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Imatra.

aaledes siger Finnerne, og det er sandt.
Dette maegtige, storslaaede og vidunder-

»vJ lige Vandfald, hvis väldige Torden liores
i halvanden Mils Afstand, dannes af Vuoksen,
Saimaseens Aflob til Ladoga.

Flodsengen indsnaevres fra 565 til 145 Fod,
og paa en Lsengde af 2,280 Fod falder den 100
Fod, hvoraf 32 lodret.

Igennem denne smalle Kloft af sonderbrudte
Fjelde og Granitblokke bruser der hvert Sekund
över en halv Mill. Potter Vand med 118,000
Hestes Kraft.



Parti af det tinske Imatra-Vandfald.



IMATRA

Det sjaeldne Billed er indrammet af Fyr- og
Birketraeer.

Beskrive dette Naturskuespils Vselde er umu-
ligt. I sin Bog om Finland har Redaktar Mads
Jepsen forsogt det:

i denne Heksekedel. Det hsender, at den virker
med en sser Dragen paa svage Nerver alt imens
de mangfoldige Lyde samler sig til én stserk,
dirrende Tone, der ved sin ensformige Rytme
daver og magtstjseler." —

~Som en Flok vilde, hvide Hingste med flag-
rende Manker farer Vandmasserne I'orbi, Hing-
stene stejler, Fraaden driver fra de sitrende
Muler og de samler al deres Styrke til et ra-
sende Spring; men i samme Nu er nseste Rsekke
över dem med uimodstaaelig Styrke. De synker
afmsegtig sammen, og den nseste uregerlige Flok
förbereder et nyt Spring for selv at knuses.
Men Billedet svigter, fordi det ikke giver noget
Indtryk af den uopharlige "Vekslen, den over-
vseldende Mangfoldighed af Braget og Bulderet
af Vandets Kog og det skiftende Regnbueskser
i Vandstavet över Fossen. Stir ikke for laenge

Der kan ikke tegnes noget bedre Billede af
Imatra.

Ikke alle, der rejser til Imatra, vender til-
bage. Det har i mange Aar draget en Msengde
Mennesker til sig. Alene i Aar har Malstram-
men knust 9 Mennesker.

Rundt om er der bygget store Hoteller, og
det, der ligger nsermest Faldet, ligner en smuk
gammel Ridderborg. Fra dette holder man
skarpt Udkig med de Besogende. Men aldrig
nogensinde har man naaet at redde en eneste
af dem, der styrter sig ud.

W. S.






