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Imatra.
Imatra er vel nok Finlands berpm-

teste Turistnavn, det, der er kendt vi-
dest om i Verden, oftest beskrevet, of-
test afbildet. Tager men en illustreret
Bog paa et af de store Verdenssprog,
hvori Finland omtales, kan man vaere
saa nogenlunde vis paa dér at finde
Billeder og Beskrivelse af Imatrafal-
dene. For mange fjerne Udlaendinge
er Finland sikkert kun Selandet, der
afgi ver Vand til Imatras brusende og
skummende Kaskader.
. Noget ksenger det vel sammen med,
at man temmelig let kan naa Imatra
fra det russiske Riges Hovedstad.
Naar en videbegajrlig Turist var
i Petrögrad, kunde han paa et Par

•Dage naa til Imatra og endda faa et
Glimt af Finland og dets Spor at se.
Det var lokkende. Men ogsaa uden det
er Imatra vel et Besog vaerd.

Kommer man med Banen fra Hel-
singfors, stiger man om i Simola og
'tager med Sidebanen til Willman-
: strand ved Saimaspens Sydkyst. Der-

! fra gaar der to Gange daglig Damper
;oyer Spen paa knap 3 Timer til Vuok-
,' sonniska, hvorfra den er 7 km med Ba-
rnen til Imatra, hvis man da ikke före- i
'träskkor at spadsere derned ad Lande-i
' vejen, eu smuk Tur med Udsigt til
■Vuoksen, Strontmen, der danner Ima-
trafaldene.

i Hyppigst kommer man dog til Ima-

Imatra.

tra fra Viborg. Og mankan da benytte
flere Veje.

, fSSpels kan man tage den korteste Vej
-&*s3anen över Antrea. Dete er kun 72
km Kprsel hver Vej, og Turen kan gp-
res paa én Dag.

Ad Banen kan man ogsaa rejse fra
;Viborg över Simola til Villmanstrand
og derfra fortsaette ad den ovenfor be-
skrevne Rute. Derved faar mantillige
Saimasoen at se, „de tusind oers S0".

Til Villmanstrand kan man tillige
komine ad Kanalvejen, gennem Saima-
kanalen, der blev gravet fra 1545 til
1856, for at skaffe den finske S^lregion
et direkteUdlpn til Havet. Dens natur-
ligeAflpb, Vuoksen, gaar jomodSydpst

i til Kanalen skal i sin 59
ikan.s Laengde overvinde en Hpjdefor-
skel paa 76 m. Der er derfor anlagt
28 Sluser. De sinker naturligvis Sej-
ladseu den tager en ti Timer. Men

I Turen er dog ret afvekslende. Den
gaar for en Del gennem Skor, og ker
'og der aflpses Kanalen af Soer.

Man kan ogsaa bryde Kanalrejsen
af i Bättijärvi og derfraxtage Diligen-
een de 36 km över til Imatra. I iSom-
mermaanederne er der en Kundrejse-
billet, der omfatter Damper fra Vi-
borg ad Saimakanaleu, Diligence fra
Bättijärvi til Imatra og Tilbagerej»3
derfra över Antrea til Viborg.

Imatra er ikke et Vandfald .af den
saedvanlige Type,saadan' som vi gerne
ttenker os det i det beromte Niagaras
Lignelse, en Vandmasse, der styr ter
ned över en bred Kant og falder dybt
ned. Hele Faldet ved Imatra er kun
19 Meter, og det er endda fordelt över

en Strsekning paa 850 Meter. Allige-
vel virker dette Fald ved sin Vtelde;
ved »la Vandma&ugdes titaniske Kraft.

Tki gennem denne smalle Kloft gaar;
Stromuien fra et Vandarcal, der nai-

sten er dobbelt saa stort som Dan;
mark, godt 6é,000 Kvadratkilometer.
Långt oppe fra i Finland samjes Van-
dene i Saimaspen, fra Tusinde Soer
kommer de og gaetter saa al deres
Kraft md paa at bryde.gig Vej gennem
Aasen, Salpausoelkä, der spaerrer dem
Vejen. Det lykkes dem i Soens syd-
-ostlige Hjorne ved Vuoksenniska.
Vuoksens maegtige Strom dannes. Hvor
Klippen er poros og derfor let over-
vindelig, bliver Strömmen bred, men
kvor Vandet maa bore sig from i det
liaarde Urfjaeld, snacvres Lpbct md.'
Ved Imatra er det kun 19 Meter. Og
gennem denne smalle Aabning skal
den ukyre Vandmasse, en halv Million
Litet, i kvert Sekund presses. Det gi-
ver en Jaettekamp mellem Vandet og
FjaVtdet, kvis Larm kan kores 10 km
bort Og det giver en stor og (betagen-
de fikpnhed, vekslende med . Dagens
Tid, med Lyset, der falder över de hvi-
de Hvirvler fra den klare Sol eller fra
en skyet, forrevet Himmel.

Imatra Station ligger lidt Nordist,
for Faldene. Paa en kalv Snes Mi-
nutter naar man ned til Vuoksen og
faar fra Jernbroen över Floden den
fprste Udsigt över Faldene fra oven.
Paa Flodens vcstlige Bred, ~lige ved
Faldene,l.igger det af Staten efter Tcg-
ninger af Nyström og Penttilä opfprte
Hotel Grand Hotel Cascade. Igenneni
dets"Park kan man ad Stier og Trap-
per naa ned til Udsigtspunfcter, äxvor
man faar Overblik över Faldene. Og-
saa fra den östlige Bred aatmer der
sig storslaaede Uasigter. Fra kvert
nyt Sted synes Imatra ny og forskellig
i sin Vaelde.

Ij»a|ra er, om jgian et
noget vulgärt Udtryk, Viuoksons
Kraffcpraestation. Men foruden dette
Fald er der en Baekke andre. Hpjde-
forskellen mellem Saima og Ladoga er
temmelig--sior, en 80 Meter, og Vuok-
sen imaa tfor at udjaevne denne Forskel
styrte fra Fald til'Fald. Det forste
dannes kort efter Flodens Begyndelse,
lidt spnden for Vuoksenniska, Tainian-
koski, ogsaa kaldet Lille Imatra, samt
endnu fire mindre Fald. Saa vider
Strömmen sig ud, bliver över 100 Me-
ter bred, for saa pludselig at snaevres
md i Klemanen ved Imatra.

Syd derfor ligger Faldene Kyyrön-
koski, Myllykoski og Vallinkoski, af
kvilkc saerlig det sidste er smukt og
ligger i smukke Omgivelser. Der er
godt en fire Kilometer dertil fra Ima-
tra.

Foruden Sfcpnhedsvasrdien ligger
der i alle disse Fald en vaeldig indu-
striel Vaerdi. AJene Imatrafaldene er
beregnede til at repraesentere 118,000
Hesteskraft. Og Vallinkoski i For-
mning med Myllykoski över 48,000. Kun
ved Tainonkoski er noget af denne
Kraft taget i Brug. Og af Skpnheds-
kensyn maa man haabe, at Finland
kan faa de tilstraekkelige Hesteknef-
ter andetsteds, saa man ikkc bekpver
at taanme Imatra. .

Tres.

Finlands Befolkning.
Fh?laa<3 har godt 3 ■Millioner IndtoS-

gfirt, D-staf er de S6 ;pCt Finner, der deles
i Vestfinnerne og ostfinnerne. Ted Kysten
og paa Ålandsjteme bor Svenskere, der ufl-
gor 13 pOt. af Befolkningen. Svensk var
indtil 1863 Finlands officielle Sprog. Nu
er Finsk ligeberettiget dermed. Af Russere
er der ca. 8000, saerlig i Viborg Len, der en
Tid bjfttc til Rusland. Landets,tidligste Be-
boere, Lapperne, er nu trsengt mod Nord
og udgor kun ca. 1300. Af Tyelkere er der
nu ca. 2000, tidligere var der flere.
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