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gel mot än, den högramot skogen. Febersjuk rcsle sig den tappre Diibeln
frän sin bädd iNyCarleby, ilade till valplatsen ocli lifvade sina tappre, som
14 dag-ar marscherat ufan hvila, under ständig strid, trasiga, trötta, bleka af
köld. Tre gänger anföll fienden, ire gånger siogs han tillbaka, hans leder
glesnade för jägareiden från skogen, och ännu samma nalt retirerade han två
mil frän slagfältet. Den finska hären hade nu vägen fri i sin rygg, men Dö-
beln sjelf återvände till sjuksängen, som qvarliöllhjelten till arets siat.

Dagen derpå, den 14 September 1308, stod slaget vid Oravais. Be-
trakta denna af höjder omgifna slätt 3 mil isöder frän NyCarleby. Den är
Finlands största slagfält, i nyare tid, den har afgjort kriget, den har druc-
kit tusende tappres blod, de ligga begrafne under dess grönskande gräs, och
aftonvinden, som kominer frän det nära hafvet i vester, förtäljer om de ädles
bragd för ängsnejlikan och ranunkeln, som draga sin blomstersaft ur deras
multnande ben.

Adlercreutz, tillbakaträngd frän Lappo och förenad med v. Vegesacks
svenska trupper, beslötatt med omkring 3,500 man här hälla stånd mot Ka-
menskij och Kulneff, som änryckte med 8,500 *). Landsvägen gar nära tven-
ne hafsvikar; i hvardera af dem utfaller en bäck. Vid södrabäcken anföilos
v. Plåten och Helsingarne-från dagningen till kl. 11 f. m., då de nödgades
vika. Vegesack och Svenskarne slodo till höger ät hafvet; dernäst var ett
batteri pä höjden vid stenen, som synes i planchens förgrund; yllerst (ill ven-
ster stodo Savolaksarne under Cedergren; Svenskar och -ÖsterboXningar ut-
gjorde reserven. Medan Kamenskij angrep centern, skickades Kulneff att
kringgå venstra flygeln. Adlercreulz, som märkte att fienden* center derige-
nom försvagades,befallle Brändström med 2 balaljoner Svenskar alt genom-

bryta densamma med bajonetten. Detta lyckades fullkomligt. Hela centers
och högra flygeln med Adlercreutz och Vegesack i spetsen rusade ned frän
sin ointagliga höjd och förföljde fienden mer än en half mil, medan Vester-
bottningarnepä venstra flygeln, illa tilltygade af Kulneffs jägare, men und-
satte af Ehrnroth ochAminoff med Savolaksarne, likaledes förvandlade försva-
ret till anfall och drefvo fienden långt tillbaka. Nu syntes segern afgjord,

T) Klingspor var under hela slaget i NyCarleby, dit hvarje timma blodstänkte
adjutanter anlände med rapporter. På qvällen makade sig den gamle fältmar-
»kalken försiktigt undan.

men ankomsten af de från Wasa anryckande Lithauska och Mohilevska rege-
menterna, 2000 man, förändrade allt. Den tappre Karnenskij ställde sig i de-
ras spets, kastade tillbaka de förföljande, bragte dem i trängmäl i öster vid
ett träsk, i vester vid hafsstranden, .sprängde dem, tog dem med Kulneff i
flanken och tvang dem (ill ett brädstörtadt äterläg. All ordning var upplöst,
men uttröttade, hopplösa, slogos ännu de spridda skarorna med okufvadt ra-
seri och hjehars mod in i döden: mänga slogo sig igenom, andra sumrno öf-
ver halsviken, än flera dignade blödandened, hvarje fotsbredd jord kostade
blod; — krutröken tyngdes af dimman ned öfver de stiidandes hufvuden, och
höstens mörker bröt in öfver denna dödens dag. I14 timmar hade striden
varat, vän och fiende hade bortskjulit sin sisla patron, trelusen döde och sä-
rade beläckte slagfältet — stundom ledvis fallne i skönaste ordning, stundom
med händerna härdt knutna kring svärdsfästet, än i dödens ögonblick tum-
lande öfver sin fiende. Finnars och Svenskars nederlag var fullkomligt ; de
hade förlorat 35 officerare och 1.200 man, fäsigne inberäknade, och drogo sig
strax effer slaget tillbaka. Länge buro trädens stammar vid Oravais fält de
der begrafne hjelfarnes namn. Slutligen ha liden och yxan fällt dessa vansk-
liga minnesvärdar; men blodig och evigt minnesvärd qvarstär den 14 Septem-
tember 1808 iFinlands häfder.

108. Östermyra.

Österbotten är fatligt pä herregärdar; i stället liknar hvarje förmögen
bondgård ett herresäte. Angenämt öfverraskas vandrarens öga,när han under
färden genom det fruktbara, ypperligt edladft, men än till en del af vildakärr
uppfyllda Ilmola varseblifver det (äcka driftiga Östermyra, beläget, invid en
liten biflod af Kyro elf. Redan länge var här ett jernbruk med 2 hamrar, 3
härdar och en knipsmedja, då framlidne brukspatron Gustaf Wasastjerna —
en utomordentligt,verksam man, under hvars stela affärsmannayta ett ädelt
och varmt hjeria klappade — här anlade ett krutbruk, det enda i landel, om-
kring är 1822. Östermyra, sådant det synes pä planchen,är hans verk. När-
masle anledning gaf Österbottens ymniga produktion af såltpeter. Bruket till-
verkar bäde gröfsta och finaste krut, det mesta för kronans behofver. Alla de
för denna tillverkning bestämda byggnader ligga pä något afständ frän bo-
ningshusen; arbetarnc och den besökande främlingen ma.'te vid inträdet af-



draga sina stöllar och ikläda sig ylletofflor, på det att ej friktionen uoder su-
lan må frambringa en gnista och vålla allas undergång. Denna försiglighetär
nödvändig, ty det fina svarta dom, som fäster sig vid byggnadernas inre väg-
gar och tak, är det eldfängdaste nian kan tänka sig. Den l(i Oktober 181i

hände sig alt det med papper belagda taket af torkhuset anländes af gnistor
frän en skorsten. Ihuset förvarades vid tillfället 40 faslager krut, det blåste,
allt lefvande flydde långt bort, och ingen inenskligmakt «yntes numera kunna
afvärja den hotande olyckan. Då begäfvo sig skjutsrältaren Fredrik Salmén
och stalldrängen Jakob Ström på det brinnande taket och släckte elden. Ett
sådant mod är minnesvärdt. Annars brukade fram!, brukspatron Wasasljerna

någon gång, när han hade vänner pa Östermyra, läla nedgiäfva en centner
krut och spränga den i luften, — ett nöje egnadt för stället och nog sällsynt
i fredslider.

109—111. Wasa. NyCarleby. Jakobstad.

Tecknaren, som tagit sin vy af Wasa frän norr vid prestgärden, har
icke lyckats välja den bäsla synpunkten. Man tycker sig se en landtlig vy
med sommarens skördar; blott i fonden visa sig några fä hus, klocktornet
samt den vackra stenkyrkan, skymd af en gammal byggnad. Wasa har dock
vida vackrare punkter. Hofiältshuset med dess alléer, omgifna af välbyggda
hus, och gentderemot Korsholms grönskande vallar, hade gifvit en mera till-
fredsställande anblick. Sommartid, dä en mängd familjer utflytta till Brandö,

är Wasa nog enformigt; det saknar höjder och större vattenvyer. Vintertid
deremot öfverfräffar den Ulliga rörelsen pä dess gator alla grannstäder. Wasa
har en talrik och bildad sällskapskrets; lefnaden har de sednare åren blifut
dyrare än förr.

Vackraste ntsigtcn öfver det gladt belägna NyCarleby är i norr, der
staden ihalfcirkel höjer sig kring en vidgad bugt af elfveu. Planenen der-
eniiOt aftecknar staden frän vestra elfstranden i söder, man ser kyrkan, upp-
förd är 1707, en del af staden och en tredjedel af den ställiga bron, som här
ser nog tarflig ut. Till högeri fonden synas löfpartierinvid den fäcka af for-
sen kringflutna Brunnsholmen med dess lilla värdshus, kägelbana och rankiga
danssalong. Elfven är tecknad i dess valtenfatligasle skick under rötmåna-
den; vanligen brusar den vida högre och mäktigare; ja stundom vid starka

islossningar gä dess böljor tätt under locket af brou. Staden är liten, har
aldrig brunnit, bar derföre träug-a krokiga gator och fä störrehus; naturen
bar i stället ined vatten, grönska och höga stränder förskönatdess utsigter.
Nägm täcka land(gärdar: Juihbacka, Smedsbacka, Kuddnäs, lifva dess om-
gifuingar.

Blott två mil i norr derifrän är Jak obs t ad. Planenen framställer dea
breda och raka avenyeu frän söder. Att döma deraf, skulle man vänta ett
nytt Helsingfors. Om ochså denna väntan ej uppfylles, finner man likväl en
efler sista branden nybyggd och reglerad siad med breda raka gator och
prydliga bus. Närmast till Veneter är kommerserådet P. Malms stenhus, livad
naluren nekat Jakobslad i dess Hacka, vatlenlösa, bkitt af en sinande bäck
genomflulna läge har den rikt ersatt genom den herrligaste skärgård. Det var
här stadsboerne sommaren 1851 pä ett vackert sätt visade skalden Runeberg
sin kärlek, i det de vid hans återkomst (Vän Sverige arrangerade en enkel
fest i den fiskarestuga, som fordom tillhört havs fader och som nu, återförsatt
i skick, förärades skalden till evärdelig egendom.

112, 113. Uleåborg. Torneå.

Det gamla Uleåborg, som fostrat Franzén, är ej mer. Nutidens Uleäborg
synes på planenen, leeknadt frän nordost. Man ser de sista svallvågorna af
den skummande Merikoski, en båt som far ner, en båt som dras upp. Man

ser de små Slampholmarna, grynqvarnen, sägen, kyrkan, Franzénska husel,
skolhuset m. fl. byggnader; (ill höger partier af guvernörens, till venster en
del af Franzéns trädgärd, en slorarlad anläggning. Det öfriga af den' rika
välbyggda staden med dess raka och breda gator skymmes ibakgrunden. Den
annars sandiga nejden får af den brusande strömmen ett Ulligt, wtorartadtut-
seende. Båtarna ila, laxarna spritta, talrika farlygs segel glänsa i fjerran.
Frän "Pokkises backe" är en af stadens skönasteutsigter. Midt emot öfver
forsen höja sig pä den lilla holmen ruinerna af Uleä borg, hvaraf staden
lånat sitt namn. Om dess grundläggning säger en gammal tradition, att är
1590 kom Pehr Bagge ined 7500 man (ill "Ulahamn," uppförde vallar och
kringgräfde stället för det "fordna1' slottet, hvarest furmos en mängd menni-
skoben. Allmogen klagade öfveir den tunga dem deraf vederfors, men bygg-
naden fortsalies tid efler annan in pä 1000 talet, dä landshöfdiugen turvis
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residerade här och iKorsholm. År 1070 förstördesbyggnaderna af eldsvåda,
men uppfördes ånyo. Slottet utstod aldrig någon belägring, vanvårdades, men
stod qvar än som häkte, änsom tyghus till den1Augusti 1793 om aftonen,dä
en förfärligäska sände sina blixtar öfver Uleäborg. Himmelen stod i eld och
lågor; dä hördes en knall som om jorden remnat. Alla fönsteristaden sprungo,
kyrkdörrarnauppslogos, kronorna nedföllo,klockorna klämtade af sig sjelfva,
ett regn af stenar nedstörtade öfver staden och slog in genom tak och golf,
flera alnar djupt imarken. En sten slog1 ned tätt vid en vagga, ulan att

väcka det sofvande barnet. Snart hvimlade staden af halfklädda, ängeslfulla
menniskor, som vänlade yttersta domen och skyndade (ill kyrkan att der för-
bida vcrldens undergång. Om en stund saktades ovädret, och man erfor att
askan slagit ned i en med kulor och 500 lispund krut uppfylld källare af det
gamla slottet, som sprungit i luften. Underbart nog förspillde» intet lif. En
vaktmästare med sin hustru bodde pä holmen, men voro den qvällen borta;
taket af deras koja hade instörtat, men på åsen hängde oskadd en liten bur
med dess grönsiska. Sedan dess är holmen obebodd; af slottet qvarstär blott
vallen och en halfförgrusad mur.

Uleä köpingoch Uleä stad ha lidit hårda öden af krig och eld aren 1498,
1517, 1589, 1592, 1G53, 1654, 1705, 1714, 1743 och 177.3. Hårdast kom olyc-

kan natten mot den 23 Maj 1822. Elden kom lös i färgaren Papes gärd —
som det säges, af mordbrand, anlagd af en qvinna i en vedfraf om 40 fam-
nar. Från det att vädret dittills var lugnt, uppstod h:isligt en siark blast,
som kastade öfver staden ett regn af eld och anlände fyra .ställen pä engäng.
Förgäfves var all släckning, de gamla trädhusen brunno som blår, spruloroch
braudsegel förgingos,allt var ett eldhaf. .. inom ett dygn låg hela staden i
aska, med undantag af några kojor vid Limingo tull. Här brann radhuset,
här grusades den gamla kyrkan med dess nya orgel och största märkvärdig-
het, Messenii graf. Ganska litet bergades, mycket brann opp i Juurus Oja,
som af elden totalt förtorkades. En gränslös förvirring rådde; mänga effekter
bergades sä, att kaffe och socker kastades i brunnarna, porcelliner ut genom
fönstren i andra våningen. Mången sprang med lifsfara in i ett brinnandehus,
för att rädda en trädsked eller ett trådnystan. Flera fruntimmer visade en
otrolig rådighet; mänga buro med lätthet bördor, dem de annars ej förmått
röra ur stället; en ung fru nedhöggmed egen hand ett plank, en annan räd-
dade sin döendemor. Många bergade saker antändes på en äker och brunno;

deribland var krut, det exploderadeoch spiidde förderf omkring: sig. Fem
nienniskor blefvo på stället innebrände, vida flera dogo efteråt af brännskador;
några blefvo för alltid vansinniga. 4000 personer voio husville; hos lsuxdshöf-
ding v. Bom emottogos gästfritt så många der rymdes. De rikaste ledo brist
på det nödvändiga; liggerskan delade sitt bröd med den förmögna,belalande
sä sin skuld. Efterhand kommo hjelpsändningar frän hela Finland. Dervid
utmärkte sig Åboboerne. Med forsla postkommo derifiän 400 rubel och en säck
med skor; äfven de rike gingo barfota, sedan de brännt sina skor pä de hela
galorna. Snartkommo från samma ort tvä fullaslade fartyg; med lifsmedel. Och
när älerden första gudsljenslen firades pingstdagen på sandplanen vid kyrko-
gården Slähleborg, randades för den ödelagda staden en bätlre lid.

Torneä, aflecknadt finn färjstället i sydost vid elfslranden, liknar både
pä planenen och i verkligheten en läckt belägen laudllig by med några an-
språkslösa herrgårdar bland hyddorna. Man ser lutherska kyrkan och tornet
af den grekiska. Midsommarlid hvirular släden af resande, hvilkas mal är
Avasaksa. Svenska ängfarten pä Hasparanda lifvar,'oaktadt svårigheterna vid
gränsen, äfven Torneä. Såsom pä sin tid Sveriges, och ännu Finlands nord-
ligaste stad, har Torneä vunnit en viss ryktbarhet. Sednäst har Fredrika
Bremer gifvit en skildring dcraf.

114. Ämmäkoski.

Det från norden kommande vatmriraget vid Kajana stupar i flera branta
forsar nedåt samt slutar med Koivukoski och Ämmä, käringen, sä kalladt
för sitt oafbrulna väldiga larm. Ämmä gör ett 18 föls herrligt fall strax i
vester om Kajana stad. Dess dån höres pä (lera mil, och sä obesegrade af
menniskans djerfhet voro härtills detta fall och Koivukoski, alt de flera hun-
drade tjärbälar, som hvarje sommar passera nedåtUleäborg, här måste släpas
förbi fallen-genom Kajana stad. Den lid, det arbele och de penningar, som
förspilldespä denna transport, föranleddesprängningen af tvenne slussar ge-
nom klippväggen, en vid hvardera forsen. Ämmä sluss har en längd af 50
fot; uedra portens höjd är 32 fot. Den 2 September 1846 invigdes dessa
vackra, under öfversllöjlnanlenHällströms ledning utfördaarbeten, i närvaro
af länets guvernör öfverste Lagerborg och friherre v. Rosenkampff samt ett
stort antal personer af alla stånd. Det var en glad dag; 18 tjärbätar passé-
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rade slussarne gratis, och riihvar begrep deras slora gagn. Pä qvällen var
bal i slädens radhus, folket förplägades, slottsruinerna voro illuminerade med
tjärtunnor och bergen genljodo af skott ur i dem borrade häl. Det var den
saknade v. Rosenkanipffn *) afskedsfest, tvä veckor före hans död.

Planchen visar lätt ofvanom fallet den länga bro, som frän staden leder
till slottsholmen. Här anlades är IGO7 pä Carl IX:s befallning af Clemens
Eriksou slottet Kajaneborg, hvars ruiner synas i fonden. Dess form lik-
nade en pil med spetsen vänd emot strömmen. Dominerad af höjder på båda
sidor, synes borgen föga egnad att utstå en belägringmed artilleri. År 1712
uppkom här det s. k. vadmalskriget (kangas-soia). Oaktadt kriget, hade
giänsboerne sinsemellan fred och utbytte sina varor pä Kajana marknad ända
till 1711, då marknaden var föga besökt för pestens skull. Ryssarne qvar-
lemnade då sitt osälda vadmal, men följandeär, när de återkommo, fordrades
ny tull för vadmalet, och följden blef att det af en accisrätt konfiskerades.
Häraf blef harm och fejd, ett ryskt parti inföll d. 13 Mars 1712, plundrade
och brände Kajana stad samt bortfördebyte och fångar. Ar 1715 visade sig
fiendtligt kavalleri, som snart förjagades. Samma är iDecember anryckte ge-
geral Tschekin med 4000 man och belägrade borgen. Fältsjukan föröddehans
här; snart återstodo blott 3000. Men garnisonen under major Fieandt bestod
blott af 50 invalider; dock hade qyinnor och barn der sökt en tillflykt. Eg

hel månad stod borgen emot; der slungades kulor och bomber dag och natt,
men i de bombfria hvalfven förblef besättningen oskadd och blott en enda
dödskjuten. Fieandt ville förr spränga sitt fäste i luften,än gifva sig; dock
bevektes han af de der inspärrades böner och dikterade slutligen en förmån-
ligkapitulation, den fienden sedan ej höll.De aflägande plundrades och bort-
fördes fängne; men slottet sprängdes i luflen med 7 tunnor krut, sä att nu
blott en del slär qvar. Det var här Messenius satt fangen i 19 års tid, hvarom
han sjelf ej utan orsak säger alt "Ståthållaren Erik Håra red mig värreän en
mara." Här var det ock han författade silt ryktbara historiska verk Scondia
lllustrata m. fl. arbeten.

') Känd och älskad i hela Finland under namn af "Koski-paroni," forsbarotien.
Han öfverlefdesblott tre år af den äfven högt aktade Lagerborg.

115— 117. Aittokoski. Jalokoski. Ämmä jernbruk.

Bland de talrika vatten, som från olika trakter söka sig en väg nedåt
Uleå sjö, bör man särskildt märka det som frän laudtryggens sluttning sö-
derom Kuusamo nedströmmar till Suomussalmi, derifräu vidare genom Kiauto
elf tillHyrynsalmi och slutligen norrom' Paldamo vid Kiehämensuuiden stora
insjöns famn. På en sträcka af 12 mil uppåt är detta strömdragnppfyildt al

större och mindre forsar, hvilka, till ett antal af nära tjugu, blifvit uppren-
sade och gjorda farbara genom ingeniörkorpsen för väg- och vattenkommuni-
kationerna, sa att de numera utan lifsfara passera» af lastade båtar. En af
de största forsarne är Ai11ökoski. Otroligt arbete har blifvit nedlagd! i
den mur, som pä ena stranden utskjuter från do skrofliga klipphällarnaoch
evigt sköljesaf den skummande vägen. Idenna fors fanns fordom en klippa,
kalladPortti, hvilkeu, innan den sprängdes, blef mångens graf, och ett ställe.
Kynsikallio, hvilket sällan passerades utan olycka. Följande planche afteck-
nar Jalokoski, det första fall som elfven gör vid.sitt utlopp frän Suomus-
järvi sjö. De tvärbranta klippor, som omgifva dess stränder, göra ett mäktigt
intryck pä åskådaren, der han, gungande utför den strida elfven, ser sig om-
gifven af idel granitväggar.Båda dessa forsvyer representera nejdens ödsliga
storhet; med deras förfärande vildhet blandar sig del mildare intrycket af en
sublim skönhet.

På ringa afstånd frän Jalokoski utgår en annan gren något österut, före-
nande sig snart med hufvudelfven. Här är ett jernbruk, Ämmä, så kalladt
efter den invidliggande fors, som ej bör förblandasmed Ämmä vid Kajaua 12

mil i vester. Grundadtpå sjömalm, som ymnigt till 5 kopek tunnan erhälles
ur de kringliggande sjöarna, förser det Kuusamo och kringliggandenejd med
jern af utmärkt godhet. Det anlades af prosten Wegelius iHyrynsalmi, den-
samme som först inrättade bätränuor vid Kajana, har harkhytta, hammare,

såg och goda skogar. Utsigten är tagen frän nedra sidan, hvarföre den höga
vattenrännan bortskymmer de bakom liggande partierna.

118— 120. Luoppiovaara. Kattilankoski. Avasaksa.

Tröttad af sina många forsar, slingrar si^: mellan höjderna den breda och
lugna ytan af gränsfloden Torneå elf. Nästan midtemot Alkula preslg;anK
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ridpiias 6 mil norrom Torneå, reser sig pä elfvens svenska strand den kulinga

toppen af Luoppiovaara,sotn intager midten af planenen.Redan pä långt
afsfånd ser vandraren dess djerfva konturer afteckna sig mot horizonten, au
kastande länga skutor, än glänsande i bjeria dagrar, alltefter solens och
skyarnas ställning samt arets och dygnets tid. Uppklättrar man till bergets
topp, sä finner man der en mänrffd reguliera klippblock af kolossala dimensio-
ner uppstaplade. En grotta finnen här ock mellan stenmassorna; pä dess fuk-
tiga svala afsalser hvilör sommartid mången nordvandrare, trött af den mödo-
sama klaUruigeu upp till Luoppiovaaras hjessa.

Bland Torneä elfs forsar förtjenar Matkakoski att ses, ehuru deu, fram-
ilande pä afsländ frän landsvägen, hällan observeras af den resande. Högre
uppåt Muonioniska brusar den farliga Ka11ilank oski — den nordligaste
vy, som i denna samling finnes afteckiiad. Det ar en djerf naturens strid,
hvars intresse höjes deraf att polarcirkelns band gar tvärsöfver forsen. Katli-
larikoski finnes aftecknad i Sköldebrands Voyage pittoresque auCapNord, och
planchen är kopierad frän detta arbete.

Ryklbarast af alla titsigter i denna yttersta nord är likväl Avasaksa
( TVyekelberget1, beläget på den udde som bildas söderom Tengeli elfs inlopp
i Torneä elf. Tengeli löper i ba.se kring Avasaksas fot, och sedd ifrån ber-
gels topp, liknar strömmen ett silfverbälte kasladt öfver en grönskande vall.
En vy af Avasaksa är svär att ätergifva. Det är icke berget sjelft som im-
ponerar pä åskådaren, dess former äro Inarken utomordentligt höga eller
gigantiskt vilda, såsom månget annat af nordens fjäll; det är den vida öppna
utsigten, särdeles ät öster och norr, öfver den slingrande elfveu med Öfver-
Torneå kyrka och kyrkoby vid dess strand, öfver dessa vildt sköna,än kala,
än skogbevuxna bergskullar, hvilka, likt ättehögar öfver eu förgängen tid,
omsluta elfven i sin dal af granit. Här har vetenskapen redan länge valt sig
en hvilopunkt för sina iakttagelser; redan 1736 om sommaren bodde franska
astruuomer i eu koja öfverst på bergets topp, och i en sednare tid, år 1839,

anslällde dåvarande franske nordpolsexpeditionen sina observationer i sam-
ma nejd.

Likväl är det icke reteuskapen, icke bergets skönhet, som furvärfvat
Avasak.su dess stora rykte bland berg i norden. Midnattssolen är det, som
hvarje midsommar hit lockar en talrik mängd resande från Finland, Sverige
och mänga af Europas sydligare länder. Vid denna tid är vid Avasaksa pä
vägen från Torneä en glad och liflig rörelse, hvilken Fredrika Bremer, lätt
och behagfullt som alltid, skildrat uti sin "midsommarresa,'' skrifven efter ett
besök i denna nöjd1846. Ner uppå slätten synes ej det praktfulla skådespe-
let; det är toppen af Avasaksa, som för sin hiijd är den sydligaste punkt der
man beundrar en sömnlössol. Minnen af gäster frän när och fjerran återfin-
nas i de otaliga namn, som äro inhuggna i Avasaksas klippvägg. Stundom
händer att långväga resandes fölhoppningargrymt gäckas. De samlas i för-
bidan pä höjdens hjessa; dä kommer i det efterlängtade ögonblicket ett af-
undsjukt moln, som med sin gråa slöjabeläckerdeu nordligahimmelen. Denna
skyarnas afund har icke skonat ens jordens store; en sägen går att Carl X[

vid sin resa till norden haft detta missöde. Men är himlen klar, som dock
oftast händer, sä förgäter man aldrig en sådan syn. Blodrödt som en verld
i brand sänker sig solens majestätiska klot rakt i norr mot horizontensrand...
naturen är stum af andakt, ett' rosenfärgadt skimmer spelar öfver berg och
dalar, öfver elfvens spegel och skogarnas mörka toppar...natten är beseg-
rad, den yttersta solrauden tyckes ett ögonblick rulla åt öster pä horizontens
skifva, derpä lyfter den sig äter långsamt, högtidligt,och med jubel och få-
gelsång hetsar nejden ett nytt skifte af sin långa dag.

Och vid Avasaksa nedlägger denna skildring sin svaga pensel. Den har
genomgått Finland frän söder till norr i spridda ögonkast; den har endast
förmätt gifva en arm bild af ett rikt ämne. Mätte värman af dess penseldrag,
matte fosterlandskärleken, som blandat desa färger, i nägon män hos läsaren
urskulda skildringens brister!



Rättelser och Tillägg.

Sid. 0, spalt. 1, rad. 21, loas: nordligare.
8, 1, Aren 1848 och 1849 hemsöktekoleran Finland» södra

kust, men visade sig älven i Tavastehus och östra
N'3'land.

" 8, „ "1, 20, läs: längd- och breddgrader
10, 1, „ 9, „ ide tre östra länen— — 4 neflifr. Ladoga och Saimen„ — 2, 3, Finlands åar
12, „, 2, „ 2, sjöperspektiver„ 14, „ '2, „ 3, „ lliienviikit
23, ff. Den nya upplagan af Kalevala har många förr okända

detaljer och en delvis omkastad kosmogoni. Kullervos
historia, den finska sedens negation och motsats, är
här vida fullständigare.„37, „ 2, „ 15, läs: spegel„ 47, 1, „ 13, Lieksa (Pielisjärvi), Kurkijoki (Kronoborg)

50, „ 2, „ 6, „ år 1157.— 2, 5 nedifr. i större delen af Suomis
52, 2, 16, Magnus 11„ 53, „ 2, „ 2 nedifr. „ 1695„ 56, „ 2, 11, „ Wiborgs stad„ 57. Finlands folkmängd år 1850 var 1,636,915. Flera qvin-

nor än män 44,481. Tätast befolkadt var Nylandmed
700 och glesast IJleåborgs län med 50 på qvadrat-
milen.

59. Adeln dörnes af vanliga domstolar; endast i vissa be-
stämda fall, såsom årsproklaniata, konkurser, förmyn-
darskap, bör målet under hofrätt.

60. Såsom centralmyndighet tillkommer Öfverstyrelsen för
landtmäteriet och forstväsendet.

>, 60, „ 1, Gncdifr. läs: 49 domsagor.
,i

—
2, 7, IN stadsläkare—

■
— „ 19, kroriomagasiner '— Tiilliiitraderna för 1851 ste#o till det högst betydliga

beloppet af 1,150,624 rub.,hvaraf för importen1,083,822.
Tullverkets behållning var 1,053,748 riih. silfver.— Städernas handelsflotta 1851 räknade 459 fartyg och
52,121 läster.

61. Vid universitetet har tillkommit en profession för fin-
ska språket. Bibliotheket anses äga 100,000 volymer.—
Den 6 Mars 1850 inrättades, jemte de äldre stiften -ibo
och Borgå, ett tredje, Knopiostift, som den 1Augusti
trädde i verksamhet.„ —

i, 1, „ 13, 14 N.H. i förstnämnde 4 slags läroverk.
63. Aiim. Opåräknade svårigheter hindrade arbetets iir-

sprungligu plan att behandla Tavastland före de östra
provinserna.„ 65, „ 2, „ 11netlifr. läs: 1680 till1683„ 84, „ 1, „ 14, „ castesta ja miiista

89. Anm. Lemo udde, är i berättelsen om slaget orätt
atigifven.„ 95, „ 1, „ 2nedifr. läs: fyra och trettio år

101, 1, 9, „ och arrenderad af familjen von Willebrand„ 102. Bron till Runsala fulländas 1852.„ 112, „ 2, 17, läs: 1714 i Juli.„ 121. Björneborgbrann nära totalt den 22 Maj 1852.

Sid. 124, sy. 1, rad. 11, läs: (Mcssukylä, äfven Kivikirkko).„ — „ — „ 19, på Taivalkunta halfö Nokia gård (T.) och
■nidtcmot W ik (B.J.„ 126, „ 2, „ 1"', mellan Tammerfors och Åbo.„ — „ — „ 8nedifr. „ \Vägs«jö (Wääksy, Favorin).

126, i, „ 17, 3 famnar höga Mänttsä fall.
127. S:t Henriks predikohns kringbyggc» 1852.„ 139, „ 1. „ G, „ llelsingar— „ 2, 12, „ Melko
158. Dregsby. Skrifves af ägaren Drägsby.„ 102, „ 2, 8, „ Louhivaara
166, I, „ 5 nedifr. Honhiaiset— 2, 8, har i städerna bästa— „ —

8, „ egen för Äyrämöiset
167, „ 1, 13, vokki— „ 2, „ 3, kaascha„ — 1, „ 20, men dess inbyggare lefver ett
169, 1, 21, K ojosen poika
172, 1, 5, Vnolle soknar„ — „ — „ 2, „ 11mes och Tiurola- 2, 6, „ „ (tjasovna).„ 188. Salmis donation lärer i sjelfva verket intaga en

areal af ända till 63 qvadratmil.
193. En del af Savolaks fortfar att räknas till Borgå

stift.
196. Nuvarande Gymnasiihus i Kuopio var forntskol-

hus; nnv. skolhus är en äldre byggnad af träd.— Syväri sjö sänktes 1844 cirka 6 lot.
202, 1, „ 6 nedifr. läs: Niijakangas (Suikkis)
203. Enaf de produktivastenyaskalder är Manninen.
204. Hirvensalmi kanal har ett brant fall, Kissan

koski. Arbetet kostar vida mer än här uppgif-
ves. Puulavesi sänktes 6 fot.

206, 1, ii 5, „ Åren 1846, 1847—
2, „ 10, „ Tiihkaniemi— Anni. Maaninga kapells särskiljande är föresla-

get, men icke afgjordt.„ 209, 2, „ 21, hembyn Ritvala
212, „ 2, „ 'I, borttages punkten.„ 215, „ 2, „ 15, „ Petäjävesi
214, 1, „ 15, „ hos andra menniskor sett skjul„ 227, „ 1, 10, nedifr. „ Myllyranta
232, 2, 21, „ läneregleringeh„ 235. . MossodlingsbqlagetiWasa upplöstes 1852.„ —

IWöro är Öfverstebostället Tottesund (nu v.
Numers).

236, 2, .., 2,nedifr. enligt en obestyrkt
Städersoch fästningars folkmängd, här förut nämnd efter föråldrade

uppgifter, var år 1850 som följer: Helsingfors 19,461, Abo 17,178, VViborg 8,618,
Björneborg 6,243, TJleåborg 5,761, Wasa 3,665, Fredrikshamn 3,613, Tammerfors
3,207, Borgå 2,950, Nystad 2,890, Kuopio 2,849, F^ovisa 2,703, Tavastehns 2,581,
Christinestad 2,404, GamlaCarleby 2,379, Raumo 2,344, Brahestad 2,301, Sveaborg
2,284, Ruotsensalmi 1,896, Jakobstad 1,542, Ekenäs 1,445, Kexholm 1,435, Willman-
strand 1,331, NyCarleby 1,154, Heinola 963, Nyslott 836, Kaskö 729, Sordavala 665,
Torneå 606, S:t Michel 563, Nådendal 562, Kajana 518, Joensuu 129. Summa107,392, som på tio år gör en tillvext af 19,970.



Till Allmänheten.

Sex är och fem månader aro förflutna, nedan början af detta arbete lem-
nades i den benägne läsarens hand, och dess förste upphovsman, den sa högt
fortjcnte Bokhandlaren A. C. Öhman, hann icke skada mer än dess början.
Ett sä långt dröjsmål för ett verk, som af allmänheten blifvit med sä stor
välvilja omfattadt, fordrar några ord till förklaring.

När författaren till texten, pä framlidne A. C. Öhmans uppmaning, ätog
sig detta arbete, skedde det under fullt medvetande af hans olilliäckliga
detaljkännedomi ett sä rikt ämne, som Finlands topografi, dess fornminnen
och dess folksägner. Men det skedde tillika i den förutsättning, att upply-
sande bidrag skulle frän alla håll inflyta, dels antecknadepä samma gäng som
plancherna, dels motsedda frän fosterlandsälskande landsmän af alla sländ,
till hvilka förf. både offentligen och enskildt vändt sig med anhållan om de-
taljerade lokala upplysningar. Det vore otacksamt att säga, det dessa bemö-
danden varit helt och hållet fruktlösa. Förf. anhåller att här fä betyga sin
djupa erkänsla, för de värderika detaljer, hvarmed Hr flrefve Mannerhcim,
Hr Bergsrådet Julin, Hr Professoren Rem, Hr Prosten Sadelin, Hr Prosten
J.E.Öhman, Hr KanslirådetLagus, Hr Statsrådet v.Bonsdorff, frainl.Bokhand-
laren M. Öhman, Hr Kapten L.Forsten, Hr Ingeniör v. Wright, Hr Magister

A. Reinholm m. fl. upplyste laudsmän hedrat detta arbete. Men sä stort var
behofvet af upplysningar, sä omfattande var ämnet och sä otillfredsställande
voro de detaljer som slodo att hämtas ur förut tryckta arbeten, att, när de

'flesta motsedda bidrag uteblefvo, förf. alltförofta kände sig sta ensam pä en
slipprig terräng, der hvarje felstegmåste bemärkas af en med lokalen bekan-
tare läsare. Deraf hans tvekan, deraf hans dröjsmål. Förf. är långt ifrån att
derföre vilja fritaga sig från all skuld; en större energi hade besegrat hin-

dren, en mera odelad tid hade påskyndat arbetet och tillåtit noggrannare an-
teckningar under de resor förf. företagitide flesfa delar af Finland. Mähända
skola dock de mänga svårigheter, med hvilka han kämpat, hos en ärad all-
mänhet bereda honom det undseende, hvarom han här anhåller för ett dröjs-
mål, som icke bör falla arbetets utgifvare till last.

Detia verk behöfver också i andra delar ett välvilligt öfverseende. Dess
plan har varit stort tilltagen

—
måhända förstor för ett planchverk, for liten

för en fullständig skildring af land och folk — här förekomma ojemnheter och
omsägningar, faktiska och lokala misstag. Någon del af dessa sednare finnas
rättade här nedanföre; flera torde återstå att rättas af läsaren sjelf. Hoppet
om tillgift härför grundar sig derpå, att detta verk är det första i sitt slag.

Ett framtida arbete ät samma håll skall utan tvifvel blifva mera tillfreds-
ställande.

ProvinsernaKarelen och Tavaslland äro, pä förf:s anhållan, skil-
drade af Magister August Reinholm. Att den förstnämndaskildringen
upptager en jemförelsevisstörre bredd, skall af läsaren ursäktas förden rike-
dom pä intressanta detaljer, hvarigenom samma skildring utmärker sig. Nam-
nens orthografiidenna del af arbetet öfverensstämmericke alltid med Mag.
Reinholms äsigter, men har behandlats r konseqvens med det öfriga.

Slutligen ma för verkets inbindning den önskan bifogas, att plancherua
icke häftas sä som de utkommit, utan iden lokala ordning efter provinserna,
som bifogade register och nummerföljdutvisa, dervid texten bör utgöra ett
skildt för sig.

Helsingfors den 21Maj 1852.
Z. Topelius.
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