
mörkare grönska. Det är Monrcpos' ära, att icke vara ett undanlag, u!an
en trogen tafla af sitt lands natur; det är auläggarncs ära, att Finland, som
äger sä mänga nejder af ursprungligt lika skönhet, icke äger niigon, der„■"""„ „ .,..,„.. ... t .... „, :„.konstens vardande hand sa varsamt och likval sa skickligt iorstntt att höja........ , , ,T. ,
och i dess ratta dager s(iil!a naturens bohag. Baron Nicolay har visat hvad„
man kan göra af en finsk natur; den förbindelse, hvan landsman derföre sta
,. , , .,,,(ill honom, okas an mer genom den liberahtet, mcd hvilkcn han öppnarMon-

.".■■. , , , , .repos portar för alla, mot. en lindrig; afgilt, hvars hela belopp lillfallerWi-
borga fatliga.

63. Rajajoki.

Mellan gränsesoeknarna Lembala och Walkiasaari af Ingermanland samt
Kivinebb och Nykyrka i sydligaste Finland flyter en a uti finska viken midt-
emot önUelusaari,hvarpäKronstadtärbyggdt. Den har sin märkvärdighetblott
deraf, att den frän 1323 (ill 1617 var södragränsen emellan de delar af Ka-
relen, som Sverige och Ryssland tillegnadesig iNöteborgs fred, samt ännu
betecknar kejsaredömelsoch ryska lagens grans emot storfurstendömet och
1731 ära lag. Derma a kallas af Ryssarne Sestra, hvaraf det svenska Sy-
sterbäck är en efterbildaing, men Finnarne hafva gifvit den det karakteristi-
ska namnet Rajajoki, gränsa. Ömsesidiga plundringar, tvister och klago-
mal forekommo här ständigt, men isynnerhet var en landsträcka af södraKi-
vinebb ett trätofrö och kallades derföre iängt in i nyare tiden ni tarnaa.
Ulsigten är tagen ifrån det ställe, der allmänna landsvägen leder öfver den
forsande ån utför Finlands sista och uppför Ingermatilands första backe på
andra sidan bron. Nära intill är Walkiasaari prestgärd samt tullhuset; till
I'ctersburg är härifrån 4 mil. Vid mynningen af Rajajoki anlade Zar PelerI
ett gevärsfaktori, under hvilket han lade skogarna i hela Kivinebb och 9 byar
af Nykyrka. För ungefär 20 är tillbaka] inlöstes af kronan under Systerbäck
for 300,000 Rub. B:po Ass. Kyyrölä iMohla,bestående af tre byar, bebodda
af grekisk ryska bönder. Skogarna hafva särskild militärisk bevakning, för
att hindra åverkan; vargarna hafva börjat trifvas i den fridlysta skogen och
pa de sednaste åren uppätit en mäugd baniiKivinebb. Systwbäcks gevärs-
faktori liknar en stad och har mest rysk befolkning; dess lutherska invånare
betjeaaa af pastor i Walkiasaari emot ett visst arfvode.

64, 65. Wuoksen med Imatra och Kiviniemi.

(Jngefär 3 mil öster om Saima kanals mynning och 8 verst från Ruoko-
laks kyrka utfaller Saimen (Saima, äfven Enovesi, morbrors sjö) genom
Vuoksen. Strömmens början vid Lfarakka by utmärker sig endast genom en
vaéker utsigt öfver Kylönen,Vatavalkama ra. il. holmar af Saima, mellan
hvilka vattnet bereder sig att nedkomma. Med gud kikare ser man öfverden
208 fot breda och 7 famnar djupa floden och öfver Niskaniemi ett godt stycke
af Saimen. Ifrån Kalliosaari är dess fart bestämd, laxen slår ett par famnar
högt, men anden simmar ännu i allsköns ro i en bugt af stranden, hvaröfver
täcka björkar luta sina kronor. Emellan Niskasaari och Niskakivi framrycker
den väldiga vattenmassan majestätisk, under åskådarens fötter, uti långa pa-
rallela band,som strax derpä under flodens svängning antaga länga vågfor-
mer, hvilkas bugtande ryggar .under tilltagande fart blifva kortare och börja
tuniulluariskt sqvalpa om hvarandra. Lcmnar man Kärmcenmäki, för att följa
den vackra stranden utföre till JYluurahaismäki, ser man emellan de täta löf-
träden, huru strömfåranblifvit tvä till (re gånger bredare, de mot strömmen
återkastade strandvågorna (kosteet) större, bruset starkare, (yngre och ström-
mens yta fläckvis skummig. Kort härefter smalnar floden äter, och vattnet
störtar utför en klippbädd, dess gröna färg tyckes gulna och förvandlas med
detsamma öfver hela flodbredden (ill snöhvitt skum, som likt röken uppstiger
och glimmar emot solstrålarna, under ett dån som liknar en ständig åska.
Detta är Tainionkoski,hvilken man äfyen kallat Lilla imutra. Efter
olika vattenstånd, som varierar ända (ill 4 fot, presenterar sig forsen olika.
Största bredden är s^o fot, medelbredden375. Brusande och vidgad flyter
floden förbi Neitsyniemi (Zilliacus), tills den, något lugnad, efter en verst
hinner Siitola by, der den första färja finnes. Nedanför byn finnas bott tvenne
obetydliga strömställen (korvatj, Ritikka och Pusaan korva, gemensamt be-
nämnda Linnakoski, men strax derefter hör man det mäktiga dånet af
Imatra.

Vandrarn nalkas pä en omväg öfver äng och löfskog till Imatras östra
strand. Snart står han vid branten, som bildas af en* lodrät, 24 a27 fot
hög vägg af granit. Ett skrank hindrar åskådaren att nedstörla frän den
ständigt slippriga branlen i djupet. Frän rotundan, byggd pä den utskjutande
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hällen midtöfver Callet, har man förträfflig ulsigl öfver hula fallet uppät och
nedåt. Strömfåran, som något ofvanföre är 010 a 1110 fot bred, samman-
pressas mellan granithällarna till en bredd af blott 139 fot och nedstörtar
under m sträcka af 1080 a 2050 fots längd som en lavin utför en klippbädd
af 50 till 03 fots höjd. Dånet hörespä ett afständ af 0 verst, vatlnet har
pä hvarenda punkt förloratsin färg, det flyter icke, det forsar icke, det ilar
förbi med tankens hastighet. Moln af nilfvernvUt dam sväfva öfver den sön-

derslitna floden och förgyllas af solen metl alla regnbågens färger. De ifrån
djupet uppkastade vattcupelarue hinna icke häfva sig upp sä högtde önska,
förrän en ny vattenlavin våldsamt sönderbryter dem och brädstörtardem i
följande svalg. Skakningen uli berget är sä kännbar, att man hvarje ögon-
blick fruktar att nedstörta i afgruuden. Timmer flottas ifrän Ituokolaks ut-
för Imatra, men händer det att stocken med ändan slungas mot bergväggen,
klyfves den i små spjelar. Laxens bekanla styrka påstås ingenting betyda i
Imatra; nalkas han fallet uppifrån, måste han öfverlemnasig ht hvirfiarnas
godtycke, och uppföre fallet lärer han icke komma. Högre upp pä samma
strand är ett lusthus,på hvars väggar man läser mången resandes namn ined
mer eller mindre sinnrika verser. Aäst sjelfva fallet beundrar man jättegry-
torna ibergen, hvilka foranlcdt den allmänna förmodan,at( strömfåran förut
gått på andra sidan om berget, innan, vattnet bröt sin nuvarande bana. En
af dessa urholkningar var svarfvad tvärsigenom spetsen af ett upprätlstäende
stenblock. Ett barn ville krypa derigenom,men fastnade sä härdl, alt ste-

nen mäste afhuggas, sä att nu blott halfva cylindern återstår. Föratt se
vattenfallet frän högra stranden, låter man färja sig öfver vid Siitola och
kommer då till det komforlabla värdshuset, som synes högstuppä planchen
till veuster framför fallef. En otalig mängd trappsteg leda utför tillstranden,
hvars berg pä denna sida längsluttande förlorasig i vattenhvirflarna. Nederst
står el t litet, lusthus vid det ställe, der floden vidgar sig och de hvita vågor-
na likt svanor svärma i bassmens lugnare vatten. Frän stranden bortom den-
na bassin är utsigten tagen. Imatra bör ses frän båda stränderna, men frän
detta lusthus presenterar det sig måhända bäst. Här ser man det kokande
svallet vid den motstående strandens branta klippväggar; här ser man fallets
ölversta mynning glimma i solgången, lik en port af silfver och eld,genom
livilkcn flodgtnlen rastlöst framjagar en oändelig rad af perlur.

Imatra är Finlands största vattenfall. Ett finskt ordspråk säger: Det
finnes tre dystra skogar, (re höga berg och tre väldiga vattenfallfjlälläpyörä
i Iläme, Kaatrakoski iKarjala), men det finnes icke något som öfverfräffar
Vuoksis vattenfall Imatra. Finske skalder hafva besjungit det både iruno-
säng och modern f<kn Flera bestrida Imatra äran att vara ett vattenfall
ocli kalla det en fors, raplde. Det är sannt, att Pletschbachs fall utför
Lauterbriinnerdalen, det högsta iSchweifz, är 025 pariserfot högt, Schaff-
hausens berömdafall 3tO fot bredt; men det är icke fallhöjden eller bredden,
utan den ofanteliga vattenmassan, somutgör Imatras storhet. Vid Kuninkaau
risti i Sakkola nära Noisniemi har Vuoksi efter medelhastighetenberäknats
nedföra18,323V, kubikfot vatten i sekunden och således 07,701,600 kubikfot i
limmen. Niagara är mängfaldt större; dess hufvudfall är 1800 fot bredt,
142 fot högt. Det häfdvuuna namnet Imatra nyttjas icke ännu alldeles all-
mänt. Man hör äfven sägas Fmarton koski, Itnantran koski och Imantehen
koski. hvilket sistnämnda kunde öfversätlas med: det förtjusande. Med
Vnoksen koski menas alltid Imatra. Emedan Vuoksi här är smalast och ber-
gen, i synnerhet pä vensfra stranden hiiga, finnes under hela flodloppet intet
beqvämare ställe för brobyggnad än här. Det starkaste' rop höres icke öfver
Imatra, men ett bref kan, vecklad! omkring en sten, kastas deröfver. Små
barn uppsamla här s. k. Imairastenar (ketrikiviä), dem de i rifvor bjuda till
salu ät resande, öessa si enar förekomma annorstädes blott vid norra Ladoga-
stranden, vid Pavlovsk söder om Petersburg samt inorra Amerika. De äro
till sin hufvudmassa lerskiifer af vackra rundade former, stundomiskepnad
af en ca, stuudom likna ds fåglar, som blott tyckas behöfva lif för att flyga.
Parrot har umlerkaslat dem en lärd undersökning, hvars resultatär, att de
troligast vore petrificerade blötdjur,hviiken äsigt icke vunnit bifall. Man an-
ser dem helliö vara svarfvade af vattenhvirflarna.

Gör sig den resande mödan att än vidare följa Vuoksens lopp, belönas
han derföre rikligen. Nejderna är pittoreska och det ena vattenfallet följer
tätt pä den andra. Med goda ögonkan man ifrån pavillonen vid Imatra se
den branta backe, nedanför hviiken Vuoksi gör dubbelfalletKyyrö-Vallin-
koski. Vattnet strömmar pä ena sidan om en rund halfööfver en bred ste-
nig bädd och stupar pä dess andra sida imotsatt led utför en brant berg-
häll. Det förraär Kyyrö, det sednare Vallinkoski, som af några föredrages
framför sjelfva Imalra. Bland de närmast följande är Rouhealan koski
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betydligast. Strändernaäro ymnigt bevuxna med vilda äppel-, hasselträdoch
askar. En nyligen vid hög ålder atiiden bonde Öra begaf sig med lilsiarn,

för att lösgöraen stockflotta, till en midt i strömfalletbelägen holme, Husun
saari, och såg der åtskilliga tre famnar länga och breda rum till hälften un-
der jorden,hvilkas stenväggar ännu bibehållit sig. Öra kallades"våghalsen",
och ingen har efter honom vägat ditöiver ånyo. Ifrån Saimeus strand hittils
pä en sträcka af omkring 6 verst uppgifves Vuoksens fallhöjd (ill 115 fot.
Vunksen är mycket nyckfull, vissa vintrar tillfryser den'l4veckor, men kan
äfven vid inträffande töväderplötsligt gå upp. Den issörja floden medhämlar
sammanfryser vid stark köld ögonblickligan. När en gäng en resande öfver-
llottades, infrös färjan midtpå strömmen,men innan kort blef isen sä stark,
att han under natten ph bräder kunde hjelpas till laads, häst och ekipage föl-'
jande dag. — När vid fredsslutet 1721 182 hemman af Jääskis tillföll» Ryss-
land och blefvo egen socken, benämndes denna efter apostelen Andreas, tvil-
liugsbrodren till Petrus, efter hvilken Jääskis af ålder Kallades Petri kyrka.
Afständet mellan kyrkorna är IB verst. Fem verst nedanom Jääskis kyrka
börjar Vuokseu vid Kär'euuiemi bergklack inom S:t Andre» utbreda sig till
en sjö,som innefattar en ansenlig arkipelag, men är i alla fall sä strid, att
den ärligen bortrycker stora stycken af stränderna. Mellan Tallikkala och
Saita är en holme, Linnasaaii, der, enligt traditionen,Kexholms fäste först
skulle byggas. Redan hade byggmästare infunnit sig och arbetet var päbe-
gynt, men hvad om dagen uppfördes,refs pä okändt sätt ned om natten, så
att arbetet icke fortskred. Slutligen tillråddes byggmästaren i drömmen att
fara strömmen utföre,tills han hörde gökengalapä e(t förtorkadtträd. Bygg-
mästaren lydde, men avancerade blott småningom fram till målet, ty vid Ki-
viniemi, Tiuri m. fl. ställen under flodens lopp är samma traditionfästad. På
södra stranden är donationsgodsetKav an tholm (Kavantjärvi). Nedanföre
slingrar sig vägen till Kuukauppi färja, der en läng bro 4eder öfver den sma-
lare och grundare flodarmen till Naarmansaari, hvarilrän man öfver den 125
famnar langa och 12 famnar djupa andra armen öfverflottas. Pä östrasidan
inskjuter i landet Savilahti vik med tveune grottor i sitt grannskap, hvilka
äro sä märkvärdiga, att resan, 9 verst, lönar mödan. Man uppstiger pä
norra sidan af en högbacke. Genom en öppning af en alns bredd och 2 al-
närs höjd inkommer man i en 4y2 aln hög, 4 alnar bred och 6 alnar läng
grotta af den mest regelbundna mathemaltska form. Den är öfverallt propor-

tionerligt afrundad och dess massiva granitväggar tillika sä jemnslipade, att
man vore frestad anse den för ett menuiskoverk. Några famnar derifrän är
en dylik mindre grotta. För öfrigt finnas isamma berg vidsträckta labyrinfher,
en tillflykt under fordna krig. Den gom en söndagbesökerSokka's borg, får
se ett spöke i hvit jacka ligga pä marken med utbredda händer. Fyra verst
derifräu ligger på Kaukola bys mark en annan grotta Koljonlinna, som ock
kallas Koilinna eller Kolinanliuna, ryktbar i fordna krigshistorien derföreatt
fienden med kokande vatten dödade de bönder, som derinne försvarade sig.
Då allt var förloradt, flög rån (Hitfopeikko) till Sokanlinna och sade: "var
pä din vakt, Koljonliuna brändes redan!" En 25 verst lång och ganska bred
fjärd sträcker sig frän Kuukauppi till Paakkola 80 alnar breda sund iMohla;
en annan 8 verst lång vik,Kaltaanvesi skjuter ät söder in iHeinjoki. I
dess botten ligger Wamppala (Söderhjelm)med en vacker trädgård. Nära
intill är Kirkkosaari, en liten holme med grushögar efter Heinjoki gamla
kyrka. Fordom, säger man, fauns blott en enda båt att dit öfverförakyrko-
folket; i den rodde det täcka könet, och karlame simmade. Invid Paakkola
djupa sund skjuter mot norr den vid mynningen mycket smala,men 8 verst
länga Sindola vjken. Vuoksen forsar ännu 4 verst framåt genom Vuosalmi,
tills den vid Pölläkkäläbreder sig ut till en 15 verst lång, 4 v. bred och pä
sina ställen 40 famnar djup fjärd, Reuhonselkä, som vid Heinjoki landets
yttersta ända genom det smala Mouuiemi sundet upptager det 2 mil länga
Äy rapä äjärvi,hvilket äter genom Kuusaa a upptager de öfrigavattudra-
gen frän Mohla moderkyrka. Omkring denna sjö ligga godsen Mälkölä,Hei-
kurila och Kuusaa; nejden synes äfven ha varit stamlandet för Äyrämöiset
och Äyräpää härad. Efter Pasuri breda sund kommer äter en 16 v. läng
fjärd, omgifven isöder af en sandhed med 5 byar, tillhörige Olchinska arf-
vingarne,inorr af S:t Andre» landets långt utskjutande udde, Noishiemi,
en märkvärdig gränspunkt för flere socknar; mot österiSakkola är Kivinie-
mi. Vuoksen har hittils tillryggalagt orakr. 9 mil och skulle i rak sträckning
hafva till Ladoga blott 25 verst, men genom det knä den här formerar blir
den återstående vägen dubbelt längre. Pä planenen ser man norra vägen
frän Kexholm slingra sig långs kammen af en ås ned till ett smalt näs, pä
hvars andra sida Kiviniemi gästgifveri är beläget. Marken består af idel
sand, bevuxen endast med strandhafra, som af ortens allmoge tros hafva vu-
xit upp af slagna fienders blod och derföre heter blodgräs. Vägen är belagd
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med stenar, deraf ställets namn. IfrSu åsen ser man till höger flodfjärden och
Noisniemi, till venster -Suvanto sjös långsmala dal, inorr begränsad af
högabackar, i söderaf Kiviniemi, och längre fram Petäjäjärvi med hoflägret
af samma namn, hvarunder hela Sakkola socken lyder, med undantag af sex
kronobyar bortom vyn till venster. Denna donation tillhörnu Friedriczst. Su-
vanto, omgifven af Sakkola, är i sitt slag den märkvärdigaste sjöiFinland.
Suvanto var fordom ett lugnvatten af Vuoksen, som genom Kiviniemi flöt der-
uti och derpä i öster genom Taipale fors ut iLadoga. Utan tvifvel ha in-
loppet vid Kiviniemi och utloppet vid Taipale vexelvis igengrott, hvaiigenorn
sjön tidtals kommit att hafva sitt ntlopp än omedelbartiLadoga,än medel-
bart genom Vuoksen. Ännu för 33 år tillbaka var sjöns utlopp vid Kiviniemi.
Suvanto, pä sina ställen blott 2 verst bred, men djup, sträckte sig 3 miloch
8 verst till en 500 alnar lång och 20 alnar bred sandvall, som vid Taipale by
afstängde sjön ifrån det 37 fot 4 tum lägre Ladoga. Socknemännen hade
länge varit betänkte på att genomgräfva denna dam, för att genom sjöns fäll-
ning förbättra sina sänka ängar. Redan 1741 voro soldater kommenderade
till Taipale att gräfva, men kriget afbröt arbetet. Om våren 1818 stod vatt-

net sä högt, att Taipalebyamän endast behöfdenågra spadtag, för att få en
liten strömfåra öfver åseni rörelse. Men vattnet började småningom skära
sig i sanden en bredare och djupare fåra, än byamännen beräknat, sä att de,
af fruktan för sin nedanförbelägna by, sökte dämma flödet. För sent. Det
var qvällen före Georgsdagen. Bonden Antti Jävaloinen iKosela by hade
med sin son begifvit sig ut att bland de simmande isbitarna utlägga 150
ryssjor. Sedan tidigt påföljande morgon boskapen, efter gammal sed, med
mycket larm blifvlt utsläppt pä första betet, gingo far och son att vittja
bragderna. Förgäfves ansträngde båda sin syn, de kunde (ill sin förundran
icke upptäcka ett enda flöte; de kunde icke heller ana, att den en half mil
nedanföre uppkomna strömmen var orsaken dertill. "Bo till stranden!" sade
slutligen fadren ät sonen. Men stranden hade emellertid förvandlats till en
gyttjig backsluttning. Saken blef klar, ryktet om faran i Taipale utbredde
sig med blixtens fart öfver hela socknen. Det tillströmmandefolket stod på
stränderna med hopknäppta händer och tårfyllda ögon, för att åskåda detta
storartade skådespel, hvars inflytande pä hela deras socken stunden icke
tillät öfverväga. På Suvantos lugna spegel förvandlades det förstalillaström-
draget till en allt väldsamare störtflod, som slutligen i sin vilda framfart

lösbröt stora jordstycken med derpä vexande furuträd och störtade dem i
Ladoga. En bonde trodde icke faran blifva så stor, utav hade uppklifvit att
reparera sitt tak, men hann med möda bort derifrän, dä «tt nytt vattengap
öppnade sig och i sitt svalg bortryckte stugan. Blott tuppen hördes äanu
långt ute i Ladoga gala på spillrorna. Den h. k. Taipale fästning, en re-
dutt, blef oskadd qvar nära branten. Ktt ryskt bönehus frän den tid, dä
här funnoa 60 gärdar med grekiske Finnar, fördes äfveu ut på Ladoga. Då-
net hördes 3 mils väg till Schliisselburg, der man i tre dygn oupphörligt
ringde med kyrkklockorna. Pä en enda dag hade Suvanto hunnit uttömmas.
Der man dagen förut åkte pä landsvägenlångs åsen, rodde man andra da-
gens afton öfver en bred a, omgifven af ofantliga branter. Suvantos vatten
strömmade sä våldsamt, att ända ifrån Vaitikanniemi all gyttja och mull
medföljde och dengrofva boltensanden der qvarstår ödsligoch ofruktbar. Stora
hopar af fiskar samt fiskbragder stadnade igyttjan. Ien aflägsnare by,
Riiska, hade en enfaldig bonde tidigt på morgonen gått till stranden att
gärda. Han ville hafva arbetet färdigt till frukostdags, men huru envist han
än arbetade, återstod alltid ett litet stycke ogärdadt,stranden vek ständigt
undan och hans frukost med den. Kiviniemiströmförsvannheltochhållet. Tai-
pale ström,som 1819 var blottett par verst långoch omkiing löfot bred, har
pä den gamla sjöbottnen nu en längd af 8 verst med omkr. 75 fots bredd,
och Suvanto föll sedan 1820 pä 13 är 1fot 10 lum. Tillandningen beräknas
till inalles öfver 10,000 tunnland. De nyvunna ängsträckorna äro oöfverskäd-
liga och den halfannan aln mäktiga dyn utav besvär egyptiskt fruktbar.
Der vattnet förut stod tvä famnar högt,äro nu stugor byggda. Märkvärdigt
är, att man på sjöbottnen,utom vapen och andra saker, funnit trädstubbar,
hvilket tyckes bevisa, att Suvanto någon tid förut varit torr och skogbevu-
xen. Kiviniemis genomgräfvande är na ortens lifsfråga. Vuoksen, som
1818 var 6 fot 8 tum lägre, var 1833 18 fot 4 tum högreän Snvantos vat-
tenyta. Om man genom det endast 375 alnar breda Kiviniemi ville fålla
floden 6 fot, skulle öfverbyggarne i 6 socknar hafva en fördel,som för
året uppskattats till 272,350 Rub. B:co. Suvanto skulle ibörjan stiga 8 fot,
men derpä falla 4 a 5 fot under nuv. yta, sedan floden skurit sig en djupare
fåra vid Taipale.— Alexander Newski klosters skada förfiskerierna vid Kex-
holm och Pärnä (16,000 Rub. B:co Ass.) och Konevitzklosters vid Räisälä
forsar (1000 Rub. B:co) har kronan godtgjort genom dessas inlösande.
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Ifrån Saajoki gick gamla riksgränsen åt nordvest tillHirvisaari, der ännu
fyra socknars råer sammanstötavid Päiväkivi. Kort förut har floden vidNois-
niemi vändt big ät nordvest, omgifveu af branta stränder, och utbreder sig
emellan S:t Andres? och Sakkola till en 14 verst läng fjärd, hvars största

vattenmassa vid Tiuri nedslungas itvenne armar mot Kohtasaari holme. Pä
Tiurinsaari holme synas lemningar af fästningsverk. Förbi en grupp af små
täcka holmar tager 2/3 af den strida vattenmassan sin kosa ät nordvest till
kyrkan och prestgärdcn, mellan hvilka den sjölikabifloden Helisevä har sin
mynning. Räisälä gärd (Löfslröm) ligger pä venstra stranden vid kyrkan,
d»n lilla vackra Husunsaari med sitt lusthus och sin laxpatamidtemot i flo-
den. Till höger är Pudoria (SchvindtJ och i fonden begränsas utsigten af
det välbyggda Ivaska (Starck). Eu mil, nedanföreär den skummande raka
Unnonkoski, som tyckes stå isammanhang med sagan om Unto (Unlamo,
Untamoinen), Kalevas broder. Pä andra sidan om den milsläuga önHärski-
änsaari nedstörtar flodens öfriga tredjedel utför det vilda och steniga Ah-
venkoski, för att vid öus norra udde äter förenas till en stor sjö, som äf-
ven heter blott Vuoksi och genom sin rika arkipelag gör bätfarten till Kex-
holm till en af de angenämaste iFinland. Till höger är Pyhäjärvi, iPeter
I:s tid förlänadt ät Prins Dolgoruki, 1741åt Soltikoflf. Hela socknen består
af tre gods: Toubila (Touvila) af 38 m(l,Konnitsa af 203/; mil,hvilka begge
nu ägas af Baron Friedricszt (kusin till den förutnämnde). Det tredje är
Kejserl. Kabinetsgodset vid Ladogas strand, af 10 byar med tills. IG mtl,
och innehafves pä arrende af Baron Friedricsxt. Till venster öfver fjärde» är

66. Kaukola.

elt kapell, sotn tillhörtRäisälä, men nyss är förenadt ined Kexholms lands-
församling. Planchen är aftecknad från gästgifvargården, hvaraf ett hörn
synes till venster. Längst till höger är prestgiirden,eller, som den iWiborgs
län vanligen kallas, pastoratet. Frän Ilmes kapell nedforsar Miinajoki förbi
kyrkan genomMiinankoskiiVuoksen. Bron invid kyrkan kallas Muukinsilta,
brokistorna Muukin kotat, efter fordna jättar, som skola uppbyggt dem. Kau-
kolabon förrådermycket slägttycke med Jääskisbon, men skiljes till detytfre
lätt pä klädernas svarta färg. Kapellets största gods äro Järvenpää och Suot-
niemi (Löfström),det seduarc med en störreporccllins- och fayence-fabrik.

67. Kexholm.

Sexton verst nedanom Unnonkoski delar sig Vuoksen i tvenne utlopps-
armar, af hvilka den sydligare går tillKexholm. Planchen är tecknad från
vestra sidan eller Kalliosaari holme, nedanför hvilkcn Vuoksens böljor för
sista gängen kasta sig utför en höjd af 18y2 fot. Öfverst i forsen ligga de
begge holmarna med Kexholms fästning, som är sä gammal, att man icke
vet, hvilken af de tre stridande nationerna först anlagt den, innan Thorkel
Knntsson 1293 intog densamma. Dess svenska namn är eu rådbräkning af
det finska Käkisalmi (Göksund). Det har ofta pröfvatkrigets skif/en. Sven-
skames första svaga besättning, som icke kunde motstå den öfverlägsne fi-
enden, föredrog döden framför en skymflig öfvergäng, gjorde elt utfall och
stupade till sista man år 1295. Fästet förblef i Ryssames händer intillär
1580, då Pontus de la Gardie intog det; 1597 äterlemuades det ät Ryssarne,
men eröfrades än en gång af Svenskarne IGII och förblef svenskt till 1710,
dä PeterIintog det, hvarefter det fått vara i ro. Till venster är hufvud-
fästningen, med kaserner, rysk kyrka m. fl. kronohus; den mindre ön till hö-
ger kan anses som fästets innersta del och kallas äfven af Finnarne pesä-
linna. Idess lilla torn förvarades den ryktbare kosackhöfdingenPugatschoff
med hela sin familj, af hvilken en ålderstigen dotter lefde långt in pä detta
sekel, dock pä fri fot, och här satt iflera tiotal är en fånge, som stundom
fick träda i umgänge med stadsboerne, men aldrig sade sitt namn, hvarföre
han kallades den namnlöse, nimetöin. Dä han framträdde, säges det,
var han hvit som ufven.

—
Staden Kexholm är anlagd vid forsens börjanpä

venstia stranden, lika långt (14 mil) frän Wiborg, Willmanstrand och Pe-
tersburg. Den uppstod småningom vid fästningen. Kexholms ägovidd är om-
kring 2,000 trland, stadsplanen 135. Staden, som 1816 förklarades för upp-
stad, har en lägre elementarskola, en provincialläkare m. m. Folkmängden
har varierat: 1812 875 personer, 1820 blott 520, 1842 åter 1059. Sistnämnde
är hade staden 14 handlande och 13 hökare, 12 öppnasalubodar; 10 inskrifne
handlande bodde iRyssland. Inga fabriker finnas; fartyg fä. Sommartid ger
fisket den mesta liflighet. Ett stycke nedanföre, bortom Tenkalahti viken,
är Kallio eller Siikalaituri,ett af Finlands förnämsta sikfisken. Lax fäs
äfven, men laxvarpen äro egenteligenJ/2 verst nedanföre. Stundom fäs stör.
Ett är hade man till d. 12 Sept. fångat 12,000 laxar och 120,000 sikar. Detta
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fiskeläge, äfvensom Pärnä, tillhör Alex. Newski kloster iPetersburg. Bön-
derne fiska längre ned; men ofta segla de ut (ill Munasaari iLadoga.
Hela kedjan af Karelens vattensystem till Ladogas strand utgör 50 a 60 mil,
hvaraf öfversta loppet ligger 276, Saimens yta 257 fotöfverhafvetsyta. Vuok-
sen har en längd af omkring 14 mil, hvarunder 8 större fall eller forsar fö-
rekomma. Fem färjor leda deröfver, den sista vid Kexholm.

68. Pärnä bro.

Ungefår 3y2 verst från Suotniemi strömmarVuoksens nordligare utlopps-
ann förbi en mängd större och mindre holmar norrut till Saha, Leppäkoski
och Kiurunkoski forsar, hvarefter den delar sig hufvudsakligenitvenne ar-
mar, hvilka genom Pärnäkoski, ett par verst nedanförPärnä bro och 4 verst
ifrån Kexholm, försvinna iLadoga. Fisket är här af mindre betydenhet,men
oförlikneligt skön är utsigten från Pärnä broar ät de mänga små holmarna,
som kasta sin skugga öfver de oroligt ilaude, kristallklara böljorna. Endast
Kexholmsboernehafva oftare lyckan att besöka detta ställe, ihvilket näkter-
galen förälskat sig. Ett litet stycke från bron,som leder öfver den sydli-
gare mindre armen, är en temmeligen väl bibehållen redutt. Hela Kexholms
landsförsamling har bestått af tre frälsen eller ladugårdar :Vuohensalo, Jo-
ensuu och Saha. Det sistnämnda kallades äfven Pärnä och omfattade denna
flodarms gebit.

Ladoga.

Ifrån Vuoksen, Finlands mäktigaste flod, komma vi tili Ladoga,Euro-
pas största sjö,som isydvest, söder ocb öster omgifves af Ingermanland och
Olonezska guveniementet, för öfrigt af Karelen pä en kuststräcka af 32 ä33
mil och i ryska krönikan ofta kallas haf. Ladogaär af oval form,utan betyd-
liga öar, stiger och faller ömsom uti en period, som äa uppgifves till 4, än
till 7 är och upptager 70 störreoch mindre vattudrag, af hvilka, utom Vuok-
sen, Volckow (Volkkova) och Svir (Syväri) äro de förnämsta. Längden
uppgifves till 17ochen half mil, bredden till 10 ochen haH, arealen till292 qv.
mil. Sjögren förmodar Ladogas namn hafva uppkommit genom omkastning af
ordet aaltokas och såledesegentligenbetyda det vägiga. Ehuru äfvenkring-
boendeFinnar nu säga Laatukka, har denna förmodanså vida giltighet,att
Ladogai sjelfva verket är mycket stormig och häfver fruktansvärda vågor, i

synnerhet vid sydlig vind. En ladogavåg kallas käre' eller maininki. Sjön
tillfryser i slutet af Januari,men gar äter upp redan i början af Februari; äf-
ven under denna tid göra strömdragenofta räkor iisen. En egen skjälart,
kallad uorppa (Phoca annulata?) finnes iLadoga. Af största vigtär dess fiske.
De otngifvande finska häradernas hela lif och rörelse äro nuförtiden concen-
trerade omkring Ladoga, likasom fordom denna sjö,enligt runornas dunkla
vittnesbörd,- pä sina vågor bar våra förfäder öfver till Suomilandet. Kastar
man en blick pä den närmast liggande finska kusten, sä finnes denna lands-
ända hafva mer än andra varit ett föremalför donationerna. Här samt ien
del af Äyräpää hafva dessa äfven blifvit haudhafna med vidsträcktare ägan-
derätt än annorstädes. Det fanns en tid, då hela Kexholms län var förpak-
tadt åt Jakob de la Gardie. Ladogas vestligaste vik omgifves af socknarne
Hiitola och Kronoborg. Pä Hiitolas strand möles ögat först af

69. Pukinniemi.
ett 22 verst frän Kexholm beläget gods, som år 1793, då Amiral Siewerser-
höll detsamma, bestod af 126 hemman ora inemot, 50 mtl. Grefve G. M.
Armfelt köpte det, jemte större delen af As ila (93 hemman om 37 mtl},
som 1711 var doneradt ät Gen.LöjtnantHenning, för något öfver300,000 Rub.
B:co, och inom denna familj har det stadnat ända till1849, när det försåldes
ismärre lotter. Dä nemligen ingen anmälde sig att köpa hela godset för
70,000 Rub. S:r, voro Armfeltska arfvingarne nog liberala, att efter en till
60,000 Rub. nedsatt köpeskillinglåta de underlydande böndernesjelfve tillösa
sig hemmanen. Stommen med några små byar köptes sedan af Grefve Ku-
scheleff-Besborodko för omkring 10,000 Rub. S:r. Dess läge synes på plan-
chen, som är tecknad från landsvägen. Karaktersbyggnaden har en glad ut-
sigt öfver en vik, omgifven af klippor och höjder,hvilkas gråa granitmassor
likasom höja sig öfver hvarandra och karakterisera Ladogas nordvestra och
norra omgifningar. Det öfrigaaf Hiitola moderkyrka utgjordes af Asila god-
set, hvaraf Siewers äfven ägde mera än en tredjedel, men som numera är
deladt (Tiurala Laurola m. il.) Till Pukinniemi hörde äfven IImes, som
köptes1849 af Hofrädet Tavast för 14,000 Rub. S:r. Heia Hiitola är en oaf-
bruten följd af kitteldalar, på hvilkas sluttningar vägarna med möda slingra
sig fram. Bergen ttos vara befolkade med jättar, som kallas Hiiet och hafva
gifVit socknen sitt namn. Asila betydliga a framforsar ifrån den ena dalbott-
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nen till den andra och bär stora stockilottor ned till Ladogae sliaud.
—

Vid
norra bottnen af samma vik ligger

70. Kronoberg (Ruunulinna)

med mänga fornminnen. Planehen upptager till veuster socknekyrkan,dit
grannt utstyrda qvinnor rida om söndagarna. Mellau lerfälten flyter Kurki-
joki å, hvarefter socknen pä finska benämnes. Det längst till höger belägna
höga berget är Liunamäki, pä hvilket fordom s(od ett nlott med vallar. I
medlet af 17 seklet var Nils Olofsson Printz här kommendant, men endast
några stensättningar hafva intill sednare tider af slottet funnits qvar. Det
kallades Kronoborg. Äfven i Reikkola by ett slycke derifrån, och pä den
högaholmenLapinlinna, finnas lemningar efter befastade platser, vittnen om
längesedan förgätna strider. Ryska krönikan tyckes hit förlägga krigståget
1396. De kanonkulor, de 1 flera rader begrafua lik, de benhopar, epäletler
m. m., som intill sednaste hr iymnighet hittats i denna nejd, tillhöra sanno-
likt en nyare tid. Linnanmäkis fordom blodade topp har icke längesedan
blifvit prydd med en vacket paviljong, omgifven af planterade alléer. Utsig-
ten är skön. Kannansaari, en bland vikens holmar, skall fordom haft ettklo-
ster och en rysk kyrka. Kerimäki och Sääminkä bönder hernta sina landt-
mannaprodukter öfverParikkala till Kronoborgs hamn, för att derifrän trans-
porteras till Petersburg. Vigtig är isynnerhet smörbandeln. Pä en gäng lago
pä lastageplatsen vid ämynningen 7810 pud, och en bonde förde ensam smör
till ett värde af 20,000 Rub. S:r. Kronoborg var det förnämsta bland de ar-
rendegods, som från äldsta tider furmos iKarelen och pä vissa år för kro-
nans räkning utarrenderades. Såsom taffelgods gafs denna socken, jemtePa-
rikkala och Jachimvaara, 1728 åt prinsessan Elisabeth. Tvenne år derefter
erhöll Grefve Scawrowsky samma socknar, ellerhela det nuvarande häradet,
hvilket sedermera inlöstes af kronan. Grefve Woronzoff erhöll 1797 samma
ofantliga donation, miste den någon tid derefter, men återfick den af Kejsar
Alexandermed tillydande5047 själar. Hans grefvinna, miss Pembrooke, uppbar
efter hans död godsets räntor utan att bo iFinland, och af henne köptegref-
veKuscheleff Besborodko egendomen för 446,000 Rub. S:r. Dess förvaltning
är nu delad mellan tvenne hofläger, Kronoborg och Tervus, samt tre farmer.
Landbönderne utgöra ärligen, utom 9,000 Rub.S:r i penningar, omkring 40,000

dagsverken. Tervus utgör socknens östligaste del med herrliga utsigter utåt
Ladoga.

Ju längre mot norr man följer kusten, desto brantare löpa bergarmarna
ut iLadoga och omgifva smala, djupa vikar, ej olika Noriges fjordar. Slidan
är äfven

71. Utsigten från Jachimvaara prestgård.

Ett stycke utanför viken är en liten holme, kallad Lapinliuhaderaf, att
fordom en viss Kivilistulainen här skall hafva förföljt tvenne Lappar,hvilka
under flykten kastade nig iLadoga. Hamnen är vigtig såsom nederlagsplats
för handeln på Petersburg. Ungefär halfva socknenharunderlydt Alex. Newski
kloster, tills de 1849, jemte Walamo klosters fiskelägen och jord iKymmene
med full äganderätt öfverlemnades till finska statsverket emot ett ärligt ar-
rende af 5,515 Rub. S:r. Socknen, af allmogen kallad Jachima,har nyligen
byggt sig en ny och prydlig kyr a. En sjukdom, kallad kulppukaula, be-
stående i en utvext pä halsen,har här sin medelpunkt. Den är blott lång-
samt dödande och tillskrifves det svafvelhaltiga vattnet.

—
Litet högre upp

frän Ladogastranden är Parikkala socken (af bondenamnetParikka), äfven
Kallad Joukkio och Koitsanlahti, efter en kungsladugård. Tillika med grann-
socknen Uukuniemi tillhörde Parikkala för 200 är sedan Arvid Wittenbergs
grefskap Nyborg. — Sordavala och Salmis härader betraktades ännu iChri-
stinas tid såsom mindre betydande gränsländer, hvarföre de för ett ringa pris
byttes och bortslumpades. Familjerna Cronsfjerna, Baner och Wrangel hade
här besittningar. Ifrån de första ryska tiderna var Uukuniemi anslaget till
sjökadettkorpseniPetersburg, men återgick 1792 till kronan. Åren 1730—64
hade Alex.Newski kloster Impilaks, Suistamo och Sordavala. Dessa ställdes
1764 under Ekon. KollegiumiPetersburg samt förvandlades till krono 1797.
Leppälahti kapell, Salmis, Suojärvi m. fl. landsträckor köptes,efter att som
donationer hafva genomgått flera händer, jemte bräder, inventarier m. m. 1826
af Handl. Gromoff för 4,200,700 Rub. B:oo Ass. Hela egendomens areal
utgör en million tuuneland eller omkring 50 qv. mil, störreän månget hertig-
döme. Prikasschiken (inspektorn) har 12,000 Rub. i lön,utom andra förmå-
ner. Olonetska posten går genom godset, och likväl har detta egetpostkon-
tor, hvarifrän ofta 50 rekommenderade bref på engäug expedieras. De största
sågverk finnas i Salmis donationen, neml. Tulemajoki, Uksujoki, Leskelä,



Koirinoja. PS dess är 183SJ skattlagda bruk, Suojärvi eller S:t Annse, be-
arbetas ortens rika tillgängpa sjö-och myrmalm. Produktionen är 0,000 skep-
pund tackjern, obetydligt ståugjeru. Ilamants har iHerajoki ett kopparverk.
Vigtigare är Pitkäranta koppar- och tennverk vid Ladogas strand iImpilahii.
Smältningen påbörjades 1813, men nedlades 1818. År 1817 bildade sig Pitkä-
ranta kompaniet, som för 110,000 Rub. S:r inköpte detia, jemte det 5 verst

derifr.än belägna Koirinoja eller Milrofanij. — Fältspat och qvarz blcf sedan
1815 öfverallt en viglig exportartikel till porcellinsfabrikernaiRyssland. Bland
stenbrotten vid Ladoga är intet märkvärdigare, an marmorbrotteti

72.Ruskiala.
Ruskiala marmor är än askgrå med gula och grönaktigaådror; än grön-

aktig med hvita och svarta, ådror, än hvit,grå och svartspräcklig, än brun
gräspräcklig samt förekommer i en sträcka af % mil. Äfven annoistädes i
trakten finnes marmor. Förstastrnbrylningen iRuskiala begynte 1768. Ver-
ket tillhörkronan och står under kommissionen för Isaakskyrkan. Arbetet ut-

föres mest af Finnar, stundom till ett antal af 500, legde for en viss tid af

sommaren. Genom kronans byggnader för tjenstemäu och arbetsfolk har en

liten köping uppstått. Sedan marmorblocken blifvit huggne i sina kubiska
former, föras de till marmorsågeu,ett litet stycke söder om Helyla a, hvil-
ken synes på planenen. Denna säg har 28 ramar, som såga blott 5 qvarters
längd i veckan, emedan sugningen sker medelst sand och icke genom vanliga

sågtänder. Mun finner denna marmor begagnad i kasanska och Isaaks kyr-

korna, marmorpalatset, kolonnerna i Gatschina och andra stora byggnader i

och vid Petersburg. Kyrkan är, jemte den i Jachimvaara, den nyaste och
vackraste vid Ladoga. Vid kyrkobyu föreföllen kort, men het affär den 17
Maj 1789. Helylä a flyter ut iLadogas nordligaste fjärd, Hiienselkä. Vid
nya hron, som leder deröfver, är ett mycket högtberg, Paasanvuori, med en

springkälla midt på toppen. Ungefär 18 verst frän Sordavala ligger Pötsö-
vaara, det högsta berg vid norra Ladoga, hvarifrän man ser G kyrkor samt
Walamo. Allmänna landsvägen ät Olonets har flere sköna vyer.

73. Walamo.

När Ladoga nägon gang hvilar i lugn, är utsigten öfver dess oändliga
yta utmärkt skön, och vid hägring syncs frän stranden det ensliga Walamo.

Öfverfarlen är korlast frän Sordavala. Först passerar man på Leppäjärvi fjärd
under 15 verst de läckasle bolmar, Kukkasensaari, Lihkatschu, Jänissaarioch
längst till höger Markalsiiisaari. Vid åttonde versten far man alldeles nära
förbi Haukkariuhlas branta stränder, i hvars berg en stor jernringsitter, hvar-
ifrän i fordna krigstider en lina varit spänd öfver till Reikkala holme. Intet
länd synes till höger eller vensler, men ht förstäfven börjar en mörkare prick
antaga gestalten af en ö, och de glänsande kupolerna erinra att man nalkas
Walamo kloster. Män inlöper dit genom en djup vik, som är 2 verst läng,
men så smal, att fartyget löper tätt invid de höga skogbevuxna stränderna.
Det i qvadrat byggda vackra klostret är beläget på en högbacke och inne-
sluter en annan dylik mindre byggnad, der den förnämsta af klostrets fem
kyrkor är belägen. Denna kyrkas rikedompä alla slags dyrbarheter är be-
kant. Munkames antal är 100 a 150, hvilka, under den tid de äro lediga
från bönstunderna, sysselsätta sig ined trädgårdsskötseloch några slöjder.
En mängd bönder frän fasta landet äro dessutom antagna (ill arbetsfolk pä
klostrets betydliga åkrar och ängar. Ett större antal hästar, men icke andra
kreatur, underhållas. Renar, som om vintrarna komma dit öfver, fä lefva i
fred, emedan pä ön är förbjudet att skjuta. Klostret pä södra si-
dan af en äldre fyrkantig trädgärd,pä den vestra af en för 12 är sedan an-
lagd ännu vackrare. Hela ön ar 8 verst lång och något smalare samt inne-
håller 6915 t:land bergbunden jord. Under svenska tiden fuunos här 7 be-
suttna hemman. Enligt munkarues egen uppgift, anlades klostret redan är
992 af Sergi och Germun, ehuru det sedan under krigstider flera gångeröde-
lades. Nuvarande klosterbygguaden phbegyntes 1783. Walamo har först inom
seduaste halfva sekel vunnit betydenhet och glans, ty ännu 1786 var det ett
kloster af tredje klassen, och 1794 hade det, jemte en abbot,blott tre munkar.
Men år 1797 doneradekej*arPaulät detsammalaxfisket iKymmene elf m. m.,
som numera af finska statsverket ersattes ireda penningar, och kejsar Ale-
xander gaf det 1811 en ny utvidgad stat, som ytterligare ökades 1819, hvar-
efter Walamo är 1821 förklarades för kloster af första klassen. Den sik, som
fångas vidWalamo, anses för fetast och smakligast. En bland sina vigtigaste
inkomstkällor har klostret genomgäfvor af den stora mängd bohumoltser eller
vallfärdande Ryssar, hvilka året om anlända, men talrikast tillPetri-Pauli-

: festen den 11 Juli. Desse åtnjuta pä klostret en dags gästfrihet.

189



■«+ 190 <#.

Emellan Walaino och Konevits, den andra, 5 verst frän Pyhäjärvis
kust belägnaklosterön,skall Ladoga vara inemot tvåhundra famnar djup; der-
emot äro södra och östrastränderna så grunda och uppfyllda med sandreflar,
som af vågorna flyttas än hit, än dit, att sjöfartender är ytterst osäker och
kanaler längs hela södra kustlandet blifvit en nödvändighet. D«n otaliga
mängd fartyg, som öfver Ladoga föra varor till Petersburg, följa vestra ku-
sten. Äfven denoa har blott en enda god hamn, vid Konevits; för öfrigthar
man på några ställen med mycken kostnad af sten utbyggt små hamnar (ka-
vanja). Karakteristisk för Ladoga är stören både till fångst och transport.
När en sådan kännes vara i notvarpet, anses ingen mensklig makt kunna fä
honomiland, om han icke sjelf behagar. Emellertid följer han vanligenbe-
skedligt upp pä grundet, der en erfaren fiskare, försedd med borr och rep,
vadar ut och skubbar honom sakta om trynet. Deraf tjusas stören sä,att
han låter fästa linan vid sitt broskiga tryne. Störar fångas af ända (ill 10
puds vigt och derutöfver. Fem eller sex sädana följa, simmande vid sina li-
nor,isläptåg efter en tremasfad lodja (soima) till Petersburg; vore de flera,
skulle de domineraskutan.

— År 1844 anskaffade ett bolagLadogas första ång-
fartyg, hvilket redan 1847 gjorde hafveri och slutade sin rörelse. Följandeär
byggdes ett annat och 1851 ett tredje, kalladtPeter den store. En eller två
gånger i veckan göra dessa fartyg turer mellan Sordavala, Walamo, Kone-
vits (7 mil) och Schliisselburg (9 mil), eller ock hela linien fram tillPeters-
burg (26 mil). Förbidet historiskt märkvärdigaNöteborg (nu Schliisselburg)
passera grundgäende Ladogafarare genom den stolta kejsarestaden ut (ill Ne-
vans mynning och, om de så behaga, vidare ut förbi Kronstadt (Retusaari)
tillFinska vikens vidakringspridda öar, Seitskär(Seitakari), Lavansaari, Pie-
nisaari, Högland,;för sina höga berg af Finnarne kalladtKorkiasaari och
ryktbart för sjöslaget1788, samt stora och lilla Tyttersaari, utom tallösaklip-
por och grund, som lägga forsat förseglaren. Befolkningen på dessa utöar
är, likasom deras anor, de fordne Karelame, djerfve sjömänoch bevarar myc-
ket af sina gamla traditioner. Fyra bönehus hafva här redan länge funnits,
hvilka ända till 1830 utgjorde ett slags eget pastorat under kapellanen i
Björkö, som derföre kallades pastor insularura.

VI. Savolaks.
Savolaks (Savo, Savonmaa), ett af Finlands inre landskaper utan

bafskust, beräknas hälla 28 mil i längd, 15 äl6 i bredd och '210 qvadratmil
i areal. Till formen liknar Savolaks ett päron vändt med stjelken ät norr.
Dess gränser beröra iöster och söder Karelen,i norr Österbotten, i vester
Tavaslland, isydvest ett hörn af Nyland, samt hafva både1i äldre och nyare
tider varit mycket omtvistade; Ibörjan uppkommo dessa tvister mellan invå-
narne sjelfve, särdeles mot Tavastland. i följd af karelska stammens framträn-
gande in pä Tavasternes fordua område längre mot vester. Tre märkvärdiga
rägångshandlingar frän aren 1415, 1146 och 1452 vittna att Savolaks gränser
mot Tavastland dä först, efter bittra inbördes klagomal, utstakades. Efter
1743 års fred, som bortklöf ett stycke af Savolaks, föreföllohär flera tvister
om riksgränsen. Provinsen har under tidernas lopp fördelatspå olika län; ef-
ter nu gällande indelning hör sydligaste delen till Wiborgs, den södra till
Sanct Michels samt den öfriga och norra delen till Kuopio län. Uppkom-
sten af namnet Savolaks har förklaratsolika; allmännast härledes det af S:t
Michels socken, hvilken i äldre tider hetat Savilahtioch anses vara den
kärna, kring hvilken odlingen först begynt utbreda sig. Andra tro sig åter-
finna dess ursprung i ordet savolotschie,hvilket förekommer iryska krö-
nikor begagnadt om nejder och folk belägna pä andra sidan om en vattende-
lande höjd (vo1ok). Provinsen bär i sitt vapen en gyllene bägeisvart fält
med uppspänd pil. Skölden beiäckes af en greflig krona.
Ihela det vattenrika Finland är Savolaks det vattenrikaste. Sä mänga

herrliga stora sjöar, så mänga ypperligakommunikationsleder äga få länder
pä hela jorden att inom samma omfång uppvisa. Här begynner vid Maansel-
käs södra sluttning den sammanhängande kedjan af de förut omnämnda On-
kivesi, Maaninkavesi, Kallavesi med Juurusvesi,Suvasvesi, Juojärvi, vidare
söderut genom Warkans fors och kanal Äimisvesi , Haapavesi,Haukavesi,
Pihlasvesi med de karelska vattnen och slutligen den besjungna Saimen, för-
utom otaliga mindre vattudrag, stängda mellan de höga åsarna och spejande
efter den första närmaste däld, för att söka genom de täckaste sund sina
väntande syskonsjöar. De flesta af dessa sjöar omsluta olaligauddar och
öar af den rikaste omvexling. Talrika branta åsar, stundom öfvergåendei
länga,men låga bergsträckor, frambringa en sådan rikedom af de skönaste
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