




M?» de tusicde Seera I.»«»H: Et fir sk Brudepar paa Ye) til Kirken.
Vört Billedc viser et Brudetog i Vaade paa

Vei til Kirkm. Smukt og stemningsfuldt vir-
ker de alvorlige, kraftige Skiktelser i de slanke
Baade, hvor Bruden, som er ifsrt den gennem
mange Slcegtled nedarvedc Brudekrone, sidder
agter i det stsrste af Fartsjeme ved Siden af
sin Fader. Bet er Me Smaafolk, som herholder Bryllupsfest, over 100 Gcester er stcev-
nede til Gildehuset fra alle Kanter af Sscn i
Sejl- og Nobaade. Mcrndene er ifsrte solide,
hjcmmevcevede Klcrder, medcns Kvindcrne boerer
Arm-, Hoved- og Halssmykker nf svcrrt gammel
Sslv. Gavcrnc, som W skcenkede Parret, bcstaar,
foruden i Smylkcr til Bruden, af hjemmegjort
Drejl og Lcrrrcd og af Fsdcvarer, som stal for-
twrcs Under Festen. Denne varer som Regel i
2 Dage, fra Ssndag Morgen til Måndag
Aftcn ; sksnt Fimierne ikke er soerlig afholdcndc,
ndartcr disse Gilder sig aldrig til DriNlag.

Skont det lille finW Folk gennem Aarene

har havt en haard Kamp at koempe mod den
karrige Natur og det barske Klima, har det dog
til dets uvisnelige ALre arbejdet sig op til en
Kultur, som i olle Maader kan maale sig med
de vestlige Landes. Ja, paa enkelte Omraader,
Skolevcesencts f. Ex., staar Finland endogsaa
hsjere end disse, thi vel lcegger den spredtc
Bebyggelse mange Hindringcr i Vejen i visse
Egne, men ved Hjcelp as Vandrclcerere er man
i alt vcrsentligt kommet ud over disse, og som
Helhed maa Folket sigcs at vcere et as de mest
oplyste i hele Europa.

Man kan lwsc den finste Bondes store Noj-
somhcd ud af hans Bolig, der i de mere assides
Egne endnu er et simpelt utjceret eller tjceret
Blokhus med smaabitte Vinduer og en „Lyre"
i Stedet for Skorsten. I de as Kulturen mere
bersrte Strsg er Husenc dog bcdre, af Trer med
Kakkclovnc og Skorsten,

. Finnen merer m brcendeude Koerlighed til

sit sisnne Land, hvis Skcergaards- og Soland»
skabcr hsrcr til de mest bedaarende dejlige, det
er givet Mcnnestcne at stue, og han er med
Rette stolt af sin Kultur, der har gjort ham
fuldstcendig jcevnbyrdig med de andre nordifleFolk.

Omtrent 800 Aar ef. Krist, udbredte Fin<nerne sig over de mellemste og ssndre Landstaber
i det vidunderlig sksnne Finland. De tilhsrer
to forstellige Stammer, de lysere Tavaster mod
S. V. «g de morkere Kavelere, som bebor det
sftlige; men hvad Sprog og Sceder angaar, er
der liden eller ingen Forstet iinellem dem.
Vestens Kultur var allerede inden FinmrneZ
Ankomst trcengt frem til Syd-Finland, hvad
Gravhsjene fra Jernalderen viser, og mange
KHstegne blev koloniseredc af Svensterne, Fin»lands Kulturbrmgcre, som lige til 1809 var
Herrer i Landet. Derfor er Finnernes Kultur
den nordiH og deres Religion den lutheranste.








