen en
tradt in de kamer waar linn^eus zat. In den
aanvang liet hij eenig ongenoegen blijken
over die indringing; de Officier leide de Da-
mes binnen, met een zeer zwellende loffpraa-

D 5 ke,
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ke, aan den doorlugtigen Wijsgeer, die het
éénig doel hunner reize was; aan den Man,
dien de geheele Wereld voor de Grootflen
hieldt , aan den Man, die de Natuur zelve
op den pijnbank gelegd hadt; ten einde zij
aan hem haare grootfte geheimen zou ontdek-
ken; enz. Terftond daar op verdween al het
ftugge van linnjEüs, en hij vertoonde zich
nimmer minzaamer en vriendlijker dan aan dcc.
zen Officier, dien hij tederlijk omhelsde, en
zijn waaren Vriend noemde. Zo boven-
maatig was linn/Eus op loftuitingen gefield,
dat hij geen bedaardheids van geest genoeg
bezat om waaren lof van vleijerij en bedrog te

onderfcheiden. De Geestlijke, die mij deeze
ftaakjes mededeelde, verklaarde, dat hij, in 't
eerst, dusdanige vernaaien niet kon gelooven;
doch van de waarheid overtuigd was , door
een zijner Vrienden, die eene zo belachlijke
loffpraake van linnjeus opftelde, dat een kind
dezelve voor een fchimp en fmaadreden zou
gehouden hebben. Dezelve beftondt uit de
zwellende bewoordingen in de middel eeuwen
gebruiklijk, of was geheel in den Afatifchen
ftijl; hij noemde hem, de Zon der Plantkun-
digen, den Jupiter der Geleerden, den Ge-
heimfchr ijver der Natuur, der Oceaan, der
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Ifetenfchappen ; een wandelenden berg van Ge-
leerdheid, en voegde 'er meer andere foort-
gelijke benaamingen nevens, linn^eus, wel
verre van eenig misnoegen te gevoelen of te

betoonen over deeze buitenfpoorige en belach-
lijke benaamingen, ftuitte den Lofredenaar, bij
elke uitdrukking, hem omhelzendey hem zijn
besten Vriend noemende.

De Bevelhebber noodigde ons, den volgen-
den dag, ten maaltijde. Over tafel over de huis-
houding fpreekende, moest het gezelfchap toe-
ftemmen, dat Wafa de goedkoopfte plaats was,
waar men koq woonen. Een Houtfnip, die in
Stokholm twee en dertig Zweedfche Schellin-
gen kost, koopt men te Wafa voor vier. De
prijs van een Waterkwartel te Stokhohn_A&
twaalf Zweedfche Schellingen, hier geeft men
twee Schellingen voor het paar. Brandhout
kost niet meer dan de moeite van 't zelve te

doen hakken. De Geestrijke zeide dat hij,
voor drie Rijksdaalers, alle dagen, geduurende
acht maanden van het jaar, zonder ophouden,
vuur in zijn kamer hadt.

De Voorzitter is de eerde perfoon in Wafa,
fchoon hij , daar zijne wedde, in papier of rijks-
geld betaald werdt, omtrent duizend Rijksdaa-
lers minder hadt, dan de Bevelhebber, wiens
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inkomen beflaat uit het geen het land voort-

brengt, waar door hij geregeld op een jaarlijks
inkomen van twee duizend en vier honderd
Rijksdaalers kon Haat maaken; een fom meer
dan genoeg om hem, als een zeer groot Heer,
te doen leeven, op eene zo zeer goedkoope
plaats.
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ZEVENTIENDE HOOFDSTUK

Vertrek van Wafa — Ongemakken van de.
Reis over het Ijs — Komst te Gamla Carle-
by — Berigt van die Stad — Voortzetting
van de Reis; nieuwe zwaarigheden, uit het
Ijs ontftaande — Verflag van Brakeftad —Aankomst te Uleaborg.

INaardemaal het reizen met de fleede , in
dit verre gevorderd jaargetijde, hoogst moei-
lijk wordt, voorzagen wij een zeer lastigen
en verdrietigen weg te zullen moeten afleg-
gen van Wafa na Uleaborg. De Bevelhebber
van Wafa, gaf zich zeer veel moeite om ons
den weg aan te wijzen, langs welken wij het
meerendeel van de reis over het Ijs zouden
kunnen afleggen; ten zelfden tijde gaf hij last,
bij welken de Boeren, in de flreeken, waar wij
Honden door te trekken, bevolen werden ons
van paarden te voorzien, door de geheele uit-
geftrektheid van zijn Bevelhebberfchap. Dee-
ze last was een bijkomend bewijs van de ver-
pligtende oplettenheid, welke wij van zijnent
vvege, in zo veele gevallen, geduurende ons
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verblijf, ontvangen hadden. Dan zij gaven
ons, bij de volvoering, dat voordeel niet, 't
geen wij reden gehad hadden te verwagten:
want de Boeren, in deeze ftreeken, zijn ge-
heel niet gewoon reizigers te geleiden , en
ontbeeren veele dingen daar toe noodig. Hun-
ne fleeden zijn flegt gemaakt; zij zijn zeer
langzaam in het infpannen hunner paarden, en
hebben geen genoegzaamen voorraad; wij wa-
ren, uit dien hoofde, fteeds genoodzaakt eeni-
ge uuren te wagten eer zij het noodige tot
het voortzetten onzer reize bij een hadden.

De reis van Wafa na Uleaborg is omtrent
honderd en negentig Engelfche Mijlen wegs.
Wij zetten onzen tocht voort langs de Kust,
trekkende over rivieren, door bofchen, en
armen der zee, en bevonden ons bij wijlen,
op eenen verren afftand van den oever. Dee-
ze geheele groote ftreek lands is vlak, en
heeft overvloed van vuuren- en pijnboomen ,
van eene verbaazende grootte. De kusten zijn
bloot en fteenagtig, zij vertoonen rotzen ,
klippen, en inhammen , zonder het minde
zweemzel van groeij. Op weg zijnde fpoeden
wij goed voort; doch de wijze van reizen ,
welke wij hadden moeten omhelzen, verveel-
de ons ten hoogden. Eer wij te Gamla Car-
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leby kwamen, zagen wij op zee twee fregat-
ten, en kort daar op vier of vijf koopvaar-
dijfchepen,' door het Ijs opgehouden, en die
genoodzaakt waren den winter, in deeze dree-
ken , door te brengen.

Gamla Carleby is eene tamelijk goede Stad,
gelegen in een kleinen zeeboezem , en drijft
eenigen handel. Dezelve ligt honderd en zes
en veertig Zweedfche Mijlen van Stokholm ,
indien men den gewoonen weg na Tornea
neemt, vijf en vijftig van Abo en veertien van
Wafa. Deeze Stad werd, in den Jaare 1620
aangelegd door gustavus adolphus, die aan
dezelve zekere voorregten fchonk , welke, zints
dien tijd, aan de Inwoonders, op onderfcheide
tijden, verzekerd zijn. De Stad is geregeld ge-
bouwd; vijf draaten zijn 'er in de lengte en vijf
in de breedte, elk zestig voeten wijd. Men ziet
'er twee honderd en veertien huizen of plaat-
zen tot huizen gefchikt. In 't Jaar 1790 tel-
de men hier één en dertig kooplieden, drie
honderd en acht en twintig huisgezinnen, acht
honderd en zeven en twintig perfoonen, die
fchattingen betaalden; en het geheele getal
der Inwoonderen beliep één duizend drie hon-
derd en zeven en zestig. De Stad heeft eene
Kerk van hout gebouwd, ten diende der In-
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wooneren, en de Begraafplaats is buiten de
Stad gelegen.

De Haven is, uit hoofde van eén zandbank
aan den ingang, oninvaarbaar voor zwaare en
diepgaande Schepen, de diepte haak niet meer
dan twaalf of dertien voeten: waarom groote
Schepen op de reede moeten laaden en los-
fen; het is echter te hoopen, dat deeze on-
gelegenheid fpoedig zal weggenomen worden.
De Stad heeft ook eene laadplaats in de Pa-
rochie Kalajoki, met een dok, en drijft der-
ken handel in Schepen op de koop gebouwd,
in fchors, deelen, boter, talk, en hop. Men
hadt 'er, in 't Jaar 1794, veertien Schepen,
(met elkander duizend vijf honderd en zes en
dertig tonnen laadende,) dertien deezer waren
voor buitenlandfchen handel bedemd. Zij voe-
ren uit omtrent duizend acht honderd tonnen
teer, een duizend vijf honderd tonnen pek,
tusfcheu de drie en vier honderd dozijn plan-
ken, twee duizend ponden boter, twee hon-
derd en drie en zeventig quintalen talk, negen
honderd vaten koorn enz. De binnenlandfche
tollen bragten, in 't Jaar 1781, op omtrent
twee duizend één honderd en vijf en twintig
Rijksdaalers; en die van het Zeeweezen, twee
duizend en zeven en twintig dukken van die
munte. De
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tabak en maaken die ten gebruike gereed; zij be-
vlijtigen zich ook in andere vakken; zij kwee-
ken aardappelen, zaai jen rogge en gerst; zij heb-
ben omtrent drie honderd acres bouwland onder
handen. Niet verre van de dad is een katoen-
drukkerij , een huis om pek te branden, een pak-
huis voor teer, en een zaag-molen nabij den
mond van de rivier Kalajoki. De Regeering be-
ftaat uit één Burgemeester en zes Raadsheeren.
Omtrent op een mijl afflands van Carleby zijn
eenige bronnen, die mineraal water opleeveren.

Van Gamla Carleby zetten wij onze reis
over het ijs voort, en ondervonden eene nieuwe
aandoening, bijzonder eigen aan deeze wijze
van reizen. Wij hebben te vooren waargeno-
men , dat de vorst hier zo derk is, dat dezel-
ve de zee dremt in de golvende beweeging.
De zon, met het vorderend jaargetijde, meer-
der kragts krijgende, doet het ijs op de op-
pervlakte aanmerkelijk fmelten. Het water op
deeze wijze, over dag voortgebragt, en verza-
meld in holligheden of fpleeten, vormt kleine
plasfen van meerder en minder uitgebreidheids;
deeze moesten wij met onze fleeden overtrek-
ken. Daar dezelve van eene vrij groote diepte
in het midden waren, daalden wij nu en dan

11. Deel. E ne-
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nederwaards, niet weetende wanneer dit zon
ophouden, ja of wij, langs dien weg, niet tot
den bodem des oceaans zouden zinken. De
onverfchrokkenheid of liever onverfchilligheid,
waar mede de Finlander over die plaatzen heen
reedt, bemoedigde ons een weinig; maar de her-
denking, dat wij ons op zee bevonden, en zien-
de dat het water in onze fleede kwam, verwek-
te zulks in den aanvange fchrik, en deedt eene
onaangenaame gewaarwording ons bijblijven.

In zeer koude nagten, welke men in dit
jaargetijde veel heeft, vormt zich een korst
van ijs over die groote plasfen; zo dat het wa-
ter tusfehen twee ijsplaaten wordt ingefloo-
ten. In dit geval zal de fleede, over de bo-
yenijskorst gaande, welke doorgaans zeer ligt-
breekbaar is, dezelve doen fplijten, en in 't
water geraaken, 't welk aan alle zijden opbor-
relt; dit houdt aan tot men op de tweede
ijslaage komt. Die onverwagte val baart eene
fchrikwekkende aandoening; en, hoewel 'er
zeldzaam meer dan twee voeten afflands is tus-
fehen de eene ijslaage en de andere, is nogthans
het gezigt van het water, en het trappen van
het paard door 't zelve, hoogst onthutzend.

Op onze reis over het ijs, troffen wij vis-
fchers aan, die met den hoek en aas vischten:
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zij hielden zomtijds dil, en vermaakten ons met

den gevangen visch te laaten kijken. De figuur,
welke zij maakten, was voor ons eene groote
zeldzaamheid. Zij gleiden over het ijs, op lan-
ge houten fchaatzen, en fchuiven zich voort

met een dok, dien zij in de hand houden. De
fnelheid van den voortgang, dien zij maaken,
is bijkans ongelooflijk, en de wonderbaare fchie-
lijkheid van de beweeging in hunne lichaamen
zonder de minde bemerkbaare beweeging in de
beenen, (want zij bedienen zich alleen van
hunne armen,) vormt een allervreemdst gezigt
voor elk, die deeze visfchers voor de eerde
maal aanfchouwt. Wanneer zij met visfchen
bezig zijn, leeveren zij eene aartige vertooning
op, uit hoofde van het vreemde, 't welk zich
in alle de voorwerpen laat zien. Zij voeren
met zich een fmal driehoekig zeil, 't geen zij,
wanneer zij lang op het ijs moeten blijven,
opzetten en uitfpreiden, om zich tegen den
wind te befchutcen. Het ijs doorgehakt heb-
bende met een bijl, die een gedeelte van hun
toedel uitmaakt, werpen zij den hoek in zee,
ter diepte van omtrent dertig voeten. Indien
de koude vrij derk is, zijn zij genoodzaakt,
fteeds in het water van de gemaakte opening
te roeren, om het toevriezen te voorkomen.

E a Wij
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Wij waren ooggetuigen van verfcheide geluk-
kige nederlaatingen der hoeken deezer visfche-
ren, en wij verlieten hun niet, zonder van hun
eenigen visch voor ons gekogt te hebben. Be-
geerende te beproeven, of wij, met hunne
houten fchaatzen of loopers, over het ijs kon-
den gaan, fchonken wij geen gering vermaak
aan deeze goede lieden, door de ongevallige
wijze op welke wij ons daar van bedienden,
zo wel als door verfcheide keeren te vallen, 't
geen verlustigender was voor de aanfchouwers
dan vermaaklijk voor de verrigters dier kunde.

Men ontmoet, in deeze dreeken, menigmaal
't geen men ijsbraaken zou mogen heeten, die
eene zeldzaame en fchilderagtige vertooning
verfchaffen, zomtijds gelijkende op de ruïnen
van een oud kasteel. De oorzaak van deeze
ijsbraaken zijn de klippen, welke men, ter
diepte van eenige voeten, onder de oppervlakte
des waters vindt. Geduurende de heerfchappij
van drenge koude, bevriest het water dik-
wijls ter dikte van drie en meerder voeten;
de hoogte der zee vermindert diensvolgens, en
daalt naar gelange der dikte van het gevorm-
de ijs. Als dan worden deeze fchotzen top-
zwaar, en breeken de zamemhegting van het
ijs; deeze afgebrooken ftukken maaken duizend
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ongeregelde gedaanten. Het is hoogstgevaarlijk
het ijs, in deeze flreeken, geduurende den nagt,
over te trekken, zonder het kompas gedadig
in de hand te hebben, en zelfs daar mede is
men niet altoos veilig. De reiziger vindt zich
menigmaal geduit door deeze hinderpaalen; dik-
wijls verliest hij de kust uit het oog, terwijl
de witheid der fneeuw zijne oogen verbijstert,
en het ten uiterden moeilijk maakt, het fpoor
der fleeden, die voorgegaan zijn, te onderken-
nen; hij is hier door in geen gering gevaar
van den weg te misfen, en eene andere rich-
ting te neemen, welke hem ver weg kan voe-
ren in deeze ijs - woestijn: een ongeluk dat
ons meermaalen dan eens overkwam.

Ik heb geene melding gemaakt van Brahe-
fiad, eene kleine flad, welke wij op den weg
voorbijtoogen: dewijl ik zulks, op dien tijd,
van niet veel'belangs rekende. Ik zal 'er hier,
nogthans, eenig verflag van geeven. Deeze
ftad is een ftapelflad, en gelegen op 64 gr.
en 43 min. breedte, in de baljuadie en parochie
van Salo, honderd en vijf en dertig en een
halve mijl van Stokholm, als men den gewoo-
nen noorder weg neemt (*); negen en zestig

(*) Welke looprlangs denBotbnifchen golf tot Tornen.
E 3



REIZEN DOOR70
mijlen van Abo, acht en een half van Ulea-
borg en dertig van Wafa. Dezelve ligt aan
den Bothnifchen Golf, boven aan een baaij, ge-
vormd door twee fchrereilanden; de dad zelve
is op het vasteland gebouwd. Zij werd ge-
grondvest door Graaf peter brahe , die deeze
ligging als bijzonder gefchikt voor den handel
befchouwde. Hij kreeg door aankoop de dad
in eigendom; in December van het jaar 1649
verzorgde hij dezelve zekere voorregten; zij
werd in 165a naar zijn naam genoemd. De
verleende voorregten werden aan de dad be-
vestigd in de jaaren 1651, 1652 en 1680; de
laatde en belangrijkde voorregtsbrief, waar bij
dezelve voor een dapelftad verklaard wordt, en
geregtigd om buitenlandfchen handel te drijven
is getekend op den zevenden van April des
jaars 179 1. Het wapen der ftad is een ge-
deelte van het wapenfchild der Familie van
brahe, naamlijk een Paard en Man met een
Lans en Helm. De haven was voorheen goed
en gemaklijk; doch thans derwijze door mod-
der vervuild, dat alleen kleine fchepen daar te
regt kunnen, of groote flegts half gelaaden.
De fchepen gaan ten anker aan den mond der
haven, een vierde mijls van de marktplaats.

De handel deezer ftad beflaat in pek, teer,
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talk, boter, huiden, pelterijen, en eene kleine
hoeveelheid falm en anderen visch. De uit-
voer, eenige jaaren vóór 1792 was gemiddeld
veertien duizend vier honderd en vier en veer-
tig vaten teer, tien duizend quintalen boter,
duizend vijf honderd een en zeventig quintalen
talk. De handel in geflacht vleesch was, ten

eenigen tijde, zeer groot, als mede in inge-
legde bezien van den Rubus Chumamorus ,
een bezie eigen aan Zweeden. Zij voert ook
hout en planken ter fcheepsbouw uit, gezaagd
door een molen aan de rivier Pyhajoki. —-
De aanvoer van buiten bedaat in zout; de
dad draagt altoos zorge om deeds een voorraad
van duizend en acht honderd tonnen te hebben.
In het jaar 1794 hadt de dad veertien fche-
pen, die met elkander duizend en vijf en vijf-
tig tonnen konden laaden: van deeze worden
'er nu eens vier, dan eens zes, tot buitenland-
fchen koophandel gebruikt. 'Er is een touw-
flaagerij en een katoenfpinnerij genoegzaam tot
eigen gebruik. Men vangt 'er veel visch.

Slegts een zeer klein grondgebied behoort
aan deeze Had. In 't jaar 1790 was het getal
der inwooneren zeven honderd drie en zestig;
van de vijf honderd en veertig die fchattingen
betaalden, waren 'er acht en twintig kooplie-

E 4 den,
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den, en twee en dertig burgers. Het getal
der huizen bedroeg in 1799 honderd vier en
twintig, bewoond door twee honderd en vijf
en twintig huisgezinnen; de fchatting betaa-
lende lieden waren vijf honderd en twee en
zeventig. De tollen in het zee -tolhuis ten jaa-
re 1791 betaald, bedroegen iets meer dan dui-
zend en vijf en twintig Rijksdaalders. Digt bij
de flad is een pekmaakerij en een pakhuis voor
teer, daarenboven is 'er nog een pekfabriek te

Pyhajoki. De inwooners worden van melk ver-
zorgd uit de parochie van Pyhajoki en Kulajoki.

Op den zevenden van April kwamen wij
te Uleaborg, waar wij, niet verre van het
ftadhuis eene draaglijke herberg vonden, de
éénige in die plaats. Wanneer wij 's avonds te
bedde gegaan waren, werden wij verrast door
een voorval, 't geen ons zeer vreemd toe-

feheen in een land, op zo hooge noorder
breedte gelegen. Ik heb, zints lang, de ge-
vaarlijke gewoonte gehad, om, eer ik tot flaa-
pen gaa liggen, een half uur te leezen. Op
dien avond las ik in ariosto. Mij dagt dat
ik drie maal op het venfler van onze kamer,
die gelijks gronds was, hoorde tikken. Ik
floeg 'er de eerde, ja ook de tweede reis geen
agt op. Het voor de derde keer hoorende
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herhaalen, begon ik te denken dat het iets
beduidde; maar, dewijl ik in ariosto las, be-
gon ik te twijfelen of het niet enkel een wer-
king der verbeelding was, misfchien verhit
door het leezen diens dichters. Dan de vier-
de keer was 'er geen fchaduw van twijfel of
'er was iemand die aan het venfter klopte;
maar om tegen alle verbeelding mij des te méér
verzekerd te houden, maakte ik mijn reisgenoot
wakker, die in 't zelfde vertrek, in een ander
bedde fliep. Hem gezegd hebbende wat ik mij
verbeeldde te hooren, verzogt ik hem te luiste-
ren, of hij geen geraas buiten aan de venfter
vernam. Het driemaal kloppenjwerd herhaald,
en ging vergezeld met eene dem, die iets on-
verdaanbaars prevelde. Ik dond op, deedt mij-
ne pels aan, vatte mijne pidoolen op, ging ter

kamer uit, om te zien wat 'er van was. Dan
hoe groot was mijne verwondering! Het was
een fchoon meisje, die mij een voorflag deedt.
Ik lag mijne pidoolen af.... Wat gebeurde
'er vervolgens? Ter beantwoording van zulk
een vraagftuk verwijst ariosto doorgaans tot
een ander gezang; maar, ter oplosfing hier van,
laat ik den leezer gisfen, wat hem zelven, in
zulke omftandigheden misfchien zou overgeko-
men weezen.

E 5 ACHT-
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ACHTTIENDE HOOFDSTUK.

Verflag van Uleaborg. Ligging, Volkrijk'
heid en Handel. Mineraale Bronnen niet ver-
re van Uleaborg — De grond omftreeks deeze
Stad, en de Voortbrengzels der Mijnen — De
Lugtsgefteldheid, de Jaargetijden, de Groeij
en de Dieren.

Cy leaborg is eene Stapelftad, op 63 graaden
noorder breedte gelegen. Carel de IX. ver-
hief ze tot dien ftand, in den jaare 1605. Daar
zijn twee tolhuizen, een voor het land, en
een voor de zee; twee pleinen, zestien ftraa-
ten, in kwartieren verdeeld. De bevolking
wordt op omtrent drie duizend acht honderd
zielen begroot. Men voert 'er jaarlijks uit,
dertig duizend tonnen teer, drie duizend ton-
nen pek, dertig duizend tonnen boter, zeven-
tig duizend tonnen talk, twee duizend tonnen
falm, vier rduizend tonnen gedroogden visch,
drie honderd tonnen met eene bijzondere foort
van haring, zes honderd douzijn planken.
De ingevoerde goederen van buiten 's lands zijn
wijn en olij, en heeft met elkander niet veel
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te beduiden; dan de jaarlijkfche invoer van
zout bedraagt door een genomen ten meesten
tien duizend tonnen: het wordt uit de Mid-
dellandfche Zee , en bijzonder uit Spanje , her-
waards gebragt.

Twee houtzaag-, twee koorn- en drie vol-
molens treft men te deezer ftede aan ; een ta-

baksfpinnerij, en drie verwerijen. De ftads
inkomften bedraagen jaarlijks acht duizend Rijks-
daalers. Uleaborg zendt 's jaarlijks vier fche-
pen na de Middellandfche Zee, die met ver-
fcheide waaren; doch voornaamlijk zout, te-

rug komen. Behalven deeze zijn 'er andere
fchepen, die op vragt vaaren.

Op de eilanden, aan den mond der riviere,
zijn twee of drie fcheepstimmerwerven ; waar
men 'sjaarlijks omtrent zes fchepen van onder-
fcheide grootte bouwt. De haven van Ulea-
borg is zeer flegt; de fchepen moeten, omtrent

twee Engelfche mijlen van de dad, op de reede
blijven, en door het behulp van ligters laaden
en losten. De reede zelve wordt, van jaar
tot jaar, meer en meer opgevuld met zand
en gruis.

In 't jaar 1600 werd Uleaborg bezogt door
carel den IX; in 1618 door gustavus adol-

phus; in 1694 door carel den XI; en in 't
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jaar 1752 door adolphus frederik. Deeze
ftad leedt verfcheide aanvallen der Rusfen, als
in de jaaren 1498, 1517, 1589 en 1592. In
de jaaren 1714 en 1743 moest dezelve veel
ftrengheids van deeze invallers verdraagen, en
ging bijkans geheel te onder.

Daar zijn te Uleaborg eenige Mineraale bron-
nen ; zieken komen herwaards om de wateren
te gebruiken. In 't jaar 1799 bevonden zich
onder deezen flegts drie of vier vreemdelingen.
Dit getal, vergeleeken met de menigte, die na
Spa, en andere Mineraale bronnen, elders trek-
ken, doet deeze plaats, als een Bronplaats aan-
gemerkt, niet zeer uitdeêken (*).

De rivier Ulea, op welker oevers de dad
gelegen is, droomt met veel gewelds; het be-
vaaren van dezelve is zeer gevaarlijk. De koop-
vaardijfchepen, die uit deeze rivier na zee

(*) De eigenfchappen van het Mineraal water te Ulea-
horg. Een glas van honderd cubiq duimen, bevat

Sal digeltivum leu Alkali vegetabile . I. o.
Alkali minerale . . . 5. 7.
Galx vitriolata . . . . o. 8.
Calx aé'rata . . . 1. 9.
Ferrum . . . . 1. 2.

Terra ülicea . . . 1. 7.
Waar bij gevoegd moeten worden twaalf cubiq duimen
Kool-zuur, en tien Lever-lugt.
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gaan, krijgen lootzen, door het Landsbeftuur
betaald en aangefteld. Geen der Finlandfche
boeren ftaat het vrij, zonder die bijzondere
aanftelling, te lootzen. Dit gefchiedt om de
veelvuldige ongelukken te voorkomen, welke
op deeze rivier voorvielen, daar de Icheeps-
booten omfloegen, en het volk verdronk. Zo
groot is de fnelheid, waar mede de fchepen
deeze rivier afvaaren, dat zij doorgaans zes
Engelfche mijlen, in twintig minuten afleggen.

De Salmvisfcherij is hier zeer aanmerkelijk;
ook wordt de falm van Uleaborg te Stokholm.
voor hooger prijs verkogt, dan die uit eenige
andere plaats komt. Van falm fpreekende,
zal mijn leezer mij wel willen toeftaan een ge-
val te vermelden, zo waar als zonderling.
Een Heer van Uleaborg ging van daar ter zee
na Stokholm: op zijne thuis reize, liet de
fcheepsjongen, die zijn tafelbord naa het eeten
afwiesch, een zilveren lepel in zee vallen; een
voorbijzwemmende falm flokte dien lepel in.
Daags daar op volgende zwom die falm de
rivier op na Uleaborg, en werd door een vis-
fcher gevangen. De visfcher ging dien lepel
verkoopen bij een zilverfmit, die, den daar op
gefneeden naam kennende, onmiddelijk den le-
pel aan de huisvrouw van dien heer bragt.
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De juffrouw, die geene tijding van haaren man,
zints diens vertrek van Uleaborg ontvangen
hadt, was zeer ontdeld, vast in het denkbeeld,
dat haar man op zee verongelukt zou weezen:
en dit denkbeeld kreeg te meer waarfchijn-
lijkheids: dewijl zijne wederkomst vertraagd
was door tegenwinden. In 't einde vertroostte

de heer door zijne thuiskomst de bedroefde
vrouw, en vermaakte haar met de vertelling
van de wijze waar op hij den lepel verloo-
ren hadt.

Wat den grond, in den omtrek van Ulea-
borg betreft, deeze is, in eenige opzigten on-
derfcheiden; doch in 't algemeen zandig. In
de valeijen, aan de kanten der beekjes, en aan
de oevers van de rivier Ulea, is eenige aarde
te vinden; doch in zo geringe hoeveelheid dat
dezelve naauwlijks opmerking verdient. Indien
men elders eenige ontdekt, is dezelve afge-
fpoeld van de digtbijgelegene heuvelen, of wordt
gevonden op den grond, waar voorheen boe-
ren-wooningen donden. Mergel (de Creta
argillacea fsfili-friabilis. linn.) is, zo verre
ik weet, in deeze dreeken niet te vinden; noch
ook kalk of kalk-aarde; doch kalkdeen heeft
men aangetroffen in de Parochien van Kemi
Muhos, Paldamo en Fijao. In Padesjerfoi heeft
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men een koper-mijn ontdekt, welke thans be-
werkt wordt. De erts is Pyrites ferreo-cu-
preus. linn. Op verfcheide plaatzen daar om-
ftreeks, boven al in de Parochien van Palda-
mo en Sotkamo is ijzer - aarde of oker. De
boeren maaken, zonder eenige hulp van vreem-
den , voor zich zelven zulk goed ijzer en Haal,
als zij noodig hebben. De Heer julin (*)
bragt van Sotkamo, en heeft in zijn kabinet
derke bloed -deen-ertz met krystal; deeze vindt
men ook te Kemi. Aan den zeekant van Ke-
mi, digt bij Paldamo en Kafoki, treft men
een gL-oote hoeveelheid zwart zand aan, met

ijzer gemengd. Op eenige plaatzen, niet verre
van Kemi, Sotkamo, Kufamo en Paldamo is
eene foort van Leij, de Schistus ardefia. linn.

door de Delfdofkundigen, zo ik meen, gerang-
fchikt onder het geflacht van de Ardefia tegu-
laris. Deeze Leij is egter niet goed om 'er
huizen mede te dekken. De allergemeende
foort bedaat uit zand door klei aaneengehegt,
of een mengzel van klei en quartz.

Behalven de gvaauwe en roode Granit, hier
de allergemeende deen, vindt men 'er rood-
agtige en heldere Quartz, Vuurdeen, Fekfpar

(*) Deeze lieer zal ik vervolgens nader doen kennen.
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en Rotskrystal, of het Nitrum quartzofunt
aqueum linn. Zwarte Shorl, (JSchoerlum ni-
grum (*),) doet zich op in weinige plekken
nabij Sotkamo en Reövanjemi; in de nabuur-
fchap van de dad beneden de zand-banken, en
op de oevers der meiren. Klei heeft de over-
hand in de Parochien van Kemi, Paldamo en
Sotkamo. Men ontmoet den deen, door lm

NiEUs befchreeven Saxurn micaceum fisfele ci-
nereum,atomis interflinctis quartzofis micaceis-
que, van verfcheidenerlei kleuren; doch meest
donker graauw, als mede den Talcum ollare
van linn-eus. In Pudesjervi en Sotkamo, bij
het dorp Ristiarfoi, en in de Parochie van
Paldamo kan men Molen-deenen bekomen,
die uit goeden Zand-deen bedaan. Omtrent
twee mijlen van Uleaborg vindt men, langs den
gemeenen weg , de welbekende Rapakivi , vol-
gens kirwan , een mengzel van feltfpar en
mica; de kleur is bruin, of donkeragtig rood;
aan de lugt blootgedeld valt dezelve in duk-
ken; doch dit is alleen het geval als de mica
in de zamendelling de overhand heeft. De
Heer kirwan voegt 'er bij, dat, wanneer de
feltfpar het grootfte gedeelte der bedanddeelen

(*) Zie retzics Mineralogia, genus Scboerlum.
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Uitmaakt, dit een duurzaame deen wordt in Ita*
Jie, bekend onder den naam van Granitone (*).

Daar is geen groote keten bergen digter bij
Uleaborg, dan in de landdreek ten noord-oos-
ten en oost - zuid - oost; de grond, voor het
meerendeel, laag* met doorfnijdingen, poe-
len, en moerasfen bedekt; zulks zet aan het
land, rondsom de dad, een treurig en onge-
vallig voorkomen bij. De ligging vogtig en
niet genoegzaam befchut zijnde, voelt men 'er
de uitwerkzels van de nagtvorden altoos ten
fterkden.

In het land doet zich een groóte reeks van
bergen op, die oostwaards loopen van de Hal-
defield in Tornea Lapmürk tot Pelètowaddi in
Kemi, eene grensfcheiding vormende tusfehen
Zweeden en Noorwegen, en tusfehen de Pa-
rochien Enara en Soetankyla; en, naa zich
verder zuid - oostwaards uitgeftrekt te hebben,
gaat dezelve zuidwaards door Kemi na Wüfe*
wana, door de Kerk van Kuufamo tot Sarwi'

(*) Zie kirwans Elements ofMineralogy Vol. I. p. 345.
Door linn.eus eerst genoemd Muria faxi ex mica fpa-
toque, en omfchreeven, Conflat faxo aggreggato ex fpa*
t» flavo et mica deliquefcente fub dio verfus meridiem.
In laatere uitgaven genoemd Saxurn falifct ns, en onl-

fehreeven, als Spatofum micacumqtte Jalfum fatifcenU
11. Deel F



REIZEN DOOR8a

taisfal, en van hier na Kojuretapal loopende*
maakt dezelve de grenfcheiding uit tusfehen de
Parochien van Paldamo, Sotkamo en Rusland.

Aan plaatzen, op dezelfde breedtens gele-
gen , of waar de dagen en nagten, bij de zon-
neftanden, dezelfde lengte hebben, wordt in 't
algemeen dezelfde lugtdreek toegefchreeven.
Ten aanziene van de Aardrijkskundige Lugt-
dreek van Uleaborg, komt dezelve overeen
met die van Kemi in Rusland, van Gorodok
en Kuoovatskai in Siberië, van Kaap Tfchu-
kotskoi Nos , bij de Bevrooze Zee, van St. Ja*
mes in Noord - America , van de Zuidkaap van
Groenland, van Skalholt in Tsland, en Drönt-
heim in Noorweegen.

Door de Natuurlijke Lugtdreek verdaat men
het verfchil van koude en hitte, en de gefteld-
heidheid van het weer, op verfchillendc plaat-
zen, in dezelfde jaargetijden. De voornaamde
én algemeenst werkende oorzaaken van het on-
derfcheid , in gemelde lugtftreek, zijn het langer
öf korter verblijf van de zon boven den gezigt-
einder, de rechcflandigheid of fchuinsheid der
zonneflraalen; behalven deeze zal de gedeld-
heid des dampkrings, welke de aarde omtrent

ter hoogte van tien Zweedfche (of ten naasten

bij zeventig Engelfche) mijlen omringt en die,
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flaar gelange dezelve meer of min met dam-
pen belaaden is, ook de zonneflraalen, min of
meer, onderfcheppen in derzelver komst op de
aarde. De lugtsgedeldheid wordt ook gewij-
zigd door de ligging der plaatzen op hoog-
tens of in vlaktens, na bij de zee, of diep in
't land. De zagtheid des winters in Engeland
hebbe men toe te fchrijven aan de warmte des
omringenden Oceaans, terwijl Zwuzerland,
zes graaden zuidlijker gelegen, eene veel groo-
ter maate van koude beproeft, ter oorzaake
van de plaatslijke ligging.

De zuide en zuid - zuidweste winden, na
Uleaborg waaijende over den Bothnifchen golf,
zijn, voor het meerendeel warm, naa het mid-
den van den zomer, tot in den herfst; doch
deeze zijn, vóór het midden van den zomer*
over den bevroozen golf gaande, altoos koud.
De zeer groote maate van koude, welke te
Uleaborg heerscht , moet goeddeels toege-
fchreeven worden aan de groote bosfehen ert
wildernisfen, waar in, zelfs des zomers* niet
weinig ijs overblijft. Naar gelange van de vor-
dering des landbouws* waar door water en
houtgewas worden weggeruimd, welke het ver-
warmen van den grond door de zonne verhin-
deren, mag men verwagten, dat de lugts^

F a fteh
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ftekenis, te deezer plaatze, milder en zagter
zal worden.

Uit eene vergelijking der waarneemingen te

Stokholm en te Uleaborg gedaan, blijkt het dat
de hitte, op de Thermometerfchaal van cel-

sius, ter gemiddelde hoogte een geheel jaar te
Stokholm ten naasten bij 6° boven o is, ter-

wijl dezelve te Uleaborg doorgaans daat op
i Q en 1 tienden beneden het vriespunt. Het
verfchil der lugtsgedeltenisfe te Uleaborg is
derhalven 70 en 2 tienden. In het tijdsverloop
van twintig jaaren daalde de kwik te Stokholm
zeven honderd en negen maaien tot 15 graa-
den, en éénmaal tot 40 graaden beneden het
vriespunt.

Men heeft te Uleaborg twee maanden lan-
ger winter dan te Stokolm , en een derde min-
der lente; de herfst is, op beide de plaatzen,
van omtrent denzelfden duur. Wat de verge-
lijkende lengte van den herfst aanbelangt, de-
zelve hangt niet alleen af van den vertraagen-
den loop der zonne in den herfstzonnedand;
maar meer van de zuide en zuid-weste win-
den, welke in de maanden Augustus, Septem-
ber, October, en een gedeelte van November,
heerfchen. Deeze winden, die over den Both-
nifchen golf waaijen, zijn verwarmd door het
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water, 't welk een grooter gedeelte van de
hitte behoudt dan de dampkring. Maar in te-

gendeel, des winters, wanneer de zee bevroo-
zen is, zijn de winden, uit dezelfde dreeken
waaijende, koud en guur, dit is ook de ei-
genfehap der weste en noord-weste winden.
De ooste en noord- ooste winden zijn door-
gaans warm in de lente: naardemaal deeze win-
den , naa over de Witte - zee gegaan te zijn,
meer dan dertig Zweedfche mijlen over land
komen, bedekt met houtgewas en moerasfen,
verwarmd door den invloed van de zon, en het
geen het groeiend rijk daar aan toebrengt.
Doch in den herfst zijn die eigende winden,
naa dat de moerasfen bevroozen zijn, zeer koud.

De nagtvorden in den zomer beginnen op
het einde van Augustus, en zomtijds zelfs in
Julij; als in den jaare 1795, wanneer dezelve,
©p den 25 van Julij, zeer derk was, en alle
eenigzins tedere keukengewasfen wegrukte.

Niet tegendaande de koude der lugtdreeke
tieren 'er de beesten zeer wel, en de groei
gaat hier fpoediger dan elders toe. 'Er zijn
voorbeelden, dat men graan gezaaijd en ge-
oogst heeft in den tijd van zes weeken. De
voornaamde oorzaak van dit verfchijnzel heb-
be men te zoeken in de fchoone nagten, of

F 3 lic-
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liever toe te fchrijven aan de gedadige tegen*
woordigheid der zonne.

De Heer julin, van wien ik vervolgens meer
zal moeten gewaagen, deelde mij eenige be-
langrijke waarneemingen mede, ten opzigte van
de lugtsgedekenisfe te Uleaborg, welke, mijns
oordeels, aan het einde deezes Hoofdduks,
geene onvoeglijke plaats zullen beflaan.

Eenige algemeene Tekens van Lente en Zomer
te Uleaborg , volgens eene twintigjaarige-
Waarneeming, door j. julin.

Omtrent
kaart 5 De smeltende Sneeuw begint van de daken

der huizen te druppelen.
Ari'.li. I De Sneenwvogel {Embeiïfa Nivalis L'inn.)

verlehiint.
april 25 De Wilde Ganzen en Watervogelen komen.

De llarndenetel Kapel {Popilio Urtiae Lixix.)
vertoont zich.

De Leeuwerk ( Alaada Arvenfis linn.) zingt.
De Landen worden bloot , dat is , vrij van

Sneeuw.
HlAii 5 De Witte Kwiktiaart (Motacilla Alba !.!?»>'.)

komt voor den dag, als mede
De Witltaart {Motacilla oenanta i.ix«.)

«AY 15-20 De Rivieren gaan open , het Yï smelt.
Men maakt een begin met in de Moestuinen

te planten.
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«Ai/ 25 De Boeren Zwaluw (Hirundo Urbica Li«N.)

komt.
De Koekkoek (<?l/c»/«5 <?<?«»,-«! 1.1NN.) roept.

«Air Zo De Veld daltha (Caltha Paluftris LiNN.) bloeit.
De Boomen, bij voorbeeldde Berkenboomen

schieten bladen.
rvNy 12 Zomer warmte van 12 gr. boven o.
AtiG. 10 De Nagt - vorsten beginnen.
AtiG. 20 De Oogst vangt aan. Winter Rogge, wordt

gezaaid.
sept. 25 De Berkenboom laat de bladeren vallen,

«ov. 20 riet Vs wordt flerk; en de grond met sneeuw
bedekt.

Algemeene Aanmerkingen.

I. De winter neemt een aanvang in October , en duurt
ten miuften zeven Maanden, of tot het einde van April.—>
De lente is kort van duur en met de maand Meij ten
einde. — De zomer vangt met 'Junij aan, en duurt drie
maanden. — De herfs r valt in met September en ein-
digt met die maand.

2. De grootfte Winter -koude heeft men in Janunrij,
en de grootfte Zomer, hitte doorgaans op het einde van
Julij.

3. De Gemiddelde Lugtsgefleldheid voor een geheel
jaar, indien wij uitmonfteren de tijden, wanneer de Sai-
foenen, op eene bijzondere wijze, hunnen invloed uitoe-
fenen, is omftreeks het vriespunt des Thermometers of
met andere woorden , een aanhoudende Winter.

4. De Nagt-vorften zijn zomwijlen vrij fcherp, inzon-
derheid van den 10 tot den 20 Augustus. Op den 25

F 4 >
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Julij 1785 waren verfcheide planten in de Moestuinen
door de vorst geraakt, als Aardappelen, Boonen enz.

5. Hoe kort ook de Zomer moge weezen , in dit ge-
deelte der wereld wordt het Gras en het Koorn genoeg-
zaam rijp- Men heeft voorbeelden dat het Koorn ge-
zaaijd en geheel volgroeid, in het verloop van twee eu
veertig dagen geoogst werd,



tegen over bl. 88.
UITTREKZEL UIT WEERKUNDIGE AANTEKENINGEN

gehouden onder 65" 1' 30" Noorder Breedte, door j. julin.

Graaden volgens den Thermometer van c^Lsius.

De gemiddelde hoogte des Ba-
rometers, voor een geheel Jaar
is 25 Duimen en 29 Lijnen.

De gemiddelde hoogte van het
gevallen be6ralizr duim
int Jaar: dooreen gerekend voor
de vier Saifoenen

Voor den Winter 6— o.
Voor de Lente 2 — 0.

Voor den Zomer 5— 1.

Voor den Herfst 0— 5.

De gemiddeldeLugtsgefleldheid
voor de vier Jaargetijden, twaalf
Jaaren door een gerekend, is

Winter 10 gr. koud —
Lente 6 gr. warm 1°
Zomer 15 gr. warmf
Herfst 6 gr. warm f

In deeze Tafej beduidt het te-
ken f warmte, of dat de Ther-
mometer boven het Vriespunt is.

Het teken - geeft Koude te
verstaan , of dat de Thermometer
beneden o is.

tegen over bl. S88.
UITTREKZEL UIT WE'El AANTEKENINGEN,

gehouden onder 65 ° i'3o * Noorder Breedte, door j. julin.

Graaden volgens d<:n Thermometer van celsius.

Jaaren Grootfte
Hitte f

Grootfte
Koude - [Gemiddelde

Hitte f
Gemiddelde

Koude -
Gemiddelde

Luetsge-
fteldheid.

De gemiddelde hoogte des Ba-
rometers, voor een geheel Jaar

1776 f 21° -29° t 7° -12» -o°9' is 25 Duimen en 29 Lijnen.

1777
1778

22 . 27 7
6

12 2.2 De gemiddelde hoogte van het
22 22 13 2-5 gevallenWater bedraagt 13^- duim

1779
1780

21 27 7
6

12 o 9
20 29 15 3-4

in't Jaar: dooreen gerekend voor
de vier Saifoenen

1781 20 40 6 15 3- o
1782 23 37 9 Voor den Winter 6 — o.IO o 1

1783-
1784

3i 15 2-5 Voor de Lente 2 — 0.20

17 30
7
.6 12 Voor den Zomer 5 — 1.

1.9 Voor den Herfst 0 — 5.1785
1786

25 3° 9 II t o 5
f 1.0

t 1.9
f o 9
f 1.8
t 2.7

1787
27
25

32
3i

11
21

II

IO
De gemiddeldeLugtsgefteldheid

voor de vier Jaargetijden, twaalf
1788 29 34 12 20 Jaaren door een gerekend, is
1789 30 34

28
16 20 Winter 10 gr. koud —1790 26 II 16 Lente 6 gr. warm f

Zomer 15 gr. warm f-1791 24
28

21 11 14 T3-I
t i.7
f 2.1

f 4.0

1792 33 13 19
16

Herfst 6 gr. warm f
1793 27 32 13
1794 28 24 13 IfJ In deeze Tafej beduidt het te-

1795
I79Ó

28 34 ken f warmte, of dat de Ther-
30 3i mometer boven het Vriespunt is.

1797 27 21
Het teken - geeft Koude te1798 31 3i

1799 40 verftaan, of dat de Thermometer
beneden o is.

Gemiddeld t 24°X - 3o°,6! t io*,o' - °°,9' I t o',a'
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NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

Het verblijf te Uleaborg langer, dan men
zich hadt voorgefleld — Reden daar van —
Belangrijke Perfoonen gedagt — Keurige Proe-
ven met het Dierlijk Magnetismus — Beden-
hingen over de zeldzaame Verfchijnzels daar
door voortgebragt — Voordeden aan het Ver-
blijf in kleine Landfleden verknogt — Gast-
vrijheid te Uleaborg — Aart der Verkee-
ring te dier Stede —■ Zonderlinge wijze om
Agting en Vritndfchap aan eerf Vreemdeling
te betoonen.

\_)ns eerfte oogmerk was te Uleaborg flegts
vijf dagen te blijven, en ons, zo lang hee
jaargetijde zulks toeliet, van de fleeden te be-
dienen, om onze reis, met allen fpoed, zo ver
mogelijk, noordwaards voort te zetten , en in
den zomer te rug te keeren ; ten einde wij dus
het land mogten befchrijven in beide de jaar-
getijden, en ooggetuigen weezen van den be-
langrijken voortgang en het zeldzaam fchotiw-
fpel eenes bijkans oogenbliklijken overgang
van den winter in den zomer. Wij zou-

F 5 den,
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den, als dan, de geheele oppervlakte van den
grond met ijs en fneeuw bedekt gezien, met

de rendieren en Laplanders geleefd, e,i in 't
verloop van twee weeken, waargenomen heb-
ben, hoe het ijs fmolt, de fneeuw verdween,
de Laplander na het gebergte keerde, bladeren
voor den dag kwamen , bloemen ontloken, en
het geheele groeiende rijk zich in al zijne
fchoonheid vertoonde.

Deeze fchilderij, welke wij ons zelven , bij
vervroeging, voor den geest haalden, en zo
(tredend was voor eene weelderige verbeel-
ding, weeken voor de aantrekkelijkheden van
Uleaborg, welke Stad ons vermaaken en ge-
neugtens van eenen anderen aart aanboodt. De
beleefdheden van den Baron silfverkielm,
van den Gouverneur carpalan, en de ken-
nis, welke wij kreegen aan verfcheide andere
Heeren van uitfteekende characters, en het voor
ons zo behaagelijk toeval, dat zij hier twee

Heeren aantroffen, liefhebbers van de Muzijk,
die met mijnen Reisgenoot en mij, een Quar-
tetto konden uitvoeren , deedt ons het eersege-
maakte plan ter zijde leggen, en veranderde
ons verblijf van vijf dagen, in een van twee

maanden.
Het was thans bijkans het midden van
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April, en het jaargetijde te verre verftreeken;
het ijs begon te ontlaaten, de Merkte te ver-
liezen, en de rivieren werden van dag tot dag
minder veilig. Wij zouden gevaar geloopen
hebben van ons opgehouden te vinden in een
woest land, geduurende den dooij; naa wel-
ken wij ten minllen ééne week zouden heb-
ben moeten wagten, tot dat de aarde vast ge-
noeg geworden was, en de moerasfen opge-
droogd waren. Het zo behaagelijk en uitlok-
kend tooneel van de jaargetijverwisfelingen ,
konden wij te Uleaborg bijkans even goed
aanfehouwen, en wat de wintervertooningen
aanbelangt, wij hadden reeds zo veele van de-
zelve gezien op onze reis van Stokholm, dat
onze nieuwsgierigheid genoegzaam voldaan
was. Met een woord wij vonden ons ver-
blijf te Uleaborg zo aangenaam, dat wij alle
reden hadden om een plan, 't geen ons aan-
ftondt, te omhelzen en ons gedrag bij ons zel-
ven te regtvaardigen.

Ik ontdekte te Uleaborg eene gelegenheid
om voorloopig veel op te doen, tot de Na-
tuurlijke Historie van Lapland behoorende.
Deeze verfchafte mij de Heer julin , een
Apothekar te Uleaborg, die, behalven eene
goede verzameling van voorwerpen in elk vak
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der Natuurlijke Historie van Lapland en Fin-
land, eene uitgebreide kennis van deeze on-
derwerpen bezat, en teffens groot genoegen
fchicp in het mededeelen van zijne kundighe-
den aan liefhebbers dier weetenfehap. Hij
hadt eene weivoorziene boekerij, en een toe-

ftel van het noodige, tot het doen van Proe-
ven in de Electriciteit, en vermaakte zich met

Proefneemingen in verfcheide vakken der Na-
tuurkunde.

De Baron silfverkielm was een zeer be-
minnelijk Heer, hij hadt een groot gedeelte
zijns leevens doorgebragt aan het Hof van
Koning gustavus , gereisd en veel van de
wereld gezien. Hij was een groot Werktuig-
kundige, vermaakte zich met de Scheikunde;
hij bezat een allerfchoonfte Engelfche Electri-
ceer - machine, deedt veele proeven , en was
een liefhebber van leezen en de fraaije Lette-
ren. Hij was een man zonder pligtpleegin-
gen, en (het geen door allen niet zal geloofd
worden) een allerberoemdst Magnetifeerder,
en een der verstgevorderfte Leerlingen van
mesmer. Ik heb den Baron proeven zien gee-
ven van zijne bedreevenheid in het Dierlijk
Magnetismus , welke ik bekennen moet dat
mijne ongeloovigheid een weinig aan het wan»
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kelen bragten, zo ten aanziene van de gron-
den door hem aangevoerd, als het daadlijk
beftaan der Magnetifche Vloeiftoffe, of hoe
men het ook moge noemen, 't geen men ver-
onderrtelt dat op bijzondere perfoonen werkt.
De uitwerkzels, daar door te wege gebragt,
kan men niet wel aan gewoone oorzaaken toe-

fchrijven, noch onderfchraagd worden door re-
denen , afgeleid uit de bekende wetten der
Natuure. Schoon hij buiten ftaat was, met

zijn Magnetiek vermogen, op mij iets uit te

werken; deedt hij het nogthans op perfoonen,
wier braaf- en geloofwaardigheid ik geene
vrijheid heb allerminst te verdenken. Hij
haalde voor mij op de proeven, door hem op
onderfcheidene plaatzen gedaan, op verfchil-
lende perfoonen, en in veelerlei omftandig-
heden genomen : en ik vind genoegzamen
grond om te gelooven in het beftaan van eeni-
ge natuurlijke oorzaak of beginzel, tot nog
onbekend gebleeven; het is nog met duifter-
heeden omwonden, en voor het verftand niet
verklaarbaar. Ik ben 'er zeer verre af van, op
het voorbeeld des Barons, te onderftaan 'er re-
den van te geeven, fchoon ik denk dat eene
oplosfing van dit ftuk bewaard blijve voor een
tijdperk van hooger vordering in de keunis
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der Natuure, welker beoefening zo gelukkig
voortgezet is, en in den loop deezer eeuwe,
zo verbaazend en fchielijk gevorderd.

Ik zag mijn Reisgenoot, zo ongeloovig als
ik zelve ten opzigte van het Dierlijk Magne-
tismus, in een diepen flaap vallen, door de
enkele beweeging van de vingeren des Mag-
netifeerders: ik hoorde hem in zijn flaap fpre-
ken, en mij antwoordden op alle vraagen,
welke ik hem voorftelde; ik zag hem weder
ontwaaken door de enkele beweeging van de
vingeren des Magnetifeerders, terwijl ik bui-
ten ftaat was hem uit den flaap te wekken,
fchoon ik vuur nabij zijne hand bragt, hij hadt
daar van zo min gevoel als een doode. Hij
ontwaakte, naa van vijf tot zes uuren geflaa-
pen te hebben; hij herinnerde zich niets van
't geen hij gezegd hadt, en ontkende volftrekt
geflaapen te hebben, met moeite liet hij zich
van het tegendeel overtuigen, toen hij op zijn
horlogie zag, en hoorde wat elk, daar tegen-
woordig, bevestigde.

Eene menigte van voorvallen tot dit onder-
werp betrekkelijk, zou ik kunnen bijbrengen,
die ten bewijze zouden dienen, dat, in deeze
proeven, noch toegeeflijkheid, noch bedrog,
noch vooraffpraak, piaats hadt; doch deeze leer
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ligt nog te zeer onder verdenking dan dat ik
'er langer op ftil ftaa. Ik moet alleen hier
nog bijvoegen, dat twee Engelfche Reizigers,
kundiger, en, zo het mogelijk is, grooter on-
gelooviger ten aanziene van het Mesmerismus
dan ik zelve, ten zelfden tijde, te Uleaborg
kwamen, 'er zich een dag ophielden, ten ein-
de eenige proeven van het Dierlijk Magne-
tismus te zien. Volgens affpraake zou een
hunner zich gelaaten als of hij 'er fterk door
werd aangedaan; maar, op het eigen oogen-
blik, wanneer de Magnetifeerder in het vol
vertrouwen fcheen, dat zijne kunst wel ge-
flaagd was, zou hij, die zich hieldt als of hij
fliep, op een teken hem door den ander ge-
geeven, vol verbaasdheids, ontwaaken,en daar
door de ligtgeloovigheid van den kunstbewer-
ker en de aanichouweren te leur ftellen. De
proefneemingen vingen aan. Een deezer Hee-
ren was onaandoenlijk voor den magnetifchen
invloei; de ander voelde 'er zich daadlijk door
aangedaan , en zijn reisgenoot mogt tekens
maaken, welke bij wilde, de gemagnetifeerde
was doof en buiten ftaat iets te verftaan, en
in een zo diepen flaap en gevoelloosheid ge-
dompeld %. dat alle vrijwillige werking ten eene
maale ilil ilondt. Die beide Heeren zullen
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waarfchijnlijk een verhaal van hunne reis in 'f
licht geeven, en misfchien de waarheid be-
vestigen van mijn berigt wegens deeze bijkans
ongeloofbaare proeve.

Het is te bejammeren, dat de Mesmeriaa-*
tien, over het algemeen hun geest zo verhit
hebben, door het zeldzaame, en ik hadt bij-
kans gefchreeven, bovennatuurlijke vertoon dee-
zer verfchijnzelen, dat zij zich zo verre door
verbeelding laaten wegfleepen, dat zij, als het
ware, ten hemel opklimmen, om de natuur-
lijke oorzaak van deeze verfchijnzelen in de
wolken te zoeken, in ftede van de natuur te
raadpleegen en te ondervraagen, in het nee-
men der veelvuldige proeven, en djt doen*
met die bedaardheid van geest, welke de ge-
trouwe gids moet zijn der Wijsbegeerte bij
alle haare nafpeuringen omtrent den oorfprong
der dingen. De verbeelding betooverd en
verflaafd door de begogeling van iets boven-
natuurlijks, beproeft, terwijl zij verwilderd is
door verwarde denkbeelden , de meening,
het oogmerk en het eind te raaden der voor-
werpen ; en terwijl dezelve omzwerft in de
duiftere en eindlooze velden der gisfing, ver-
liest de waare geest des onderzoeks den draad
der waarneemingen, en van derzelver oplos-
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andere overgaande, is dezelve buiten ftaat om
ftil te ftaan, ten einde waar te neemen, te ver-
gelijken en te oordeclen.

Dit was het zwak van den goeden Baron.
Hij verbeeldde zich, dat de ziel van den in
flaap gebragten perfoon overgevoerd wierd in
gewesten, van welke 'smenfchen ziel, met het
lichaam vereenigd, geen denkbeeld kan vor-
men. Hij liet zich uit over bijzonderheden,
nog belachlijker , en beweerde, bij voorbeeld ,
dat aldaar alle zielen in 't wit gekleed waren,
en dat zij, op dat tooneel van verlustiging, zul-
ke aangenaame gewaarwordingen gevoelden,
als alle begrippen te boven ftreefden. Hij ge-
loofde, dat zij, in dien flaap, toekomftige ge-
beurtenisfen voorzagen, en dat hunne zielen
tot een hooger kring van bevatting opge-
voerd , veele dingen konden zien, geheel on-
zigtbaar voor de ftoflijke werktuigen onzes on-
volmaakten gezigts. In ftede van den flaapen-
den te vraagen ten opzigte van de natuur zij-
ner gewaarwordingen, geduurende dien gevoel-
loozen ftaat; in ftede van te beproeven om
den ftaat zijner natuurlijke vermogens te onder-
zoeken ,of bij hem onderzoek te doen, ten
opzigte van verftaanbaare voorwerpen, liepen

11. Deel. G zij-
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zijne vraagen beftendig over de witte kleede-
ren, het Paradijs, en deeze Elizeefche Vel-
den, waar, volgens zijn begrip, de zielen in
het genot leeven van allerlei vermaak, altoos
volmaakt te vrede, en gekleed in haar robe de
chambre. Hij begeerde berigt te ontvangen
van zijne vrienden, van zijn overgrootvader,
van zijn grootvader, van zijn vader, en door-
gaans lieten zij zeer dienstvaardig de groetenis
doen bij monde van deeze in het wit ge-
kleede boodfchappers.

Uit de wijze waar op ik mijne bedenkin-
gen, over dit onderwerp heb voorgedraagen,
zal de Leezer genoegzaam in ftaat weezen om
te oordcelen over het licht, waar in ik het-
zelve befchouw. Geflaagd zijnde in onze na-
fpeuringen, wegens de Electrike Vloeiftoöe,
en 't geen men Galvanismus noemt, oordeel
ik het niet onmogelijk, dat wij eenige andere
vloeiftoffe, of ftoflijke zelfftandigheid, ontdek-
ken , die haare bijzondere wetten, betrekkin-
gen en verwantfchappen heeft. Ik ben van
begrip, dat wij, in het Dierlijk Magnetismus
verfchijnzels ontmoeten, die men niet aan de
verbeelding, als derzelver oorzaak, kan toe-

fchrijven, noch ook aan eenige oorzaak be-
kend en bijgebragt door de beftrijders deezer
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leere. De Franfche Academisten zelve, too-
nen in hun verflag, wegens het Dierlijk Mag-
netismus, misfchien dat zij noch den tijd he-
fteed , noch de onpartijdigheid aangewend
hebben, welke een onderwerp, zo moeilijk,
en zo zeer met vooroordeelen omwonden,
regt hadt van hun te vorderen. Over het ge-
heel, ik befluit, dat wij nog ten eenemaale in
't duiftere zitten ten aanziene van die onbekende
oorzaak, welke, fchoon wij als nog 'er geen
naam aan kunnen geeven, of 'er eene bepaalde
hoedanigheid aan toefchrijven, daarom niet te
min mogelijk is.

De bekwaamheid van den Baron in dit vak
heeft geen grooten opgang te Uleaborg ge-
maakt om hem aanhangers te verwerven;
want-, fchoon dit Land verre verwijderd is
van het middenpunt der verftands vorderingen ,
is nogthans de verfpreiding van kundigheden,
in den loop der Achttiende Eeuwe, zo alge-
meen geweest, dat men de heilzaame uitwerk-
zels daar van, zelfs hier, gevoelde, en de
zielen der menfehen genoegzaam verlicht zijn,
om op de hoede te weezen tegen de begoge-
lingen van bedrog. Daarenboven de Baron is
alleen: hij vindt zich ontzet van die medewer-
king, welke door invloed te hebben op de

G a ge-
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gevoelens van anderen, op alle tijden en plaat-
zen , door beftendig bij hun aan te dringen
op een onderwerp, 't geen zij in het eerst
niet wilden gelooven, gemeenzaam bij hun
wordt, en in 't einde het geloof der ligtgeloo-
vigen te wege brengt.

De geheele menschlijke maatfchappij beftaat
uit wijzen en dwaazen. De wijze verwerpt
ftoutlijk eene leer, welke geen reden kan gee-
ven van voorgewende gebeürtenisfeh ; eene
leer, welker weezenlijk beftaan tot geene be-
kende oorzaak kan thuis gebragt worden; en
weetende tot welk eene hoogte de kunftenaa-
rijen des bedrogs kunnen worden opgevoerd,
helt hij over om aan alles te twijfelen, en is
fteeds bevreesd van bedroogen te zullen uit-
komen. De half-wijzen, zijn in veele geval-
len grooter twijfelaars, dan de wijzen zelve,„ eene kleine maate van kennis is eene ge-„ vaarvolle zaak;" zij willen nooit fpreeken
of redenkavelen over hun geloof: bij hun
is het een aangenomen grondregel zo weinig,
als mogelijk , te gelooven: en dus zetten zij
door ligtzinnigheid ter zijde, 't geen anderen
afkeurden door kloekheid van vcrftand. De
dwaazen zijn egter, de gevaarlijkfte van alle
grondvesters van nieuwe leeringen, hoedanige
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wij hier ten voorwerpe onzer befchouwinge
hebben: zij omhelzen greetig wat zich meer
vervoegt bij de verbeelding, dan bij de rede:
zij vinden meer fmaaks in het geen bovenna-
tuurlijk , dan in 't geen wijsgeerig is; doch,
zo zij het in den zin kreegen, om de ver-
fchijnzels, die zich in de voor hun genomene
proeven opdoen, aan den Duivel toe te fchrij-
ven, dat zal de Natuurkundige, het zij een
Magnetifeerder of een Wijsgeer, der verdoe-
menis waardig gekeurd worden , en voorts, al
zijn leven, voor een Toveraar en Duivelkun-
ftenaar gaan.

Het is waarfchijnlijk, dat de Baron silfver-
kielm niet te onvrede was over de aankomst
eener menigte van Vreemdelingen, die hem
gelegenheid gaven om zijne leerftellingen te

verleevendigen, zo wel als om zijne proeven
te herhaalen op verfcheide inwoonders , die
zich, ware het niet geweest om ons te ver-
pligten, niet aan zijne proefneemingen zouden
onderworpen hebben.

In Landfteden treft de Reiziger een aantal
omftandigheden aan, ten zijnen voordeele, die
hem eene ruime vergoeding verzorgen voor
het gemis, 't welk hij lijdt ten opzigte van
vermaaken in Hoofdfteden voor handen. Gast-

G 3 vrij-
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vrijheid beftaat 'er in eene veel grooter maa-
te. De Vreemdeling wordt behandeld als een
perfoon van den eerften rang. Elk verlangt
hem zijne oplettenheid te betoonen ; gedeelt-
lijk buiten twijfel uit een zeker foort van
trotsch, en gedeeltlijk om door eene aange-
naame verfcheidenheid, den tijd, met genoe-
gen, te flijten. •— De goedkoopheid der leevens-
middelen verdubbelt de waardije van eens Rei-
zigers geldbeurs zo zeer, dat hij in ftaat is
daar eene eerfte rol te fpeelen voor denzelf-
den prijs, als hij in de Hoofdftad zou behoe-
ven, om de laagfte te volvoeren. Met één
woord, alles ftaat te zijner befchikkinge; al-
les buigt voor hem : en zijne partijdigheid
voor zich zelven, zo wel als zijne natuurlijke
aandoeningen, hebben dien. invloed op hem,
dat hij aan een gemaklijk en rustig leeven',
in den kleinen kring zich beweegende , de
voorkeus geeft boven de veel gerugts maaken-
de uitfpanningen en de verftrooijingen in groo-
te gezelfchappen.

De fmaak voor gezellig vermaak is, met
dit alles, te Uleaborg, niet zeer algemeen.
De Kooplieden maaken een onderfcheide klas-
fe van menfchen op zich zelven uit; men ont-
moet hun nimmer in ander gezelfchap; zij zijn
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tot vriendelijk gefprek ongefchikt, en ook de
minst kundigen. De perfoonen , die het door-
gaande gezelfchap te dier ftede uitmaaken, zijn
de Amptenaars des Beftuurs van den Gouver-
neur af tot de Regters des Geregtshofs toe.

De Gouverneurs in de Zweedfche Landfchap-
pen hebben eenen algemeenen last om alle
Vreemdelingen van eenig aanzien, aan hunne
huizen te noodigen en te onthaalen. De Ge-
neraal carpelan gehoorzaamt niet flegts aan
deezen last, maar voegt bij de inagtneeming
der pligten van beleeftheid en gastvrijheid,
de ftreelendfte blijken van perfoonlijke vriend-
fchap: in zo verre dat hij ons aanboodt ter

zijnen eigen huize onze intrek te neemen.
Wij verkoozen nogthans te blijven bij een
Koopman feldman geheeten, die alles, wat

in zijn vermogen was, deedt om ons te ver-
pligten, en onder wiens dak wij alles vonden,
wat kon toebrengen om ons verblijf aangenaam
te maaken.

De zeden en gebruiken, in de verkeering te
Ukaborg, hebben veel overeenkomst met die
der Hoofdstad. Men vindt 'er dezelfde nei-
ging tot het lpel , dezelfde gelleldbeid op
prachtige onthaalen, en daar mede gepaarde
gezetheden. Naardemaal een Vreemdeling al-

G 4 toos
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toos de eerfte perfoon in het gezelfchap uit-
maakt , tragten zij alles naar zijn fmaak in
te richten , en zo te doen, als zij zich ver-
beelden dat hem het meest behaagt. De jon-
ge Juffrouwen laaten zich gaarne in het gezel-
fchap van vreemden vinden, en leggen 'er zich*
op toe om, op eene voeglijke wijze, zoveel
zij kunnen, te leeren, door met hun om te

gaan. Wanneer gij genoodigd geweest zijt
op een avondeeten bij een Heer, is het eene
gewoonte, (ik kan niet zeggen eene zeer ge-
vallige,) dat, zo ras het onthaal gedaan is,
alle de Dames, jong en oud, die te verftaan
willen geeven hoe veel vermaaks zij in uw ge-
zelfchap gefmaakt hebben, u, wanneer gij het
minst verwagt , met de hand op de rug
flaan: en men houdt het voor een vasten re-
gel, dat, hoe fterker de hand nederkomt, des
te grooter en nadruklijker de verklaaring dier
Dame is, ten uwen voordeele.
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TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Verder verblijf te Uleaborg — Goedkoopheid
der Leevenswijze — Vooroordeelen ten opzigte
van eenige Artijkels van Spijzen — Heldere
Nagten — Het vermaak van Schieten — Jagt
op den Tetrao Urogallus — Muzijkpartij en
Concerten gehouden door den Schrijver, en
eenige Medereizigers •— Indruk gemaakt door
de Kragt der Muzijk op de Aandoenlijkeid
der geenen, die dezelve hoorden. — Smaak
der Finlanderen voor de Muzijk en Dicht-
kunst. — De Runa een oud Stuk van Mu-
zijk in dat Land — De Harpu, een Speel-
tuig —■ Staat der Muzijk in Finland.

VJns verblijf te Uleaborg zal altoos aange-
naam weezen aan onze herdenking. Verre
van de wereld verwijderd, verre buiten het
bereik van plegtftaatige bezoeken, was men
geheiligd aan de Studie, aan de Jagt en de
Muzijk. Onze huiswaardinne was, van den
morgen tot den avond, bezig met ons een
overvloedige tafel te verfchaffen; en ons ver-
blijf, in alle audere opzigten, aangenaam te

G 5 maa-
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maaken. Kalveren, biggen, osfen werden 'er,
enkel om onzen wil, geflacht. De kostbaarfte
voortbrengzels der zee en der rivieren werden
ons bezorgd, en gekogt, zonder op fpaarzaam
huishouden te letten. De Leezer zal waar-
fchijnlijk, met eenige verwondering, vernee-
men, dat wij, voor die ruime, rijke en fmaa-
kelijke opdisfching voor ons zelven, (twee
Perfoonen,) en één knegt, voor inwooning,
ontbijt, middageeten , thee , koffij, en avond-
maaltijd daar onder begreepen , geen volle
twee Guinjes in de week betaalden.

Onze knegt kookte ons fpijze op de Itali-
aanfche wijze, en het volk in den huize ftondt
niet.weinig verfteld over onze wijze van eeten.
Onze goede Huiswaardinne kon het niet wel
dulden dat wij alle dagen Soup aaten, en wij
konden haar niet beduidden, dat wij dit uit
verkiezing deeden; en niet om* dat zij geene
grooter verfcheidenheid hadt om goede fpijze
ons voor te zetten. Zij poogde aan onze
maaltijden verandering te fchenken, door eiken
dag verandering van Soupe te geeven ; nu
kreegen wij melkfoep, dan een foep met fago
ert rafijnen; op een anderen dag een foep van
wijn en melk, of ook een foep met garst of
rijst, zonder vleesch. Een moeilijk en zwaar
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gefchil rees 'er tusfehen haar en onzen knegt,
over het volgend ftuk; zij wilde volftrekt niet
gedoogen dat de harsfens en de lever van een
kalf en een bigje gereed gemaakt wierden; elk
in den huize gruwde op het denkbeeld, van
deeze deelen der dieren te eeten. Zij waren
fteeds gewoon lever en harsfens van alle die-
ren, zonder onderfcheid, aan de zwijnen te

geeven, of op de mesthoop te fmijten. Wij
gingen vast en zeker voor Canibaalen. En,
zo groot is de kragt des vooroordeels, dat wij
een der huisgenooten overgehaald hebbende
om van de harsfens of lever te proeven, hij
't zelve niet doorzwolg; maar, het even ge-
fmaakt hebbende , uitfpoog. Onze poogingen,
om hun van die dwaaling te overtuigen, en
de redelijkheid van ons doen te toonen, wa-
ren geheel vrugtloos. — Zij ergerden 'er zich
ook aan, dat wij klein gevogelte, als leewerik-
ken en fneppen, die wij zo gaarne hadden,
tot fpijze gebruikten. In deeze noordlijke Ge-
westen genieten die vogels een ongeftoorden
vrede; dan zij waren voor ons niet alleen een
lekker beetje; maar verfchaften ons het groot-
fte vermaak met ze te fchieten. Dit vermaak
duurt egter niet lang; naamlijk flegts van het
midden van Maij tot het midden van Junij.
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Dit is het tijdperk, waar op de verbaazend-
fte verandering, in dit Land voorvalt. De ge-
heele Natuur fchijnt, op eens te ontwaaken.
Die eenzaamheid, die ftilte, die flaap der fchep-
ping, verwisfelt in eene algemeene en onop-
houdelijke beweeging. De vogels fchijnen uit
alle hoeken der aarde te komen aanvliegen.
Zij bevolken de bosfehen, de velden, de mei-
ren en moerasfen, alles wederkaatst in 't ronde
derzelver zang. De nagten, zo fchoon en
helder als de dagen, ftclden ons in ftaat om
het vermaak van de jagt voort te zetten. Wij
hielden ons middagmaal, hadden onze muzijk-
partij en avondmaaltijd, en gingen 's avonds ten
tien uuren uit, en zetten ons jagtvermaak voort

tot twee uuren in den morgen. Het nagtlicht
was tot ons oogmerk zelfs dienftiger dan de
dag. De zonneflraalen maakten dien fterken
indruk niet op onze oogen, en wij hadden lichts
genoeg om te fchieten. De vogels waren in
den na2;t ftiller, de wilde eendvogels kwamen
uit zee na de meiren en rivieren, en toogen
zomtijds vlak boven onze hoofden heen. De
rivieren en meiren, zo wel als de moerasfige
gronden, daar om heenen, krielden van een-
den en fneppen van allerlei foort. Ons ver-
maak als jaagers was niet grooter dan 't geen
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wij genooten als liefhebbers der Natuurlijke
Historie.

De jagt op den vogel, door linn^eus Te-
trao Urogallus geheeten, (bij ons bekend on-
der den naam van Ouerhaan} was voor mij
geheel nieuw. Deeze vogel heeft de grootte
van een kalkoen, en onthoudt zich in bosfehen
van Pijnboomen. Omtrent den aanvang van
Junij zingt hij 'snagts, gezeten in een tak, of
in den top eens booms. Hij bezit zulk eene
maate van fchranderheid of list, dat het bij-
kans onmogelijk is - hem nabij te komen, dan
op het oogenblik, dat hij bezig is met zin-
gen ; op dien tijd heeft hij een ftuipagtige be-
weeging in kop en oogen, welke hem belet
iets te hooren, of te zien. Zijn zang duurt
telkens ten naasten bij één minuut. De jaager
zoekt, geduurende dien korten tusfehentijd, zo
fchielijk hij kan, den vogel in het oog te

krijgen, en op het oogenblik, dat hij op-
houdt met zingen, fluipt hij agter een boom,
waar hij geene beweeging moet maaken, of
zelfs ademhaalen, om niet ontdekt te worden.
Op deeze wijze fluipt hij voort tot dat hij een
voeglijken afftand bereikt heeft om te fchieten.

Het is, op deeze jagtpartij, gebruiklijk in het
bosch zekere plaats te bepaalen tot de plaats
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der zamenkomst; daar wordt een groot vuur
aangeftooken, welks rook men op een afftand
kan zien. Altoos laat men iemand bij dit vuur
om zorg te draagen dat het zich niet te wijd
uitbreide, en de fiabijftaande boomen aanfteeke.
Bij deeze gelegenheden kon ik waarneemen
hoe gereed een geheel bosch wordt aangeftoo-
ken. In de bosfehen is een foort van drooge
mosch, die tot een gevaarvolle geleider ftrekt.
Indien men niet zeer zorgvuldig is om dit
weg te neemen rondsom de plaats, waar het
vuur geftookt wordt, zal 't zelve, binnen
zeer korten tijd, den brand tot een mijl verre
verfpreiden. De jaagers, die dikwijls, tot eenig
bijzonder einde, in de bosfehen vuuren aan-
fteeken, moeten geteld worden onder de ver-
oorzaakers dier groote boschbranden in Zwee-
den en Finland, waar van ik voorheen reeds
melding gemaakt heb.

De jagt op de Ouerhaanen hadt voor mij
dezelfde aantrekkelijkheid niet als het fchieten
op ander gevogelte; wij waren als dan ver-
pligt den geheelen nagt in de bosfehen te blij-
ven, te luisteren na het zingen van dien vo-
gel , met het verraaderlijk oor eens fpions,
onzen adem zelfs in te houden, om te beter
hem af te luisteren; en als wij, in 't einde,
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hem hoorden, moesten wij al de list en be-
hendigheid eens verraaders te werk ftcllen, ons
zelfs bedienen van de liefdesaandoening van dit
arm fchepzel, en dit alles tot het laag oog-
merk, om 't zelve, bij verrasfmg, te dooden.
In de jagt, even als in andere gevallen, ben
ik een liefhebber van voor de vuist te hande-
len. Ik doe gaarne de vogels voor mij op-
vliegen , om dezelve te vervolgen, en den oor-
log te verklaaren, eer ik 'er op fchiet. Eén
enkele vogel in de vlugt gefchooten, is zo
veel waard als tien op den tak van een boom
getroffen.

't Geen nog meer, dan het vermaak der
jagt deedt om ons verblijf te Uleaborg zo lang
te rekken, als ik reeds heb aangeduid, was dat
wij hier twee Heeren aantroffen, beide lief-
hebbers van de muzijk, een deezer fpeelde op
de Violoncello, de ander de Alt. Dus kon-
den wij, met behulp van den Heer sktül-
debrand, mijn Reisgenoot, die de Viool, en
mijn perfoon die de Clarinet befpeelde, een
vrij goede quartetto maaken. Een quartet-
to was te Uleaborg een verfchijnzel niet min-
der zeldzaam dan de vertooning van de ver-
baazendfte lugtverheveling. 'Er waren geen
tien perfoonen in de geheele ftad, die immer
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muzijk in dusdanige vier deelen gehoord had-
den ; en waarfchijnlijk was 'er van den dag
der ftichtinge van de ftad, tot onze aankomst,
nooit binnen haare muuren , een quartetto uit-
gevoerd. De leezer begrijpt gereedlijk welk
een genoegen wij raapten, uit de eenvoudig-
digheid deezer goede lieden, die ons als go-
den in de muzijk aanzagen, als mede de vol-
doening, welke wij genooten uit de overeen-
ftemming met hunne aandoeningen.

Staande ons verblijf te Uleaborg hadden wij
daar alle avonden een concert, openftaande
voor elk, die verkoos hetzelve bij te woonen.
Het getal der toehoorderen vermeerderde zoda-
nig, dat wij genoodzaakt waren eene kamer te
huuren, grooter dan eenig vertrek in het huis
van ons verblijf. Onze quartetto werd beften-
dig vereerd met een aantal der Jufferfchap en
meest alle Heeren van aanzien in de ftad. Het
is voor mij ondoenlijk een volkomen denk-
beeld te geeven van den indruk, die onze mu-
zijk op onze toehoorders maakte. Om eene
proeve te neemen van hunne aandoenlijkheid
en de kragt der muzijk op hunne driften, ver-
vaardigden wij, met voordagt, eenige ftukjes,
vol van eene gemaklijke harmonie, en ver-
ftaanbaar zelfs voor lieden niet gewoon aan de
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kunftige verfijningen der muzijk. Wij zogteft
de beweegingen van de grootfte uitwerking af
te wisfelen door de verrasfende toonverande-
ringen, van de hoogfte forte tot de laagfte
piano overgaande, en omgekeerd. Wij zagen
de traanen rollen uit de oogen van onze ge-
voelvolle toehoorderen en toehoorderesfen. Wij
verweezenlijkten de fabéltijden van Grieken-
land, de kring, welke rondsom ons zat, leverde
eene allertreffendfte fchilderij op., waardig aan
het penceel van den beroemdften fchilder. De
oogen van den geheelen kring waren op ons
gevestigd; eenigen fcheenèn, met eiken gelaats-
trek , de beweegingen der melodie te volgen;
wij konden, op het gelaad der Finlandereni
den aart van de muzijk, door ons gefpeeld,
leezen: elks gelaad werd ernftig bij fterke en
harde toonen: terwijl de zagte en fmeltende,
die fomberheid fcheenèn te verdrijven, en het
gelaad de voorige bedaardheid aannam. Het
was aartig waar te neemen de onderfcheide
uitwerkzels door de muzijk te wege gebragt,
op lieden van verfchillende gefteltenisfen. Dee-
ze, bij voorbeeld, bleef, geduurende het fpee-
len van eene geheele fonata, met den mond
open, en met ftaarende oogen zitten, zonder
de oogleden zelfs te beweegen, en fcheen ge-

il. Deel. H heel
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heel van verwondering getroffen; terwijl een
ander elke voortgang der melodie fcheen te
volgen met zijn geheele lichaam, en aan een
foort van muzikaale ftuiptrekking onderheevig;
maar op het oogenblik dat wij hun Runa
fpeelden, was elks oog vol traanen, en de be-
weeging algemeen.

De Runa is een der alleroudfte melodien in
Finland, welke fteeds in zwang blijft bij dit
volk, en zeer gepast is voor het volkeigene
fpeeltuig, Harpu geheeten, waarfchijnlijk het
oorfpronglijke van onze Harp, of een naamaak-
zel van de oude Cithara der Grieken.

De Inwoonders van Finland bezitten zeker
eene vrij groote maate van de aandoenlijkheid
voor de muzijk en de dichtkunde. In de daad
het zou fchijnen dat deeze twee kunften hand
aan hand gingen; doch de Finlanders hebben
dezelfde vorderingen niet gemaakt in de muzijk
als in de dichtkunst, uit hoofde van onvolko-
menheid van het daar gebruiklijk fpeeltuig, en
de verknogtheid, welke zij aan 't zelve hebben.

De Harpu beftaat uit vijf fnaaren; en mo-
gen wij hier den eerften ftap in den oorfprong
der kunfte aanmerken. Zij hadden geen denk-
beeld om 'er meer fnaaren op te zetten, dan
men vingers aan de hand heeft. De fnaaren
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zijn a,b, c, d,e,enc laag zijnde, wordt
het fpeeltuig getoond op kleine a, de geliefde
noot bij alle Noordfche Volken. De fnaaren
zijn van metaal, en niet gelijk die van de viool
en guitar, gefchikt om gefpannen en ontspan-
nen te worden door de vingeren van de flin-
ker hand. —— De geheele uitgebreidheid van
de muzijk der Finlanderen beftaat in vijf noo-
ten, en met deeze vijf nooten fpeelen, dansfen
zij, en zeggen hunne dichtftukken op. Men
verbeeldt zich gereedlijk de droefgeestigheid en
eentoonige uitwerking van hun muzijk, zo wel
als de onmogelijkheid om dezelve te verbete-
ren, zo lang zij dit vijfvingerig fpeeltuig niet
laaten vaaren. Maar woeste en halfbefchaafde
volken zijn niet min fpaarzaam in hunne ziels-
dan in hunne lichaamsgeneugten; zij kunnen
de verfijningen in de muzijk even goed misfen,
als zij wel voldaan zijn over de eenvoudigheid
en eenpaarigheid in hunne eet- en leevenswijze.

Het invoeren van de viool heeft eenige ver-
andering in de volksmuzijk van dit land te we-
ge gebragt. De uitgebreide werking van dat
fpeeltuig fchijnt het vernuft der Finlanderen
te hebben opgewekt, en 't geen zij op de
viool fpeelen, heeft een onderfcheiden charac-
ter bekomen van het fpeelen op de Harpu.

H a



116 REIZEN DOOR

ÉÉN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK

Invloed van de Noordlijke Lugtftreeke op de
Zeden en Gewoontens des Volks -— Hardheid
der Leevenswijze in het Noorden, vergeleeken
met die in het Zuiden Bezigheden der
Finlanderen in den Winter Hunne wijze
van Vischvangen Beerenjagt —>— Wijze
van Eekhoorntjes te fchieten Gevaaren,
welke de Zeekalverenvangst vergezellen
Een voorbeeld van twee Finlanders, die met
het Ts gingen drijven, terwijl zij met die
vangst bezig waren.

JbLert reiziger, die deeze landen, geduurende
den winter bezoekt, zou zich veelligt verbeel-
den, dat menfchen, dieren en planten alle in
diepen flaap bedolven lagen; en valt het hem
niet gemaklijk te begrijpen, van waar de in-
woonders de middelen van hun beftaan krijgen.
Zeeën,"rivieren, meiren, zijn alle digt en dik
bevroozen, en fchijnen dus de noodwendige
voorraadsbron van visfchen verftopt; de vogels
verlaaten deeze ongastvrije oorden, en leveren
dus geen leevensonderhoud; de aarde allerwe-
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gen met ijs en fneeuw omkorst, is voor allen
groei geflooten. Deeze algemeene berooid-
heid verwekt eigenaartig bij den vreemdeling
het denkbeeld, dat hij 'er niets anders zal aan-
treffen , dan armoede, gebrek en ellende; maar
hij, die bij dit Volk eenigen tijd zijn verblijf
houdt, zal bevinden, dat zij niet minder waa-
ken, niet min werkzaam zijn, en niet fchraa-
ler gevoed worden, dan de inwoonders van
het Zuiden.

De onderfcheide jaargetijden in het Noor-
den, geeven, even als overal, gelegenheid tot

onderfcheidene bezigheden, overeenkomftig met
de lugtftreeke, en de landsgefteltenisfe. Het
is noodig dat men meer vlijts en werkzaam-
heids betoone in de Noordlijke Gewesten, dan
in de Zuidlijke, voor zo verre de middelen
van beftaan bepaalder, en de behoeften der in-
boorelingen dringender zijn. Hoe veele din-
gen behoeven de menfchen in het Noorden,
die naauwlijks bij naame, in het Zuiden, be-
kend zijn? In het Noorden heeft men wan-
ten, mutzen, en laarzen met bont, wollen
kleederen met bont gevoerd, en fneeuwfchoe-
nen; deeze dingen, waar van de bewoondcrs
der Zuidlijke deelen van Europa niets weeten,
zijn hier artijkelen van de eerfte noodwendig-

H 3 heid.
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heid. Indien wij, bij de veelvuldige dingen,
noodig om het lichaam te dekken, voegen een
grooter eetgraagte, en gefteldheid op geestrij-
ke dranken; indien wij in aanmerking neemen
de meerdere moeilijkheden, welke de vrouwen
ondergaan moeten om haare kinderen op te

brengen, zullen wij ras ontwaaren, hoe zwaar
eene taak, bij voorbeeld een boer int Noor-
den heeft om de gewoone pligten des leevens
te vervullen. Met hem vergeleeken, leeven
de bedelaars, in andere landen gemaklijker, en
zelfs in weelde; hij ftaat zelfs niet gelijk met
de beruchte Lazaroni in Napels, die, fchoon
met lappen omhangen," of liever bijkans naakt,
gemaklijk het leevensonderhoud bekomen, in-
dien zij flegts na de kaij willen wandelen, of
bij de haven om zwerven, niet anders doende,
dan eerst tegen de zon inloopende, en dan de
rug daar aan toekeerende.

De inwoonders van het Noorden, door een
veel grooter aantal van behoeftens geprangd,
moeten noodwendig eene veel grooter maate
van werkzaamheid betoonen, om dezelve te

vervullen. Uit deeze omftandigheid ontftaan
duizend kleine verfehillendheden van character,
welke dienen om hun, zelfs in hunne zedelijke
hebbelijkheden van de Volken in het Zuiden
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te onderfcheiden. De boeren zijn, geduurende
den winter, bezig niet alleen in de arbeidkos-
tende volvoering van zodanige bezigheden,
als, met het meeste voordeel, volbragt wor-
den , wanneer de grond met ijs en fneeuw be-
dekt is; maar ook in het vervaardigen van het
geen zij in den zomer noodig hebben. Zij
zijn beezig met het maaken van netten, hout
hakken, wagenwielen maaken, en takkenbos-
fchen tot brand, binden. Het- vervoeren van
koop- en andere waaren, van de eene plaats
na de andere, is een der voornaamfte bezighe-
den der Finlandfche boeren, geduurende den
winter. Zij gaan na de bosfehen, hakken hout
om te timmeren, om fleeden te maaken, en tot
andere einden. Zij fleepen over de velden,
met ijs en fneeuw bedekt, boomftammen van
zulk eene grootte, dat zij dezelve, in den zo-
mer, naauwlijks zouden kunnen beweegen.

Jaagen en visfehen zijn ook bezigheden in
den wintertijd. Hunne wijze van visfehen i»
alsdan deeze: twee gaten worden in het ijs
gemaakt, en door middel van touwen en lan-
ge ftokken, weeten zij de netten van de eene
opening tot de andere te brengen; het opnaa-
ien der netten gaat met grooten arbeid toe.
Zij visfehen in het ijs nog op eene andere

H 4 wij-
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wijze, welke mij zeer vreemd, voorkwam, ten;
minften de nieuwigheid verbaasde mij. Dezel-
ve beftaat in den visch te vangen door den
flag van een hamer of knots. In den herfst,
wanneer de vorst begint, loopt de visfcher
langs de rivier, en, warneer hij een visch, in
ondiep water, door het ijs heen ziet, geeft hij
een zwaaren flag met dien hamer of knots,
recht boven den visch, zo dat het ijs breekt.
De visch, verbaasd door den flag aan het wa-
ter medegedeeld; komt in weinig oogenblik-,
ken fchielijk na de oppervlakte,-waar de vis-
fcher hem grijpt, met een daar.toe gefchikt
werktuig.

Ik heb, in een voorig gedeelte van dit werk
de wijze befchreeven op welke zij de zeekak
veren doodden. Ik heb ook vermeid hoe zij
visch met hoeken vangen, als het water digt
gevrooren is. Ik zal nu eenig berigt geeven
hoe zij de beeren aanvallen. Dit is eene foort
van jagt, welke eene groote tegenwoordigheid
van geest en onverfchrokkenheid vordert. En
men moet erkennen, dat de Finlander dee-
ze eigenfehappen, in eene uitfteekende maate,
bezit.

Het is flegts zedert korten tijd, dat eenige
weinigen zich van vuurwapenen, in dit geval >



FINLAND. 121

bedienen; doch 'er zijn nog zeer veelen onder
de boeren diep in het land, die hun leeven
niet willen waagen aan het onzekere fchot van
een vuurroer, 't welk zo ligt kan weigeren
door de vogtigheid; zij maaken ook geen werk
om een werktuig te krijgen, 't geen hun te

kostbaar voorkom/:, zelfs wanneer her van eene
zeer middëlmaatige foort is. Het geliefde wa-
pen van den Finlander, om op de beerenjagt
te gaan, is een ijzeren lans, aan het einde van
een ftok. Omtrent een voet van de punt van
de lans, is een dwarsijzer, 't welk belet dat
dit werktuig te diep in het lijf van den beer
gaat, of 'er aan de tegenoverzijde uitkomt. —
Wanneer de Finlander ontdekt heeft, waarde
beer zijne winterlegering houdt, gaat hij na
die plaats, en maakt een groot geraas aan den
ingang van het hol; hier door tragt hij het'
beest te vergrammen, en tergende te noodzaa-
ken, om 'er uit te komen. De beer is daar-
mede niet gereed, en fchijnt ongewillig om
voor den dag te fchieten; dan, bij aanhouden-
heid, door den jaager getergd, en misfchien
door het blaffen van diens hond geftoord, ftaat
hij eindelijk op, en komt, vol woede, uit zijn
hol te voorfchijn. Op het oogenblik dat hij den
beer gewaar wordt, gaat deeze op de achterpoo-

H 5 ten
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ten ftaan, gereed om hem aan te vallen en te

verfcheuren. De Finlander zet zich terftond
in een tegenweerbiedende houding. Ik wil
zeggen, hij brengt de met ijzer gepunte lans
digt bij zijn borst, bedekkende voor het oog
des beers de lengte van den ftok, ten einde
deeze geen tijd moge hebben om op zijn hoe-
de te zijn , en met zijn klaauwen de doodlijke
fteek af te weeren, die den jaager ten oog-
merke heeft hem toe te brengen. Als dan ftapt
de Finlander ftoutlijk na den beer toe, en doet
de fteek niet vóór dat zij zich zo nabij elkan-
der bevinden, dat het dier de klaauwen uit-
fpreidt om den man aan te vallen, en van lid
tot lid te verfcheuren. Op dat oogenblik door*
ftoot de Finlander het hart des beers met zijn
lans, die, ter oorzaake van het dwarsijzer, aan
den fchouder uitkomt; anderzins zou hij niet
kunnen beletten, dat de beer op hem viel;
een allerhachlijkst ftuk! Door middel van het
dwarsijzer wordt het dier over einde gehou-
den, en eerlang agter over geftooten. Zeer
zonderling is het, dat de beer, zich gewond
voelende, in ftede van poogingen te doen om
met zijn klaauwen de lans uit te trekken, hij
denzelven vasthoudt, en, zo diep mogelijk,
ter wonde indrukt. Wanneer de beer, naa in
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de fneeuw gerold te zijn, met den dood wors-
telt, maakt zich de Finlander van hem mees-
ter, en roept den bijdand zijner vrienden, die
den gedooden na diens hut draagen. Deeze ze-
gepraal eindigt met een feest, waar bij de
dichter tegenwoordig is, die de daaden des
jaagers bezingt.

In den zomer zijn de Finlanders bezig met

hooij in te winnen, en koorn te oogden, het
laatde dorfchen zij in den winter. Zij bou-
wen hunne vaartuigen, gaan uit visfehen en vo-
gelen; in den voortijd jaagen zij eekhoorntjes,
welke zij fchieten met een pijl uit een kruis-
boog. Deeze boog, dien ik bij mijn Vriend
julin zag, en welke hij gekogt hadt op een
zijner tochten diep in het Gouvernement van
Uleaborg, heeft eene groote gelijkheid met
die waar mede de Dalicarnifche bergbewoon-
ders, vóór den tijd van gustavus vasa , gewa-
pend waren. Dezelve is zeer zwaar, groote
kragt wordt 'er vereischt om dezelve te fpan-
nen, zelfs met behulp van een riem, welke de
Finlander, ten deezen einde, bij zich draagt. De
oude gebruiken, op het land bewaard, leveren
een onbetwistbaar bewijs op van de eenvou-
digheid der inboorelingen, en van de geringe
kennis, welke zij bekomen hebben van onze
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hedendaagfche uitvindingen. Deeze gebruiken
zijn echter voorwerpen des reizigers aandagt
waardig: en thans te belangrijker, dewijl zij,
van dag tot dag, in onbruik geraaken, en plaats
ruimen voor laatere.

Om de eekhoorntjes te fchieten, bedienen
zij zich, gelijk reeds is aangeduid, van een pijl
zonder punt, ten einde dezelve te dooden,
zonder de huid te befchadigen. En, 't geen
opmerking verdient, zij mikken niet, gelijk
wij doorgaans doen, door de boog bij het oog
te brengen; maar zetten dien op hun buik, en
met deeze handelwijze, hoe vreemd dezelve
ook voorkome, misfen zij zelden te treffen.
De pijl is te dierbaar om dezelve te laaten
verlooren gaan; telkens wordt hij weder opge-
zogt, ten nieuwen gebruike.

Dan 'er is eene foort van jagt, die den on-
derneemenden moed van den Finlander vrij
meer aan den dag legt. Naamlijk, die op de
Zeekalveren, de Phoca vatalina van linn^eus.

De tijd van deeze jagt neemt een aanvang bij
het losraaken der zee, en wanneer het ijs in
fchotzen op de oppervlakte drijft. Vier of vijf
boeren plaatzen zich in een open boot, met
een kleinen mast, fteeken in zee, en zijn dik-
wijls meer dan maand op die vangst uit.

Zij
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Zij ftëllen zich bloot aan alle de gevaaren van
hooge en holgaande zeebaaren, hebben een
kleine vuurdede; zij leeven van het vleesch
der dieren door hun gevangen, en brengen het
vet of fpek en de huiden thuis. De gevaaren,
met welke deeze jaagers te worstelen hebben,
zijn ongelooflijk groot. Steeds zwerven zij
tusfehen ijsvelden, die het vaartuig dreigen in
ftukken te ftooten; zij vervoegen zich op de
drijvende fchotzen, kruipen 'er langs, vervoe-
gen zich, zo ftil mogelijk, bij de zcekalveren,
om dezelve, op het ijs te rusten liggende, te

dooden. — Zeven jaaren geleden, ftaken twee

Finlanders ter Zeehondenvangst in zee. Eeni-
gen deezer dieren op een klein drijvend ijsveld
gezien hebbende, gingen zij uit hun boot op
het ijs, op handen en voeten kruipende, om
ongemerkt bij deeze dieren te komen. De
boot was vastgemaakt aan het ijsveld waar op
zij zich begaven; doch, terwijl zij hun werk
voortzetten, voerde een rukwind hun vaartuig
weg, en die, tegen antlere ijsfehotzen aanftoo-
tende, welhaast geheel aan ftukken en weg
was. Zij ontdekten het gevaar, waar in zij
zich bevonden, toen het te laat was; zij von-
den zich hulp- raad- en hooploos, op dit klei-
ne ijsveld. Twee weeken onthielden zij zich
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op 't zelve; de hitte verminderd* de grootte
van hunne verblijfplaats en de hoogte boven
't water; hun toeftand werd, van oogenblik tot
oogenblik, gevaarlijker. Door honger gèdree»
ven, knaagden zij het vleesch van hunne eige-
ne armen; zij zagen de golf des doods fteeds
onder zich gaapen; zij omhelsden elkander,
gereed om zich in zee te werpen, en een ein-
de te maaken aan de elende, waar die zonder
uitkomst fcheen. Den laatften dag meenden zij
te hebben zien dagen — zij zagen een fchip.
Hoe onuitfpreeklijk groot was hunne vreugde!
Een hunner trok zijn hembd uit, ftak het op
zijn fnaphaan. Het geziene fchip ging ter wal-
vischvangst. Men ontdekte op 't zelve het
wuiven, zette een floep uit, en redde deeze
mannen uit het dreigendst doodsgevaar.
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TWEE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Eenige der Zeden en Gewoontens van de
Inwoonderen van Finland befchreeven — Hun-
ne wijze van Vrijadie — Plegtigheden bij de
Huwelijksverbintenis Het gebruik van
Damp-baden onder het Volk in 't algemeen,
en bovenal bij de Boeren —■ Eenige Bijzonder-
heden, deeze wijze van Baden betreffende —De buitengewoone overgang van Hitte tot Kou-
de, dien de Finlanders kunnen verdraagen.

IN iets zou aardger weezen dan eene befchrij-
ving van de wonderlijke en grillige gewoon-
tens der Noordfche Volken, en de verregaan-
de onkieschheden bij hun in zekere gevallen;
doch ik bepaal mijne aanmerkingen tot hunne
Huwelijken, en Baden.

De boeren van het landfchap Savaloxa in
Finland hebben eene zeer zonderlinge wijze
van vrijen. Wanneer een jongeling zin heeft
in eene jonge dogter, geeft hij last aan eene
oude vrouw om het voorwerp zijner liefde
desvvegen te verwittigen, en hij zendt haar
teffens eenige gefchenken. De oude vrouw
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verkiest, als het gefchikfte tijdperk om haaren
last te volvoeren, den tijd wanneer de jonge
dogter zich gereed maakt om na bedde te gaan.
Als zij bezig is met haare kleederen uit te

trekken, neemt de afgezondene vrouw de ge-
legenheid waar om in haare tegenwoordigheid
te komen, en fpreekt tot lof van den minnaar.
Wanneer de jonge dogter alles aangehoord
heeft wat de oude te zeggen hadt, laat deeze
eenige gefchenken, als een halsdoek j een lint,
of een ftuk gelds, bij haar boezem invallen.
Indien het meisje geen zin altoos heeft in den
vrijer, geeft zij de gefchenken aan de midde-
lares of koppelaarder te rugge, die onverwijld
het onaangenaam nieuws aan haaren zender
overbrengt. Dan, men hebbe in 't oog te

houden, dat deeze eerde weigering der ge-
fchenken voor geen beflisfende proeve van af-
wijzing wordt aangezien. De minnaar wan-
hoopt nog niet het hart van zijne fchoone te

zullen kunnen verzagten; door eene herhaaling
zijner poogingen mag hij nog hoopen zijn doel
te zullen kunnen bereiken. Het beflisfend te-

ken van onverwinbaare afkeuring en verwer-
ping, en naa 't welk 'er niet meer aan te doen
valt, is, wanneer de jonge dogter, in ftede
van de doos, waar in het gefchenk was, met
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haare hand weder te geeven , den band, die haar
kleed om den middel fnoert, losmaakt, en het
gefchonkene, tusfehen haar borst en hembd
door, op den grond laat vallen. Maar houdt
zij het gefchenk, dan agt het jonge paar zich
aan elkander verbonden, en 'er ontbreekt niets
dan de trouwplegtigheid om hun man en vrouw
te maaken.

Op den trouwdag is 'er een boer onder de
buuren, die den tijtel heeft van Woordvoer-
der, en eene voornaame'rol fpeelt. Men kiest
hier toe gewoonlijk een perfoon, die niet al-
leen een natuurlijk talent heeft om wel te fpree-
ken; maar ook een Improvifatore is: want men
verwagt van hem, dat hij voor de vuist verzen
zal maaken, op het feest voegende, of op
eenige toevallige ornftandigheden pasfende. De
zonderlingfte plegtigheid van alle is die, wel-
ke plaats heeft op den dag naa de huwelijks-
voltrekking; alle de gasten verzameld zijnde,
even als op den dag der trouwplegtigheid, is
de pasgetrouwde man verpligt te verklaaren of
hij zijne bruid maagd bevonden hebbe. Ver-
zekert hij zulks, dan verheft de Woordvoerder,
of in dicht, of in ondicht, het geluk van het
nieuw getrouwde paar in den verftreeken nagt,
en drinkt de gezondheid van 't zelve uit een

11. Deel. I fchoo-
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fchoonen, welgefchuurden en glindcrenden be-
ker. Ontkent hij het, dan vat de Woordvoer-
der een liegt en ongcfchuurd vat van tafel op,
en drinkt 'er uit; in den bodem is een gat,
waar uit het vogt loopt, en op den grond valt,
terwijl hij uit het bovende gedeelte drinkt.
Hij vergezelt dit bedrijf met eenige aanmer-
kingen, en geeft aan de jong getrouwde eeni-
ge lesfen van geen aangenaamen aart. Wan-
neer de Woordvoerder, in een deezer beide
gevallen, zijne aanfpraak geëindigd heeft, dan
neemt hij een paar van 's bruidegoms kous-
fen, daar voor de hand gelegd , en ftaat
'er de bruid lustig mede, (doch niet op het
hoofd, of het opperde gedeelte des lichaams,)
zeggende, „ Wees ' vrugtbaar, Vrouwe! en„ mist niet uwen Egtgenoot Kinderen voort„ te brengen !"

Het is eene algemeene aanmerking, en die
geene uitzondering lijdt, dat, naar gelange de
Volksftammen of Maatfchappijen ruwer en een-
voudiger zijn in derzelver zeden, zij ook min
kiesch zich betoonen ten aanziene van die
drift, welke de beide fexen vereenigt. Al-
thans die fchaamte omtrent dit ftuk, door de

groot gehouden voor een algemeen gevoel,
en het menschlijk gedacht kenmerkende, wordt
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op Otaheite niet gevonden. Op zommige
plaatzen in Schotland, hadt, geen eeuw gele-
den, en voortijds wil men dat zulks volftrekt
algemeen was, eene gewoonte plaats, bijkans
zo ruw als die der Finlanderen. Op den dag,
naa de huwlijksvoltrekking, wanneer het brii-
loftsfeest nog duurde, was het daar, even als
in Finland, de gewoonte, dat de Bruidegom,
op handen en voeten kroop, en op zijn rug
eene mande kreeg met fleenen gevuld, welke
hij, in die geftalte, moest voorttorfchen, tot

dat de bruid, ten teken dat zij niet langer
maagd was, toefchoot, hem van dien zwaar-
drukkenden last onthief, door de mande op
den grond te werpen.

In eene der Parochien in Finland, (zodanig
eene Parochie, moet ik tusfehen beiden op-
merken , daat in uitgebreidheid gelijk met een
geheel Landfchap, in de meeste andere lan-
den,) hebben de jonge meisjes de gewoonte
om aan den gordel een fcheede van een mes
te draagen, ten teken dat zij ongetrouwd zijn,
en geen tegenzin hebben in eenen egtgenoot.
Wanneer een jongeling op een deezer teken-
draagende meisjes verliefd wordt, bedaat zijne
vrijerij daar in, dat hij een mes weet te krij-
gen of te koopen, 't welk in die fcheede past,

Ia en
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en de gelegenheid waar te neemen om het ftil-
letjes, zo dat de jonge dogter het niet be-
merkt, daar in te laaten gleiden; als zij het
mes daar in ontdekt, en houdt, is zulks een
gelukfpellend teken; doch zo niet, dan moet

de vrijer zulks voor eene volftrekte weigering
houden.

In de Parochie van Kemi, flaapen de jonge-
lieden, vóór den dag tot het huwelijk bedemd
of voorgeflaagen, eene geheele week bij elkan-
der ; doch zonder zich geheel te ontkleeden;
deeze week draagt den naam van de Broek-
week. Indien, ingevolge van de gemeenzaam-
heden, die geduurende deeze week plaats grij-
pen , de liefde vermeerdert, zo trouwen zij;
doch neemen de wederzijdfche genegenheden
af, dan volgt de egtverbintenis niet.

Eene andere bijzonderheid, welke mij, onder
de gewoóntens der Finlanderen allervreemdst
voorkwam, waren hunne baden, als mede hun-
ne wijze van baaden. Meest alle de Finlandfche
boeren hebben een klein gebouw, tot een bad
aangelegd; het bedaat geheel uit ééne kleine
kamer; in het binnende gedeelte ftaat eene
menigte van fteenen, die gloeiend heet gemaakt
worden. Op deeze gloeiende fteenen wordt
water gegooten, tot dat zij, die zich in het
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badvertrek bevinden, in een dikken wolk van
damp zitten. In het binnenfte gedeelte heeft
de kamer eene zoldering, om dus, in dit klein
bellek, een te grooter aantal perfoonen te

kunnen bergen: dewijl de aart des damps me-
debrengt , na de hoogte te gaan, is de tweede
verdieping de heetfte. Mannen en Vrouwen
gaan door een vermengd in dit dampbadplaats-
je, zij kleeden zich uit, en alles gaat zonder
eenige ongeregeldheid toe. Indien egter een
vreemdeling de deur opent, en de baaders ver-
rast, ftaan de Vrouwen niet weinig verfteld
over diens komst: want behalven zijn perfoon
komt 'er, door het openen van de deur, het
anders meest uitgeflooten licht in, 't welk op
eenmaal haar, en de gefteldheid, waar in zij
zich bevinden, ontdekt. Als 'er zodanig iets
niet voorvalt, blijven zij, zo niet in eene vol-
ftrekte duisternis, ten minften in eene groote
donkerheid: dewijl 'er geen ander venfter is,
dan eene kleine opening, noch eenig licht,
dan 't geen 'er inkomt door eene fpleet in het
dak, of tusfehen de balken, waar uit het bad-
huis is zamengefteld. Menigmaalen heb ik mij
vermaakt met de baaders, op die wijze, te

verrasfen. Eens of twee maaien heb ik het
beproefd mede in het badhuis te gaan; doch

I 3 vond
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vond de hitte zo groot, dat ik geen adem kon
haaien, en in het verloop van één minuut ten

langden, dagt ik in de daad te zullen dikken.
Zomtijds trad ik 'er voor een oogenblik in,
om mijn Thermometer óp eene voeglijke plaats
te laaten, en ging terftond weder heenen: wan-
neer ik een vierendeel uurs, of tien minuuten,
weg bleef, om den graad van hitte waar te

neemen. Mijne verwondering was dan zo
groot, dat ik naauwlijks mijne oogen durfde
gelooven, wanneer ik bevond, dat deeze lieden
bij elkander bleeven en zich vermaakten, den
tijd van een half, en zomwijlen van een ge-
heel uur, in een vertrek, heet gemaakt tot

70 of 75 graaden op den Thermometer van
celsius. De Thermometer zelve, in deeze
dampen hangende, werd zomtijds zo heet,
dat ik denzelven bezwaarlijk in de hand kon
houden.

Den geheelen tijd, welken de Finlanders in
dit dampbad zijn, wrijven zij zich, en flaan alle
deelen des lichaams met garden, gemaakt van
berken - takjes, Binnen tien minuuten worden
zij als raauw vleesch, en zien 'er fchriklijk
uit. In den winter gaan zij dikwijls, zo naakt
als zij zijn, uit het dampbad, en wentelen zich
in de fneeuw om, zelfs wanneer de Thermo-
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meter twintig of zelfs dertig graaden beneden het
vriespunt ftaat. Zij komen menigwcrf geheel
ontbloot buiten, en praatcn met elkander, of
met iemand die hun aanfpreekt, in de open lugt.
Wanneer 'er reizigers voorbij trekken, terwijl
de boeren van eenis' klein srehucht zich in hetO O

dampbad bevinden, en hun bijdand gevorderd
wordt, komen zij 'er uit, en helpen aan het
in- of uitfpannen, het voeren der paarden, of
iets anders, zonder eenig dekzel, hoe genaamd,
aan te trekken; terwijl de reiziger van koude
krimpt, fchoon met een goeden bonten pels
omhangen. Niets in de daad is wonderbaar-
der dan de uiterdens, welke een mensch, door
gewoonte, kan leeren te vcrdraagen.

De Finlandfche boeren gaan dus oogenblik-
lijk uit een dampkring van 70 graaden hitte,
in een van 30 graaden koude; een onderfcheid
van honderd graaden, 't geen het zelfde is als
uit kookend in bevriezend water zich te begce-
ven! En, 't geen nog zeldzaamer is, zonder
deswegen eenig ongemak te voelen; terwijl
andere menfchen gevoelig aangedaan worden
door eene lugtsgedelsverandering van flegts vijf
graaden, en gevaar loopen van eene verkoud-
heid te vatten door den minden koelen wind.
Deeze boeren verzekeren u, dat zij, zonder

I 4 die
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die heete dampbaden, niet zouden kunnen uit-
ftaan,'t geen zij nu verdraagen, of, geduuren-
de den geheelen dag, hunne onderfcheidene
werkzaamheden verrigten. Zij verklaaren tef-
fens, dat door middel van het dampbad hunne
kragten zo zeer verfterkt worden, als door
rust en flaap. De hitte van den damp verzagt
hun huid dermaate, dat de mannen, zonder
zeep, met hunne elendige fcheermesfen, zich
zelven fcheeren.
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DRIE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

De volkeigene Dichtkunst van Finland —■
Runifche Verzen — Neiging der Finlanderen
tot de Dichtkunst — Wijze op welke zij hun-
ne Dichtftukken opzeggen — Staaltjes van Fin-
landfche Poëzij — Een Lijkzang op het over-
lijden van een Broeder — Eene grappige Ver-
telling de Paldamo -pastij geheeten — De Jau-
ho, Runot of Molen-zang — Een fchoone Ode
van een Landmeisje, over de afweczigheid van
haaren Minnaar — Wiegzang der Finlandfche
Moeders — Zangen, beftemdtot toverkragtige
Oogmerken, en die, onder meer andere krag-
ten, veronderfleld worden het vermogen te be-
zitten, om Wonden te heelen, en Ziektens te
geneezen — Deeze Bijgeloovigheid zet de Gees-
telijkheid aan, om de Runifche Dichtkunst te
ontmoedigen — Waarfchijnlijkheid, uit deeze
en andere oorzaaken, dat de Runifche Dicht-
kunst geheel in onbruik zal geraaken.

xJe zon der letterkunde liet een zwakken
ftraal op de gebergten van Finland vallen, lan-
gen tijd naa dat dezelve het overige van Eu-
ropa bcfcheenen hadt; deeze ftraal is nogthans

I 5 op-
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opgevangen, en bewaard gebleeven, in de Uni-
verfiteit van Abo.

Het is eene dikwerf gemaakte aanmerking,
dat de letteren alleen kunnen aangekweekt en
beoefend worden, in tijden van vrede, dat de
onrust en verwarring, uit den oorlog herkom-
ftig, en dien vergezellende, vijandig zijn aan
de weetenfehappen, die in de zagte fchaduw
des vredes, verre van het geraas der wapenen',
bloeijen. Finland vondt zich fteeds blootge-
fteld aan de invallen der nabuurige volken.
De Finlanders zelve waren aanvallers, in het
begin der Christlijke Jaartellinge; zij werden
vervolgens, op hunne beurt, ontrust, door
hunne nabuuren, de Rusfen, de Zweeden en
de Deenen, die roofzugtige oorlogen tegen
hun voerden, alles, bij hunne ftroopende in-
vallen, verdelgende. In 't einde werden de
Finlanders op eens bekeerd, en te onder ge-
bragt, door het zwaard van eric den IX. Ko-
ning van Zweeden, die hun, in den jaare 1156
tot het Christlijk geloove bewoog, en het land
aan de Kroon van Zweeden hegtte. Zints dien
tijd verbeterde hun toeftand, en de Dicht-
kunde, die zelf vóór dien tijd, het jammerlijk
verblijf der huiverende inboorelingen bezogt
hadt, breidde haaren invloed uit, en de letter-
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oefeningen voortreedendc, werd door hun be-
oefend met eene naarftigheid en uitflag, die,
alles in aanmerking genomen zijnde, zeer op-
merkelijk is.

De foort van verzen, bij hun in zwang,
worden Runifche genaamd, naar het oude Got-
tifche woord runoot. Dezelve beftaan uit re-
gels van acht lange en korte voeten. Zij rij-
men niet op het e^inde; maar hebben een ge-
lijken aanvang, dit wil zeggen zij hebben ten

minften twee of meer woorden, die in een letter
of fijllabe overeenkomen. — Verzen die op 't
einde der regelen rijmden, zijn van eene ka-
tere jaartekening, en worden, wanneer zij in
de Runifche dichtmaat voorkomen, niet ver-
worpen ,• doch behooren 'er niet weezenlijk
toe, en worden daarom niet verlangd, of ge-
zogt. De herhaaling der letteren, waar mede
de regels aanvangen, behaagt de ooren, daar
aan gewoon, en ftrookt wonder wel met den
aart der Finlandfche taaie, terwijl zulks teftens
tot een fterk fteunzel voor het geheugen dient.

De Runifche dichtkunst is, van de oudde
tijden af, door de boeren van Finland, aange-
kweekt, bovenal bij de zodanigen, die Ostro-
Bothnia bewoonen, en het grondgebied van
Cajanaborg. Aan de zeekusten, en in de na-

, buur-
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buurfchap van Zweeden, treft men weinig Fin-
landers aan, die deeze verzen verdaan en op-
zeggen, en nog minder die ze maaken. De
boeren, kundig in dit dag van dichtdukken,
geeven de voorkeuze aan de oudftej en veelen
van die boeren, zonder letterkunde, zijn door
de kragt van vernuft alleen, onderdeund door
het gebruik, in daat om Runifche verzen te

vervaardigen, op eenig onderwerp, 't geen met
hun fmaak overeenkomt. Zij doen het met
eene bewonderenswaardige vaardigheid, op de-
zelfde wijze als de Italiaanfche Improvifanti.
Hier van geeven geleerde mannen, in de Fin-
landfche taal bedreeven, getuigenis.

Naauwlijks is 'er eene gebeurtenis, 't zij
algemeene of bijzondere, of dezelve vindt on-
der de Finlandfche boeren een dichter, die
dezelve bezingt. Zij vertroosten de overblij-
vende vrienden van eenen gedorvenen; zij
maaken verzen bij de huwelijksverbintenisfen;
ftellen vertelzelzels op, vervaardigen fchimp-
dichten enz. bij hunne openbaare bijeenkom-
ften. Deeze Runifche verzen, dikwijls ex tem-
pore vervaardigd, of vooraf, te eeniger gele-
genheid , opgefteld, worden zelden gefchreeven,
en nog zeldzaamer gedrukt. Wat de dichtftuk-
ken betreft, die de daaden van hunne Gotti-
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fche Helden ophaalen, en overblijfzels zouden
weezen van de tijden , in welken zij leefden,
men vindt 'er, naa de vlijtigde nafpeuring, gee-
ne. De oudde Runifche verzen, thans be-
kend, zijn van geen vroeger jaartekening dan
federt de tijd der Hervorming van luther.

De wijze op welke de Finlanders hunne
verzen in 't openbaar opzeggen, is zonderling;
en men wil dat dezelve ontleend is van een
overoud gebruik. De toehoorders zijn in een
kring gezeten , in 't midden daat de dichter,
met zijn medehelper. Elke regel dien de dich-
ter zingt of uitfpreekt, wordt, op denzelfden
toon, herhaald door zijn medehelper, die het
laatfte woord opneemt, of het laatfte op één
na, den regel met hem eindigt, en dan den-
zelven alleen herhaalt. Dit geeft den tijd om
zich tot den volgenden regel te bereiden, wel-
ke hij voortbrengt, op gelijke wijze onder-
fteund; zo vaaren zij beiden voort, de mede-
helper altoos de laatfte woorden des dichters
opvattende, en dan de regel herhaalende, tot
dat het dichtftuk ten einde is. Intusfchen ver-
kwikken zij hunnen geest met bier of brande-
wijn, en duurt dit dichtwerk opzeggen dik-
wijls tot laat in den nagt. — Dansfen is niet
zeer algemeen bij de Finlandfche boeren. Hun
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vermaak op feesten, of andere bijzondere zamen-
komden, bcdaat in deeze foort van verzen en
derzelver opzegging; zomtijds vergezeld met

de harp, indien deeze bij de hand is, wan-
neer de harpflaager de plaats des medehelpers
vervult.

Ik zal nu eenige flaaltjes van deeze dicht-
ftukken bijbrengen, waar in men eene over-
maat van uitdrukking aantreft, dezelfde zin
wordt in twee of meer regelen opgegeeven, al-
leen met verandering van uitdrukkingen, even
als in de dichtwerken der Oosterlingen. De
Finlandfche taal is zeer gefchikt voor deeze
foort van uitdrukken, als woordenrijk , en over-

vloeiende van woorden van dezelfde betekenis.
Het eerfte, 't geen ik, tot een daal, zal bij-

brengen, is een gedeelte van een dichtduk, of
treurzang, gemaakt door paulo remes , een
Finlandfche boer, bij het afderven zijns Broe-
ders. Het {tukje werd, in den jaare 1765 te

Abo gedrukt.

~ Het woord kwam van den Hemel; van Hem in
„ wiens hand alle dingen zijn.
„ Kom hcrwaards , ik wil u mijn Vriend maaken; na-

„ der, want gij zult voortaan mijn Metgezel weezen.
„ Daal af van den hoogen heuvel; laat de woonplaats

„ der zorge agter u. '
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„ Genoeg hebt gij geleden; de traauen door u ge-
„ dort, zijn voldoende.„ Gij hebt pijn en ongemak uitgedaan; het uur uwer„ verlosfinge is gekomen.
„ Gij zijt bevrijd van de kwaade dagen; de Vrede„ treedt u te gemoete; de ontheffing van fmert is daar.
„ Zo ging hij heeuen tot zijne Maaker; hij tradt ter„ heerlijkheid in.
„ Hij haastte zich tot het genot des hoogden hels;„ hij verfcheidde van hier om vrijheid te erlangen.
„ Hij ontvloodt dit leeven vol zorgen; hij heeft de

„ wooningen der aarde verlaaten."

Spreekwoorden of fpreuken, zijn de vrugten
der ervaarenisfe en der wijsheid. Geen Volken,
hoe ruuw en onbefchaafd ook, worden 'er ge-
vonden, of zij hebben fpreekwoorden in hunne
eigene taal. De Finlandfche taal vloeit des
over, veele draagen het kenmerk van gezond
verftand, en fcherpzinnige opmerking. Meest
al zijn ze in Runifche verzen; en, even als de
Hebreeuwfche Spreuken , verdeeld in twee zin-
fneeden, welker laatfte de eerftc onderfchraagt,
of opheldert. Men oordeele uit de volgende
Finlandfche Spreuken, letterlijk overgezet.

„ Een goed man geeft van een fchoove;„ maar een flegt man niets van een akker.„ De wijze man weet wat hem te doen
ftaat; maar de dwaaze Haat alles ter hand.
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„ Men verkrijgt geen verlosfing door traa-

„ nen; en de rampen des leevens worden door„ zorgen niet verligt.
„ Hij, die proeven genomen heeft, flaat ter-

„ ilond handen aan 't werk; maar de man zon-„ der ondervinding ftaat zich te bedenken.
„ De wijze man zamelt overal wijsheid op;„ hij doet zelfs voordeel met de gefprekken„ der dwaazen.„ Eens mans eigen land is zijn hoogde ge-„ noegen; het eigen houtgewas geeft hem het

„ meeste vermaak.„ De vreemdeling is onze broeder; en hij
„ die van verre komt, onze bloedverwant.

„ Wanneer de morgendond aanbreekt, zie
„ ik welk een dag zal volgen; zo ontdekt zich
„ een braaf man door zijn voorkomen.

„ Het werk is geëindigd, als men 't zelve
„ begint; het is tijdverlies, als men zegt wat„ zal ik doen?

„ Het werktuig des vlijtigen mans is fcherp;„ maar het ploegijzer van den dwaazen is zon-„ der fneede."
Het volgend boertig vertelzel levert een

voorbeeld op van het voor de vuist opdellen
der Finlanderen ; 't zelve is gemaakt door een
jong dichter, vanönen geheeten, woonende
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tusfehen Wafa en Uleaborg. Ik heb 't zelve
te danken, gelijk ik reeds vermeld heb, aan
den Gouverneur van Wafa, die den dichter in
perfoon kende, door wien 't zelve, op de bc*
geerte diens Gouverneurs, voorgezegd werd
aan iemand, die het uit zijnen mond opfehreef.
De Gouverneur fchatte het oorfpronglijke hoog,
en bewaarde 't zelve als een zonderling dukje.
Ik agt mij daarom voor de overgifte verpligt.
De dichter, verhaalde hij mij, was arm; de-
wijl hij aan de vermaaken der verbeelding op
te volgen, de voorkeus gaf boven het werken
op het land. Deeze jongeling, die leezen noch
fchrijven kan, bezit een natuurlijken aanleg tot
het boertende, en is, op zijne wijze, zeer
grappig. Hij is, te deezer oorzaake, zeer wel-
kom in de huizen der boeren, die hij ver-
maakt met zijne vrolijkheid en aartigheden.

Het dichtduk De Paldamo-pastij getijteld, is
honderd en acht en veertig regels lang. Het
onderwerp is een grappige betaaltzetting door
een pots, gefpeeld aan een bedienden van het
tolhuis, door een Finlandfchen boer. Ik heb
gehoord, dat lieden, die eene juiste kennis
bezaten van den aart der Finlandfche taaie,
van 't zelve met grooten ophef fpraaken, op
het hooren leezen, bijkans bij eiken regel in

11. Deel. K lach-



146 REIZEN DOOR

lachen uitborften. De overzetting, hoewel
woordlijk, heeft veel verlooren van de fraaij-
en aartigheden van het oorfprpnglijke, die be-
ftaan in de kortheid, de juistheid, en de kragt
der Finlandfche taal.

de paldamo-pasteij.

Een Finlandsch Vertelzel, door 'den Boer vanönen.

„ Ik begin mijne vertelling, zo als het be-„ hoort. Ik zing den trek, welken een in-„ woonder van Paldamo fpeelde aan een tol-„ bedienden; niets meer, niets minder, dan„ een kat, met huid en hair gebraaden, hem„ tot een avondeeten aangcbooden.„ Het was op een zondag-avond, dat de
„ boeren van het goede vlek Paldamo zich bij„ elkander bevonden, en onderling fpraaken„ over de inwoonders van de ftad Uleaborg,„ die zij allen eenftemmig voor een hoop
„ fchurken hielden, en wel inzonderheid de
„ bediend:n van het tolhuis: want zij werden
„ betaald voor het eeten, en maakten zwaa-
„ righeid om te betaalen voor 't geen zij„ aten: want zij plunderden de fleeden, en be-
„ roofden de reizigers van hun leeftogt.
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„ Hier om, (fprak een grappige oude knaap„ van het gezelfchap ) zou ik wel een reisje„ willen doen, als ik goed gezelfchap kon„ krijgen. Ik wilde onze groote ftad nog wel„ eens zien. Ik heb eenige talk te verkoo-„ pen, en boter te verhandelen, niet tegen-„ ftaande het faifoen zo ongunftig is geweest. —„ De boeren zeiden eenpaarig; wij allen wil-„ len een uitdap doen na Uleaborg. Wij wil-
%, len u onmiddelijk na de laage landen volgen.„ Een der andere lustige gasten, bekend„ door de. wonder-gevallen, welke hij gewoon„ was te verhaalen, vatte het woord — Voor-„ zeker op Kerstijd is 'er niet veel te doen,

~ en ik wil zeer gaarne met u medegaan; maar
„ ik bedenk hoe ik een dier tolbedienden on-„ langs behandelde, en ik vrees dat men mij„ zal herkennen. Gij moet dan allen wee-
„ ten, dat ik onlangs na Uleaborg ging, en
„ een allerheerlijkst ftuk gebraaden vleesch in
„ mijn fleede medegenomen hadt, de tolbe-
„ dienden namen het weg, fchoon ik hun zei-
„ de, dat ik het niet kon misfen: dewijl ik
„ verre van huis was, en het medegenomen„ hadt om 'er van te eeten, terwijl ik in de
„ ftad mij ophieldt. Wat ik zeide baatte mij
„ niets 3 deeze hongerige knaapen hadden be-

K 2 „ floo-
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„ flooten mijn gebraaden vleesch te hebben,
„en zij namen het mij af. Ach! voorzeker„ zij zijn flegte honden; en berooven de boe-
„ ren van hun voorraad, op de fchandlijkde
„ wijze.

„ Toen ik thuis kwam, voer hij voort, ver-„ telde ik mijn wijf hoe ik gevaaren was; zij
„ fcholdt daar over hartig op mij, zeggende,
„ welk een lafaart zijt gij? Waarom hebt gij„ den tolbedienden den hals niet gebrooken?„ Gaaft gij hem waarlijk uw gebraaden vleesch?„ Dat gij hem liever den duivel in zijn mond„ gedopt hadt! Zo voer mijn wijf uit; doch„ 't geen zij fprak, deedt bij mij iets bezin-
„ nen Ach, ach! riep ik uit, 't zal niet„ lang duuren, mijne Heeren! of wij zullen
„ kamp weezen!

„ Deeze woorden fpreekende, greep ik on-
„ ze groote kat bij de achterde• pooten, en
„ maakte het dier af. Ontfteek nu, zeide ik„ tot mijn wijf, vuur in den oven, ik wil eenig„ eeten gereed maaken, en poes zal tot een
„ pasteij gebakken worden!

„ Toen ik dit zeide , hieldt mijn wijf mij„ tegen — waarlijk zij wilde het vel van onze
„ kat gehad hebben om 'er een mantelrand
„ van te maaken! — Ik voerde haar, eenig-
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„zins verdoord, te gemoete. Hoe, wilt gij„ die fchurken van tolbedienden een lekker„ beetje geeven? Als wij de kat het vel af-„ ftroopen, zullen die Heeren onze poes voor„ een lekkeren Paldamo-haas houden, en meer„ en meer op ons goed eeten gefield worden;„ en dus de fleeden van onze arme medebur-„ gers nooit de plundering ontgaan. Neen,„ neen, zeide ik, zij zullen de kat met huid„ en hair hebben; en dan zullen wij zien, dat
„ wij hun rooven weeten betaald te zetten.

„ Mijn wijf was nog al te onvrede, wegens„ 't bakken van het kattenvel; maar zij moest„ het mij gewonnen geeven; en zo werd de
„ kat met huid en hair in de korst gedaan, en
i, in den oven gezet..„ De pasteij werd 's nagts gebakken, was
„ 'smorgens gaar. Ik dak dezelve in een zak,„ en toog vrolijk na Uleaborg op weg. Daar
„ heen trekkende, ontmoette ik een boer, die
„ met mij 't zelfde oogmerk hadt. Kunnen
„ wij, fprak mijn nieuwe reisgenoot, de brug„ gebruiken, om over de rivier te komen? Ik
„ kan het u niet zeggen, was mijn antwoord.
„ Doch toen wij aan den rivierkant kwamen,„ bevonden wij, dat 'er bevel gegeeven was,„ om de brug niet over te gaan: want zeide

K 3 „ de
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„ de timmerman, die druk bezig was met den
„ flagboom te maaken, niemand van u Palda-
„ m&fche boeren, kan hier over gaan.„ Hooger op gingen wij ten ijs over de

~ rivier. Aan het tolhuis komende, bood ik
„ den tolbedienden een klein koekje uit mijne„ zak aan. Wat, beet hij mij toe, meent gij„ hier mede; gij hebt zeker niet voor den
„ eerden bedienden van het tolhuis, met een
„ zo kinderagtig gefchenk als dit is, af te zet-

„ ten. Kom, kom; ik weet dat gij Palda-
„ mofche boeren nooit reist, zonder een goed„ ftuk gebraad, of eenigen lekkeren visch; geef„ mij het grootfte, 't geen gij hebt, een ftuk
„ dat uwe plaats eer aandoet. Dit, gij
„ begrijpt het, was juist het geen ik verlang-
„ de te hooren. Met haalde ik de groo-„ te pasteij, waar in de kat gebakken zat,„ voor den dag, en reikte ze over aan den„ tollenaar, die 'er zodanig mede in zijn fchik
„ was, dat hij mij, en den anderen boer, noo-
„ digde om een kop koffij te gebruiken. Wij„ deeden het; hij gaf ons een glas brande-
„ wijn toe : wij namen affcheid en gingen elk„ zijnen weg.

„ Dus eindigde de vertelling, die de boer„ zijnen Paldamofche medeburgers deedt, en
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„ welke ik vanönen in verzen gebragt heb,„ tot vermaak van allen die het hooren zul-
„ len; en ik denk, dat ik, voor mijn opdel„ zulk een gefchenk zal krijgen, als de eerde
„ tolbediende voor zijne beleefdheid — een
„ der agterbouten van de poes — want de
„ tollenaar at de andere, gelijk gij nu zult
„ hooren.

„ De tollenaar ritzi, want dus heette hij,„ die dit fraaije en lekkere gefchenk ontving,„ ging aan tafel zitten; de Paldamo -pasteij
„ werd hem voorgezet. Hij nam eerst een„ ftukje van den korst, hij proefde het, en

~ het fmaakte hem lekker. Voorts kreeg hij„ een van de kats agterpooten. Voorzeker hij
„ fchrabde zijn mond met de klaauwen; doch
„ hij hieldt ze voor de tanden van een fnoek,
„ dien hij veronderftelde 'er in gebakken te

„ zijn. In 't einde opent hij de pasteij ge-
,, heel. Hoe ftondt hij verdeld een pasteij„ voor zich te hebben, met een gebakken kat
„ met huid en hair!

„ Hij dampvoette, hij raasde en tierde —„en maakte, ten flot, deeze aanmerkingen —„ Wie zou ooit van zijn leeven hebben kun-
„ nen denken, dat een boer van Paldamo, den„ eerden tolbedienden een kat in een pasteij

K 4 » ge-
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„ gebakken, tot een gefchenk, zou gegeeven
j, hebben! Welk een elendig fchepzel is de
„ mensch! Wie weet, als hij eens oud wordt,„ wat hij al te eeten krijgt, eer hij fterft, daar
„ ik, nog jong zijnde, op het punt ftondt om„ een kat met huid en hair op te eeten!

„ Zo eindigt de vertelling, welke ik vanö-
„ nen boven vermeld, heb vervaardigd, en die
„ allen bekennen dat wel afloopt en fmaakt."

Het Finlandfche woord Kalakucko hier Pas-
teij overgezet, betekent een korst, waar in
een visch van de eene of andere foort gebak-
ken is.

Uleaborg is gelegen op een uitgebreide vlak-
te aan de rivier Ulea, die zich niet verre van
daar in de Bothnifche golf ontlast; op die ri-
vier wordt in de vertelling gezinfpeeld.

Kerstijd is de tijd van rust voor de Finland-
fche boeren: dewijl hun koorn op dien tijd
gedorscht is, en het land met fneeuw bedekt
zijnde, allen werk des landmans belet.

Geen klein gedeelte van de Runifche zan-
gen, en geenzins de minfte in verdienften, wat
de zamenftelling betreft, zijn van Finlandfche
boerinnen.

Vóór het algemeen gebruik van wind- en
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watermolens werd het graan met de hand toe

meel gemaakt, of door 't zelve in mortieren
te ftampen, of tusfehen twee fteenen te maa-
ien. Dit maaien was een dagelijkfche taak,
en het werk der Vrouwen in Finland, even
als in andere landen. Geduurende de lange en
verveelende winters aldaar, hielden zij zich
met dien arbeid onledig; terwijl de mannen
op de jagt, of buiten bezig waren met hout
uit de bosfehen te haaien, of eenig ander
werk.

Om zich te vervrolijken en het verveelende
des arbeids te verzetten, hielden zich vrouwen,
daar toe bekwaam, onledig met gezangen te

bedenken, en nieuwe uit te vinden; terwijl an-
dere , niet zo gelukkig, dat zij daar toe de noo-
dige begaafdheden bezaten, de aangeleerde, 't
zij oude of nieuwe, zongen. Een van deeze
boerinnen befchrijft zich zelven en haar werk
met deeze woorden;

Paiwat pyörin petkeleisfa
Kiwen puufa kükuttclen.

Aan deezen molen hou ik alle dagen dand,
En wentel den deen met êen geduldige hand,

Deeze zangen, Jauho runot, of Molen-zan-
gen geheeten, worden meestal, op een klaa-

K 5 gen-
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genden kagen toon gezongen. Zijn 'er twee
vrouwen teffens aan 't werk, dan zingen zij
aan partijen; maar verbeurten zij elkander,
dan zingt zij, die werkt, alleen. Die zangen
flaan op eene groote verfcheidenheid van on-
derwerpen; nu eens ernftig en deftig, dan eens
lugtig en fchertzend, zomtijds een liefdegeval-
letje, en niet zelden den lof van eenige uit-
fteekende daad.

Liefde, welke de hoofdbezigheid der fexe
uitmaakt, doet ons vrijlijk veronderftellen, dat
deeze de groote zaak is, op welke zich de
dichtkundige bekwaamheden der Finlandfche
dichteresfen bovenal toeleggen. Het valt egter
niet gemaklijk affchriften van deeze gezangen
te bekomen: dewijl ze doorgaans gezongen
worden, door de jongedogters, op zamenkom-
ften, waar toe de mannen zeldzaam of nimmer
toegelaaten worden. De Heer franken van
Abo heeft mij een gezang vereerd, welke het
opftel is van een Ostro-bothnisch meisje, de
dienstmaagd van den geestlijken te dier plaat-
ze, waar zij altoos gewoond hadt. Hetzelve
is opgedeld ter gelegenheid van haars minnaars
afweezigheid, in den dijl der eenvoudige na-
tuur, vol gevoels, en ftput in figuuren, om al
het welk te verkrijgen, meer aangekweekte
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verftanden, zomtijds zich te vergecfsch affloo-
ven. De gedagten in het tweede couplet,
heeft, fchoon niet geheel nieuw, bij de dich-
ters, iets zeer treffends, wordt wel ter fnee-
de te pasfe gebragt, en goed voorgedraagen*
Dit kleine flukje , aangemerkt als het werk
van een meisje, 't geen noch leezen, noch
fchrijven kon, is een wonderttuk in zijn foort.
Het is de dichteresfe der natuur, de in-
fpraaken van haar hart voordraagende met
woorden door de liefde ingeboezemd, eene
bevalligheid medebrengende , die het bereik
der kunst te boven dreeft. Deeze Finland-
fche sapho ontdekt, te midden van al de
fneeuw van haare bevrooren lugtdreek, al de
warmte des harte van de Lesbofche zo be-
roemde dichteresfe.

Een zoo naa bij mogelijk woordlijke vertaa-
ling van het Finlandfche loopt op deezen zin.

I.

„ Ach! dat mijne Beminde thans hier tegenwoordig
„ wr.re; dat zijne welbekende gedaantevoor mijne oogen
„ doiidt! Hoe zou ik in zijne armen vliegen, en hem„ kusfchen, fchoon zijn aangezigt bemorscht ware met„ het bloed eens wolfs! Hoe zou ik zijne hand druk-„ ken, al hadt 'er zich een flang om heen gedrengeld.
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11.

„ Helaas! waarom hebben de winden geen kennis? en
';, waarom is het koeltje van fpraak beroofd? De win-„ den zouden de gevoelens tusfehen mij en mijn be-„ minden overbrengen. De koeltjes zouden, elk oogen-„ blik, mijne woorden tot hem overvoeren, en de zijne„ tot mij terugzenden.

111.

„ Hoe flegt zou ik dan de fpijze voor de tafel mijns
„ meesters gereed maaken! Hoe onoplettend weezen
„in het aankleeden van zijne dogter! Ik zou alles daan
„ laaten om op mijn beminden te letten, die het dier-„ baar voorwerp is van mijne zomergedagten, en van„ mijne winter-zorgen!"

Het laatfte voorbeeld van Finlandsch dicht-
werk, 't geen ik zal bijbrengen, van vrouwe-
lijk opftel, is een gedeelte van een vrij lang
zangftuk, 't geen de Finlandfche Moeders ge-
woon zijn als een wiegzang te gebruiken. Het
mag eene waarde toegekend worden, in zo ver-
re her den aart des volks kenmerkt. Het is
afgefchreeven terwijl de moeder zong, en haar
kind in flaap wiegde. De perfoon, die het
affchreef, was wel bedreeven in de Finland-
fche taal; maar de vrouw kende niet meer dan
dit gedeelte van het lied, en 'er boodt zich
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geene gelegenheid aan om het overige te krij-
gen. Ik hoop geen mijner leezeren zal het on-
gevallig weezen hier zulk een ftaal van egte
tederheid, eenvoudigheid en godsvrugt, fchoon
in een wiegdeuntje, aan te treffen.

„ Slaap, daap, lief vogeltje van den velde! Neem„ uw rust, kleine roodborstje, neem uw rust; God zal

~ u, als het tijd is, laaten ontwaaken. Hij heeft u een„ kleine wieg verfchaft, om u in te laaten rusten. Een„ wieg, overdekt met de bladen van den berkenboom. —„De daap daat voor de deur en zegt ■— de zoon des
„ daaps daat voor de deur en zegt: Is hier geen klein
„ kind, te daapen liggende in een wieg — Een klein„ kind in windzelen gebaakerd — Een kind liggende
„ onder een wollen deken! n

De laatfte foort van dichtftukken, waar van
ik melding zal maaken, is die welke gemeen
is bij de Finlanders en Laplanders beiden.
Ik bedoel de Runifche verzen, welke veron-
derfteld worden buitengewoone toverkragten te

bezitten. Deeze zangen zijn den oorfprong
verfchuldigd aan de domme tijden des Heiden-
doms, en hebben niet opgehouden in hoogag-
ting te blijven toen die volken verlicht wer-
den door de Christlijke leere; zelfs werden
zij, ten tijde des Roomfchen bijgeloofs veran-
derd om het volk te bedriegen; en deeze zul-
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len misfchien de laatde Runifche verzen wee-
zen, die vergeeten worden: naardemafl, on-
danks al de vlijt, door de Geestlijkheid thans
aangewend om dergelijke vooroordeelen uit de
gemoederen des volks uit te rooijen, de Fin-
landers in het geheim deeze zangen blijven be-
gundigen, in het vast begrip, dat dezelve hei-
melijke kragten bezitten, en groote uitwerking
doen, als men 'er gebruik van maakt.

In 't duk van opdel worden zij door veelen
aangemerkt als onfchatbaare gedenkdukken der
oudheid, en" volmaakte modellen van echte
Runifche dichtkunst. Zij worden door der-
zelver bewonderaaren onderfcheiden van de ge-
woone Runifche gezangen, die men, bij open-
baare bijeenkomden, aanheft, en door die lief-
hebbers voor onheilig geagt. Eene foort ge-
naamd Lugv.t of Leezingen, worden nooit ge-
zongen, maar met eer.e iaage murmelende dem
voortgebragt, 't welk vergezeld gaat van fchrik-
Üjke gebaarmaakiager!.

De Finlanders hebben eene menigte van

Runifche verzen, die veronderfreld worden een
geneezend vermogen te bezitten. Deeze draa-
gen den naam van Sanat of Beleezingen, als
Madan-fanat, Beleezingen tegen de beet van
een flang; Tulen-fanat, Beleezingen om ge-
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brande leden te heelen ; Raudan -fanat, Be-
leezingen om wonden te geneezen enz. enz.

Gemelde beleezingen zijn, gelijk reeds is
opgemerkt, zeer veelvuldig, en, fchoon niet
zeer geagt bij de inwoonders aan de zeekust,
zijn ze in de hoogde agting bij de Finlanders
die in het diepde en bergagtigde gedeelte des
lands woonen. Zulks zal waarfchijnlijk het
geval blijven, zo lang de geneeskunde in han-
den gelaaten wordt van omzwervende kwak-
zalvers en onkundige oude wijven. Bij deeze
heelingbewerkende zangen voegen zij eenige
eenvoudige middelen, als zout, melk, brande-
wijn, fpek enz.; doch fchrijven de geneezin-
gen, welke zij te wege brengen, toe, aan het
uitdeekend vermogen der gezangen, geduuren-
de het aanleggen dier middelen, aangeheeven;
het grootde geheim en de grondfleg hunner
heelkunde bedaat in een geloof, 't geen zij
ook den lijderen wel diep inprenten, dat hun-
ne kwaaien den oorfprong eigenlijk verfchul-
digd zijn aan betovering, en dat deeze alleen
kan kragtloos gemaakt' worden door middel
dier beleezende gezangen. '

Het valt niet gemaklijk van deeze foort van
liederen affchriften te bekomen: naardemaal
zij , die 'er in bedreeven zijn, dezelve niet wil-



160 REIZEN DOOR

len mededeelen aan geleerden; en als zij be-
merken , dat deezen zich gereed maaken om ze
af te fchrijven, is het gedaan; zij vreezen aan-
geklaagd te zullen worden bij de Overheid, of
bij den Geestlijken, en voor de flraffe, of ten

minden berisping wegens dit hun bijgeloof.
Het is jammer, dat de Geestlijken zich de
moeite niet geeven om onderfcheid te maaken
tusfehen de verzen, die de voortbrengzels zijn
van bijgeloof, en andere van eene onfchuldige
natuur. Doch zij zijn zo verre van op deeze
bijzonderheid te letten, dat zij hun uiterde
best doen om de oude Runifche dichtkunst in
't algemeen te verbannen, en zonder uitzonde-
ring uit de wereld te helpen, welke, deels te

deezer oorzaake, en nog meer uit hoofde van
de natuurlijke veranderingen, welke de lengte
van tijd in alle menschlijke zaaken hervoort-
brengt, geheel in onbruik zullen geraaken, en
binnen weinig jaaren , alleen gevonden worden
in de verhaalen der reizigeren.

De eenigzins kundige en oplettende leezers
van het verft .g hier deswegen gegeeven, heb-
ben ongetwijfeld de vo komene gelijkvormig-
heid ontdekt tusfehen deeze gezangen der Fin-
landeren en die va \ de vro 'ufte Grieken; de-
zelfde eenvoudigheid ia de zamendelling, ten
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gevolg van de gelijkaartigheid der bezigheden;
Bijkans elk beroep, onder dat vrolijk, leeven-
dig, en onvergelijklijk volk, hadt zijne bijzon-
dere gezangen. Voorbeelden van de hoogfte
oudheid overgehandreikt, zou men kunnen aan-
voeren van gezangen door koornmaalfters, door
verliefden, door kinderminnen, aangeheeven,
gelijkvormig aan de door ons bijgebragte Fin-
landfche gezangen. Doch zuiks is onnoodig:
want dezelfde oorzaaken worden altoos bevon-
den dezelfde uicwerkzels hervoort te brengen.
Is 'er eenige oorzaak van bewondering, deeze
moet gelegen zijn, in het vinden van zo w(i-

iiig onderfcheids in de zeden en gevoeiens der
inwoonderen van de koudde gewesten, en die
onder de gemaatigdde en zagtfte lugcftfeeke
jrich onthouden.

11. Deel. L
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VIER EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Vertrek van Uleaborg — Zwaarigheid om
na de Noord-Kaap door Lapland, in den zo-
mer, te reizen — Plan door den Schrijver en
diens Vrienden omhelsd — Toerustingen tot de
Reis — Twee Reisgenooten vermeerderen het ge-
zelfchap •— Aandoenlijk Affcheid — Voortzet-
ting der Reize — Befchrijving van een Fin-
landfchen Dans — Staalen van de Muzijk —Vermaak te Hutta — Komst te Kemi.

X hans naderde de tijd, op welken wij af-
fcheid zouden neemen van onze Vrienden, en
onze bedoelde reis na de Noord-Kaap voort-
zetten. Deeze tocht kwam ieder een te Ulea-
borg harsfenfchimmig voor; dezelve werd aan-
gezien als een ontwerp, 't welk, bij de proe-
ve, onuitvoerbaar zou bevonden worden. Elk
onzer bekenden fchilderde ons Lapland af met

de affchrikbaarendde kleuren. Zij verzekerden
ons, op het gezag van geloofwaardige getuigen,
of die men althans geloofwaardig hieldt; dat
het, in den zomer, voldrekt onmogelijk was,
eenen weg te vinden, om van de eene plaats
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na de andere te komen. Onze Vrienden wa-
ren, wegens ons heenengaan, getroost, door
het denkbeeld, dat wij ons wel zeer ras over-
tuigd zouden vinden van de onuitvoerlijkheid
onzes plans, en dat wij, ontmoedigd door de
eerfte hinderpaalen, welke wij ftonden te ont-

moeten, zij binnen kort, het genoegen zou-
den hebben van ons te Uleaborg te zien we-
derkeeren.

Geduurende ons verblijf te deezer ftede, had-
den wij ons toegelegd om kundfchap op te

doen, wegens onze reis, van ieder, dien wij des
konden vraagcn, ofLapland bezogt hadt. Wij
fchreeven aan een koopman te Tornea; wij>
deeden kundfchap op van eenige kerklijke zen-
delingen, die in Lapland zich onthouden had-
den ; doch daar was niemand, die ons het min-
fte onderrigt of eenigen raad kon geeven, we-
gens de wijze, of zelfs omtrent de mogelijk-
heid om des zomers, in dat land te reizen.
Zij allen hadden 'er alleen in den winter ge-
weest , en gereisd in fleeden door rendieren
getrokken; de zendelingen desgelijks hielden
'er zich alleen geduurende den winter op, en
keerden des zomers na dorpen, die gereede
gemeenfchap met eenige ftad hebben. 'Er was
volftrekt niemand, die ons eenig onderfcnei-

L 2 den
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den denkbeeld kon mededeelen of eenig vol-
doend berigt geeven, betreffende dit voor ons
zo belangrijk onderwerp. Allen fcheenèn zij,
tot één toe, vast in het begrip te ftaan, dat
de reis niet te volbrengen was. Zij wisten ten

vollen, hoe wij na Opper-Tornea, na Kengis,
na Kollare konden komen; maar geen fterve-
ling kon ons zeggen hoe het mogelijk was
door te dringen tot aan Muonionisca. Zij wa-
ren vrij naauwkeurig kundig van den weg, die
loopt na de kerk van Jukasjeri, en het meir,
't welk den oorfprong geeft aan de rivier Tor-
nea; maar wij koozen deezen weg te vermij-
den, dien verfcheide reizigers, vóór ons, ge-
nomen hadden, en reeds genoegzaam bekend
is. Wij hadden beflooten niemands voetftap-
pen te volgen; maar een weg voor ons zel-
ven te baakenen, of 'er geheel geenen in te

ftaan.
Het was ons plan, zo veel mogelijk, een

lijn van den meridiaan tot Tornea te volgen,
en in de meest mogelijke rechtflreekfche rich-
ting na de Noord-Kaap te gaan. Om dit
oogmerk te bereiken, was het noodig de ri-
vier Tornea te verlaaten, en den loop te vol-
gen van de Muonio, en, hoe 't ook ging,
Muonionisca te bereiken, en van Muonionisca
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onze fchreeden te zetten na Kautokeino. Te
Kautokeino gekomen zijnde, zouden wij ons
bevinden aan de oevers van eene rivier, die
zich in den Bevroozen Oceaan dort; en wij
fielden ons voor, dat wij ons , op deezen
ftroom, te fcheep begeevende, al- den weg zou-
den afdrijven tot de golf van Alten, met het-
zelfde gemak als het water der riviere ftroomt.
Dat wij, Alten bereikt hebbende, zeker zou-
den doordringen tot de Noord-Kaap, of te

water, of te voet, en wederkeeren langs den
zelfden weg, die wij, heenen gaande, geno-
men hadden, of zulk eenen anderen als de
omftandigheden, en onze opgedaane landsken-
nis, ons aanpreezen als den gemaklijkften en
zekerden.

Het geheel van dit ontwerp onzer reize, 't
geen wij voorhadden te volgen, werd aange-
zien als een kasteel in de lugt gebouwd door
een Italiaan, die het in 't hoofd gekreegen
hadt, dat Lapland juist zulk een land was als
Italië, en die geheel niets wist van de zwaa-
righeden, welke men ontmoet in een zo hoog-
op Noordlijk gelegen gewest. Onze voor-
gedelde onderneeming hadt gelegenheid gegee-
ven tot veelvuldige gefprekken omdreeks Ulea-

L 3 borg,
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borg, en de lieden van alle kanten betoonden
zich nieuwsgierig om ons te zien.

De Heer julin, een goed natuurkundige,
vervuld met eene brandende begeerte om ver-
dere kundigheden op te zamelen, vondt zich
bekoord door ons plan. Het vertrouwen, 't
geen hij in ons delde, en ons aanhouden, dat
hij ons zou vergezellen, met ons in de ver-
maaken en moeilijkheden deelen, haalde hem
over om onze reisgenoot te worden. De Heer
castrein, Kerkleeraar te Kemi, een zeer be-
dreeve plantkundige, fcheen desgelijks genegen
om van de partij te weezen; hier door werd
onze hoop op een gelukkig flaagen, zeer veel
verfterkt. Wij waren niet weinig grootsch op
de aanwerving van twee zulke noemenswaar-
dige reisgenooten. In onze oogen fcheenèn
wij de zwaarigheid, om de Noord- Kaap te

zullen bereiken, reeds half te boven geko-
men. Onder den invloed deezer vloeiende
denkbeelden maakten wij de noodige befchik-
kingen tot de zo veel overlegs gekost hebben-
de reize.

Wij kogten een Rusfifche tent, om ons te-

gen den regen en de ongunftigheden des we-
ders te befchutten, en maakten een voorraad
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van leeftogt voor twintig dagen gereed. De-
zelve bedondt uit brood, befchuit, kaas, en
gedroogd rendieren -vleesch, met een vat bran-
dewijn. Wij voorzagen ons van een fnaphaan
met een dubbelen loop, van een thermometer
van celsius, van een kaart van hermelin, en
eenander van pontoppidan, van een kompas,
't geen teffens het uur aanwees; van een doos
om infecten in te bergen, van tabak, zwa-
vel en kampher, tot bewaaring der vogelen
en vellen. Om gefchenken aan de Laplan-
den te doen, namen wij niets mede dan
brandewijnen tabak; het eerstgenoemde dee-
zer artijkelen is boven alle andere het aan-
genaamfte gefchenk, 't geen men daar kan
uitdeelen.

Ons vertrek van Uleaborg bragt alle de Da-
mes en Heeren van onze kennis te dier ftede
op de been. Zij maakten een foort van om-
megang uit, die ons den geheelen weg verge-
zelde na de boot, met welke wij de rivier zou-
den overvaaren. Het was 's avonds ten tien
uuren, op den achtften van Junij 1799, de zon
was nog boven den gezigteinder. Ons laatfte
vaarwel was aandoenlijk en teder; en mijn ver-
trek uit deeze dad, zal mijn leevenslang een
aangenaam tijdftip voor mijne herdenking ople-

L 4 ve
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veren. In deeze landen fchnamt zich een maft
niet traaren van vriendfchap te fchreijen ; hij
zoekt geene verberging, wanneer het gevoel
de opwellingen van fmert of vreugde baart.

Aan den owr ant der riviere geland zijnde,
Vervolgden wi; onzen weg, in eene foort van
Wagen of kar, door paarden getrokken. De
plaats, waar wij den mond der riviere over-
toogen, is omtrent zesduizend voeten breed.
Men hee t 'er boots om de reizigers over te
zetten, net geflikte plaatzen voor een wa-
gen en pa.rden. De vrouwen zijn hier de
©verzetfters.

Te Sukuri, nejen mijlen van Uleaborg ,
verwisfel en wij van paarden. De weg was
zeer goed, fchoon altoos door bosfehen en
weiden loopende; deeze weiden noemen de
Zweeden Ang of Inge. De weiden bedaan
hitr niet, als elders, uit opene vlaktens, zon-
der boomen, maar zijn doorgaans bezet met
kreupelhout en dronken. De ingezetenen zen-
den hun vee, om te graazen, op de fmalle
grasdrooken, welke hier tusfehen dit houtgewas
voorkomen. De uitgefrrekte bosfehen, waar
in men boomen van eene verbnazende grootte,
aantreft, dienen tot een algemeene weide voor
alle boeren daar omdreeks. Zij hangen altoos
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een bel aan den hals der paarden, en laaten
ze, maanden lang, in de bosfehen omzwerven,
zonder zich over die beesten te bekomme-
ren. Wij verwisfelden vier maaien van paar-
den naa dat wij Sukuri verlaaten hadden, eer
wij te Testile kwamen, eene plaats uit twee

of drie houten huizen beftaande. De bo-
vengemelde vier pleister- of wisfelplaatzen zijn
te onbeduidend voor eenige omHandiger ver-
melding.

Een kleine rivier Leivaniemi geheeten, in
een overzetboot overgevaaren zijnde, lokte het
krasfen op een vedel ons uit om in de hut
te treeden van een boer, op den rechter oe-
ver, tien of twaalf landlieden vonden wij daar
uit al hun magt dansfende. Ons inkomen
ftoorde den dans, en de verwondering ver-
wekt door de vreemdheid onzer kleedino;,
fcheen, in den aanvange, eenig bedwang bij
het vrolijk gezeifchap te baaren. De eenige
die betoonde , dat hij in de algemeene ontzet-

ting niet deelde, was de fpeelman, die vol-
ijverig voortging in het waarneemen zijns be-
roeps: men weete nat hij blind was, en ge-
volglijk niets bemerkte van 't geen 'er om-
ging. De boeren nogthans werden welhaast
gewoon aan de vreemde vertooning, welke

L 5 Wij
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wij in hun oog maakten. Verzogt zijnde om
voort te vaaren, en ons hun dansfen te laa-
ten zien, hernamen zij die verlustigende be-
zigheid.

De dans deezer landlieden beftondt in het
allerboerfte gehuppel, zonder eenige bevallig-
heid, gemengd met zekere fprongen, bij wel-
ke de vrouwen haare rokken lustig in de hoog-
te lieten vliegen. Daar was geene verfchei-
denhcid in hunne pasfen, geen drift in hunne
houding, geen uitdrukking altoos op het ge-
laad. Zij dansten met denzelfden ernst en
naarftigheid, als zij zouden betoond hebben
in de verrigting van eenige zaak, welke zij,
ter kostwinning, moesten doen. De eenige
verfcheidenheid, welke in dit bedrijf plaats
vondt, was de verandering in de fchikking der
armen, welke zij beurtlings over elkander la-
gen op eene zeer onbevallige wijze, zonder
eenig betoon, hoe gering ook, van fmaak of
natuurlijke bevalligheid te geeven. Het was,
in de daad, eene vreemde waarneeming, op
te merken, hoe deeze lieden zich vermaakten
met zulk. een ernftige houding, en zonder de
minfte neiging tot lachen te laaten blijken.
Een pot me: bier flondt op een tafel, waar uit
elk vrij mogt drinken; doch zulks gefchiedde
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alleen om den dorst te verdaan. Dit bier
was zo dun, of zo zeer met water aan ge-
langd, dat het geen zinbedwclming kon ver-
oorzaaken, of de geesten des gezelfchaps tot

eenige hoogte, hoegenaamd, opwind.n. Elk
van het gezelfchap, de muzijkant zelfs, was
de maatigheid zelve, eene zeer zeldzaame zaak
op een feest der Finlandfche boeren: daar zij
op hunne feesten doorgaans rijklijk brandewijn
drinken. Deeze vermaakpartij boezemde voor
ons oog zo weinig vreugds in, dat men bij-
kans tot de gedagtcn zou gekomen zijn, dat
dit gezelfchap uit een bezef van pligt danste.
Onder het getal van zes of zeven vrouwen,
waar uit het gedeelte der fexe beftondt, was
geen een draaglijk aangezigt, of in daat om
dë minde aandoening van tederheid te verwek-
ken Zij hadden alle lompe en gemcene tro-

nien en flegt gevormde gedaken; niets beval-
ligs of behaaglijks'deedt zich daar bij op. De
lange ruggen, en korte rokken, bragten het
haare toe om de gedaante nog onbevalliger te

maaken.
Naa eenigen tijd hun dansfen aanfehouwd

te hebben, kreeg ik mijn fchrijfgereedfehap
voor den dag, om de muzijk op te tekenen.
Naauwlijks zagen zij mij fchrijven, of zij hiel-
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den op met dansfen, en kwamen zien wat ik
deed De blinde fpeelman kon de oorzaak
niet gisfen van dien ftilftand, welke hun aan-
dagt van zijn muzijk aftrok, en hun het dans-
fen deedt ftaaken. In 't einde ontdekten zij
hem het geheim; en wij verzogten hem een
paar Finlandfche dansdeunen voor ons te fpee-
len, en daar toe de meest geliefde bij het
volk, uit zijn voorraad, te verkiezen. Hij
voldeedt aan onze nieuwsgierigheid, en het ge-
lukte mij de toonen op het papier te brengen.

Een klein gefchenk aan den blinden fpeel-
man gegeeven hebbende, verlieten wij de
danszaal, en klommen weder op ons rijdtuig,
om onze reis voort te zetten. De blinde
fpeelman was dermaate voldaan over ons klein
gefchenk, dat hij oprees, en onder het ge-
leide van alle de dansfers en dansferesfen, ons
niet alleen buiten het huis volgde; maar ook
een goed eind wcgs, ons fteeds onthaalende
op de beste muzijk, welke hij hadt.

Van Testile voortreizende, moesten wij te

Hutta van paarden verwisfelen. Hutta is een
dorp uit vier of vijf huizen beftaande; daar
is een vertrek om reizigers te herbergen. Het
flegte weer en de vermoeienis der reize, dee-
den ons befluiten den nagt te deezer plaatze
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door te brengen. Naardemaal het te vroeg
was om na bed te gaan, zogten wij den tijd
te korten op de verlustigendfte wijze, die ons
mogelijk was. Eenige boeren en meisjes, daar
omdreeks woonende, door nieuwsgierigheid
om ons te zien, uitgelokt, kwamen zonder
pligtpleeging, in ons vertrek. Daar wij een
en ander Indrument, tot Natuurkundige proe-
ven , bij ons hadden, wilden wij dit volk eenig-
zins vermaaken; doch het eerde voorwerp, 't
welk de bewonderende aandagt trok van de
mannen en jongelingen, was mijn fnaphaan
met een dubbelen loop. Zij Honden zo ver-
baasd over deeze uitvinding, dat ik verzekerd
ben, dat ik het huis, met alle de vrouwen
daar in, voor deezen fnaphaan zou hebben
kunnen koopen. Zij vroegen mij, hoe veel
ik 'er voor gegeeven hadt, en den prijs voor-
af raadende, zei een hunner,' „ ten minften„ duizend Rijksdaalers." Allen riepen zij uit;„ Wanneer wij zulk een wapen hadden, zou„ de oude heer met zijn bonten rok, (dit be-
„ duidde den Beer) geen kans hebben om te„ ontkomen." Wij lieten hun onzen ther-
mometer en telescoop zien, en ten laatden,
om een einde te maaken aan al hun o! en
en ochs! en andere uitroepingen van verwon-
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dering, haalden wij ons microscoop voor den
dag. Dan deeze vermaakgeeving lieten wij
voorafgaan van eene aanmerking, dat zij, eer
wij met dit Indrument iets konden verrigten,
een luis moesten vangen. Het geheele gezel-
fchap borst in een fchaterend gelach uit over
dit voordel; doch bemerkende dat wij in goe-
den ernst dit verzoek deeden, en daar op
bleeven aandringen, begonnen de jongelieden
hunne hemden te bezien, de meisjes zogten
ook, en 'er was een algemeene jagt op het
kleine diertje, 't geen wij gezegd hadden noo-
dig te hebben. De arme luis werd nooit met
zo veel zorgvuldigheids gezogt, als te deezer
gelegenheid. Een van de meisjes ging voor
een oogenblik ter zijde, en keerde welhaast
te rug met den gevangenen tusfehen haare
vingeren. Wij daaken her voorwerp der kunst-
vertooning op de naaide van het microscoop,,
en toonden het aan de vergaderde menigte.
Het is onmogelijk de gebauren te befchrijven,
of de uitroepingen op re haaien, welke het
gezigt van dit zo wond?rbaar vergroote diertje
bij hun te wege bragt. Gelukkig was ons
microscoop van gcene zeer groote waarde, an-
ders zou ik zeer bevreesd ge.veest hebben van
het in duizend dukken te zien breeken. On-
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ze toekijkers en toekijkeresfen, rukten het el-
kander, met de grootfte onverduldigheid, uit
de hand. Zij fcheenèn nimmer de gedaante en
de leden van dit kleine diertje, gewoon ten

hunnen koste te leeven, befchouwd, of met

eenige aandagt bezien te hebben.
Van Hutta tot Kemi is omtrent achttien

mijlen, welken weg wij op Maandag den tien-
den Julij afleiden.
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VIJF EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

De Predikant der Parochie van Kemi, de
Eerw. castrein — De ommeftreeken dier
Stad — De Rivier nabij Kemi; gevaarlijk-
heid op dezelve — De Kerk, een heerlijk Ge-
bouw — Treffend affteeken van dezelve bij de
laage Hutten daar om heenen —* Wandeling
van Kemi, op een korten afftand, om hun
Kerkklokken te bezigtigen — Proeve door den
Schrijver op een Finlandsch Dampbad geno-
men — Eenige bijzonderheden de Plant- en
Dierkunde betreffende — Vertrek van Kemi,
en aankomst te Tornea.

Wij namen te Kemi onzen intrek ten huize
van den Heer castrein. Deeze Heer, dien
ik te vooren niet gezien hadt, fchoon ik te

Uleaborg veel van hem hoorde, was de man,
die voorfloeg, om ons, op onzen tocht na het
Noorden te vergezellen. Hij is een zeer be-
leefd man, die een groote fchat van kundig-
heden bezit, zonder daar op zich iets te laaten
voordaan, en zonder zijne eigene weezenlijke
waarde te kennen. Hij fpeekt het Latijn goed,
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het Fransch een weinig, en verftaat Hoog-
duitsch. Latijn en Hoogduitsch waren de taa

len, waaraan wij, in onzen ommegang met
hem, de voorkeus gaven. De Heer castrein

is de voornaamfte Predikant in de Parochi
van Kemi; hij heeft het oppertoezigt over
een landftreek, welke omtrent negen honderd
Engelfche vierkante mijlen bevat. Behalven
zijne vrouw en kinderen, heeft hij elf broe-
ders en zusters te onderhouden; uit hoofde
deezes talrijken gezins wordt hij aangezien als
hun algemeene vader, en de volmaakfte eens-
gezindheid heerscht onder alle de leden.

Wij hielden ons twee dagen ten zijnen hui-
ze op, en bezigtigden in verfcheide wandelin-
gen, de ommeftreeken van Kemi, welke, met
die van Uleaborg vergeleeken, ons een para-
dijs toefcheenen. Het uitzigt heeft veel meer
verfcheidenheids, de gronden hebben een {lou-

ter voorkomen, hier en daar tot kleine heu-
vels zich verheffende, en zijn bij lange na
zo zandig niet als in de nabuurfchap der
eerstgemelde Stad.

De rivier is hier zeer wijd, en niet zonder
gevaar, zo dat men te Kemi , en op andere
plaatzen, lootzen heeft, die de Koopvaarders
brengen tot daar dezelve in zee ftort. Hier

11. Deel. M en
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en daar is 'er geene genoegzaame diepte van
water voor eenigzins groote vaartuigen. Twee
jaaren geleden kreeg een Koopman in deezen
oord het in den zin om een veel grooter
vaartuig te doen bouwen, dan men immer op
deeze rivier gezien hadt; hij begreep dat het
zeer gemaklijk zou vallen, hetzelve den ftroom
te doen afvaaren , als dezelve ten hoogften ge-
zwollen was. Het vaartuig werd met graanen
gelaaden, en naar eisch bemand. Gelukkig
kwam het over drie der gevaarlijkst geoor-
deelde plaatzen, en hadt 'er flegts nog twee

te ontmoeten, die men van minder aanbelangs
oordeelde. Maar het vaartuig ftootte en ge-
raakte in ftukken, veelen verlooren het leeven.
Een groot gedeelte van den wrak ziet men,
tot deezen dag, tusfehen de rotzen van Ke-
mi , {trekkende tot' een droevig aandenken
deezer ongelukkig geflaagde onderneeming, en
een waarfchuwend gedenkteken voor de on-
voorzigtigheid en inhaaligheid van ontwerpmaa-
kers en kooplieden.

De rivier Kemi levert een grooten over-
vloed van falm op; de visfeherij daar van is
zo voofdeelig, dat dezelve het voornaamfte
gedeelte van 's Leeraars inkomen uitmaakt ,
meer dan duizend Rijksdaalers 's jaarlijks be-
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draagende. Tegen over de Kerk, in 't mid-
den der rivier, ligt een klein eiland, waar de
inwoonders van Kemi ééns in 't jaar kermis
houden. Hier verkoopen zij falm , of verrui-
len deezen visch, voor geld of andere koop-
waaren.

De Kerk te Kemi is een gebouw, 't welk
in 't oog eens vreemden reizigers in dit oord
eene zonderlinge en zeer affteekende vertooning
maakt. Te deezer plaatzen zou hij althans
niet verwagten een openbaar gebouw te zien
in den flijl van eene geregelde bouworde, en
in allen opzigten waardig in een onzer Ste-
den van Italië te ftaan. Dit Kerkgevaarte van
fteen zijnde, moet eene verbaazende fom gelds
gekost hebben , als men in aanmerking neemt,
de geringe middelen van beftaan, bij dit ar-
moedig volk, dat zeer wel de kosten van
een zo prachtig gebouw kon ontgaan, en
even goed de Godheid in een houten tempel
aangebeeden hebben. De aftekening , naar
welke men die Kerk bouwde, werd door de
Academie te Stokholm vervaardigd , en ver-
eerd met de goedkeuring van gustavus den

111. Dezelve is vercierd met een koepeldak,
en de drie voornaame ingangen pronken met

pijlaaren van de Dorifche orde; de Kerk heeft
M s dus
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dus het voorkomen van een Griekfchen tem-

pel. Deeze, geplaatst in die woeste oorden ,
te midden van pijnboomen - bofchen , en om-
geeven door hier en daar verfpreidde elendige
hutten, is een bewonderenswaardig en tref-
fend voorwerp.

Met opregt medelijden moet ik hier aan-
merken, dat ik, digt bij dit heerlijk tempel-
gevaarte, in de hut van een armen Finlander
binnen tradt. De kleinte van de hut, en de
geringheid in alle opzigten, trof mijne aan-
dagt. De bewooner was waarfchijnlijk de
armfte Finlander, dien ik tot nog ontmoet

hadt op den geheelen loop mijner dusver af-
gelegde reize. De plaats van den grond die
deeze wooning befloeg was twaalf vierkante
voeten, en het dak zes voeten hoog. De
ongelukkige bewooner hadt een gebrek aan
zijne hand, 't welk hem onbekwaam maakte
om door werken de kost te winnen. Zijne
vrouw was bezig met brood gereed te maa-
ken , en hadt den oven geflookt om hetzelve
te bakken: zo veel droo en zo weinig meel
was 'er in dit brood, dat de vrouw, om het
deeg te doen zamenblijven, genoodzaakt was
zich van een houten raam te bedienen, foort-
gelijk als men bij het kaasmaaken gebruikt.
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Hij hadt geen brokje lands, geen koe, boter,
of melk, of eenig dierlijk voedzcl, en leefde
op de jammerhartigfte wijze. Ik moet beken-
nen, dat de kerkpijlaaren van de Dorifche
bouworde, met zo veel armoede en elende,
eene zo ftrijdige vertooning maakten, dat mij-
ne gevoeligheid in zulk eene maate werd op-
gewonden , dat het mij niet gefpeeten zou
hebben, dien grootfchen tempel ten gronde te

zien ftorten. Tot wat einde die parochikaale
grootschheid, daar de parochiaanen zelven in
eenen doodarmoedigen toeftand leeven!„ Omver," sprak ik bij mij zeiven, „ omver„ deeze pijlaaren , die koepel , een tempel!„ geef aan die elendige fchepzels hun ou»
„ de nederige plaats van aanbidding weder;„ en , in ftede van de schatten tot ijdele
„ praalvertooning te belleeden , zo lig de-
„ zelve te koste aan het beteelen van den
„ grond , en hun leevensonderhoud te gee»
„ ven. "

Niets kan in de zamenleeving een overvloe-
diger bron van droefgeestige denkbeelden voor
een gevoelig hart opleveren, dan een fchielij-
ke en geweldig groote tegenoverdelling van
armoede en weelde. Ik herdenk, te deezer
gelegenheid, dat de eigenfte bedroevende ge-

M 3 dag-
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dagten over de ongelijkheid onder de men-
fchenkinderen bij mij opwelden , op mijne
reizen door de Groot -Brittannifche Rijken.
Ik bevond mij in lerland op een jagtpartij,
en ontdekte een hut van mest en ruigte ge-
maakt; daar inkijkende zag ik volftrekt naakte
kinderen {kapende, zonder eenig dekzel over
't lijf, met den vader, de moeder, en de
zwijnen; en wat diende tot fteunzel van dit
verblijf der armoede ? Een muur, tien voe-
ten hoog, welke het park des Edelmans om-
ringde. — Ten aanziene van den armen Fin-
lander , van wien ik gefprooken heb, deel-
de ik den indruk, welke diens vertoon op
mij maakte, aan den Heer castrein mede,
die zich dermaate getroffen voelde door mij-
ne befchrijving , dat hij beloofde zorg *j voor
dat ongelukkige huisgezin te zullen draa-
gen.

Een van de zeldzaamheden, die onze nieu-
we vrienden, bij gelegenheid onzer wandelin-
gen omftreeks Kemi , ons wilden vertoonen,
"was een klok, gefchikt om in den koepel, van
de nieuwe Kerk gehangen te worden. Wij
werden derwaards vergezeld door zusters van
den Heer castrein, en onze uittocht merkte
men aan als eene foort van bedevaard. Het
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groot oogmerk onzer nieuwsgierigheid liep uit
op twee klokken van middelbaare grootte,
overlaaden met een aantal Finlandfche op-
schriften. De plaats waar deeze klokken zich
bevonden, was op een kleinen afstand van
'sLeeraars huis. De meesten van onze par»
tij, wij zelven uitgenomen, waren volkomen
bedreeven in de Finlandfche taal. De Juffrou-
wen onderstonden het die opfchriften te lee-
zen, en in 't Zweedsch te vertaaien. De aar»
tigste jonge Juffrouw in 't gezelfchap begon
terstond overluid Catzo enz. enz. Naauw»
lijks was dit woord van haare lippen, of wij
begonnen, als gekken, te lachen, en de Juf»
frouwen, onkundig van de oorzaak onzes ge»
lachs, dagten dat Catzo een zeer belach»
lijk woord moest weezen, en lieten daarom
niet af hetzelve te herhaalen , geduurende
onze geheele wandeling , aan tafel , onder
de gefprekken , en bij alle gelegenheden.
Dar de Leezer oordeele welk eene uitwer-
king dit woord, zo dikmaals in het gezel-
schap herhaald, moet te wege gebragt heb-
ben, op de ooren van twee Italïaanen.
Catzo betekent in het Finlandsch : Hier
is.

De Keer castrein , die mij wegens alle de
M 4 Fin-
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Finlandfche gebruiken wenschte te onderrig-
ten, vroeg mij of ik mij immer gebaad hadt,
overeenkomftig met het gebruik deezes lands ?
Op een ontkennend antwoord, Helde hij mij
voor, wij zullen dan te zamen in het bad
gaan; ten einde ik meer kundig en gemeen-
zaam zou worden met de zeden en gewoon-
ten der inboorelingen. De fteenen in 't klei-
ne vertrek der*badpkatze werden diensvolgens
heet gemaakt, en een jonge meid van acht-
tien jaaren, die de post van oppaster waar-
nam, kwam ons aanzeggen, dat alles gereed
was. Zo ras wij het badvertrek waren inge-
treeden, kleede dit meisje ons naakt uit, en
goot daar op, naar gewoonte, water op de
heete fteenen. Zij boodt ons een vat met

kout water aan, en berken -roeden , met wel-
ken wij ons zelven zouden geeszelen. — Met
de aandoeningen eens vreemdelings, was ik
geheel verlegen over den toeftand, waar in ik
mij bevondt; maar ik deedt mijn best om een
goed gelaad te toonen, door fteeds het oog
gevestigd te houden op mijn badgenoot, en
poogde, zo veel in mij was, zijn geheel voor-
beeldlijke onverfchilligheid over dien toeftand,
na te volgen. De hitte van den damp
rees tot vijftig graaden van den Thermometer
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van celsius. In den beginne gevoelde ik
eene geweldige drukking, en hadt deeze fnel
toegenomen, ik geloof dat ik, zo naakt als
ik was, uit het bad zou hebben weggeloo-
pen; doch geweld op mij zelven doende, om
het uit te houden, geraakte ik langzaam 'er
aan gewoon, en kon, naa eenig tijdsverloop ,
eene hitte van 65 graaden verdraagen. In die
hette was het een zonderling vermaak water
over het hoofd uit te Horten , en hetzelve
over geheel het lijf te laaten loopen. De
berken-roeden waren voorzien van bladeren,
en door deeze te doopen in het vat met koud
water, en vervolgens het lichaam daar mede
te zweepen, verfchaft bijkans dezelfde aan-
doening, als het uitflorten. < Omtrent een
half uur in het bad geweest zijnde, deedt
mijn vriend castrein , daar ik weigerde de
eerfle te zijn om alle de gebruiklijkheden te

dier badplaatze te ondergaan, zonder vertoe-
ven alles aan hem verrigten, op dat ik mogt
zien, hoe ik mij, op mijne beurt, hadt te

gedraagen. Het meisje gaf hem een kagen
floel om op te gaan zitten, goot koud water

op zijn hoofd, kamde zijn hair, en wiesch
met zeep en water zijn geheele lijf; hem tot
den middel toe wrijvende. Zij ging toen over

M 5 ' tot
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tot zijne voeten, en wreef zijn beenen ge-
heel , bijzonder zijne enkels , en de pas
van Achillis. Onder alle die verrigtingen
was ik zeer oplettend, en ftond verfteld over
de geheele bewerking; doch het meest van
alles verwonderd, wegens de vollkagene on-
aandoenlijkheid , waar mede mijn voorgan-
ger deeze langduurige en prikkelende werking
onderging. Toen het mijne beurt was, mij
daar aan te onderwerpen , vond ik mij ten
hoogflen verlegen. — In 't einde was ik blij-
de dat ik mijne kleederen weder kon aantrek-
ken, en de badplaats verlaaten. Daar uitgaan-
de gaven wij een klein geldgefchenk aan het
meisje. Dit is een zeer oud gebruik, naar
het welk zich ieder beftendig fchikt, en zelf
door een Heer, ten opzigte van zijne dienst-
maagd , wordt in acht genomen, als in het
tegenwoordige geval. Dit gefchenk heeft
eene bijzondere benaaming, en wordt , in
de Finlandfche fpraak, Sauna raha gehee-
ten.

Eer wij van Kemi affcheiden, zal het voeg-
lijk weezen eenig verflag te geeven van onze
plantkundige navorfchingen. De Heer cas-
trein is een groot plantkundige, fchoon hij,
in dit vak, meer werkzaam is als een liefheb-
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ber dan dat hij hetzelve tot een tak zijner
ftudien maakte. Aan hem is die weetenfchap de
ontdekking verfchuldigd van eene plant, die
zeer veel gerugts gemaakt heeft, naamlijk Cy-
pripedium bulbulofum. Eerst was deeze gezien
door rudbeck, in den Jaare 1685; doch werd
zedert niet gevonden door eenig Pkntkundi-
gen, zelfs niet door den grooten linn&us,
die in de maand Julij door deeze plaats trok,
en gevolglijk eene maand kater dan de bloei-
tijd van die plant. Dezelve verfchuik zich
onder het kreupelhout en pijnboomen, waar
mede de Kerk van Kemi omringd is. Zedig-
lijk, om zo te fpreeken, ontfchuik zij de
oogen van den voorbijganger, en bemint het
gemaatigd genot der zonneflraalen, die 'er
alleen bij kunnen komen, met door de tak-
ken en het houtgewas, welke de plant be-
fchaduwen, door te dringen. Dr. smith Prees.
l. s. heeft 'er ons eene gekleurde afbeelding
van gegeeven, die zeer naauwkeurig en lee-
vendig is, de liefhebbers kunnen dezelve zien
en bewonderen in 's gemelden Dr. smiths

Verzameling van zeldzaame Planten. Dezelve
is zo wel een der zeldzaamde als een der
fchoonde Plantgewasfen van het Noorden; en
eene inbooreling van de Parochie Kemi.
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Tot dus lange heeft men dezelve nergens el-
ders ontdekt, uitgenoomen, gelijk men mij
berigt heeft, in Noord - America. De an-
dere Planten, welke wij hier omdreeks in
bloem zagen, waren de volgende:

Daphne mèzereum
Vaccinium myrtillus
Lychnis divica
Viola Palustris
Viola canina
Viola tricolor.

Ranunculus acris
Trollius Europaus.
Caltha palustris
Arbutus uva urji
Pinus abies.

Onder de Infecten kwamen ons de volgen-
de als de merkwaardigfte voor:

Cimex lacustris Hunerobius lutorius.
Tipula juni perina.

Naardemaal de Heer castrein, gedreeven
door zijne liefhebberij voor de Plantkunde,
en vol hoope om nieuwe Planten, in de woes-
te ftreeken van Lapland, te zullen ontdek-
ken, beflooten hadt, ons op onzen tocht te

vergezellen , trokken wij te gader uit van
Kemi, en kwamen denzelfden dag te Tornea.
Wij verwisfelden flegts eenmaal van paarden,
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dit gefchiedde te Leivaniemi. Niets mel-
denswaardigs kwam ons te vooren, op den
geheelen weg na Tornea, uitgenomen de ver-
woestingen , welke de overdroomingen der
rivieren, ten deezen jaare, gemaakt hadden;
door alle de bruggen omverre te werpen, en
eene groote uitgedrektheid knds onder wa-
ter te zetten. De lentetijd, welke, in an-
dere Landen, alles aangenaams en gelukfpel-
lens met zich brengt, is hier de voorbode
van onheil, en van de deerlijkde rampfpoeden.
De fneeuw, fmekende op de toppen der
bergen , doet de rivieren tot eene bijstere
hoogte zwellen, die, het ijs aan ftukken bree»
kende , groote ijsfchotzen , de een op de
ander gehoopt, met zich voeren. Die
fchotzen , rukken omverre , en verdelgen
alles, wat dezelve ontmoeten , niets is 'er
het welk het geweld daar van wederftaan
kan.

Om te Tornea te komen moet men met
een overzetfchuit de rivier overvaaren, en
de paarden op den flinker oever laaten. De
rivier is, te deezer pkatze, zeer wijd, en
heeft een grootsch voorkomen. Op een
kleinen afftand van de plaats, waar wij in
de overzetfchuit traden , is de Kerk van Ne-
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der - Tornea , waar men een heerlijk gezigt
op de Stad heeft, en wij ons zelven te meer-
maaien vermaakten met de zon ten midder-
nagt te zien. Te Tornea treft men eene zeer
goede herberg aan, en wij vonden den Her-
bergier zeer heusch en verpligtend.
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ZES EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

maupertuis Befchrijving van Tornea —
Ver/lag wegens die Stad door den Reiziger —De Lugtsgefteldheid — Het zien van de Zon
ten middernagt — Gezigt van de Kerk van
Neder-Tornea — Haven van Tornea — Ge-
fleldheid van de Bothnifche Golf, in deezen
Oord —. Handelbedrijf dier Stad — Vermel-
melding van eenige Reizigers, die Tornea be-
zogt hebben — Opfchriften bewaard in de
Kerk te Jukasjervi.

den tijd, dat maupertuis , en andere
Franfche Academisten, in dit Land reisden,
om de afmeeting van een Graad te doen, als
een middel om de weezènlijke gedaante des
aardbols te bepaalen, kwam Tornea uit haare
duisterheid te voorfchijn, en is thans aan al
de wereld bekend. De eerfte treede tot dee-
ze vermaardheid was voor die Stad niet gun-
ftig. De befchrijving, door maupertuis aan
de Academie te Parys voorgeleezen, vervulde
elks hart met medelijden, over het lot der
arme inwoonderen, die het ongeluk had-
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den, van in die elcndige Stad gcbooren te

worden.
„ De Stad Tornea," fchrijft maupertuis,„ maakte, bij onze aankomst, op den dertig-„ ften van December, een allerverfchriklijk-„ fte vertooning. De laage huizen waren ,

„ van beneden tot boven , in de fneeuw be-
„ dolven,' deeze belette het licht in de ven-
„ fterraamen te komen, terwijl fneeuw fleeds
„ vallende, of dreigende neder te ftorten, de„ zonneflraalen onderfchepte, die, buiten zulks„ zeldzaam te zien waren, zelfs voor weinig
„ minuten op den middag. In de maand Ja-„ nuarij was de koude zo ftreng, dat de
„ Thermometer van reaumur, welke te Pa-
„ rys 14 Graaden beneden het vriespunt viel,
„ geduurende de harde vorst in den ftrengen„ Winter des Jaars 1709 , hier daalde tot

„ 37 Graaden. Wijngeest bevroos. Wanneer
„ men de deur van een warmgeftookte kamer„ opent, doet de inftroomende buitenlugt de
„ damp terftond in fneeuwvlokken verande-„ ren. Buitenkomende wordt de borst, als
„ het ware, verfcheurd door de fcherpte der
„ koude lugt. Elk oogenblik hoorde men
„ de houten huizen kraaken : welk kraaken
„ een dreigend voerteken was, dat de koude
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i-, nog ftondt te vermeerderen. Uit de een-„ zaamheid, welke in de draaten heerschte,„ zou men veelligt op de gedagten gekomen

~ weezen, dat alle de inwoonders der ftad ge-„ florven waren. Met één woord, men zag„ te Tornea-, menfchen, door de vorst ver-„ minkt; deeze hadt een arm, geene een been„ verlooren. De koude, altoos geflreng in„ deeze oorden, was zomtijds zo geweldig,„ dat menfchen, 'er zich aan blootdellende,„ het leeven bij infchootem Een fchielijk op-„ komende fneeuwbuij dreigt desgelijks de„ grootde gevaaren. De wind fcheen op een-
„ maal te gelijk uit alle dreeken te waaijen,„ en met zulk een geweld, dat de fchoor-„ fteenen nederftortten. Werd iemand, zich„ op het land bevindende, door zulk weer„ overvallen, hij zou te vergeefsch zijn weg„ zoeken, hoe bekend ook met de plaats of„ door middel van merktekens aan de boo-
„ men gemaakt. Hij is blind door de fneeuw,„ en ftort in eene vervaarlijke diepte neder,„ als hij een voet verzet."

Gaf de Franfche Academist zulk eene afzig-
tige befchrijving van Tornea, welke ftad hij
alleen in den winter zag, wij vinden ons in
ftaat om een tegenhanger van dit fchilderij te

11. Deel. N maa-
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maaken in den.zomer, en de trekken uittewis-
fchen van de droefgeestige indrukken, welke
zijne vergrootende befchrijving op de verbeel-
ding des leezers moge gemaakt hebben.

De ftad Tornea is met een aantal van fchaars
zes honderd zielen bevolkt. De huizen zijn
meest alle van ééne verdieping, fchoon hoog
genoeg om in den winter niet gansch en gaar
onder de fneeuw bedolven te worden. Men
heeft'er openbaare wandelwegen gemaakt, tui-
nen aangelegd, eenige boomen geplant, en
getragt door kunst dè gebreken der natuur
eenigzins te gemoet te komen. De donkere
dagen van den winter worden vergoed, door
de bijkans geduurige tegenwoordigheid der zon-
ne in den zomer; en hunne 48 graaden van
koude, tot welke de kwik in het eene jaarge-
tijde daalt, worden verwisfeld voor 27 graa-
den van hitte, in het andere: want dit zijnde
uiterftens op den thermometer te Tornea waar-
genomen (*).

De rivier Tornea omringt de ftad bijkans

(*) Zie de la motraye's Travels Vol. 11. p. 288. —
Deeze Reiziger bevondt zich den 19 Maij des jaars
17 18 te Tornea, eu zag de geheele ftad door de Musea-
viters verwoest.
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geheel en al, en vertoont hier een grootfchen
ftroom. De tegen over elkander liggende oe-
vers zijn bezet met een aantal hutten en boe-
renwooningen, welke de rivier, als dezelve
bedaard en effen is, op het heldere water te-

rugkaatst. Noordwaards ziet men eene kleine
hoogte, op welke verfcheide windmolens ftaan;
en kager, ten noord - oosten, doen zich eeni-
ge windmolens op, en bebouwde velden* —-Het is doorgaans bij een deezer windmolens,
dat de reizigers de zon ten middernagt in de
maand Junij zien; maar de plaats meest bijzon-
der berekend om deeze zonderlinge vertooning
te aanfchonwen, is de kerk van Neder-Tor-
nea, gelegen op het eiland Bi'ork'ön, omtrent
eene mijl van de flad. Behalven dat men, op
dit gezigtspunt geplaatst, de zon, ten gemel-
den ftonde, boven den gezigteinder ziet;, heeft
.men het gezigt op de ommeftreeken van Tor-
nea, op de twee bergen Bekamo en Korpeki-
la, en de ftad zelve, die gebouwd is op het
klein eiland of liever fchiereiland Swenfar.
De huizen, de kerk, de kerktooren, door de
eftene oppervlakte der rivier teruggekaatst , le-
veren een zeer vermaaklijk gezigt op.

Koopvaardijfchepen, die de Golf van Botli-
nïa opzeilen, kunnen vrij nabij deeze ftad ko-

N- a men;
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men; in de daad, Tornea was, oudtijds, be-
roemd van wegen haare uitmuntende haven.
Het zand, 't welk de zee in de noordlijke
deelen van de golf voert, fchijnt, met verloop
van tijd, het verderf des handels aan dit land-
fchap te dreigen: want het dunkt mij bijkans
betoogbaar zeker, dat de havens van Tornea,
Uleaborg, en eenige andere plaatzen in het
noordlijkst gedeelte van de Bothnifche Golf,
elk jaar in diepte afneemen.

De ftad Tornea werd gebouwd op last van
carel den IX. toen hij, in den jaare 160a
door deezen oord trok. De artijkels, welke
van daar worden uitgevoerd, zijn boter, talk,
gezoute en gerookt vleesch, gezoute en ge-
rookte falm en ftrömingen, laatstgemelde zijn
eene foort van kleine haaringen (*); deelen
en timmerhout, teer, huiden van rendieren,
vosfen, wolven, ermelijnen, en andere dieren
aan dat land eigen, benevens eene groote me-
nigte vogels. De artijkelen daar ingevoerd, be-
ftaan in koorn, meel, zout, hennip, vlas, wol-
len ftoffen, groove linnens, tabak en fpecerijen.

In den wintertijd reizen de kooplieden in
kunne fleeden na verfcheide marktplaatzen, waar

zu,
(*) Clupea harengus minor, membras veterurn.
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zij van de Laplanders de beste dierenvellen
koopen, of in ruiling daar voor geeven, visch.,
vleesch, meel en brandewijn. Eenigen dier
kooplieden reizen tot Archangel, en anderen
tot Alten in Noorweegsch Lapland. Zij drij-
ven fterk een verboden handel, welke verre
de rijkfte winst van alle geeft; en naardemaal
de grenzen, welke Noorwegen van Zweedsch
Lapland fcheiden, niet dan {legt bewaakt wor-
den, voeren zij van wederzijden, zonder veel
gevaars van ontdekking , zodanige koopwaaren,
als zij rekenen het meeste voordeel mede te

zullen doen. Zij zenden na Stokholm groote
laadingen van gezouten rendieren - vleesch, en
een vcrbaazend aantal vogelen. 'Er zijn jaa-
ren , waarin zij vier duizend fluks uitvoeren,
die, in den winter, eenige maanden kunnen
duuren, zonder eenig het minde bederf.

Het zien der zonne ten middernagt te Tor-
nea, heeft men altoos voor eene belangrijke
bijzonderheid gehouden; en hebben vcele rei-
rigers deeze dad, te dier oorzaake, bezogt. Ik
deedt mijn best om op te zoeken en de naa-
men af te fchrijven der zodanigen als meest

overfchrijvenswaardig waren, uit hoofde van
derzelver nieuwsgierigheid, letterkunde en ver-
dienften, en het regt om aan de lijst der man-

N 3 nen
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nen van letteren toegevoegd te worden. Mis-
fchien zal het veelen mijner leezeren, eenig
genoegen fchenken hier eenige naamen, door
mij opgezameld, vermeld te vinden. Ik maak
eenen aanvang met den eerften Franfchen Rei-
ziger in dit land.

Jn 't Jaar:
1681 jean franc regnard , de Frescourt et

de Corberou.
1694 Koning carel de XI. van Zweeden.
1695 De Hoogleeraars spoli en billberg, door

Koning carel den XI. gezonden om
de hoogte der zon ten middernagt waar
te neemen.

De Hoogleeraar olaus rudbeck, der-
waards getoogen om ontdekkingen in
de Natuurlijke Historie té doen.

1696 john ulric westmüller.

J7IB aubris de la motraye , die zijne Reis
in het Engelsch heeft doen drukken.
Welke reis over 't algemeen vrij naauw-
keurïg is, wat Lapland betreft.

1736 De Prefident gyllingriss, die zijne aan-
merkingen over deeze Landdreeke in
het Zweedsch heeft uitgegeeven.

MAUPERTUIS , OUTHIEN , SOMMEREUX ,
d'herbelot en celsius.
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In 't Jaar:
1769 De Heer mallet, Hoogleeraar in de

Starrekunde. Hij trok door Tornea,
op zijne reis na Pello, waar hij den
overgang van Venus over de Zon zou
waarneemen.

1783 De Marquis paul arconati visconti.

1786 De Heer marey, een Fransch Emigrant.
1787 De Ridder statella,Ridder van Malta.

De Marquis de tourbie.
william langhorn, een Americaan, be-

roemd door zijne reizen te voet. Hij
trok over het gebergte, geduurende
den zomer, om in Noorwegen te ko-
men : en keerde weder op zijn reis na
Archangel.

john stuart, een Americaan.
1791 Dr. quenzel, een Zweed, herwaards ge-

trokken om nafpeuringen in de Natuur-
lijke Historie, en bijzonder in de Dier-
kunde, te doen.

1792 De Prefident vesvrotti, met den Heer
outiverou, Secretaris van den Spaan-
fchen Afgezant.

De Heer liston , Gezant van Engeland
aan 't Hof van Zweeden.

john scheller , een Duitfcher, die zijne
Reizen heeft in 't licht gegeeven.

N 4 &
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In 't Jaar:
1796 De Hertog van chartres (thans Her-

tog van orleans) met den Heer mont-

joye, onder de naamen van muller
en FROBERG.

1709 De Heer bernardo belloti van Bres-
cia; joseph acerbi van Castelgoffredo;
Colonel skiöldebrand van Stokholm;
de Heer julin van Uleaborg.

De Heer clark, met Mr. cripps, twee

Engelfche Heeren.
De Heer swamberg, Secretaris van de

Academie der Weetenfchappen te Stok-
holm, gezonden om de Graad - meeting
van maupertuis te onderzoeken.

LiNNiEUs kwam te Tornea, op zijne reis
door Lapland; doch ik herinner mij
het jaar niet. Zie zijn her Lappon.

Eenigen deezer opgenoemde Perfoonen dron-
gen zo verre in het Noorden door, dat zij te

Jukasjerfwi kwamen; weinigen hunner gingen
verder. Het is de doorgaande handelwijze der
reizigeren geweest om den koers noordwest-
waards te neemen: dewijl men fteeds veron-
derftelde, dat recht noordwaards op te gaan,
eene ondoenlijke zaak was. • In de kerk te

Jukasjerfwi is een boek, waar in, in navolging
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van regnard, die eerst te deezer plaatze kwam,
de Reizigers hunne naamen gefchreeven, en
teffens overblijfzels gekaten hebben, om te too-

nen dat zij mannen van vernuft waren. Naar-
demaal dit eene verzameling is, welke ons den
aart dier mannen, als 't ware, te leezen geeft,
en niet veel plaats beflaat, dagt ik dezelve,
voor mijne leczers, te moeten affchrijven.

I.
Gallia nos genuit, vidit nos Africa, Gangem
Haufimus, Emopamque ocuiis lustraviraus oninem,
Cafibus et variis acti terraque marique
Siitimus bic tandem , nobis übi defuit orbis.

REGNARD, DES FESCOURT, DE CORBEROÜ,

Jukasjerfwi 18 August 1681.

Elk kent regnard, en diens tooneeldukken.
Hij was de eerde Franschman, die het in den
zin kreeg om zo hoog noordwaards op te rei-
zen. Hij was dermaate ingenomen met het
welgelukken van zijn tocht, dat hij zich ver-
beeldde het einde der wereld bereikt te heb-
ben, fchoon hij zijne reis twee honderd mij-
len, in dezelfde richting, zou hebben kunnen
voortzetten, zonder regt te hebben om den
laatden regel zijns fchrijvens te bezigen, die
zo veel zegt als „ hier hebben wij opgehou-

N 5 „ den,
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„ den, waar ons de wereld ontbrak." Indien
wij hem mogen gelooven, ontmoette hij, in
Lapland, een Franfchen fmit, die hem ver-
haalde , flegts eenen reiziger in dat land gezien
te hebben , en dat deeze een Italiaan was.
Bij zijne wederkomst in Frankryk gaf hij zij-
ne Reizen door Lapland in 't licht, vol on-
waarheden en vergrootingen, eer gefchreeven
om te vermaaken, dan om te onderrichten,
fchoon zijn Reisverhaal, ten dien tijde, groot
gerugt maakte. Zo verhaak hij, bij voorbeeld,
„ dat hij in Lapland fmeeden aantrof, wier„ vel in de handen zo hard en vereeld was,„ dat zij, voor eenigen tijd, gefmoken lood
„ in het holle van de hand konden houden."
Desgelijks wil hij zijne leezers diets maaken;
„ Dat de arenden de jonge rendieren in de
„ lugt opvoeren, als mede dat de ermelijnen
„ zich, in den herfst aan een boom ophangen,
„ om in den winter niet van honger te fterven,"
en wat dergelijke vertellingen meer zijn.

11.

Gallia mihi lucem dedit, et liberum Anglia
porturn; utraque me Germania, Grsecia Magna
Minorque , mons Jovis, ac Barcellona, Hercu-
lisque columnse, amba? Afise, Italia, Africa,
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hisque oppofita Melite, Euxina et Mxotica,
Caspia, Baltica nee non litcora viderunt, vidit
Polus Arcticus ipfe, et mihi inocciduum osten-

dit Lapponia folem: proque cibo en potu car-
men et lac rangiferinum prsebuit, ut Tartaria
olim prabebat equinum.

Haec fcribebat ad Jukasjerfviam rediens ex
Torniavenfi keu aubris de la motraye Mag-
na; Britanniee fubditus, 13 Junii 1718.

De Heer motraye fchijnt een reiziger van
aanzien geweest te hebben. Het blijkt uit
's mans leevensbefchrijving, dat hij een bijzon-
der boezemvriend van carel den XII. Koning
van Zweeden geweest hebbe. Toen hij zijne
Reisbefchrijving in Engeland liet drukken,
fchijnt hij niet geheel voldaan geweest te zijn
over zijn gedenkfehrift te Jukasjerfwi nageka-
ten, 't welk noch dicht noch ondicht is (door
hem zo hij fchrijft,) voor de vuist daar neder-
gefteld, Hij geeft het in deezer voege veran-
derd op

Me genetrix tenuit bis denis amplius annis,
Gallia, me Italia, Africa terra, Brittannica regna
Amba: Afia?, Melite fterili vicina Cofyra,
Utraque me Germsnia, Gracia magna, Minorque,
Urbes Tarraco, Barcinon, Herculsque columna;,
Euxina et Mceotica, Caspia, Baliica nee non
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Littora viderunt; vidit Polus Articus ipfe,
Ac mihi inocciduum ostendit Lapponia fo'em,
Proque cibo ac potu cnrmen et lac rangiferinum
Prabuit, ut quondam praibere folebat equinum
Tartaria.

A. DS LA MOTRAYE, die 23 JunÜ 1718 (*).

111.

Benché vn fecolo piu tardi, fpinto pero da
non minor cüriofita,, dalla Lombardia il Mar-
chéfe paolo arconati Visconti vifitó questo
luogo at 5 di Juglio 1783.

IV.

Est terra antigua übre gleM potens, Lingo-
nes Colucreviri, Burgundiam nunc Galli cog-
nomine dicunt, haec mihi patria. Plures per-
ludravi regiones; vidit me Germanus, fuperbi
viderunt Britanni, et quos dives pafcit Flan-
dri, atram vomere qui paludem exercuerunt

Batavi, qui bibunt Vistulam Danubiumque,
horrentes Alpurn guitenent rupes, Tibris qui
facrum colunt littus, pluresque alii. Post va-
rios cafus et magna discrimina rerum , polares
appuli ad aras, inocciduum folem, rangifero-
rumque gelidum übi Lapponem übera vidi

(*) MOTRAYE Travels Vol. 11. p. 323.
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presfantem. Curfus fuit ad locum quam Wai-
da-Kasta dicunt, nullus übi antea penetravit
viator. Multum fui et terris jactatus et catarac-

tis, multum quoque et culicibus pasfus; re-
diens ex his' defertis et properans in Galliam
fedes übi fata dederunt jucundiores, Jukasjer-
vino hanc in templum appofui infcriptionem
7 Julii 1796.

marey, een Franschman, die alleen de
woeste ftreeken van Lapland heeft doorgereisd

Tombeau de la nature, effroyables rivagcs,
Que Pourfe dispute encore a Phomme fauvage (*).

V.

Non mihi fama fed hospitalitatis en gratitu-
dinis testimonium.

s. stewart Civis orbis 3 Julii 1787.
VI.

Judice bids me record thy hospitable fame,
and testify it by my name. w. langhorn;

United States of America. July 23 1787.
VII.

Gallia me genuit. Gallia f heu gloriofa, ho-
die contempta, cras forfitan nihil! Regi fide-

(*) prou, in diens Treurfpel Gustavus Vafa.
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lis, patria, fub rege quondam felice, nunc ple-
beiana tyrannia, emïgravi ; Magnam Britta-
niam, Hyberniamque cognofcebam; primura
Italiam, postea Hungariam vidi, Helvetiam re-
vifens per totam Germaniam, Poloniam, Mos-
coviam, Rusfiam peregrinatus, per Finlandiam,
Stockholmiam accesfi, unde in Lapponiam in-
curri, in focietate Francisci Outaveri Hispani
natione ex Nallia in regno Murcias. Hospi-
tium dedit venerandus admodum Jukasjervenfis
pastor daniel engelmark, cvi testimonium
gratitudinis mes hic affero.

CAROLUS RICARDUS DE VESVROTTI , vir nobi-
lis ex Dijone in Burgundia, Prafes in fuprema'
nationum curia has vifitavit regiones, die 4 Fe-
bruarii 1792.
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ZEVEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Verblijf te Tornea — Eenige bijzondere Per-
foonen daar ter Stede vermeld — Eene nieuwe
vermeerdering des Reisgezelfchaps — Optelling
van de weetenfchaplievende Perfoonen, die 'f
zelve uitmaakten — Vertrek van Tornea —
Eenige plaatsbefchrijvende aanmerkingen over
de ommeftreeken — Landsgefteldheid tusfehen
Tornea en Opper - Tornea — Onderfcheide Pos*
ten, die men voorbij trok — Salmvisfcherij —
Bijzondere wijze om dien Visch te vangen —Een oud man voor Gids dienende — Een Bad-
plaats op de wijze der Finlanderen — Hand-
molens om Koorn te maaien — Eenige Planten.

vxeduurende ons verblijf te Tornea, maakten
wij kennis met iedereen, die de minde geneigd-
heid hadt tot gezelligen ommegang. De aan-
zienlij kde koopman te dier ftede is de Heer
richard , een man welbedreeven in alles wat

zijn land betreft, en die eene groote maate
van natuurlijk verftand bezit; hij is beftendig
vertegenwoordiger geweest op den volksland-
dag, en de zwaarlijvigfte man, dien ik immer
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in eenig land zag. De Burgemeester van Tor->
nea was zeer beleefd en verpligtend. Wij ont-
vingen veele beleefdheden van den Leermeester
in dé dads fchool, die Fransch fprak, en een
man van eenige verdienden is; hij leeft, zeer
tegen zijn zin, in eenen zo wijd afgelegen
hoek van het Noorden; hij is aan deeze plaats
gehegt, door de banden van vrouw en kindek
ren. Wij hadden ook het geluk om ingeleid
te worden bij Doctor deutsch, een Heer van
befchaafde en inneemende zeden, en teffens
zeer bedreeven in zijn beroep. Hij is een
groot liefhebber van de Natuurlijke Historie,
en heeft, door eigen vlijt, eene zeer fraaije ver-
zameling gemaakt van Zweedfche en Lapland-
fche Infecten; hij is ook eenigzins gevorderd
in eene verzameling van vogelen. Met eigen
hand vervaardigde hij eene kleine electrifeer-
machine; zijn eigen uitvinding vulde het ge-
brek aan van die middelen, welke zo gereed,
in zuidelijker gewesten, verkreegen kunnen
worden.

Kennis aan deezen Arts krijgende, vonden
wij in hem een zo kundig man, dat wij ver-
langden hem over te haaien om onze reisge-
noot te worden. Wij deeden hem deswegen
een voordel, 't geen hij aannam; meer in de
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daad, zo ik geloof, uit zugt voor de wee-
tenfchappen , en bijzonder de natuurlijke his-
torie, dan om eenige andere reden. Zijn be-
roep liet hem geen langer afweezigheid uit de
ftad toe dan veertien dagen: maar, om ons te
verpligten, .ftemde hij toe met ons te gaan tot
Kerigis -bruk.

Wij ontbraken thans alleen één perfoon om
ons reisgezelfchap te volmaakeri. Wij hadden
in den Heer castrein een zeer goed plant-
kundigen; in den Heer julin, een delfftof-
kundigen; in Doctor deutsch, een uitfteekend
dierkundigen, in Colonel skiöldebrand een
landfchapsfchilder. Wat mij betreft, ik nam
de vogelkunde op mij, en de taak om 't geen
mijne reisgenooten mij verfchaften te verwer-
ken; zij gaven mij alle avonden op wat zij
gevonden hadden, nevens hunne aanmerkingen
daar op gemaakt. Nimmer hadt zodanig een
reisje , bij den aanvang, een meer beloo-
vend voorkomen, en nimmer kan Lapland kans
ftaan om, op eene aangenaamer en onderrigten-
der wijze, bezogt te worden, en die teffens
nuttiger kon weezen. Niets ontbrak 'er aan,
om ons reisgezelfchap geheel volkomen te maa-
ken, dan één man. Deze was de Secretaris
swamberg , dien wij te Tornea zagen, op den

11. Deel. O weg
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weg om na Lapland te gaan, door de Aca-
demie van Stokholm gelast, tot het onderzoek
van de meetingen van den Heer maupertuis

en diens medeafgevaardigden, ondernomen ten

zelfden tijde, dat condamine na Zuid-Ame-
rica zeilde. Een ftarre- en wiskundige, ge-
voegd bij onzen wijsgeerigert ftaf, mag ik dit
woord gebruiken, zou het agtbaarst gezelfchap
uitgemaakt hebben, 't geen ooit de Lapland-
fche bergen doortrok. Hij was onze vriend,
en wenschte niets hartlijker dan met ons in de
reis te deelen; doch het fchip, 't welk zijn
quadrant en andere werktuigen tot fterrekundi-
ge waarneemingen aan boord hadt, was niet
aangekomen: en de tijd der aankomst was zo
onzeker, dat wij het niet konden uitflellen
daar na te wagten; de tijd werd voor ons elk
uur kostlijker. Wij bedooten, derhalven, te

vertrekken, en met allen fpoed onzen tocht
na Opper-Tornea aan te vangen, waar wij
ons voorftelden, ons naauwkeuriger plan van
waarneeming te voltooijen.

Het Schier-eiland Swenfar, waar op de
ftad Tornea ligt; heeft men zeer oneigen een
Eiland, genoemd. Het is door een Landtong
gehegt aan het vasteland ; deeze vloeit bij
eene hooge rivier over: doch paarden en wa-
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gens kunnen 'er desniettegendaande waaden;
en de menfchen gaan 'er dikwijls over op
fteenen tot het beftappen gelegd : het kan
derhalven niet befchouwd worden als een
eiland.

Van Tornea na Opper-Tornea gaande zagen
wij geene verandering in de landsgeftekenisfe,
noch in de huizen der inwoonderen van Fin-
land. Het reisgemak is hetzelfde; men vindt
den ganfchen weg over paarden. De weg is,
uit eigen aart goed, en wordt wel onderhou-
den. Maar te Opper- Tornea neemt alles een
einde. Het laat zich kennelijk bemerken, dat
men op het punt is om een onbebouwd ge-
west in te treeden, en affcheid te neemen van
de befchaafde wereld. Geen gereede paarden,
geen gebaande weg, geen herberg voor een
reiziger, uitgenomen eene foort van caravan-
fera, door de kooplieden van Tornea aange-
legd, ten verblijve als zij, in den winter, na
de onderfcheide markten reizen, die op zeer
wijd afgelegene plaatzen gehouden worden.
Zonder ons breedvoeriger verdag vooruit te

loopen , zullen wij een fchets geeven van het
land en de voorwerpen, welke onder onze ken-
nisneeming vielen, op de reis na Ofver of Op-
per - Tornea.

O 2 De
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De ommeftreeken van Tornea zijn zeer ont-
bloot van houtgewas; voorheen groeide 'er 'c
zelve in grooten overvloed; doch thans is 'er
geen overgebleeven, dan op eene plaats, waar
de eigenaar 't zelve bewaard heeft, op dat het
Wild ter jagt 'er zich in onthoude.

Wij verwisfelden van paarden te Kukko, op
zeven mijlen afdands van Tornea gelegen.
Kukko betekent, in de Finlandfche taal, een
Haan, en is waarfchijnlijk de naam van eene
bijzondere foort, onder het hoendergeflacht,
welker kraaijen eenige overeenkomst heeft met

het geroep van den Koekkoek. De weg loopt
vrij digt bij de rivier Tornea heenen. Van
Kukko' voortreizende kwamen wij op een klei*
nen afdand van het landgoed des Heeren ri-

chard, den voorheen vermelden Koopman van
Tornea, die zeer op het landleeven gedeld is,
en zich op proeven in den landbouw toelegt.
Hij heeft 'er een tuin, die hij zeer net onder-
houdt, en waar in hij herhaalde proefneemin-
gen gedaan heeft, om onderfcheide buitenland-
fche vrugten te planten, en te teelen. Zijn
tuinman verhaalde ons, dat hij het onderno-
men hadt, appelboomen te planten: deeze had-
den wortel gefchooten en groeiden drie jaaren;
doch toen waren ze geftorven. De eenige
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plant, welke wij 'er in bloem vonden, was de
Bellis Perennis; doch de volgende groeiden in
de nabuurfchap, Berberis Vulgaris, Corylus
Avellana, Tulipa, Narcisfas, Aquilegia, Tor-
peolum, Paonia, Dianthas, Ribes.

In Frankila, een dorp, uit eenige weinige
houten huizen beftaande, negen mijlen van
Kukko gelegen, verwisfelden wij van paarden,
wij zagen eenige vrouwen, die 'er goedhartig
en niet onbevallig uitzagen; de kinderen had-
den desgelijks een gezond voorkomen: doch
wij flonden verfteld op het zien van hun
brood, voor twee derde gedeelte van ftroo en
een derde van meel gebakken. Van Fran-
kila ziet men, op eenen afftand, den berg
Nivavara, waar nog de feinpost daat, door de
Franfche Academisten op den top opgericht,
om hun in de driehoeksmeetingen te helpen.

Naa Frankila valt 'er weder eene verwis-
feling vanipaarden voor te Korpicula, rKorpi
betekent een woud en kula zegt zo veel als
plaats, de afftand Van Frankila was omtrent

acht mijlen. Te deezer plaatze vormt de ri-
vier Tornea een kom van ftil en fchoon wa-
ter, welke volgt op verbaazend geraas van een
waterval, bekend onder den naam van Mata-
koski. De rivier levert geen aangenaam gezigt

O 3 OP»
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op, in deeze nabuurfchap. Wij vonden, in
een huis niet verre van de rivier, eenige boe-
ren, bezig met hun vischnetten te boeten:
een hunner rookte uit een zo kort pijpje, dat
het mijn reisgenoot in 't oog liep, die mij in
't Italiaansch te gemoet voerde: che piccola
pippa. De rookende Finlander, die zijn pijp-
je rookte, verftondt ons Italiaansch volkomen ;
en herhaalde, zich te onswaards wendende,
lachende: picco pippo , picco pippo: men wee-
te dat picco in het Finlandsch 't zelfde bete-
kent als piccola in het Italiaansch.

Acht mijlen van Korpicula vindt men de
kerk van Kirkomeki, (Kirko betekent kerk en
meki een heuvel) op eene hoogte gelegen.
Omtrent ter halver wege gekomen, boezemde
het geraas, 't welk de rivier maakte, ons het
denkbeeld van eenen waterval in. In gevolge
hier van een bosch doorgegaan zijnde, met
een boer ten gids medegenomen, kwamen wij
ter plaatze van waar het geraas ontftondt. Wij
ontdekten, dat het veroorzaakt werd door den
geweldigen aandrang en fnelheid, waar mede
de rivier, door een naauwen doorgang, zich
eenen weg baande. Hier troffen wij twee of
drie partijen aan, bezig met Salm visfehen. Wij
hielpen hun het net optrekken, waar in vijf
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of zes visfehen van eene verbaazende grootte
zich bevonden.

De gewoone wijze om Salm te vangen in
het Noorden, beftaat in het daarftellen van een
houten fchutting, die zich van den eenen oe-
ver tot het midden der riviere uitftrekt, en
zomtijds tot den overkant: tusfehen de paaien
dier fchutting werpen zij boomtakken, of zet-
ten 'er netwerk, 't welk de Salm verhindert
den ftroom op te zwemmen; zij laaten alleen
ééne opening, waar de visch door kan; doch
waar zij een net gefield hebben, gereed om
denzelven te ontvangen. Het ftaat niet vrij
om hun Lax -pata, de Finlandfche benaaming
van dat ftaketzel, langer, dan eene zekere vast-

geftelde maat te maaken, en zij betaalen naar
gelange van de lengte, als mede naar maate

de plaats nader is aan den mond der riviere:
want allen, die hooger op visfehen, kunnen
alle Salmen vangen, welke de hinderkagen
der kagere visfehers ontkomen zijn. Dee-
ze Lax-pata wordt altoos gezet waar de ri-
vier het grootfte geraas en een val maakt.
Het volk hier te lande betoont eene ongeloof-
lijke behendigheid in het gaan over deze fta-
ketzels, die door het geweld des waterftrooms,
op eene verbaazende wijze gefchud worden;

O 4 vrou-
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vrouwen en kinderen huppelen 'er over, met

eene verbaazende fnelheid, en gemak. Wij
wilden hun helpen in het ophaalen der netten;
en door een betoon van veel moeds, kwamen
wij tot omtrent een derde gedeelte van het
ftaketzel; doch, indien een onzer reisgenoten,
niet bij tijds was uitgefcheiden, met verder
voort te gaan, zou hij duizelig geworden zijn,
door de beweeging des waters onder zijne voe-
ten, en in de rivier gevallen weezen. De kin-
deren ,en zelfs zomtijds de mannen, vertrouwen
dermaate op hunne vlugheid, dat 'er zelden
een jaar verloopt, zonder dat een deezer in
het water vak en verdrinkt; de ftroom is te
fterk om eenigen dienst van een boot te kun-
nen hebben.

De behendigheid, waar mede de Finlanders
de ftaaken tot deeze Lax - Patas in de bed-
ding der riviere brengen, op plaatzen, waarde
ftroom geweldig fterk gaat, verdient opmer-
king, als een werk zo wel vol gevaars als
moeilijk: waar door, bij die vervaardiging,
wel eens een flagtoffer vak.

Met na dit gedeelte der rivier te gaan, tra-

den wij bijkans een Engelfche mijl van den
weg af, waar wij onze paarden gekaten had-
den. Onze gids, die ons derwaards bragt,
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door een klein bosch van pijnboomen, langs
een fmal voetpad was op zijn wederkeeren
van zijn koeftal, in 't midden van dit bosch-
je. Wij konden niet nalaaten, eenigzins be-
lang te ftellen in dien man. Hij was vijfen-
zeventig jaaren oud, en hadt in den Pomer-
fchen krijg, of, gelijk dezelve doorgaans ge-
naamd wordt, den zecvenjaarigen Oorlog ge-
diend. Hij fprak een weinig Hoogduitsch,
verfcheide keeren was hij gewond geweest,
en hadt, als een afgedaan hebbend foldaat, een
{tukje gronds voor zich verkreegen. Op dit
plekje, afgefcheiden van het overige der we-
reld, hadt zijn vlijt, zijn geringen ftaat zo
verre verbeterd, dat hij met vrouw en kinde-
ren in redelijken doene kon leeven, en acht
koeijen houden, wier goede en frisfe gefteke-
nis hem een oneindig genoegen verfchafte.

Wij namen affcheid van onzen ouden, zo
wel vergenoegden gids. Onze reis vervorde-
rende, ftak 'er een ftorm op, vergezeld van
geweldigen regen. Dit noodzaakte ons de wijk
ter fchuilpkats te neemen in een huis, op eene
hoogte {taande, aan de flinker zijde der rivier.
Hier hadden wij een zeer wijdftrekkend uitzigt,
het welk ons voor oogen delde verfcheide
ftreeken des lands, bewaterd door de rivier

O 5 Tor-
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Tornea. Dit huis hadt een badplaats, geheel
in den Finlandfche fmaak, en wij vermaak-
ten ons met mannen en vrouwen derwaards te
zien gaan. De mannen kleedden zich uit in
huis en liepen naakt na 't bad, vijftien of
twintig voeten van het woonhuis afgelegen.
De vrouwen, 't is waar, deeden haare klee-
deren uit in het badhuis; doch zij wierpen
haare rokken buiten deur, en waren dus in
de noodzaakelijkheid om , als zo veele evas
buiten te komen, ter weder aantrekking. Dit
buiten werpen gefchiedde, om dezelve te be-
waaren tegen het natworden in het damp-
bad. Toen zij allen in het hevigst van het
baaden waren , zette mijne nieuwsgierigheid
mij aan, om te zien wat 'er omging, en om
mijn Thermometer in een hoek van de bad-
kamer te hangen , tot het waarneemen van
de hette; doch dezelve was zo ondraagelijk
fterk, dat ik, buiten daat om adem te haa-
ien, zo fchielijk 'er uitging als ik 'er in ge-
komen was; ik hadt naauwlijks tijd om rond
te kijken. Tweemaalen poogde ik 'er mijn
Thermometer in te brengen : doch ik was
genoodzaakt mijn Finlandfche tolk te roepen,
meer aan die hitte gewoon. Ik bevond dat
dezelve 65 Graaden van celsius tekende.



FINLAND. 219
Te Kirkomeki troffen wij een uitneemend

verblijf aan, en eene zeer beleefde waardin,
zij was niet uit den boerendand\ maar eene
bloedverwante van een Koopman te Tornea.
In een klein nabij daand huisje, zag ik een
foort van hand-molen om koorn voor het ge-
zin te maaien, dezelve bedondt uit twee ron-
de deenen. In den bovenden was een dok,
welks ondereinde door een gat in een drie-
hoekigen plank liep, vastgemaakt in den hoek
des vertreks.

Zes mijlen hoogcr op dan Kirkomeki voort-

gereisd, kwamen wij te Niernis, dit woord
betekent in de taal des lands een Voorge-
bergte. Te deezer pkatze verwisfelden wij,
voor de laatde keer, van paarden. Niernis
beftaat uit een zamenvoeging van kleine hou-
ten huizen. Wij zagen 'er eenige ligte vaar-
tuigen op de rivier Armesjoki. Deeze plaats
is een klein goed van Tornea afhanglijk. Ver-
der op heeft men het gezigt van den berg
Luppio geheeten, zamengefleld uit vermor-
felde rotzen.

Van Niernis tot Opper-Tornea is acht mij-
len reizens. Dit is de laatde postpleisterpkats
op de reis. De weg is bergagtig, en, op
zommige plaatzen, zo vol zand, dat de paar-
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den zeer vermoeid worden. Wij bereikten
Opper-Tornea, op den achttienden van Junij
'snaamiddags. De planten die wij in bloem aan-
troffen, terwijl wij onzen reis deeden, waren:

Menyanthes trifoliata
'Trientalis Europaa.
Betuia nana

Andromeda polifolia

Cornus fueciea
Leontodon taruxacum

Kubus chamcemorus.
Kubus arcticus.
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ACHT EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Gefteldheid des Wegs van Tornea tot Opper-
Tornea — Het Volk dat deeze Landftreek be-
woont — Ofver- Tornea of Opper-Tornea —
De Superintendent - Minister van de Paro-
chie — Gastvrijheid der Geestlijkheid, en de
Oplettenheid, welke zij den Reizigeren betoo-
nen — Bezoek op den Berg Avafaxa afge-
legd — Het berigt, V welk maupertuis van
deezen Berg geeft, is vrij naauwkeurig —
Overblijfzels van de Seintekens op deezen
Berg — Infecten, Planten gevonden op, of
nabij den Berg Avafaxa — Flora Avafaxen-
fis — Vleesch zeer langen tijd, in het koude
jaarfaifoen, bewaard — Vertrek van Opper -
Tornea — Verlies van een onzer Reisgenooten ,
die naar huis keerde.

Ue geheele weg van Tornea na Opper-Tor-
nea is vrij goed aangelegd, en wordt, gelijk
ik reeds heb opgemerkt, wel onderhouden;
dezelve heeft eene genoegzaame breedte om
in eenig foort van rijdtuig bereisd te worden.
Dezelve is, in de laatst verloopene dertig jaa-
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ren aangelegd. Toen de Heer de la motra-
ye hier reisde was hij, gelijk *zijn reisverhaal
uitwijst, genoodzaakt, dit in een boot te

doen. De reizigers moeten het in dier voege
fchikken , dat zij nooit meer dan vier paarden
teffens noodig hebben: dewijl men pleister-
of .wisfelpkatzen aantreft,' waar 'er geen meer
•voor handen zijn. Gebeurt het dat een groo-
ter aantal vereischt wordt, dan moet het reis-
gezelfchap zich in tweeën verdeden, en het
eene gedeelte een dag naa het andere gaan,
die dan dezelfde paarden krijgen, als zij van
het overbrengen der anderen terug komen.

Het land is vol kleine heuvels, welke hier
en daar bedekt zijn met pijn- en dennenboomen.
In de nabijheid der' rivieren, en in moerasfige
gronden, fchijnen de willige- en berkenboo-
men best te aarten. Het uitzigt levert niets
zeer belangrijks of treffends op: uitgenomen
de geduurige aanweezendheid der zonne, die,
daar dezelve nimmer den gezigteinder verlaat,
het reizen bij nagt zeer aangenaam maakt.

De inwoonders, deezen geheelen weg
over, zijn van het waare Finfche ras, en
fpreeken de echte Finlandfche taal. Allen
hebben zij dezelfde gewoontens, allen dezelfde
geftake, allen dezelfde • kleeding, allen de-
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zelfde bchoeftens , allen dezelfde lecvcns-
wijze.

Ofver - Tornea of Opper - Tornea is de Pa-
rochie, welke het oppertoezigt heeft over de
geheele Geestlijkheid,. en de Kerken in dat
gedeelte van Lapland, 't welk onder Tornea
behoort. De eerde Leeraar in de Parochie
is de Eerwaardige Heer swamberg. Onze
pligtpleeging bij hem afgelegd hebbende, ver-
zogt hij, dat wij, met ons geheele reisgezel-
fchap, uit tien perfoonen be(taande , onzen
intrek ten zijnen huize zouden neemen. De
plaats , waar de reizigers doorgaans verblijven,
is het dorp Mattarange, omtrent honderd roe-
den van het huis des gemelden Geestlijken af-
gelegen; maar de Heer castrein, die tot ons
gezelfchap behoorde, zelve een Superinten-
dent en van denzelfden rang zijnde als de
Heer swamber.g, kon niet bij ons gebleeven
zijn, of minder gedaan hebben dan flaapen
aan het huis van zijn Amptgenoot. Doch 'er
deedt zich eene nog dringender reden op om
van het aanbod des Heeren swamberg gebruik
te maaken: te weeten, dat de Mattarange de
bediening allerelendigst is; ook zou het huis
niet groot genoeg geweest zijn, om ons allen
te herbergen. Daarenboven is het bedendig
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gebruik, doorgaans gevolgd door eiken reizi-
ger in de Zweedfche landen, den grooten weg
uitgezonderd, om regtdreeks te gaan na het
huis van den Geestlijken, en om een kamer
ten verblijve te verzoeken , met dezelfde vrij-
heid als men in een herberg doet. De her-
bergen, door de boeren opgehouden, zijn zo
flegt, dat het voor lieden van eenig fatfoen
onmogelijk is in dezelve den intrek ten ver-
blijve te neemen. De Kerklijken, die, voor
het grootde gedeelte, welvaarend zijn, en
met verveeling bevangen, wegens de eentoo-
nige leevenswijze in deeze afgelegene oorden,
van alle gezelfchap afgefneeden, agten zich bij
uitdek gelukkig, als zij, ten hunnen huize,
eene vreemdeling mogen ontvangen, die ken-
nis draagt van 't geen 'er in de wereld om-
gaat, en met wien zij kunnen fpreeken over
ftaats- en andere zaaken. Zulk een welkome
vreemdeling wordt, op de uitvocrigfte wijze,
onthaald, en men discht hem het beste op, 't
welk die dreeken opleveren, of in dezelve te
bekomen is.

De Geestlijken fpreeken meest allen La-
tijn, eenige weinigen Hoogduitsch, en daar
zij op de hoogefchoolen geweest zijn, treft
gij 'er nu en dan eenen aan, die een weinig
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Fransch kan praaten: door behulp deezer taa-

ien doet men zich bij het hoofd des huisge-
zins verftaan; maar men heeft 'er vast eenig
nadeel bij, als men niet eenigermaate met de
taal des lands te regt kan. In de huizen der
Leeraaren ontmoet men zomtijds zeer fraaije
en beminnelijke jongejuffrouwen, die, voor 't
meerendeel, eene ftedelijke opvoeding genoo-
ten, of te midden van de vermaaken en uit-
fpanningen der Hoofdftad geleefd hebben, en
weder na huis keeren, met eene zekere be-
fchaafdheid van zeden, welke vooral, niet bere-
kend is om de eenzaamheid vermaaklijk te doen
worden, of de geesten te ftemmen, om die
wijdverfchiüende ftanden en fchielijke veran-
dering van omftandigheden, met eene wijsgee-
rige bedaardheid , te verdraagen. Deeze jonge
juffrouwen fpreeken nogthans, in 't algemeen,
gelijk haare moeders, alleen de taal des lands;
en nogthans kan aan dezelve niets aangenaa-
mer weezen dan de aankomst eens reizigers,
en bovenal van eenen jongen vreemdeling, die
'er wel uitziet, en zich, op de eene of andere
wijze, bij haar kan doen verftaan. Zijne mis-
flagen in zich uit te drukken, fchijnen zo
veele bevalligheden, zijne denkbeelden worden
altoos, als oorfpronglijk, toegejuichd, fteeds

11. Deel. P oq-
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onderhoudend geagt, en of terftond verftaan
of gegist. Op hoe grooter afftand het land,
waar uit hij komt, verwijderd Hgge, hoe be-
langrijker zijn perfoon wordt; zij befchouwen
zijn aangezigt, zij bekijken hem van het hoofd
tot de voeten; zij zijn buiten ftaat om een
lach van goedkeuring, dat zij hem zien ,en
te hooren fpreeken, te bedwingen. De vro-
lijkheid des gezins verfpreidt zich van het ge-
laad des meesiers tot dat der dienstbooden,
dit daalt zelfs neder tot den hond, en de kat,
die uit hoofde van 'svreemdelings aankomst
beter te eeten en te drinken krijgen. — Naar-
demaal zij geen onderfcheid weeten te maaken
tusfehen een vermaaklijk en vriendlijk ont-

haal . en eene zo noodlooze als verveelende
rijklijkheid, overkaden zij hunne gasten, ten
einde blijk te geeven van hunne welwillen-
heid om u dienst te doen, en te verpligten,
bijkans tot verftikkens toe, met thee, kof-
fij, chocolade, punch en fterke dranken van
allerlei naam en foort, die alle elkander op-
volgen, zonder inagtneeming van eenige orde,
en met eene hinderlijke fnelheid. De tijd
des affcheids, is altoos een droevig tijdftip;
het is bijna onmogelijk immer een huis te

verlaaten, waar men het voorwerp geweest
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is van zulk eene onaflaatende oplettenheid
en beleefdheid. Zomtijds bezigen de jon-
gejuffrouwen eenige list, om u op te hou-
den , en ik wil voor de vuist bekennen ,
dat ik wel eens in het rijdtuig flapte, wan-
neer mijn hart tot langer vertoeven geneegen
was.

Van deezen aart was de uitgebreide gast-
vrijheid, welke wij aantroffen ten huize van
den eerwaardigen Heer swamberg, zijneDoch-
ters waren aartig, leevendig, en niet misdeeld
van vernuft. Eén derzelven fpeelde op de
piano -forte, en redelijk goed voor eene lief-
hebfter, zo hoog in het Noorden. Tot den
kerkdienst heeft men hier een organist. Het
orgel is vrij goed, en in het bezit hier van
ftelde de Kerkleeraar zeer veel, als zijnde hij
de Man, die de eer genoot van de noord-
lijkst gelegen kerk in Europa te bedienen,
welke een orgel hadt. Twee dagen bragten
wij door in het gezelfchap van dit gezin,
welke ons, door de veelvuldige afleidingen, die
de een de ander onophoudelijk afwisfelden,
ons zeer kort voorkwamen.

Ons bezoek op den berg Avafaxa afgelegd
was het vermaaklijkst, en teffens het bekng-
rijkfte, van alle onze omzwervingen in dien

P 2 oord.
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oord. De Heer maupertuis gewaagt, in zijn
werk over de befchouwing des Aardkloots, van
deezen berg. Onze wandeling geleek zeer, op
die hij deedt, wij kwamen van denzelfden kant,
en op dezelfde wijze als deeze Academist be-
fchrijft. Wij hadden dezelfde moeite; en zij-
ne befchrijving van het gezigt op den top is
zo naauwkeurig met de waarheid overeenkom-
ftig, dat ik dezelve alleen heb af te fchrij-
ven om mijne denkbeelden uit te drukken.
Wij zagen de valken, van welken hij gewaagt,
en om welke te doodden, hij eenige niet flaa-
gende poogingen deedt. De juistheid zijns ver-
baals fchonk ons groot genoegen, en ik ver-
beeld mij, dat het mijne leezeren zal geval-
len, 't zelve hier geplaatst te vinden.

a v a s a x A.

„ Deeze berg is omtrent vijtien mijlen van„ Tornea af gelegen, op den oever van de ri-
„ rivier, van waar de toegang tot denzelven„ niet gemaklijk valt. Men klimt op door een„ bosch, 't geen bijkans tot het midden der„ berghoogte zich uitftrekt. Het bosch zelve
„ wordt afgebrooken door een groote verza-
„ meling van glibbergladde fteenen: wanneer„ men weder houtgewas aantreft, 't geen zich
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„ voorheen tot den top uitdrekte. — Ik fchrijf„ voorheen: dewijl wij alle de boomen vel-
„ den, die den top bedekten. De noordzijde„ van den berg beftaat in eene fchrikbaarende„ fteike van rotzen, waar in de havikken hun-
„ne nesten maaken. Aan den voet deezes„ bergs ftroomt de Tenglio, die zich rondsom„ de Avafaxa wentelt, eer zij zich in de
„ Tornea ontlast. Van deezen berg is het uit-„ zigt overheerlijk. Ten zuiden is het open„ en onbegrensd, en men ziet de rivier Tor-
„ nea in eene zeer groote uitgeftrektheid. Ten
„ oosten gaat het oog de Tenglio zo verre na
„ als dezelve ftroomt door verfcheide meiren.
„ Het gezigt ten noorden ftrekt zich tot twaalf
„ of vijftien mijlen uit, waar het gefluit wordt
„ door eene verzameling van bergen op elkan-
„ der gehoopt; deeze herinnert den aanfchou-
„ wer de afbeeldingen van den chaos gemaakt;„ doch onder deeze zal men bezwaarlijk 'er
„ eene aantreffen, die regt doet aan het ge-
„ zigt van den berg Avafaxa (*)."

Op den hoogften bergtop vonden wij eene
menigte overblijfzels van gebrand hout; bene-

(*) MAUPERT. Vol. 111. P. HO.
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vens veele stukken door het verloop van tijd
verrot, en bijkans vergaan. Wij verbeeldden
ons, dat het overblijfzels waren van de hoo-
men, door den Heer i>i/vu?Nn,'ruis gebruikt tot
het oprichten van zijne verkentekens; doch wij
werden door de boeren onderricht, dat zij den
oorsprong hadden van de alarmtekens, in het
jaar 1747 gebruikt, ais mede in den laatsten
Finlandfchen oorlog. Deeze leintekens heston-
den in houthoopen , die men in brand stak, om
de ingezetenen van de aannadering des vijandz
te verwittigen. Wij staaken een groot vuur
aan , zo om ons te vermaaken , als om ten mid-
delpunt te strekken, en eene verzamelplaats te

kennen te geeven, aan het gezelschap, 't welk
bezig was op verschelde gedeeltens van deezen
berg. Ik geef hier eene lijst van de onder-
scheidene voorwerpen der Natuurlijke Histo-
rie, welke de vrugten waren van onzen vlijt
op deezen uittocht.

INSECTEN.

Papilio ligea
Papilio rubi
Leptura interrogationis
Tenthredo lucorum
Tenthredo virens

Silpha quadripustulata
Cerambyx noctis
Elater tesfelatus
Chryfomela Lapponica
Cicindela fylvatica.
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PLANTEN in BLOEM.

Lycepodium complanatum
Lycopodium felago

Convallaria ma/alis
Geranium paluflre

Andromeda polifolia
Rauunculus auricomus
Vaccinurn uliginofum

Anthoxanthum odoratum
Bart/ia alpina

De Heer julin vervaardigde eene lijst van alle
de Planten, welke hij kon onderkennen op de
berg Avafaxa, en gaf aan deeze lijst den naam
van Flora Avafaxenfis; groot is dezelve niet,
en kan deswegen voeglijk hier plaats vinden.
Achillea millefolium
Andromedapolifolia
Arbutus uva urfi
Betuia a?/öa!
Bctula nana
Caltha paluflris
Convallaria bifolia
Empetrum nigrum
Epilobium ?
Populus tremula
Cornus Suecica
Equifetum fylvaticum
Lichen rangiferinus
Lichen geographicus
Lichen /H,'/a?a-e«l

Rubis arcticus
Rubus chamamorus
Rubus Idaui
Rwnex acetofella

Erica vulgaris
Gnaphalium ?
Jnniperus communis
Sedurh ?

/,)v«/>oH'l<« calvatum
Lycopodium felago
Melampyrum fylvaticum
Oxalis acetofella
Pinus ahies
Pinus fylvestris
Polytrichum ?
Sorhus aucaparia
Tanacetum ?
Trientalis Europiea
Troillus Europaus
Vaccinium myrtillus
V- ccinium vitis Idaa
Viola canina

Viola paluflris
P 4 De
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De Heer swamberg dischte ons, onder an-
dere een gebraaden ftuk van een rendier, op-
merkelijk door dien het acht maanden in zijn
kelder was goed gebleeven. Het beest was
gedood in de maand November des jaars 1798
en wij aten 'er van op den negentienden van
Junij 1799. Ik wilde, door het vermelden
deezer bijzonderheid mijne leezers een denk-
beeld geeven van de lengte des winters in dit
land, en hoe langen tijd het mogelijk is be-
vroozen vleesch goed te houden. Het vleesch
was uitfteekend goed, hadt geen den minften
kwaaden fmaak; niets ontbrak 'er aan, dan al-
leen dat het wat al te droog was.

Omtrent middernagt, op den twintigften
van Junij, vertrokken wij van Ofver -Tornea.
Alle de geneuchtens genooten in ons gastvrij
verblijf, maakten ons het affcheid fmertelijker.
Deeze fmert vergrootte, door het verlies van
des Heeren castreins gezelfchap, die befloot
tot zijn huisgezin weder te keeren, om rede-
nen zo volwigtig, dat wij geene tegenredenen
aanvoerden, om hem van befluit te doen veran-
deren. Hij hadt naamlijk zijne Huisvrouwe in

eenen. vergevorderden ftaat van zwangerheid ag-
tergekaten, en zijn gevoelig hart gedoogde
niet, dat hij zich aan gevaaren blootftelde, noch
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aan de toevalligheden van eene reis, welker
duur men niet net kon bepaalen. Dit verlies
voelden wij allen,met eene tedere deelneeming,
en wij moesten ons, onder den weg, troosten
met het opnaaien van de uitfteekende hoeda-
nigheden zo van het verftand als van het hart
deezes Geestlijken, al den lof, dien wij hem
konden geeven, dubbelwaardig.

Het geheele Gezin van den Heer swamberg

geleidde ons tot de rivier, waar het vaartuig
ons verwagtte. Wij flaaken af, en de we-
derzijdfche groeten met hoeden en zakdoeken
duurden tot dat wij hun uit het oog verlooren.

P5
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NEGEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

De Reizigers zetten hunne reis te water
voort — Sterke ftroomen der Rivieren, door
Watervallen veroorzaakt — Vaaren voorbij
eene Salmvisfcherij; wijze om de Salm rauw
te eeten — Moeilijkheid van het bevaaren dee-
zer Rivieren — Wisfelplaatzen van vaartuigen
op deeze Reis — Gaan over de Noord- Pool-
sirkel bij de Watervallen van Katilla Koski —Een korte tocht te land — Pello, en de Berg
Kittis opmerkelijk van wegen de Starrekundige
Waarneemingen door den Heere maupertuis —
Wijze om de Eijeren van den Duiker-Gans
te krijgen ■— Reis van Kardis tot Kengis —Komst.te Kengis; en gastvrijheid beweezen door
den Opzigter der Mijnwerken — Een Steen
met zeer oude opfehriften door maupertuis ont-
dekt — Planten en Infecten.

JDe wind was zeer goed, en deedt ons Vaar-
tuig met groote fnelheid voortfpoeden. Onze
Finlandfche bootslieden wilden eene zo gunfti-
ge gelegenheid, om hunne armen rust te ver-
kenen , niet laaten voorbijglippen; zij zetten
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een klein zeil op, 't welk diende om ons te-

gen ftroom op met eene fnelheid te voeren,
genoegzaam om ons vijf mijlen, in één uur te

doen adeggen. De boot was zo klein, dat
dezelve degts vier perfoonen kon voeren, en
de aandrang van den wind om den wederitand
van den droom uit de watervallen ontdaande,
te overwinnen, veroorzaakte zulk eene opbruis-
fching van het water, dat het, bij wijlen, in
het vaartuig doeg; eene omdandighcid geen-
zins gevallig voor reizigers, die zo even hunne
wijze van reizen veranderd hadden, en meer ge-
meenzaam waren met de land- dan water-ge-
vaaren. Op deeze wijze kwamen wij in een
land, waar alle gemeenfchap te land is afge-
fneeden; geen wegen nieer; geen paarden,
geen rijtuigen hoegenaamd, in een land waar
men omtrent vier honderd mijlen kan reizen,
zonder eenig huis te zien, of eenigen weg aan
te treffen.

Kaulimpe is het eerde dorp op de dinker
zijde van de rivier, waar wij van boot verwis-
felden. Wij troffen hier een Lax-pata of
Paalwerk aan tot de Salmvangst. De visfehers
hadden dien dag tot de drie honderd ponden
van dien visch gevangen. Wij kogten een der
grootfte falmen, en leerden voor de eerde keer,
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dien visch raauw eeten. Dezelve wordt, ten

dien einde, fchuins gefneeden, en in zout ge-
legd ; gezouten zijnde plaatst men den visch op
een houten fchotel, met een weinig waters, en
naa verloop van drie dagen is de raauwe falm
een lekker eeten. Het maakt een geliefden
fchotel uit bij den voornaamften adel te Stok-
holm : zo dat zij zelden een uitvoerigen maal-
tijd geeven, of 'er komt dusdanige raauwe falm
op tafel. Deeze foort van voorraad was voor
ons van grooeen dienst, geduurende ons vaa-
ren op de rivieren ; wij konden dien lang be-
waaren, en gemaklijk gereed maaken; ten min-
den wanneer wij de weinig beduidende benoo-
digdheden daar toe konden aantreffen.

Voor de tweede reis verwisfeiden wij van
boot en fchipper in het dorp Tolujis , anders
Juoxange geheeten , acht mijlen vanKaulimpe.
Deeze vaart was nog ongeftuimiger, dan de
voorgaande. Onze tegenwoordige bootslieden
wenschten, even als de anderen, zich van het
voordeel des winds te bedienen, en wij voeren,
met behulp van een zeil, door watervallen en
rotzen, waar wij elk oogenblik vreesden ten

gronde te zullen gaan. 'Er is eene naauwkeu-
rige kennis noodig van de bedding der rivier om
deeze vaart te waagen; en, te deezer oorzaa^
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ke is het, veiligheidshalven , geraaden van boot
en bootslieden op elke plaats te veranderen;
de boeren zijn allen door en door kundig van
den koers, welken men in hun oord vaarende,
moet neemen. Op zommige plaatzen treft men
in de geheele breedte der rivier flegts eene
ftreek aan, waar de boot veilig over kan vaa-
ren; en wie des onkundig is, zou, naar alle
waarfchijnlijkheid, met zijn boot in ontelbaare
rotzen komen, zonder voort te kunnen, en
niet zonder het hachlijkst gevaar van vergaan.

Te Kattila Koski gekomen zijnde, haalden
de bootslieden hun zeil neder, en toonden ons
hunne kragt en behendigheid om tegen dien
fnellen ftroom der watervallen op te roeijen.
Kattila Koski is eene lange reeks watervallen,
gevormd door de fteenen bedding der riviere,
en door fchriklijke rotzen, die boven de op-
pervlakte des waters uitfleeken. Deeze water-

vallen zijn boven al vermaard op de kaart, als
zijnde de plaats, welke overeenkomt met die
afdeeling des aardbols, bekend bij den naam
van den Pool-cirkel.

Om, in eene kleine boot, zulk eene ont-
zettende opeenvolging van watervallen op te
vaaren, waar het water bijkans overal in damp
opftuift, zou, ia den eerften opdag, onuitvoer-
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baar fchijnen; doch niets is onvolvoerbaar voor
menfchen; die door hebbelijkheid gemeenzaam
geworden zijn met gevaaren. Deeze Finland-
fche Laplanders hebben, behalven eene be-
hendigheid, hun bijzonder eigen, iets 't welk,
in dat geval, misfchien nog meer afdoet, te

weeten de volmaakfte koelheid en hartstogte-
loosheid. —— Zij neemen elk hun plaats, de
een voor en de ander agter in de boot, en
met een langen ftok, welken tot den grond
der riviere raakt, en hun ten fteunpunt dient,
zetten zij het vaartuig tegen den ftroom voort.
Deeze ftok is gemaakt van pijnboomen hout,
en omtrent vijftien voeten lang. Zij moeten
denzelven, uit al hun magt in de diepte bren-
gen, om den ftroom, die fteeds het vaartuig
terugge drijft, te boven te komen. Dit ver-
oorzaakt een fchroomlijken arbeid: daarenbo-
ven vordert het eene groote behendigheid om
het vaartuig te beftuuren, te midden van veele
hindernisfen, en gevaarlijke uithoeken. De on-
aangenaamde en tevens gevaarlijkde omftandig-
heid is, wanneer de bootsman, bij toeval, zijne
ftok of. boom op een rots van een vlakke of
ronde oppervlakte gezet hebbende, op het
oogenblik, dat hij 'er de kragt en zwaarte van
zijn geheele lichaam op laat rusten, de ftok
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hem ontglipt: hij valt oogenbliklijk in de ri-
vier, en de reiziger merkt hem aan als verloo-
ren. De Laplander echter, komt welhaast
weder tot zich zelven, en fchikt zich om dit
zelfde bedrijf te herhaalen; doch het gebeurt
zomwijlen dat de ftroom de overhand krijgt;
en de boot agteruk drijft. In dit hachlijk
oogenblik wendt de bootsman alle zijne be-
hendigheid aan, om den voorfteven recht te-

gen ftroom te houden; tot dat hij weder in
de gelegenheid komt om het vaartuig voort te
ftuuren; en bovenal om voor te komen, dat
hetzelve niet dwars ftroom geraakt: dewijl het,
in dien toeftand, een breeder vlakte aan het
ftroomend water biedende, oogenbliklijk zou
omver tuimelen.

Om van deezen harden arbeid eenige verlig-
ting te bekomen, verzogten de bootslieden,
dat wij aan land zouden ftappen, en langs den
oever wandelen, tot het einde deezer water-
vallen. Wij hoorden, met verrukking van blijd-
fchap, dat het gebruiklijk was hier aan land te

gaan, en omhelsden, met greetigheid, den ge-
daanen voorflag. De groote bezwaarlijkheid
om deeze watervallen over te vaaren met boo-
ten, waar in niet meer dan twee mannen zich
bevinden, hadt het eene gewoonte doen wor-
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den, om dit gedeelte der reize te land af te
leggen. De bosfehen, ten dien tijde, ondoor-
gaanbaar zijnde, was 'er een fmal voetpad ge-
maakt in dezelfde richting als de rivier. De
onmogelijkheid om door deeze bosfehen te
reizen, ontftondt uit de belemmering van laag
houtgewas, en de takken der pijn- en denne-
boomen; uit een fterk foort van mosch, 't
't welk hier in grooten overvloed groeit, en
zomwijlen twee voeten hoog opwast; als mede
uit een diepen moerasfigen grond, waar men
alle oogenblikken gevaar loopt van in den mod-
der te zinken. Deeze hindernisfen belemmer-
den het doortrekken der bosfehen; om dit te
vergoeden, hadt men boomen geveld, en in de
kngte aan elkander gelegd, op zulk eene wij-
ze, dat de reiziger over deeze boomftammen
heen gaande, wel te letten hadt op zijn zwaar-
tepunt, en zich in balans te houden als een
koorddansfer.

Wij verwisfelden weder van boot te Tor-
tula, zes mijlen van Tolafis, en zetten onze
reis geheel langs de rivier voort tot Pello,
twaalf mijlen van Tortula gelegen. Pello is
een dorpje, beftaande uit vijf of zes boerenhui-
zen; van dit plaatsje ziet men den berg Kit-
tis, alleen vermaard als het laatde punt, waar
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maupertuis zijne driehoeksmeeting eindigde.

Van Pello tot Kardis is achttien mijlen; een
vaart die wij geheel afleiden tegen droom op,
door de fterke armen onzer Finlandfche Lap-
landeren, die ons verbaasden, zo wel door de
behendigheid, welke zij betoonden, als door
de kragt die zij te werk Helden, in het vol-
brengen van deeze allervermoeijendfte fcheep-
vaart.

Wij namen langs de rivier, eene wijze waar,
die voor mij geheel nieuw was, om de eije-
ren te bekomen van een Water-vogel QMer-
gus Merganfor bij linneus,) Duiker-gans.
De inboorlingen zijn zeer gefteld op de eijeren
van deezen Vogel, welke zeer zonderlinge ei-
genfchappen heeft, 't Zij uit eene foort van
traagheid, 't zij uit eene begeerte om de eijeren
voor de oogen van het roofgevogelte te ver-
bergen, maakt deeze Vogel nooit een nest.

De nesten der watervogelen over 't algemeen
fchijnen van geen gebruik te weezen, dan om
'er de eijeren in te leggen; want de jongen
gaan te water, zo ras zij uit den dop komen,
en vinden hun voedzel in dat voor hun ge-
fchikt element. De Duiker - gans , in ftede
van een klein nest te vervaardigen, gelijk de
endvogelen, op den oever, of in het riet en

11. Deel. Q de
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de ruigte aan den waterkant, verkiest haare ei-
jeren te leggen in den dam eens ouden booms,
waar in de tijd, of de hand der menfchen, zulk
eene holte gemaakt heeft, als de vogel gereed
om eijeren te leggen, gaarne begeert in te gaan.
De man, die den vogel wil verfchalken, om aan
de eijeren te komen, plaatst aan den oever
een ouden boomdam met een hol in 't mid-
den. De vogel komt, gaat 'er in, en legt ei-
jeren: ter eerde gelegenheid komt de boer,
neemt de eijeren weg, één of twee in de
holte katende. De vogel keert weder, en
flegts één of twee eijeren vindende, legt hij
'er twee of drie bij, die de boer, op dezelfde
wijze wegneemt; de vogel komt andermaal in
den boom, en als niet weetende hoe veel eije-
ren reeds gelegd zijn, vaart hij voort het ge-
tal nogmaals te volmaaken. Op dezelfde wij-
ze als voorheen bedroogen en beroofd, her-
haald hij zulks vier of vijf maaien, wanneer
de boer, die, van tijd tot tijd, wel twintig ei-
jeren gehaald heeft uit het zelfde nest, de
laatde laat leggen om het vogelgeflacht te ver-
menigvuldigen. Zo ras de eijeren zijn uitge-
komen, neemt de moeder de jongen voorzig-
tig in den bek, legt ze aan den voet des
booms, leert hun den weg na de rivier, waar
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zij onmiddelijk, met de grootfte kunstvaardig-
heid, gaan zwemmen. •

Van Kardis tot Kengis is de afftand vijftien
mijlen, welke afgelegd worden met veel ver-
moeienis, ter oorzaake van de veelvuldige wa-
tervallen, en den geweldig fterken ftroom der
riviere. Behalven het gevaar der watervallen,
werden wij zeer geplaagd, door eene foort
van muggen. Eene bijzonderheid, welke in ver-
gelijking van 't geen wij, daar door, in 't
vervolg te lijden hadden, misfchien hier ter
pkatze , geene bijzondere aanmerking ver-
dient. Onze knegts begonnen te morren
en te klaagen, wegens de overmaat van moei-
lijkheden, in het uitfpoorige onzer reize; zij
oordeelden, het ten ukerften dwaas zo veel
te waagen, en zo veel te lijden, in een land,
waar men geene verlustigende genietingen des
leevens aantreft, geen glas wijn vindt, of een
bierhuis aantreft. Met één woord, zij gaven
ons te verftaan, dat het land onzer reize niets
in zich hadt, 't welk voor hun, in de gering-
fte maate, begeerlijk was, en dat zij niets an-
ders wenschten dan weder te keeren. Wij
poogden ons te gedraagen als goede Officiers;
doch fchoon wij hun een voorbeeld van vol-
komene foberheid gaven, met hun het zelfde

Q a brood
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brood en gedroogden vleesch aten,dezelfde ge-
vaaren en moeilijkheden doorftonden, was het
onmogelijk hun in een goed humeur te bren-
gen. Zij konden het niet uit den zin zetten,
dat zij nog omtrent vier honderd Engelfche
mijlen afwaren van de plaats tot welke wij
voor hadden Noordwaards op te trekken.

Onze komst te Kengis , nogthans, deedt
hun een weinig bedaaren. Wij ontmoeten, te
deezer plaatze, een Opzigter der Mijnwerken,
die ons met zeer veel beleefdheid ontving,
rijklijk van fpijze verzorgde, en een goed ver-
blijf fchonk. Het oogmerk van het verblijf
dcezes Heers in dien oord, was, om de op-
rigting van ijzerfmekerijen aan te moedigen, en
voort te zetten; van wegens dit wel flaagen
koesterde hij de fterkfte hoope; dit werk was,
op verfcheide tijden aanvaard, en weder ge-
ftaakt, naar de vooruitzigten der onderneeme-
ren. Hij hadt inwoonders van het Noorden
genoodigd, eene foort van Volkplanting ge-
vormd, een nieuwen tak van bedrijf gevestigd,
en binnen het verloop van weinige jaaren, dit
gedeelte van Lapland beweldaadigd, door de
voortbrengzelen der Mijnwerken. Hij leefde
hier vrij gelukkig, en wist zich, fchoon tot

een hoogen prijs, de gemakken en aangenaam-
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land, omdreeks zijn huis, in een aangenaam
veld veranderd, en op eene niet wijd afgele-
gene hoogte, Italiaanfche Populieren geplant,
die verbaasd fcheenèn, zich in deeze hooge
noordlijke gewesten te bevinden.

Toen maupertuis door Kengis trok, op zijn
reis na het hart van Lapland, om een fteen
te zoeken, misfchien met toevallige indrukzels
op denzelven, welke hij verkiest het oudfte
opfchrift in de geheele wereld te noemen,
fchijnt 'er geen opzigter der fmekerijen ge-
woond te hebben; hij hadt zijn intrek bij een
Geestlijken. Hij befchrijft Kengis als een al-
lerelendigde plaats (*). Wij waren in geene
bekooring om dit oude gedenkduk op te zoe-
ken. Het volk des land fcheen des geene over-
levering te hebben; en onze nieuwsgierigheid
ftrekte zich niet bijzonder daar toe uit; daar-
enboven hielden wij ons verzekerd, dat mau-
pertuis, om vertoon te maaken, eene belang-
rijkheid gefield hadt in een voorwerp, 't welk
de moeite om het te gaan zien, niet waardig
was. De Rusfen waren tot zo verre als Ken-
gis doorgedrongen geweest.

(*) maupertuis Travels p. 179—209.
Q3
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Op deeze reis verzamelden wij de volgende
Planten in bloem ftaande

Carastium vicofum
Carastium alpinum

Pinguicula vulgaris
Myrica gale

Onder de Insecten tekenden wij de volgen-
de op.

Corambyx mordax
Corambyx tnquifitor
Chryfomela quadripunctata
Chryfomela coccinea
Chryfomela Lapponica
Chryfomela tenea

Leptura interrogationis (*)
Cantharis pectinicornis
Papilio antiopa
Cicindela reparia
Silpha atrata
Tinea varia.

(*) De Leptura is zeer gemeen in dit land, en ligt
in de corolla van den Trollius Europaus linn. Bijkans
ieder bloem hadc een Leptura, en dikwijls twee, in eea
paarenden ftaat.
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DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Verblijf te Kengis Onthaal ons gegee-
ven door den Opziender der Mijnwerken
De Beeren-dans, een zeer vermoeiend ver-
maak Bezoek van eenige jonge Dogters
uit de Nabuurfchap, onder deezen eene In-
boorelinge van Kollare , die eene verbaa-
zende Lichaamsfterkte hadt Scheiding
der Reizigeren De Schrijver , en een an-
der Heer, gaan alleen verder Noordwaards —
Aardrijkskundige Aantekening over de Ri-
vier Tornea.

Ue Opzigter der ijzerwerken te Kengis fpaar-
de geen kosten, om ons verblijf, ten zijnen
huize, aangenaam te maaken. Niets hieldt hij
te dierbaar tot ons onthaal. Hij deedt de
landlieden ten zijnen huize komen, om ons
hun dansfen te doen zien, en den aart van
hun muzijk te doen hooren. Op zondag ont-
haalde hij ons op punch en andere verkwik-
lijken drank in een aartige tent, door hem

Q 4 op-
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opgeflaagen op eene kleine hoogte onder zijne
Italiaanfche populieren.

Onder de verfchillende dansfen, die de land-
lieden, te deezer gelegenheid, voor ons dee-
den, was 'er een zeer zeldzaame, in de taal
des lands bekend onder den naam van den
Beeren-dans. Een perfoon kat zijn handen
op den grond rusten, en ten zelfden tijde zet

hij zijne voeten zodanig dat zijn lichaam eene
horizontaale richting krijgt even als een beer,
of eenig ander viervoetig dier. Beftendig in
dezelfde houding blijvende, begint hij te dans-
fen , en tragt door zijne beweegingen en fpron-
gen, de daar bij gefpeelde muzijk, die zeer
Gothisch is, te volgen. Het volvoeren van
deezen dans gaat met veel arbeids en groote
vermoeienis vergezeld: zodanig dat een boer
het flegts weinig minuten kan uithouden, zon-
der fterk te zweeten. Deeze dans is, met
dit alles, eene lichaamsoefening, zeer ge-
fchikt om de fpieren der armen te verfter-
ken, en dus hoogstdienftig voor de bewoon-
ders deezer ftreeke, wier moeilijke en veel-
vuldige arbeid, om in den zomer, de water-

vallen door te vaaren, fterke en welafgerich-
te fpieren vordert. Behendigheid en lichaams-
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fterkte zijn hoogstgewenschte hoedanigheden
bij de boeren in dit gedeelte van West-
Bothnia. Behalven deezen Beeren-dans heb-
ben zij andere oefeningen, welke eene zeer
groote maate van vlugheid en fterkte der le-
den vorderen.

Terwijl wij in de tent op den heuvel za-
ten, kwam een aantal Finlandfche meisjes,
uitgelokt door de nieuwsgierigheid om ons te

zien, voor dezelve. Wij betoonden ons niet
agterlijk om deeze meisjes te ontvangen, en
verzogten de bevalligfte om bij ons te komen.
Zij betoonden zich niet fchuw in het aanvaar-
den deezer uitnoodiging. Wij booden haar
wijn aan; doch zij weigerden; in punch von-
den zij geen meer fmaak; wij zetten hun bier
voor; maar dit behaagde mede niet; en wij
bevonden dat zij alleen gewoon waren melk
met water te drinken.

Onder deeze meisjes was eene inboorelinge
van Kollare, die oogenbliklijk onze aandagt
trok door haar geftalte, haar vrolijkheid, en
de koenheid, welke in haare geheele houding
op eene beflisfende wijze, doordraaide. Zij
hadt zulk eene derkte in haare armen, dat,
wanneer wij het onderdonden met haar te

Q 5 ftoei-
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ftoeijen,zij ons te rug (lootte, met een kragt,
dat wij vier of vijf fchreeden te rug gedree-
ven werden. Haare leden waren werkzaam
en vlug, zij was zeer kloek van geftake, zij
zou, met een woord, eene zeer fchoone
vrouw geweest hebben, hadt niet een zeer
lange keurs, en zeer korte rokken, haar mis-
vormd. Haar aangezigt was niet zeer teder,
doch de weezentrekken welgevormd: zij hadt
kastange bruin hair, leevendige oogen, en een
kleur, die gezondheid en fterkte aankondig-
de. Zij was geheel in wit doek gekleed, 't
geen zij waarfchijnlijk te Tornea van een
marskraamer gekogt hadt. Alle jonge dog-
ters, die zich bij haar bevonden, waren zin-
delijk uitgedoscht, en geheel in het nieuw
gekleed, of hadden een even gewasfen. ge-
waad aan.

Omtrent een uur bragten wij door in het
gezelfchap van deeze meisjes; wij praaten al
dien tijd met elkander, zonder elkander te ver-
ftaan. Wij wisfelden veele recht treffende fla-
gen, fterk genoeg om naar ernst te zweemen;
doch dit is eene foort van toegenegenheids-
betooning onder de boeren, de geheele we-
reld door. Het meisje van Kollare was zo
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fterk, en maakte zodanig een indruk met haa-
re Herkulesagtige armen, dat zij ons, bijkans
tot een toe, uit het veld floeg. Onze tolk
gaf ons een wenk, dat wij zorg moesten draa-
gen van haar niet boos te maaken: dewijl wij,
ten haaren huize, te Kollare, een plaats, die
wij, op onze reis, door moesten, onze intrek
zouden moeten neemen. Zij fcheen verheugd
op het berigt, dat wij, 's anderen daags, daar
zouden komen, en beloofde ons alles te zul-
len aanwenden, wat in haar vermogen was,
om haar huis, bij onze komst, gereed te
hebben.

Deezen zondag bragten wij door in vrolijk-
heid en feesthouding. Onze Gastheer zong,
om de gulheid zijns characters te betoonen,
een Zweedsch lied, en {telde bij elk glas
punch, een conditie in, en het was te ver-
geefsch, het boordenvol fchenken van het
glas te weigeren. Omftreeks middernagt ver-
lieten wij de tent, om op een meer verhee-
ven grond dan gewoonlijk, de hoogte van de
zon waar te neemen. Doch, te deezer gele-
genheid, was het gezelfchap verre van een-
ftemmig ; niet alleen ten aanziene van de
hoogte der zonne; want deeze beweerde dat
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hij twee zonnen zag, en een ander hieldt, met
even veel drifts, ftaande, dat 'er niet minder
dan vier zonnen waren. In ftede, egter, van
dit gefchilftuk, met overmaate van drift, voort
te zetten, fchoon men het voor eene zaak
van aanbelang hieldt, gedroegen wij ons met

meer voorzigtigheids dan de geleerden mis-
fchien zouden gedaan hebben, ten opzigte van
een voorwerp van mindere grootte: want wij
beflooten ons te bedde te begeeven, en het
gefchil over het zonneftdzel, tot den volgen-
den morgen, te verfchuiven. Om kort te

gaan, den volgenden avond , omtrent het zelf-
de uur, ftemden wij allen overeen, zo ten
aanziene van de hoogte als het getal der
zonnen.

Hadden wij den Zondag in alle de vermaa-
ken van gezellige vreugde gedeeten, de vol-
gende Maandag, de tijd voor ons vertrek
beftemd, was des te droeviger en naargeesti-
ger. Drie onzer Vrienden namen affcheid van
ons. De Heer bellotti , de Heer julin en
Doctor deutsch , wilden en konden, om bij-
zondere reden, zich niet blootftellen aan de

gevaaren van onzen verderen tocht. Zij ver-
koozen na Tornea en Uleaborg weder te kee-
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ren. Ons reisbeftek kreeg hier door een zo
geweldigen fchok, dat niets anders, dan het
welgevestigde beduit, daar aan wederdand kon
bieden. Vriendfchap en het befmetlijke des
voorbeelds, deedt ons eenigen tijd twijfelen
over de voeglijkheid, om ons voorneemen
door te zetten; doch onze hoogmoed kon
het vernederend denkbeeld, van na Uleaborg
weder te keeren, niet verdraagen. Daar zou-
den onze Vrienden zich, ten onzen koste,
vermaakt, en niet nagekaten hebben, ons te
befchimpen, en te roemen op de wijsheid
van hunne raadgeevingen, en de waarheid hun-
ner gedaane voorzeggingen. Colonel skiöl-
debrand en diens knegt, bleeven mij alleen
bij. Hij wankelde niet in het voortzetten
van de onderneeming; zijne drift om dezelve
te volbrengen, was niet min fterk dan de
mijne. Hij liet zich niet affchrikken van het
voorgenomene te voltrekken; en ik was niet
min bepaald om het niet te laaten fteeken.
Ik moet bekennen, hoe het denkbeeld, dat
ik de eerfte Italiaan was, die immer het al-
lernoordlijkst punt van Europa bereikt hadt,
tot een kragtige drangreden ftrekte, om het
niet op te geeven.



REIZEN DOOR254

Vóór dat wij Kengis verlaaten , zal ik
eenige weinige aanmerkingen over de rivier
Tornea mededeelen, en tragten eeniger maate

een klaar denkbeeld te geeven van de natuur

én den loop deezer riviere, wegens welke zo
veel verwarrings en dwaalings plaats heeft in
alle de kaarten, en in de Zweedfche berigt-
geevingen zelve.

De rivier Tornea komt voort uit een meir,
genaamd Tornea Tr'dsk, als haar oorfprong.
Dit meir is gelegen tusfehen de bergen, die
Noorweegsch- van Zweedsch Lapland affchei-
den. Van dat meir ontleent de rivier haaren
naam. Dezelve loopt na Kengis , waar zij
twee watervallen vormt, bijkans veertig voe-
ten hoog. Dan nadert zij de ftad Opper-
Tornea , loopt rondsom het kleine eiland
Swenfar, waar op de ftad Tornea gelegen is,
eindelijk vormt zij het eiland Björkon, op 't
welk de kerk van Neder-Tornea ftaat. Om-
trent eene mijl beneden Kengis krijgt het
water der riviere eene groote 'vermeerdering,
door de vereeniging met eene andere rivier,
welke den oorfprong ontleent van een aantal
meiren en moerasfen, hooger op dan Enon-
tekis, en den naam voert van Muonio, tot
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dezelve zich verliest door de vereeniging met

de Tornea, Deeze katstgemelde rivier, door
de Muonio verrijkt, wordt in den loop na
zee, zeer groot, en verder verbreed door de
fchatting geevende ftroomen van eenige wate-

ren, uit de meiren en moerasfen in de na-
buurfchap; eindelijk ftort de Tornea zich in de
Bothnifche Golf.

Nabij Kengis zijn de oevers van deeze ri-
vier veel deiier dan omdreeks Opper -Tornea;
en bedaan, voor een gedeelte, uit roodag-
tig Feltfpar, en deels uit leijen van een zwar-
te kleur, welker hoeken fcherp ftaan, met

eene zuidwaardfche overhelling.
De rivier Tornea is blootgefteld aan drie

overdroomingen; naamlijk een in de lente,
veroorzaakt door het fmelten van ijs en
fneeuw op het gebergte de tweede in den
zomer, te wege gebragt door de fchielijke
en zwaare regenbuijen; — en de derde in den
herfst, vóór den aanvang van de vorst. De
grootde breedte van deeze rivier, wanneer
het water tot eene gemiddelde hoogte geree-
zen is, beloopt negen honderd, en de ge-
meene wijdte vijf honderd roeden; de groot-
fte diepte is tien roeden, en de droogfte
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plaatzen van twee tot vijf voeten. In den
winter is de Tornea over de geheele uitge-
ftrektheid digt gevroozen, en de dikte van
het ijs van vijf tot acht voeten.
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