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tiilbaka, och mörkret afbrot striden. Följande morgon fortsattes denna med
alltmera deciderad framgång för Svenskarne, sedan en mängd af fiendens far-
tyg drefvo iland och der måste gifva sig. Resultalerne blefvo afgörande;
;*>3 ryska fartyg dels togos, dels sjönko, dels uppbrändes af Ryssarne sjelfva,
som förlorade omkring 4000 man isårade, fängnc och döde. Bada flottorna
försattes genom sina förlusteri overksamhet den följandedelen af sommaren*

Öfver detta andra sjöslag slogs den s. k. Svensksundsmedaljen, och konung
Gustaf 111 är på sin staty i Stockholm afbildad uti den uniformhan bar pä
denna minnesvärda dag.

56. Kymmenegård.
Kymmenegård, en gammal kungsgärd i Kymmene socken, var ett bland

de gods som Bo Jonsson donerade lill Wadstena kloster, hvilket derom för-
de en vidlyftig process på 1400 talet, blef sedermera förlänt ät Sten Sture
den yngres enka Christina Gyllenstjerna pä lifslid och har i nyare tider va-
rit ett Persiskt gods, med underlydande frälsehemman och godt laxfiske.
Hela egendomen köptes är 17S)0 af kronan för 30,000 rubel;pä sjelfva stom-
men anlades Kymmene fästning; hela fisket samt en betydlig del åker och
ängar donerades dä ät Walamo kloster, och åboerne besitta ännu hemmanen
mot kronoräntans erläggande. Gärden har för öfrigt varit underkastad de
vexlande öden, för hvilka en" gränseort är utsatt. Det är nämdt att den är
1742 brändes af svenska armén. Under 1788 ars krig var gärden ständigt en
tummelplatsförkriget; i denna nejd kamperade svenska hufvudstyrkan en stor
del af sommaren 1789 under strider med omvexlande lycka. Kymmenegärds
län är förutDämdt.

V. Karelen.
Karelens namn gar tillbaka ända in i finska folkets dunklaste forntid, dä

det säges hafva haft Kymi (Kymmene), Neva, Ladoga,Onega, Kemi elf och
Hvita hafvet till sin begränsning. Finge man sluta af lokalnamn, vore man
frestad antaga, att det fordna Karjalan välta (Karjavaldai) omfattat till och
med Waldai nejden, favörs namn tydligen härledes af det finska va,lta. Om
det verkligen sä förhäller sig, har dock Ingermanlands uppkomst, i förening

med folkrörelsernaoch politiska förändringar, längesedanbortblandatdettasyd-
ligare Karjala. Deremot kallas Karelens östra grannland, eller Archangelska
och Olonetska guvernementerne,ännu Karjala och bebos af Karelare, hvil-
ka långt bättre än finska sidans stambröder bevarat nationens äldsta dyrbara

runor, så att Lönnrot från Uhtuva, Paanajärvi, Repola och Wuokkiniemi kun-
nat ihopsamla sitt odödliga Kalevala.

Karelen utgör Finlandsöstraoch sydöstradel,hvarigenomFinnarne omkring
Ladoga och Finska viken inkommit tillFinska halföu (Suomenniemi). Tngen
del af Finland har varit underkastad så mänga vexlingar som Karelen. Ifrån
att stå iett visst beroende af den mäktiga republiken Novgorod, kom det,
visserligen genom TorkelKnutssons fälttåg 1293 under Sverige och af-
träddes fortneligen af Ryssarne genom Nöteborgska freden 1323, men ota-
liga fredsfördragoch förlikningar, som följde derpä, visa alltför tydligt, hu-
ru det fortfor att vara en ständig tummelplats mellan de begge mäktigegran-
narne. Denna ofred, i föreningmed de ethnografiska olikheterne, hvilka här
framträda skarpare än annorstädes iFinland,hafva helt och hållet bestämt
folkkarakteren och provinsens mångfaldiga lokala differenser. För att orien-
tera oss i denna labyrint, måste vi derföre till en börjanse huru det nuva-
rande småningom uppstått.

Genom traktaten iNöteborgafträddes till Sverige de tre karelskagisla-
lagen (häraderne): Äyräpää, Jääskis och Savolaks, hvarvid Sjrster-
bäck blef sydliga gränsen och den nuvarande gränsen mellan Savolaks och
Karelen öfver Puruvesi, Orivesi och Juojärvi uppkom. Denna fred är huf-
vudsakligen derföre af vigt, att den i flere hundrade är förblef grund-
valen för de freder, som slötos och äter brötos. Genom freden iTens ina
(Täysinä) 15Ö5 afsade sig storfursten Feodor Ivanovilsch sina anspråk pä
Estland, emot det att kon. Sigismunds fullmäktige ätergåfvo Kexholms län.
Stolbova-freden 1617 gaf åt GustafIIAdolf Ingermanland och Kexholms
län, hvarigenom Sverige kom att herrska öfver Neva och alla länder omkring
Finska viken. Då uppkom äfven gränslinien ifrån Jonkerikivi öfver Megri-
järvi till Ladoga, som ännu är gräns emellan Karelen och Archangelska
guvernementet. De särskilda fördragenhäremellan och härefter verkade icke
någon territorialrubbning, —

Genom freden iNystad 1721 återvannRyssland
Östersjöprovinserna och Ladogas omgifningar med Wiborg och en smal kust-
sträcka vesterut derifrån ända till Pyterlaks. En del af socknarne Wirolahti,



Säkjärvi, hela Wiborgs, halfva Jääskis, hela Hiitola, enliteti del afRuokolahti
samt hela Parikkala och Uukunicmi, alla i södra Karelen, kommo nu under
Byssland, och vestra gränslinien mot svenska Finland kallades Taskula
gränsen, efter Taskula by iLappvesi, der den gick fram. Freden iÄbo lade
under Ryssland det öfrigasydvestra Karelen, jemte nägra socknar af Östra
Nyland och stycken af flere savolakska socknar, med städerna Willmanstrand
och Nyslott, dä Kymi blef vestlig gräns. Genom dessa begge fredsslut upp-
kom det sä kallade GamlaFinland. Kexholms län med det dérunder ly-

dande norra Karelen förblefunder Ryssland ifrän Nöteborgsfred till Stolbova
freden 1617, och efter sin öfvergäng till Sverige sistnämnde år styrdes det
af ståthållare dels i Kexholm, dels iNärva, dels i Wiborg. Namnet Ruotsin
Karjala(SvenskaKarelen) uppstodden tiden;mendet man i sednare tider kal-
ladeSvenskaKarelen utgörnuvarandeKuopiolänskarelskadel, som tillsin södra
gränsmotnuvarande Wiborgs län är ungefärligen sådan den bestämdesgenom
1721års fred. Ända ifrån svenska eröfringens förslå tider betraktades Wiborgs
slott såsom denmedelpunkt,omkringhvilken svenska väldetiKarelen småningom
utvidgadesig.Derförelydde äfvenSavolaks dérunder, tillsTott 1475 bygdeOlofs-
borg(Nyslott,Savonlinna) ochettNyslotts län uppkom;menäfven sedermeravar
detta län flera gånger förenadtmedWiborg,sednast 1658, då det förblef dér-
under ända till Nystadska freden. Genom denna fred fick Svenska Karelen
en onaturlig förvaltning, derigenom att landshöfdingen öfver Kymmenegårds
län, hvarunder det hörde, hade sitt säte långt borta, förstiFredrikshamn till
1727, sedaniWillmanstrand till1743, och derefter iLovisa, tills norra Savo-
laks och Karelen 1775 ändlligen fingo sin egen landshöfdhigiKuopio. Vid
Gamla Finlands återföreningmed det öfriga Finland d.23 December 1811 för-
blef det nya länets omfång detsamma, med det undantag, att de genom1743
års fred styckade socknarna Mäntyharju, Puumala, Sulkava, Kerimäki och
Sääminkä med Nyslott 1816 i sin helhet förenades med Heinola och
Kuopio lån.

Sådan är Karelens intrasslade yttre historie. Det har ifrän Ingermanlands
gräns vid Systerbäck till Kajana läns gräns en utsträckning af nära 4° eller
60 geogr. mil. Om man ifrån arealen för Wiborgs län,779, geogr. qv. mil, af-
räknar dess savolakska, nylandska och tavastländska (Walkiala) bestånds-
delar och ideras ställe tillägger arealen för Kuopio läns karelska del, hvil-

ken uppskattas till 260 å 3ÖO geogr. qv. mil, far mau hela Karelens summa,
utgörande ungefärligen 910 a 950 geogr. qv. mil. Karelens vapen är tvenne
jernkladda kröktaarmar lyftade ihugg emot hvarandra. Den ena häller en
sabel, den andra en pil irödt fält. Sköldenär krönt med hertiglig krona.

Karelska landet liknar i det hela så det öfrigaFinland,utom södraÖster-
botten, att dess egenheter icke så lätt falla iögonen. Om man ifrån Waldais
högläudäskogstrakt öfver Ingerinanlands slätter, hvaruppä blött liägrd ensta-
ka backar höja sig, nedstigit till Neva-dalen, som, enligt hvad redan dess fin-
ska namn visar, för 150 år tillbaka vid sin mynningutgjorde ett kärr, vidta-
ger slrax inorr derom ifrän Toksava och det öfriganorra Ingermanland den
natur, sem öfver gränsen fortsattes uppät Finland. Det är icke norra Tysk-
lands tråkiga sandslätt, icke Polens och medlersta Rysslands enformiga ler-
fält, icke södraÖsterbottens långsträckta breda och jemna floddalar, utan en
angenäm förening af höjder och dälder, som i ständig omvexlingmed hvar-
andra för hvarje steg tjusar ögat. Dessa höjder eller kullar äro isödermer-
ändels isolerade, och mellan dem slingrar sig en a eller bäck isorlande lopp,
utan betydligare fall, ifrån dal till dal; men mera mot norr förena sig
kullarna likasom i kedjor efter hvarandra, blifva högre och antaga oftakarak-
teren af höga sammanhängande åsar, hvilka sluta sig mer eller mindre till
hvarandra, och omfatta en flod, ett sund eller enholmrik fjärd,hvilken lifvas af
de stora kyrkbätarna, som om söndageni kapprodd med hvarandra färdas till
kyrkan, hvilken oftast är belägen på en utskjutande udde eller ett näs. Åsar-
na utbreda sig ofta och bilda vidsträckta kärr och mossar, såsom Eigyhtin
korpipå Karelens nordöstra gräns, och Sukkula korpi iLibelits, som
är 3 mil lång och hälften sä bred. Jordytans danlng tillskrifves en forntida
öfversvämning, som iriktning ifrän nordnordvest till sydsydost öfvergätt lan-
det och dérunder afsatt jord och grus samt iisflottor inbäddade, under fram-
Vältningen afnöttaoch rundslipade stenar. Denna så kallade rullstens flod
skulle då, säger man, lagervis afsätt lera, mylla och sand, begrafvit en forn-
tida vegetation och sammänhopat sand, grus och klappersten till landtåsar.
Fysikern Parrot tänkte sig, under sin resa ifrån Petersburg till Imafra,
tillgången dervid under följande bild. "Ju längre norrut man kommer, desto
kolossalare blifva bergen och erbjuda lika mänga fantastiska tablåer, som de
grupper, om hvilka en romantiserande inbillning roar sig att dikta tusen-
de fabler om forn- och medeltiden. Finnes det något land, som till exempel
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kan gifva oss en lcfvande bild af den tummelplats, der gudarne stridde med
jättarne, hvarest Olympens invånare och jordens söner slungade pä hvarandra
ofantliga klippor, är det säkert Finland, som erbjuder en vida trognare tafla
af ödeläggelsen,än degrekiskapoeterne hafva kunnat uppfinna. Vi, som nu för
tiden teckna jordens fornhistorie, hafva, med ledning af det vi nu iakttaga,
bildat oss en annan myth, längt bättre än deras. Neptunus herrskade for-
domdags ensam öfver den gamla Tellus, som rundtomkringomgafs af den
omätliga oceanen. Vulkanus, afundsjuk öfver havs oinskränkta makt, dref
ifrån afgrunden upp så höga och mäktiga berg, att de hotade att beherrska
oceanen. Vattnets beherrskare, uppretad öfver denna djerfhet, slog dä isin
vredeikras dessa Vulkan's skapelser, så att man ännu idag kan i förstörel-
sen skada hans raseri. Men eldens gud erkände sig icke sä lätt för öfver-
vunnen; han byggde isitt rike under hafvet ofanteliga grottor, som isina
svalg började uppsluka oceanen, under det deras hvalf började höja sig öfver
böljorna och bilda fast land. Dä blef Neptunus skrämd och skyndade att bju-
da sin mäktige fiende fred, Vulkanus ätnöjde sig med sina djerfva ska-
pelser och öfverlemnadeät honom tvåtredjedelar af jordytan, men betingade
stolt det vilkor, att oceanens böljor skulle kröka sina ryggar under den dri-
stige seglarens fartyg och förvandlas till allmän farväg emellankontlnenterne.
Sedan detta krig blef slut, föddes incnniskoslägtct vid slutet afdessa omstört-
ningar, sedan tusende slägter djur och vexter blifvit begrafne under spilrorna
af en hundrade gängor förstördoch änyo upplifvad verld."

Karelen har högst få slätter; deremot finner man i Parikkala,Uukuniemi
och Ruskiala backar likasom uppstapladepä hvaraudra, hvarföre de af allmo-
gen uttrycksfullt kallas: mäkien mäet (backarnas backar). Jordmånen
inom Wiborgs län är mest lermylla,till och med ikärrbottnen, men jordbru-
ket skötes här sämst ihela Finland. Sandhedar träffas förnämligastiBjörkö-
och Nykyrka. Hällearten är iKivennapa och Hiitola gneis. Ifrån stranden af
Pyhäjärvi iKides stryker ät nordost en as, som iTohmajärvi formerar ett
Schweitz.Bergarten är der granit, men öfvergår vid Watala tillqvarts m. fl.
oundersöktabergarter*). Denna as skjuter sedan åt norr till Libelitz och
skickar en nordostlig gren genom Ilomants till ryska gränsen. Norra Kare-
len har stort öfverflödpä bergstoppar, hvilka uppnå temraelig höjdochhvilkas

') Professor Arppe.

namn mest slutas pä —
vaara. Blaud sädana anmärkas Martovaara och

Timovaara, hvilka synas pä 2 a 3 mils afständ, ehuru höga marker ligga
emellan, och Pyytinvaara, det högstai hela denna trakt af Karelen, betäckt
med jord ända öfver spetsen,

—
alla tre belägna inom kapellet Kontiolahti.

Det 600 fot höga Piisavuori, öster om Syväri sjö, är tillika en gammal
gränssten. En omkring 200 fot hög bergskedja, bestående meat af qvarts,
framlöperpä en sträcka längs vestra stranden af Pielisjärvi. Pä dess östra
strand finnas Lonhivaara,Koutiovaara m. fl., som äro 150 a 200 fot höga och
besth till det mesta af stenblandadt grus elleruppstaplade klippstycken, men
pä sidorna bevuxna med skog samt till en del odlade och bebodde. Några,
säsom Hiienvaara och Lautiovaara vid norra ändan af samma sjö, bestånästan
af ideluppstaplade stenblock *).

Ingen af Finlands provinser hyser en större mångfald af mineralier, än
Karelen. Främsta rummet intager det redanivåra äldsta runor besjungna
jernet, hvilket förekommerhär mest i form af sjö- och myrmalm. Sedan äld-
sta tider förstår öfre Karelens allmoge sig pä att ismärre blästerverk bereda
tackjärn (harkko) och anses vid masugnsarbete berömligen träda ioldfadreu
Ilmarinens fotspär. Knappt något finskt mineral har gifvit de lärde mera huf-
vudbry, än det för Finland egnaRapakivi (sjelffrätsten). Pä utländska kar-
tor far man derföre stundom läsa en bergsträckaisydöstraFinland benämnd:
Rapakivi-Gebirge. Denna märkvärdiga hälleart förekommer mest isödra
delen af Wiborgs län, sedanvesterut åtKymi samt sporadiskt iTavastlandoch
Åbo län, der den kallas än Mätäkivi, änKauriin vaha. "Rapakivi," sä-
ger geologenNeumann, "är en gerna förvittrande, af fältspat, svart glim-
mer och grå qvarts bestående, genom runda köttrödafåltspatkorn porfyrartad
granit, hvars fältspatkorn ofta omgifvas af oligoklas och albit likasom af en
skorpa." Förvittringenhärrör deraf, att de kristaller som formeras af fältspat
iföreningmed obetydligt glimmer och ännu mindre qvarts, omgifvas af andra
kristaller, som ännu mera hafva egenskapenatt spricka. De lärde hafva ännu
icke desto närmare lärt känna förvittringensorsak; men allmogen har derpä
följande förklaring. Ifordna tider uppstod neraligen genomKiikan tuli en
så stor eldsvåda, att all skog emellanFinska viken och Ladoga brann upp
och sjelfva stenarna genom den starka hettan börjadesmulas. Mot norr satte

') Hem, Suomi, 1845. 203.
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Wuoksi en gräns för den härjande eldens framfart. Anmärkningsvärde är, ati
rapakivi högst litet förekommer norrom Wuoksi, att våra gamla runor ofta
omtala ett sådant brand-är (tulivuosi, ponnetoin poutavuosi), och att Novgo-
rods krönikor deri instämma. Rikast pä mineralier är norra Ladogatrakten.
Guld har man dock icke upptäckt, och de silfveranlcdningar man funnit i
Luumäki, Impilahti och Taipalsaari hafva ej lönat arbetsmödan, ehuru de
fordomvoro sä irop, att Ivan Wasiljewitsch af Kon. Joh. 111 fordrade fin-
ska silfvergrnfvornas afträdande.

Klimatet är iKarelen jemförelsevisnågot kallare än vestllgareorteriFin-
land. Såsom egna fenomener anmärkas, att året 1735 var tidigt, att man den
O Maj säg första axen af rågen och att denna skars den 24 Juni. Ännu tidi-
gare var året 1750. Det började regna den 12 Mars, den 25 Mars var mar-
ken bar och sommarvärmen infann sig så att marken efter ett starkt slagregn
med äska d. 30 Mars och 4 April, den 1Maj var alldelesgrön. Äfvenärl74s
hade man d. 30 Mars ungefär kl. 3 e. m.plötsligenslagregnmed äska*).

Vext- och djurverlden gifva lif åt landskapet.Björnen,Karhu, Ohto, Me-
sikämmen (honingstassen), är äfven Karelensmäktigaste skogsdjur. De gästa-
bud (Karhun peijaiset,Kouvon päälliset), som förut firades då en björn fäll-
des, äro numeraur bruk komna, ehuru minnet deraf ännu är temmeligenfriskt.
Björnjagtidkas ännu allmänt både med spjut och bössa, och intressant är
att se med hvilket allvar det sker. Man ser pä skyttens anlete, att han icke
haft en fiende att leka med. En karelsk björnskytt har alltidiminnet en

bönformel till skogens gudomligheter, och blir han rifven af björnen, menar

han derom ungefärligen: skogens haltia har sä beskärt. Det Jagt-Sällskap,
som bildat sig iPetersburg, gör årligen om vintrarna en resa förbjörnjagt
till Sakkulaoch betalarden som ringar björnenmed 5 a 10 R. S. Vargen gör
trots skallfogdarne stora skador. IAlakunnu by iS:t Andre» föranledde en

varg ett skämtsamtupptåg. Sent om en höstqvällhördes en varg tjuta, men
så ömkeligt, att husbonden tog det för menniskoqvidanoch gissade att gär-
dens döfstumme gått ut och famlande imörkretfallit utföre den brantaVuok-

si-stranden. Iden tron, att det var den döfstumme som plaskade, kastade

*) Kivinebb's kyrkobok.

hav i vattnet en llaa. Vargen bet deri och drogs drypande upp. Besten
skakade litet issörjan ifrän sig, slog med sin väta svans mannen emot ausig-

tet och sprang sin väg. Af tacksamhet lär han den följandesommaren skonat
gårdens boskap, men vintern derna, när husbonden i ett större sällskap körde
lass till Petersburg, kom en varg, pä Mohla träsk emot dem, igenkände midt
iblandde andra sin fordne hjelpare (suven auttaja") och knep bort just hans
häst. Mannen sade sig tydligen igenkänt, att det var just den varg, han
hjelpte upp frän Vuoksi. Renen, Peura, Poropetra,kommer om vintrarne ned
ända tillLadoga, åtföljd af Filfrasen, OKina, Almia. Bäfvern, Majava,
som förr byggde sina konstigabon i strömmarna, har redan blifvit utödd för
sitt dyrbara skins skull. Ekorren, Orava, betyder nu föga, men hade fordom
stort värde derföre att ekorrskin eller öron utgjorde skiljemyntet. Irunorna
kallas den också ömsom orava, ömsom raha ännu idenna stund. Fåren för-
tjena derföre att observeras, att deras olika färg bestämmer färgen på vissa
orters klädedrägt. Man ser nemligen vissa socknars allmoge gä isvarta, an-
dra ihvita, andra återigråa kläder. Detta beror helt och hållet på fär-
gen afdenfårahjorddeälska atthålla. Igelkottentyckesidet fordna lifvet haft
någon betydelse; den kallas, åtminstone i Wiborgs län och Ingermauland:
Siili. Denna generations förfäderiWiborgs län halva berättat, huru de pä
en gäng plötsligtiskogarna fiugo se ett för dem alldeles obekant djurslag i
stor myckenhet och förespådde deraf märkliga händelser (maamuutoksia).
Dessa voro icke annat än loar, och man fångade af detta dumma villbräd
mycket med nät och nästan utöddedem med ens. Sedan priset fallit, anstäl-
les ej mera jagt efter dem. Emot Lärkans (Kiuru) sång råder en viss för-
dom; en grälig person säges tala med dess tunga. För Grodan, isynnerhet
den sä kallade Rupi-Sammakko, har man den största afsky. Grodanhar,
säger sagan, förut varit meuniska och är det ännu isitt dystra underjordiska
rike, men ofvan jord är den förvandlad till ett styggt kräk. Svalan, Pääs-
kynen, Pääskyläinen, täflar med Turja landets örn om äran att i verldens för-
sta tid hafva lagt och kläckt de märkvärdiga äg^, hvaraf allt skapades. Gös
fäs iupplandets sjöar, större än i Wiborgs län och Ladoga. Särdeles an-
märkningsvärd är Strömingeni Wiborgs län vid Finska viken. Redan dess
namn har det egna,att den här kallas haili, dä den ivestra Finland heter
silakka; ordet silakka äter betyder iWiborgs län all slags saltad sofvel-
vara. Hoa Finnarne betyder fiskare och lättinge ordspråksvis detsamma. Hos
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den lata Wiborgska allmogen finner man delta besannadt, (y vid kasten ät
det ett älsklingsyrke. Visserligen ser man t. ex. i Ino by fiskeriet bedrifväs
i sä stor skala, att en enda husbonde kan hafva ända till 12 stora strömings-
nötter, men flere idka det till födokrok för dagen sålunda, att de fiska eu
handfull strömingoch genast skynda dermed till Petersburg, sä länge den är
någorlunda färsk, och fä goda priser, hvarmed de frossa ända till nästa resa.
Om vintern ser man sädana personer dagarna ut sitta vid vak pä mete, för
att föra frusen strömingtill Petersburg. Strömingsprisetär dagens fråga, och
pastor iBjörkökan pä skämt pästå, att han kan beräkna sin lön till 300,000
stycken ströiningar. Öfver Karelen hafva Toraekor och Prussackor under detta
sekel inträngt längt in iFinland. Men ocksä de nätta Rapphönsen,plante-
rade iWiborgs län af Kejsarinnan Katharina, hafva derifrän utbredt sig ve-
sterut, och sjelfva Näktergalen,Sylvia Philomela, Satakielinen, som i det
öfriga Finland icke förekommer, har ifrån kontinenten inkommit till Wiborgs
län och lofvar framdeles låta äfven det vestligare Finland fä njuta af dess
tjugusjufaldt ljufva toner, hvarom Cygnseus sjunger:

Lysa!ur det vakna lifvets dvala väckt,
Kring nattens fjällar silfverljudet strömmar.
Och högre ljus än dagens, som värdt släckt,
Kringströmmarsångarns dunkeltljufva drömmar.

Ivestra Finland tänker man sig vanligen upplandetbeklädt med dyster
och vild furuskog. Det är ett stort misstag. Karelen har väl pä sina stäl-
len grof stockskog, men det är löfskogarnas lätta drägt pä svedjemarkerna,
som iomvexling med barrträden utgör landskapets allmänna karakter. Den
irunorna besjungna eken trifves fögai hela Karelen. Kejsarinnan Katharina
lät 1788 pä Wammelsuu bys mark iNykyrka socken plantera en lärkträds
park, som ännu för kronans räkning sorgfälligtunderhälles; efterhand hardetta
vackra hastigt vexande trädslag utbredt sig i hela Wiborgs län. Af öfriga
ädla trädslag bidraga Lind, Lönn, Alm och Ask tillsödra Karelens fägring.
Äppel- och Kirsbärsträden hafva iPnhois sin nordligaste gräns. Salix cinerea
(Nahka-paju) och Salix glauca (Wirna-paju) hafva storbetydelseförWiborgs
läns laia allmoge. Norra och södra Karelens flora måste naturligtvis förete
mången olikhet; sä äro t.ex. södraKarelens björkarhögstanimigaoch lummi-
gare än norra Karelens, der de krympa ihop och alltmera antaga naturen af
buskar. Deremot blir Andromedan storbladigare och större, ju längre man

kommer mot norr. Detsamma är fallet med hjortronen och äkei-bärcn, hvilks
mot norden blifva allt saftigare och större. Vid Wuottaa säg t Kivennapa
socken växer en varietet af blåbär, som hos oss lär vara egenisitt slag; de
äro nemligenhvita och hafva högtpris pä Petersburgs marknad. Af ålder har
allmogen förstått sig på att använda Vexter för sinabehofver. Qvinnfolkets sätt
att färga med Färg-LnmmeT, Färgkullor och Färggräs (Kelta, Kelta kukka
och Matara) är i synnerhet anmärkningsvärdt. Ifen mycket allmän runa upp-
mana tärnorna isyskonringen hvarandra med orden:"Låt oss, syskon, gä ut
pä det blomstrande linlandet, lät oss gä tillgulkuHorna och till matara-grä-
set." IöfraKarelen är åkerns areal blott %,-idel af hela arealen och bör-
digheten äfven sämst i förhållande till Savolaksoch Tavastland,ehuru jordbru-
ket just på de 15 sista aren har gjort de jemförelsevis största fram-
stegen. Ehuru nedslående detär,måste anmärkas, att i norra Karelen äfven
under vanligt goda är halm, ax och bark blandas i brödet, och eädant bröd
äter 48 procent af befolkningen iTlomants, 40 proc. iNurmis, iPielis35,
Enokapell32,Libelitz30, och äfvenide bästa år aflägges nödbrödet icke helt
och hållet.Då missväxtåter inträffar,ätes nödbrödaf 81procent afbefolkningeni
Ilomants, 80 iPielis, 75 iLibelits o. s. v. Af sädana tider har äfven södra
Karelen minnet qvar. Men huru skralt allmogens jordbruk här ännu är, bevi-
sar det, att en hemmansåbo kan räkna endast 9 lurmors afkastning
af 3 tunnors utsäde, då en herremani samma socken, som idkar rationelt
jordbruk, kan anse 9:de eller 10:de kornet för missvext. Vanligast sås ännu
någon del af rägen isved (metsään). Emot 3 t:r rågs utsäde svara iy2 t:r
korn och 10 t:r hafra på samma hemman. Bohveté, Tattari, kukkatouko,
sås pä andra och tredje årets sved och gifver så ymnig äring, att man af
en half kappes utsäde får en tunna. Såsom anblicken af en fyraårigutsugen
karelsk svedjebacke, som icke pä par är förmår framalstra ett grönt gräs-
strä, är i högsta grad motbjudande, likaså skön är deremot baekhympeln
isin hvitrödabohveteklädnad, rapphönans älsklingställe. IKuolimajärvi ka-
pell odlade en bonde 1några ars tid Mais, men vårt klimat var för detta sä-
deslag alltför kallt. Sjelfvabohvetet är så ömtåligt för frosten, att det för-
anledt det bekanta ordspråket: Tattari taloksi saataa, Tattari talottomaksi,
d. a. Bohvetet gör en torpare sä rik att han kan köpa sig ett hemman, men
det kan ock så slå felt, att hela hemmanet ruineras. Potaten har trängt
rofvorna undan. Frågar man, hvarföre rofvor ej odlas, ka» man få det naiva



evaret: "derföre,att hvars och ens stråt är genast genom roflandet". Spann-
målen tröskasiKarelenicke samma höst, utan uppsattes i stora ak)lar, som
kunna stå iflera år och hvarur man efterhand tager sä mycket man för till-
fället behöfver. Liksom man idet öfriga Finland säljer spannmål tnnutals,
blir det derföre här fråga om att sälja skyltals. Den skära, som här brukas,
synes vara ganska beqväm dermed att den icke flera gånger om dagen
behöfver brynas. Den är nemligenibettet smähackad, så att den liknar en
hvass säg. Höladorhöraej heller tillKarelens sed, utan mau förvarar höet
i så kallade pielekset,som utgöra antingen en rundel omkring en central-
stake, eller ock äro de aflånga, och storleken af denna pieles beräknas ef-
ter de stakpar, som efter hvarje halfannan famn behöfvas för att omsluta den.
Ängen bergås icke med skrindar, utan helt enkelt sålunda, att man sätter
tvenne björkar,som kallas sapilat,parallelt med hvarandra på marken och
binder dem ihop med topparna, lassar pä sapilat några bördor hö och
låter hästen släpa det till något ställe (till och med lada), eller sjelf släpar
detsamma. Eu sådan släpning heter Saatto. Rakskaftiga liar nyttjas all-
mänt, ehurude pä alltsätt äro obeqväma. En karl ifrån vestraFinlandkan med
sin krokiga lie afmeja fyra gånger mera än Wiborgsbonden med sin pä sam-
ma tid. Emedan det för allmogenär af högsta vigt att veta om regn instun-
dar, finner man rätt ofta sä kallade "märken" istor mängd observerade af
deras öppna natursinne. Sådana enkla märken äro t. ex., att flugorna flyga
surrande en mot ögonen;att ett moln om morgonen uppstiger mot soleno.s.v.
De äro pä dem sä säkra, att deras iakttagelse sällan slår fel. En gäng ha-
de en "Allnakan tekiä" (topograf eller gradmätare) kommit hötiden till en
bonde. Denne var högst angelägen om att af en så kunnig man fä bestämdt
besked derom, huruvida det den dagen skulle blifva regn eller ej. Gradmä-
taren ville behaga sin värd och lofvade vackert väder, dä i detsamma vär-
dinnan inträdde butter och, utan att veta af deras samtal, sade att regn in-
stundade efter hennes märken. Värden blef brydd, gästen flat, ochgummans
spådom slog in.

Karelen bebos af Karjalaiset, ett smidigt, rörligt och poetiskt folk.
Karelaren är iéke så groflemmadsom Tavastlänningen, icke heller sä uppfin-
ningsrik och driftig som Österbottningen. Karelens befolkning består, Ryssar
och Zigenare oiäknade, af en mängd olika finska folkstammar, dem man re-
danaf det yttre kan urskilja frän hvarandra. Sädana folkblandningarkunna för-

klaras dels genom krig och oredor, son» hade utvandringar och flyttningar
till följd, dele af sjelfva landels förslå kolonisering. Att utvandringar skett
till ryska sidan, visar äldre historien pä hvarje blad, och det kan bevisas,

att t. ex.Libelits under sådana oroliga tider fått en stor del af sin nuvaran-
de befolkning genom inflyttning ifrån Savolaks. Både i norra och södraKa-
relen träffar man spår af fordna Lappars afkomliugar, hvilkas anletsdrag och
kortare vext icke äunu kunnat utplånas. Af den gamla krigshistoriens Hä-
mäläiset torde äfven många återstå. Under det den ifinska sagan ryktbare
Mattis skälmstycken med desse en gäng berättades, yttrade berättaren pä
ett öfverraskaudesätt, att "Vetjalaiset just voro desse Hämäläiset", och af
Vetjalaiset eller Vatjalaiset(Voterne) bor, såsom kändt är, en obetydligqvar-
lefva inordvestra Ingermanland. Huru stor mängd af dem efterhand assimi-
lerats med södraKarelame, lärer förblifva en hemlighet, men var celebreSjö-
gren har, bland annat genom jemförandeaf namnet Vepsa, trott sig finna
deras spår iJääskis och andra finska orter. Kanske kun man ännu hos den
i norra Savolaks talrikt utbredda slägten V>eps äläinen finna några egna
drag. Byn Vepsa i Jääskis anses ännu för den äldsta i socknen. Frågar
man af Jääskisbon hvilken stam han tillhör, svarar han: Jääskeläinen,
och kringliggande sockneboer säga om Jääskis med Kirvu, Ruokolaks med
Rautjärvi, S:t Andrése (och »ill och medKaukola kapell), att detärJääsken
maa och Jääskis socken specielt Aika Jääsken maa. Hela södra de-
len af Wiborgs län utgör en brokig blandning af Äyrämöiset och Sa-
vak ot, af hvilka de förrepåtagligenutgöra den äldre folkstammen, ehuru
skilnaden försvinner med hvar dag, sä att den numera kan anses bestå blott
i den autikare klädedrägten, som Äyrämöiset troget bibehålla. Igamla ru-
nor hör man Ilmarinen kallas: Wanha seppä Äkrämöinen. Sava-
kot hafva utbredt sig söderut ifrån Wiborgs socken, der de helt och hållet
äro radande. Emellan Wuoksi och Ingermanlandbo för öfrigt i alla socknar
Äyrämöiset och Savakot i brokig blandning om hvarandra, medan åt
Ladoga sidan de förra uteslutande råda, och denna stamskilnad fortsattes
djupt in iIngermanland. Dessutom anträffar man inom samma socken indi-
vider af ovanligt reslig vext jemtemycket korta och dvergaktige (en verke-
lig dverg lefde för någon tid sedaniPyhäjärvi). Denna skilnad synes vara
konstant inom vissa slägter. Slägten Kemppiär storvext och grofleinmad,
slägten Mus t onen (t. ex, vid Äyräpääjärvi i Mohla) är kort och oansen-
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lig samt har gräa och icke bläa ögon. Karakteriserande för hela Karelen äro
familjenamnen,som i Österbotten och vestra Finland kommit ur bruk;de tor-
de isin mån tjena till upplysningom våra fornförhällanden,blott man engäng
kommer att fästa vigt dervid. Genuint finska namn förekomma ännu mer än
tuaeu, men dessutom finnas en stor mängd sädana, hvilka uppkommit af främ-
mande familjer,som blifvit bönder, och ofta pä ganska eget sätt blifvit assi-
milerade, såsom Kyllästinen af Gyllensten.

Bygnadssättet har betydlig olikhet i norra och södra Karelen. Det för-
ra har ännu temmeligen allmänt qvar sina stora familjestugor, der ända till
100 personer sammanbo. Stundom äro tvä stugor emot hvarandra pä hvar-
dera sidan om farstugan. Under golfvet kommer man till ett rum,som kallas
Kolpitsa. Äfven i fonden af farstugan är ofta ett rum, hvaraf man kan ur-
skilja tre våningar: Pyöninki (vinden), förvaringsrummet för väfstolen,
dit man uppklifver pä stege genom andra väniDgen; Etch inen, der man
förvarar kärl och matvaror. Till det tredje, Poklieta, inkommer man ge-
nom en dörrpä yttre sidan; här förvaras alla dryckesvaror. Niskapieti hem-
man iRautjärvi kapell torde vara den sydligaste ort, der nian ännu i sedna-
re tider kunnat uppvisa en 9 famnar läng familjestuga, der 60 personer bodde
tillsamman. Storskiften hafva gjort slut på detta gamla patriarkaliska lef-
nadssätt och skingrat familjerna. Glasfönsterhörde icke till Karelarens lyx
ifordna tider. För en mansålder tillbaka sades iWederlaks om en bonde,
som iförra seklet fatt i sin stuga den första glasruta i stället för den hit-
tills brukliga dragluckan, att han ständigt tittade ut och, då någon nalkades,
redan pä afständ ropade till honom, att han icke mätte sticka in sin hand.
Ju längre man kommer ät Ingcrmanlauds! gräns, desto mera hopkrympa
stugorna af brist på skog. Ryska byar, som här och der förekomma, igen-
kännas lätt genom sin raka bygata, hvarvid husen igod ordning äro byggda
med gaflarna utät, prydda med zirater. Karelska gärdarna äro oftast utan
synbar ordning belägna pä äsar och backar, och dessa benämnas efter släg-
teu som bor eller bott der, säsom Loposen mäki, Hartikan mäki. Ofta namnes
vid angifvandet af lägenheten endast slägten, säsom Rouhaiset, Mansikat,
Hurskaat, och ända till 40 hemman kunna bo på samma backe nära hvaran-
dra. Detta kallas ryhmä. Inom de stora donationerna träffar man de elän-
digaste kojor. Vid Suvanto sjöstrand kan man tätt vid vägen göra ett
besök hos en verkelig troglodyt. Ett torp (mökki) är uemligen bygdt iback-

blinken helt och hållet änder jorden, sa att den resande kunde taga det för
en potatisgrop. Ett gärde är satt rundtomkring, pä det ingen af ovarsamhet
kunde trampa in taket. Då man af den fattige inbyggaren frågar om han
icke fruktar att taket skall nedramla öfver honom, ytlrar han med resig-
nation: "Jag behöfver dä ingen annan graf, kanske blott ytterligare några
spadtag ifrån backen."
IKarelen får man nästan i hvarje socken se nägon betydligare olikhet

iklädedrägten. En hvar har bäst.tillfälle att se Karelarens höga vintermössa
af illerskin och färskinspels. Sommartidennyttjas ett slags hattar med män-
ga spännen. Stöflar med höga skaft brukas både sommar- och vintertid. Till
högtidsdrägtenhör en hvit eller blå fotsid kaftan, som ombindes med bälte.
Allt detta är, åtminstone i Wiborgs län, köpt iPetersburg, derföre är äfven
Karelarens drägt mest öfveralltlika. Qvinnodrägten erbjuder deremot sä ka-
rakterisliska olikheter, alt ett vant öga blott deruppäkan urskilja ifrån hvilken
socken qvinnan är. Hårets ans och prydnad är föremålet för den slörsta och
småaktigaste omsorg. Den gifta qvinnan skall alltid, bäde sön- och sökne-
dag,gä med beläckt hufvud. Denna betäckning kallas vanligast huntu.
Ser man en qvinna med en hufva, som betäcker hela hufvudet, kan man vara
säker pä att hon är hemma ifrån socknarnc ät Nylands gräns eller Kexholm;
är den liten och rund, är hon en Äyrämöis qvinna ifrån nägon socken emel-
lan Finska viken och Ladoga. ISakkuia är den minst, eller ickestörreän en
tvä kopeks slant, och blir, likasom hjerpen, är för är mindre, tills den väl
troligen utbytes emot nägon smakfullare hufvudprydnad. IPyhajärvi är hun-
tu oval tvärsöfver hufvudet. Inorra Karelen bäras dukar. Inom Wi-
borgs län allenast urskiljer inan trenne till klädedrägten fullkomligt olika
folkindividualiteter: Äyrämöiset, Savakot och Jääskeläiset. Utom den
omnämnda huntu, är bland annat en pä bröstet broderad skjorta (rekko-
paita), som hopfästes med en stor silfverbrisk, egenför denna drägt. Bältet,
rundtomkring försedtmedsöljor (Jappavyö), förfjenar icke mindre uppmärksam-
het, än det gudinnan Venus fordom bar. Denna drägt är, jemte Jääskis dräg-
ten, sannolikt den uråldrigaste iFinland, och man beundrar qvinnans trohet för
den gamlaseden. Jääskis drägtcn igenkänner manaf den hvitahufvudduken,
som hänger längt ned på ryggen. Nyaste modet hos Wiborgs läns allmo-
ge representeras af Savakot, hvilka gä smakfullast klädda och småningom
fä öfvervigtenöfver de andra. Men mycken bitterhet rader äunu pä ömse
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sidor för det olika modets skull. Om ett giftermål skall afslutas emellan en

Äyrämöinen och en Savakko, år den klädedrägt ungmor för framtiden skall
bära föremål för lifliga diskussioner emellan kontrahentemes malsman. Äyrä-

möisqvinnornahafva den förtjensten att de alltid sjelfva sy och brodera sina
kläder, hvartill sannerligen fordras en konstfärdighet, värdig hvilken mam-

sell som helst. De förebrå med skäl Savakot för lyx, ty dessas tyger äro
ifrån bodarna köpta och kosta ända till 50 R. S.Karelska qvinnans förnämsta,

och man kan tillägga enda, rikedom består ikläder. Utom boningsstugau

(tupa) finnas igårdarna flere enskilda rum (huoneet). Ett sådant dispone-
rar hvarje hjonelag,och här far man till sin förvåning se en qvinnas garderob
bestå af 50 förklädenoch andra plaggiproportion.

Äldre qvinnorha i sin lefnad aldrig sett, änmindre nyttjat spinnrock, som

här eljest kallas vökki,utan nyttja värttänä. Denna består af ett iena

ändan krokigt träd, hvarpä man sitter. På öfre ändan sättes totteir. Vättä-

nä svarar emot rullan. Att tvinna, det tillgår sälunda, att spinnerskanomvex-

landemed venstra handen drager jUt och med den högra emot knäet kringsvän-
ger värttänen, som hålles i perpendikulär ställning medelst en liten sten

(keträ).
Nordligare Karelen är fattigt och i sin mat tarfligt. Sydligaste delen

mot Ingermanland är här lika fattig, om möjligt fattigare, men lefver ett

frossande lif för dagen. Ordspråket: "när brödetblir slut, äter man hvete-

bröd (kun leipä loppuu, syödään vehnäistä)" karakteriserar honom fullkomligt,

ty lättheten att iPetersburg fä litet penningar för äfven det ringaste gör
att han blir häglös och förlorarall drift isin ekonomi. Han är ingen supare,

utan en hjerteligen god slarf. Han villgerna vara med isällskaper,derhela

hans äregirighetbestar uti att kunna visasig liberal ända till "sampaankalja"
(champagne). Men under tiden tänker han icke derpä att hustru och barn

hemma svälta. Detta sker dock mera af lättsinne,än af bristande ömhel.

Egendomlig för denna del af Finland är Kiisseli, en rätt tillagad af haf-

remjöl, som kokas,i silas äter samt derefter syras och ätes som gröt

med mjölk. Förnämsta rätterna äro dock lohko och kanhända talkkuna,

dessa begge fä ätminstoae icke saknas vid bröllop. När ero-talkkuna

bjudes vid bröllopet,är det ett bevis pä att intet vidare bestås, och gästerna
skiljas ät. Piroger äro mycket vanliga.Hos grekiske Ryssarne, t. ex. i Sal-

mis, får man göra bekantskap med en hel mängd olika "piiraschi," såsom

sulschina, tschupukka, keitinpuras, tschipaniekka, pyöraitä, kuurnickka (an-
dra orters kalakakko), utom gröten (huttu) och den smakliga ugnsgröten
(kaaska). Puukkon, som alltid bäres vid bältet, till och ined af qvinnor,
tjenar till bordsknif, gaifel nyttjas icke,ochhar Karelaren en tallrik (lautanen)
för sig pä bordet, lägger han fiskbenen hellre bredvid sig pä bänken, än på
tallriken. Karelaren är läcker sä ofta han kan,; och emedan hvar och en be-
höfver åtminstone bröd,visar det sig deruti, att han nästan dageligen skall
hafva färskt mjukt bröd. Dä nian i vestra Finland före den bräda arbetsti-
den ined ens bakar sina hålkaksbröd, sä att de förslå för minst en månads
tid, ser man den karelska värdinnan ständigt upptagen af brödbakning.

Handeln är Karelaren likasom medfödd. Var äldre historie omtalar
Karelame .såsom djerfve äfventyrare till sjöss, hvilka foro öfver Östersjön på
plundring, men om någon handel dermed var förenad, veta de magra krö-
nikorna icke förmäla. Detta är dock troligt, ty iHansaförbundets tid var
BjörköKarelens stapelplats. Sedan Petersburg börjat tillvexa,har Karelens
handel dragit sig dit. Men emedan handeln hufvudsakligen beror af beqvä-
ma kommunikationer, är det naturligt, att nordligaste och sydligaste Karelev
måste förete betydlig olikhet.Idet förra händer väl att någon individ aldrigi
sin lefnad serPetersburg, däderemotWiborgsbon skryterderöfver,att han kän-
ner hvarje gränd iden stora staden. Med distanserna förändra' sig föremå-
len för spekulationerna. Ide socknar, som äro belägna närmast gränsen, kan
man hos bönder finna iskällare, hvilka pä andra sidan gränsen icke gerna
få saknas till och med ide eländigastehemman, emedan de behöfvas till att
förvaraallt slags färskt, framför allt grädda, hvilken man om några dagar
skall transporteraLinnaan, d. v. s. till Petersburg. När man ordspräksvis
pä skämt säger att till och med stenar nägonstädes duga till salu, har det-
ta sin fulla tillämpningiPetersburg. Nykyrko- och Björköboernelasta nem-
ligcn ofta, ibrist pä bättre varor, sina skutor med idel småsten frän sjö-
stranden och göra dermed rätt goda affärer; eller ock sälja de året om i
Petersburg och Cronstadt färsk ströming a 10 kop. S. för 100. Jemte det
enhvar gerna ejelf reser till Petersburg med det han har att föryttra, finnas
nästan ihvarje socken byhandlare, parisniekat eller raassulit,som fär-
das omkring för att uppköpaägg, färskt smör, fjäderfä, bärsorter, med un-
dantag af hallon, grisar, kalfvar och oxar, med ett ord allt som kan smaka
Petersburgs läckergomar bäst. En sädan parisniekka ser man sedan
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färdas till kejsarestaden med sitt lass, och detta ar isärskilda lagerrättkon-
stigt sammansatt sålunda, att bären, som äro ömtåligast för skakning, radas
öfversti breda och länga korgar, oftast flera på hvaraudra.Hvaroch enbonde
känner "lossolkan" vid Moskovska porten, der han har säker afsättning pä
kreatur, samt andra ställen, der han med största fördel kan afsätta annat.
Dä en parisniekka ät sin granne hemma kan betala 60 R. S. för ett par
oxar, 25 å 35 k. s. för ett par kycklingar, kan man lätt föreställasig hvilka
höga priser iPetersburg betalas, om handeln skall gifva honom någon vinst.
Smultronen fä hemma icke plockas fullmogna,utan blott halfmogna, ty eljest
sltulle de vid transporten sammankuädas och förlorasitt pris, hvilket är högst*
betydligt,nemligen 7 Rub. S:r. och stundom dubbelt sä mycket för pudet.
Med hjortron och tranbär, hvilka äfven säljas efter vigt, ehurude äro mycket
billigare,mäste samma försigtighetiakttagas. Blåbär och lingon betalas med
25 k. a 1. 30 fjärdingen. Gar man en septemberdag ut att promenera pä
ett af Petersburgs salutorg, får man se alladessabärsorter uppstaplade istora
pyramider. För garfverierna behöfves bark af tvenne videarter, Wiborgska
allmogens nahka-paju och virna-paju. Barken tages af de finaste qvistar,
torkas och malas. Ehuru för pudet betalas endast 1. 20 a 1. 50 B:co, har
detta likväl utgjort en af de vigtigaste industrigeuar försödra Wiborgs läns
befolkning, dä räglären blir tom, hvilket vanligenhänder iMars, eller åtmin-
stone i April. Petersburgs torgpriser äro Karelarens, i synnerhet Wiborgs-
bons, vigtigaste fråga, men har hos den sednare tillika sä uppslukat alla äd-
lare intressen, att man hos dem börjar finna bedrägeri, småaktig egennytta
och håglöshetutpreglade såsom karaktersdrag, i bjert motsats mot den red-
barhet och det stolta mod, hvilka ännu utmärka norra Karelareu, <som äter
barkbröd. Här besannas, att penningars lätta förvärfvande icke ensamt lyck-
saliggör, ty på samma orter, der nämnde trafik mest bedrifves, råder tillika
det största elände, och en förmögenhetaf 50,000 R. 8., som man ofta träffar
annorstädes iFinland, är här blott några främmande spekulanters lott, under
dett att alla de öfriges per mediumuppskattas till 2,000 R. S. eller mindre.

Uti det öfrigaFinland är Wiborgsbou känd nästan endast som frakt-
karl, och det gifves socknar, der knappt någon medelålders man finnes,som
icke kan med ett visst skryt säga, att han pä sådan fraktfärd besökt Hel-
singfors och Åbo, ja till och med Uleåborg. Sällan eller aldrig hör man, att
han defunder skulle begått någon oredlighet. Deremot röja sjelfva dessa

resor tydligen hans brist pä spekulation. Tvenne bönder taga t. ex. iPeters-
burg hvar sitt lass, bestående af läder, prinickor m. m. till Åbo. Pä denna
59 mil länga väg åtgå 35 dagar, och i frakt betalas ät hvardera 10 R. S.
eller 1R. B:co pudet. En ekonom kan lätt afgöra, om någon vinst häraf
kan blifva, när männens föda, hästfuraget ni. m. afdrages. Fastmera uppstår
en stor förlust,om icke fraktkarlarne lyckas fä en returfrakt, t. ex. af pel-
terier till Wiborg, och ackordera sig iforlön 80 R. B- Allramesta fraktsläp-
ningen har hittills'idkats emellan Saima-strandi Joutsenosocken och Wiborgs
stad. Lyckligtvis har Wiborgska allmogen redan börjat inse misskalkylen
vid fraktsläpningarna och slagit sig mera pä jordbruk, hvilket bäst bevisas
af de i afseeude härä uppkomna betecknande uttrycken: Kängas ci lakohon
kasva, Eikä sicmentä hävitä, och Milä ruoskallapuijaan, se maantielle kari-
see; af hvilka det förra uttrycker, att sjelfva den magra raon ger åtminstone
utsädet, det sednare ordagrannt: det ma»» tröskarmed pisken, spilles bort pä
landsvägen. Dessa förändrade tänkesätt hafva sannolikt bidragit dertill, att
jordagods sä stigit ivärde, att då de för en mansålder tillbaka betalades
med några rubelb:co, nuvarande innehafvaren icke vill föryttra dem emot lika
många hundra isilfver, och oftast säljer ej bonden sitt hemman för hvilket
pris som helst. Åbofreden, som utsträckte Rysslands gräns till Kymi elf,
verkade oförmånligtpå handelninorra Karelen, somförblef«venskt. Upplands-
allmogen plägade pä sina båtar hemta tjära till Willmanstrand, hvarifrän
den vidare transporterades till kuststäderne, men dä nämnde stad gick för-
lorad, upphördeKarelens tjärubränning, sä att mot slutet af seklet icke blott
iKarelen, utan äfven i Savolaks, alla tjärubrännerier i brist pä afsättning
voro nedlagde. —

Karelarens åkdon äro obeqväma och groft arbetade, men
lätta för hästen. Här, der vägarna ännu äro jemfdrelsevis få, anträffas ännu
det enklaste och äldsta åkdonet, purilot, eller tvenne i ändarne krökta stän-
ger, pä några sälleii sammanbundna med vidjor, som ilutande ställning slä-
pas efter hästen lika lätt öfver skogssnår sommartid, som om vintertid pä
snön. Pä purilot transporterades lik till kyrkan och lass till städerna.

Af de inemot 200 ännu ofullkomligt kända folkdanserna och lekarna sy-
nas omkring 20 vara för Karelen egna. Gator ochordstäfärohär flera ochsinn-
rikare än annorstädes. Man har exempelpä att algebraiska problemer fram-
ställas säsom gåtor, och den som ej gissat har nödgats springa barfota 12
verst I smällkalla vintern. Många dagar och högtider hafva i Karelen en



särskild festlig betydelse. En bland sådana är Palmsöndagen. Tidigt om
morgonen gå de unga med buketter af blommande vide, med skalade hvita
grenar, från stuga till stuga att basa dem som ännu sofva, hvarvid de med
co ton, som under yttre allvar och högtidlighet andaa det godmodigaste
skämt, recitera ett slags egna verser, hvilka börjasmed: "Virpon, varpon,
tuoreeksi, terveeksi." Olika välönskningarframbäras särskildt till husbonden,
värdinnan, dotter, son, dreng, piga, och lönen för besväret blir en prinicka,
en smörgås, en sup eller en kopp kaffe. Dagens namn^Virpo-Suntaki, härrör
af denna sed. Samma gladastämning röjersig ständigt hos Karelaren; han
lefver ett poetiskt lif, och detta utgörho» honom det vigtigaste karaktersdra-
get. Den bästa skildring af det karelska folklifvet i alla dess olika skiftnin-
gar vore en fullständig exposé af runosången. IsödraKarelen eller Viborg-
ska delen [har det öfverhandtagandehandelßsmåsinnet utplånat sängens ädla
gåfva hos den yngre generationensmän, men qvinnanhar,idetta så väl som
iannat, här bevarat det nationelt egna. Det är dessa skaldinnor, som hafva
största äran af de både episkt-mythiska och lyriska sånger, hvilka isednare
tider samlats, och mången Anni och Kajsa kunde förtjenaett rumiminnets
tempel jemte berömde folkskalder. Märkvärdigt är, att isödra Karelens och
Ingcrmaulauds folksäng skaldefadren icke förekommer under namnet Väinä-
möinen, utan Sokia poika (den blinde gossen), hvilket påminner om Horn-
erus och Ossian. Ilmarinens roll öfvertages af Kajosen poika. En af de
bittraste förebråelser emot nutidens män] uttalas af qvinnornaisånger, der
hustrun omtalar huru mannen lättjefull med sin granna pipa vandrarfrän gärd
till gård och nödgarhenne, för hela familjens underhäll,begifva sig tillbarn-
huset iPetersburg, för att emot ett litet ärligt arfvode antaga barn till upp-
ammande. "Derföre," säger sängen, "äro vi hustrur bleka och utmärglade;
hela min slägt sörjer deröfver att jag måste tillgripa en sädan födkrok; med
mycket besvär och sorg samlar jag styfrarna blott för att mannen skall för-
störa dem pä krogarna."

Grof vidskepelse träffas ännu öfveralltiKarelen. Palmsöndagensbuket-
ter upplastas af värdinnornaifähustaket till amuletter. Georgs dag (Jyriu-
päivä) efter gamla stylen utsläppes boskapen för första gängen under de vid-
skepligaste bruk, hvartill det säkalladejulbrödetsutdelande hör. Dä herden
första qvällen hemkommer med hjorden, skall han vattenösas. En fru, som in-
flyttar till ett nytt ställe, far af en välmenande granngumma vid porten en

bukett af 9 slags örter, med tillsägelse att kasta denna först in öfver trö-
skeln och sedan sjelf träda deröfver. Imedicinen användas vanligen O slags
örter på en gäng, helst 3 af hvarje, skilda trollformler dessutom vid hvarje
sjukdomsfall, till och med vid badstugugäng. Man har yttrat den förmodan,
att Tavastlänningen ursprungligen varit (räddyrkare, Karelaren ormdyrkare.
Detta är falskt så vida, att Karelaren haft heliga träd och derjemte äfven
haft ormen, nemligen den svarta (Elätti-kärme, Palvelus-kärme) till husdjur.
Mänga träd ätnjöto helgd. Till deras rötterburos allehanda godbitar. Såsom
nyligen passerade händelser omtalas, att späda barn om tisdagar och fredagar
icke fingo modersmjölken,emedan denna dä måste offras åt trädet. Förstlin-
gen af sin mjölk skulle barnaföderskanditföra. En ung hustru gret deröfver,
att sådant skulle föreståhenne. "Bry dig icke derom," sade enman äthenne;
"gif mig ett qvarter brännvin,sä skall jag fälla trädet.1' Under natten hade
han en dröm, deri han åtråddes frän företaget. Men han fällde trädet, och
se, samma dag sjönk hans hingstiett kärr, andra olyckor tillstötte,hela hans
slägt utdog för denna synd. Iroten af samma träd var en förfärligt stor
groda. Tomtormen matades ännu för en tid sedan allmänt ihvarje karelsk
stuga; ännn är det icke ovanligt att se den på golfvet förtroligt äta frän
samma mjölkkopp som barnet, och icke misstycka om barnet med sin sked
knackar den pä hufvudet och säger: "Du får icke äta sä mycket." Tomt-
ormen hölls imycken vördnad af den generationsom nu afgär. Förstlingen
(meh} af allt sattes för den, och husets lycka ansågs bero pä den. Äfven
giftiga ormar ses stundom uppsticka sina hufvuden mellan de glesa golftil-
jorna och fä sig en örfilaf katten. Fördomaroch skrock äro om dem allmänt
gängse. Den som dödar en orm får 9 synder förlåtne. Den största ormen,
modren till alla andra, är hvit. Om våren hälla ormarna ting tillsammansien
grop, hvarvid en liten rund sten cirkulerar hos hela sällskapet ifrån mun till
mun. Denna sten kallas Kärmen-Käräjä-Kivi och anses af den, som öf-
verkommer en sådan, för en dyrbar amulett. Inga åkommor äro iKarelen
mera föremalför trollkarlamesbemödandenän ormbett. Hvarken mjölk,vat-
ten eller fett ifrån ormens rygg anses tillräckligt, om icke en katsaja eller
tietäjä tillkallas för alt undersöka det ondas ursprung och derefter läsa
trollformler. För att bota en grå orms bett, har trollkarlen kokat spenvarm
mjölk, tagit grytan och gått dermed i sjön, sä djupt att blott lugg och näsa
synts öfver vattenytan, samt hållit grytan med begge händerna öfver hufvu-
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det. Lador fulla med penningar hittas stundom ännu, isynnerhet ikällor,
hvilka fordom höllosihelgd. En fattig Jääskis-bonde gjorde ett sädant fynd,
meu gömde det undan och nkröt blott huru hans döttrar en gäng skulleblifva
rika genom hans dukater. Men en gäng fastnade honom en köttbitihalsen,
hvaraf han dog, utan att kunna yppa hemligheten. Ingen fann sedan hans
skatt, och familjen är ännu i misére. Sådana jordfynd äro i hela Karelen ett
lifligt samtalsämne, derföre att man tid efter annan ser ryska munkar här
göra besök för att upptaga skatter, öfver hvilkas förvanngsställenSolovetskoi
kloster tros hafva noggranna uppgifter. Man kan knappt tvifla derpä, alt en
mängd sådana fynd af långväga främlingar verkeligenblifvit gjorda, hvilka
icke annorlunda kunna förklaras, än att några fordom till Ryssland flyttado
personer sett sig tvungne att nedgräfva i jorden sin förmögenhetoch för sin
själs salighets skull lemnat klostren noggranna uppgifter om stället.

Med skäl anmärker Knorring, att den osäkerhet och det förtryck, som sä
djupt inpräglats iKarelarens ausigte, äfvensom hans håglöshet och brist pä
drift, härröra af de iBära sju århundraden med yttersta stränghet fördakri-
gen, för hvilka han mer än andra varit blottställd. Misstroendet och envis-
heten tillsknfver han *) likaledes ganska naturligt kronobetjeningeus fordna
missbruk och donatariers obilliga fordringar. Salmis-bonden röjer ännu fordna
tidera slafveri isin vanliga helsning (ill en herreman: "Kallisen pää! Mie
tuljin siulle lyömäh otscha" (Dyrbara hufvud! Jag kom att för dig slä min
panna). De våldsamheter, till hvilka man ser Karelaren stundom lata förleda
eig,måste, likasom hans vidskepelser, mest tillskrifvas hans grofva okunnig-
het. Af naturen har han vekt sinnelag, -snabb fattuingsgåfva och mycken
vettgirighet. Man har derföreatt hoppas allt godt för framtiden af de nyli-
gen på några ställen organiserade sockneskolor och länebibliotheker. Karela-
ren skyr inga uppoffringar för en sak, om hvars behöflighet han öfvertygat
sig!; man ser honom gerna uppoffra sista kopeken för egen bildning eller sö-
nemes skolgång. En iParikkala inrättad skola leinnade redan första året
förvänande bevis på bondgossarues framsteg. Desse, som året förut knappt
kände bokstäfverna, hade nu lärt sig räknekonsten, Euklides elementer, Fin-
lands historie och statistik, och de äldre dessutom algebra eaint något af in-
tegral- och differential-kalkyl *").

*) Knorring, Gamla Finland, p. 39
—

41.
*") Suometar 1849, 45.

Vid Gamla Finlands förening med det öfrigaFinland blef södraKarelev
delaktigt af finsk lag, men man bör icke förundra sig deröfver, att Viborgs-
bou icke strax förmådde uppskatta denna ovärderliga förmän,utan hängaf sig
åt en gränslös process-lystnad, förledd af snikne jurister som ditströmmade.
Process-sjukan ärnu i märkbart aftagande,sä att man t. ex.iÄyräpää härad
räknar blott 300 mal, emot förra (iders 8 a 000. Likväl ser man ännu dyra
protokoller lösas för de allraminsta småsaker, såsom för en fordran af 5
strömmingar eller för en kam, hvars värde vittnet anser vara vida mindre än
en kopek, "sä a(t den blott kunde kastas på sophögen."

Karelskan är Kalevalas språk, ehuru idagligt tal icke sä fulla metriska
former förekomma. Vid beröringenmedRyssar hafva sådana ord som solkovo,
en silfverrubel,polttina,halfrubel, riveniekka, tio kopek silfver, vunnit burskap;
eljest har ryskan icke inverkatpä finska ordens organism,utan pä några orter
blott förvandlat t och k till d och g. Största delen af de länta orden äro
med en egen smidighet assimilerade, såsom: supukka, af tjubok, munstycke;
viipuruiekka, vibornij, en slags byäldste; liuhki, slifka, rädda; Olehina,
Olchin; Kosselava, KuschelefF. Detta går för Karelaren lika lä(t, som att af
vauxhall, orangeri, terpentin, gensd'armes bilda: vassali, ansatieri, tipin (aari,
karmasouni. Folkets poetiska sinne har gifvit dess språk en mängd naiva
ordvändningar samt uttryck för artigheter, som annorstädes äro sällsyntare.
När en värdinna skall säga åt sin gäst: får det lof att vara? heter det: su-
vaittenkos? Vid afskedet, som hon småleende söker fördröja med ordspråket:
"Saap' olla menematta, ci viipymättä", säger hon: Sanokaat munia syöneen,
vaikkVfkanoja olisi ollutkaan" (säg, att ni fått ägg, ehuru höns kanske ej
funnits en gäng), och hennes sista ord är: Jumalan kans", farväl. Wiborgs
län är språkförbistringens land. År 1782 gjordes tyskan till kurial-apräket.
Äldre ståndspersoner minnas ännu, huru de måste begagna smygvrår för att
fä tala Bvenska, hvilket farfar och farmor talade. Isednaste tider har tyskan
förlorat sitt monopolium, och man hör ofta i sällskaper finskan, till och med
svenskan, talas lika flytande eoin tyskan, ryskan och franskan.

Af Borgå stifts 16 prosterier höra6 helt och hållet samt Fredrikshamnska
och Willmanstrandska prosterierne till en del till provinsen Karelen med in-
alles 34 socknar, men norra Karelens begge prosterier äro vid sednaste stifts-
reglering förda till det nybildade stiftet Kuopio.Iadministrativt hänseende hör
Karelen (ill tvenne lagsagor och tvenne län samt 4 provincialläkare-distrikter.
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Söderfinne lagsagan innefattade Karelen, tills detta 1578 blef egen lagsaga.
Nu innefattar Wihorgska lagsagan största delen af södra, den Karelska der-
cmot, jemte sin andel af Savolaks, norra Karelen; båda lydaunder Wiborgs
hofrätt. Sex karelska härader samt delar af Kymniene och Jääskis höra till
Wiborgs och trenne till Kuopio län.

Särskildt afseende måste för hvarje socken iKarelen fästas vid donatio-
nerna, som voro af flere slag. Douation?-frälsen blefvo genom Kejs. förord-
ningen af den 25 November 1826 förklarade vara af frälsenatur, med10 års
fardag för nuvarande äboerne. Det kontrakt, som ianledningderaf upprätta-
des emellan douatarien och böndcrnei Taubila, infördes sedermerapä mänga
egendomar. IWiborgs län förblefvoaukloriteterna desamma som under sven-
ska väldet till är 1784 och svenska lagen följdes. Dödsstraffet förvandlades
1754 till kroppsstraff eller försändning till Sibirien. Guvernementskansliet med
provincialkanslier af är 1721 förbyttes 1784 till guvernörsembetemedenkrigs-
eller generalguvernöroch en civilguvernör, hvarjemte flera förändringariju-

risdiktion och administration skedde. Ifrån 17!)6 till föreningenvar Finländ-
ska guvernementet fördeladti 6 landtkommissariater (motsvarande hära-
der), de flesta auktoriteter af år 1784 upplöstes, men lagmans- och härads-
rätter infördes'*ånyo. Länsmän och andra underordnade tjeiisteniä» frän sven-

ska tiden fortforo alltid, jemte staroster, sotmkcr, golover.Ny skattläggning,
redan af Kejsarinnan Katharina 1765 anbefalld, pågår som bäst. Efter före-
ningen är lots- och bakverket den enda auktoritet, som ännu lyderunder Ami-
ralitetskollegiumiPetersburg. Wiborgs' län bar nu äfven en egen ägodel-
ningsrätt och 3 gränsefiskaler.

I.Kymmene härad, finska vikens kustland ifrånNylands gräns,har afKa-
relensocknarnaVederlaks(Virolahti) och Säkjärvi. Den förstnämndehar sitt
finska -namn efter Ester, Virolaiset, som fordom ditflyttade. Bland egendomar
märkas: Miehikkälä donationer, inalles 53 hemman, af hvilKa 23 är 1790
doneradesU Major Olsusieff, 30fyraär derefterht en Lumiau,mensedan löstes
af familjerne Bruun och Goveniua. (Om Pytterlaks 'längre fram). Säkjärvi
blef egen församlingomkring 1535. Teikarsaari eller Flegerö, en ö i yttre
Wiborgska viken midtemot Trångsund och Pulliniemi udde, är en egendom för
sig. Pitkäpaasiär bekant i sjökrigshistorien. Denna klippa af 200 tunne-
lands vidd, hvaraf blott9 tunneland är äng och 7 kappeland åkerjord, bebos
af 150 menniskor.

11. Jääskis härad (hvarom mera längre fram') omfattar soeknarno Jääs-
kis med Kirvusk. och S:t Andrese.Dess öfriga delar räknas tillSavolaks.
Det utgjorde förut en enhet för sig, som sedermera genom traktater blifvit
styckad.

111. Stranda härad är provinsens sydostligaste del, hvars strand i en
halfcirkel framskjuter emot Finska viken. Hit höra socknarna Nykyrka med
Kuolimajärvi kapell, Björkö(Koivisto) och Wiborgs landsförsamling med
Kakkis kapell. Nykyrka har af ålder hört till Äyräpää och omnämnes sä-
som skild socken 1527. Enligt sägen, skall den heligaBrigitla här ägtKauk-
järvi by och någon del af moderkyrkan samt vid nämnde by haft ett bonings-
hus. Nära Talpolaby vid stranden af Kaukjärvi skall hon låtitbj?gga en liten
trädkyrka, som efter henne kallades Piritin kirkko, der ända till 1781 giids-
tjenst hölls tvenne gånger om året, Brigittedagen och någon annan söndag.
Vördnadenhar öfvergått på Kuolimajärvi kapellkyrka, men af det gamla ka-
pellets stock fanns en lada ännu in på sistförflutna decennium. Baron Bri-
vitsch och fröken Bellingshausen innehade ännu 1806 en del af Kuolimajärvi,
som pä viws tid blifvit af Kejsar Paul doneradt. Isednaste tider hafva Pe-
tersburgare valt företrädesvisNykyrka tillsin sommarbostadoch köpt der efc

så stort antal gods, att stränderna omkring det vackra Kaukjärvi likna en
rysk koloni. Här finnes Halila fabrik för tillverkning af berlinerblått (18S3
Sascliigin). Björkö ligger vestligast ihäradet. Öarna Björkö (Suursaari).
Biskopsö (Piisaari ellerKykisaari) Vasikkasaari, Tiurinsaari eller Tuorsaari
(Thorsö) bilda, jemte de mindre och obebodda öarna Petäjänsaari och Suen-
saari, det historiskt märkvärdiga tre mil långa Björkösund. Äldsta kyrkan
fanns pä öii Björkö;1617 blef Björköskild socken. Wiborgs socken är den
äldsta och förnämstaiKarelen. Flera donationsgods finnas här: Saarela
(Steinheil, 1794); Ykspää, invid staden, doneradt 1726 ät Schuvaloff, seda»
tillhörigtOlchin och hans arfvingar.Juustilajoki (Thesleff),Kananoja
(Fieandt),Kiiskilä, Tervajoki,Herttuala, Talis, Äikä m. fl. äro min-
dre egendomarafmerän20,000 Rub.S:rs värde.Ikapellet liggaKirjola talg-
och stearinljusfabrik (Alfthan) ochRokkala spegelfabrik, anlagd af handl.
Lund och sedermera försåldt till kejserliga kabinettet. Här tillverkas spegel-
glas^af alla dimensioner. Ett år 1835 bildadt kärrbruksbolaghar iWiborgg
socken odlat trenne kärr, Nikusen suo, Pekkasen suo och Kilpa suo, det sist-
nämnda af 300 tunnelands vidd.

—
Om Wiborgs sta-d se nedanföre-
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IV. Äyräpää eller Äkräpää burad, socknarne Mohla (Pyhäristi) med
Heinjoki kapell,Kivinebb (Kivennapa), Walkjärvi och Rautus, utgjor-
de, med undantag af Rautus, 1552 en enda socken. Ifrän Mohla, som ännu i
Karl Xl:s tid företrädesviskallades Äyräpää, hafva de öfrige efterhand blif-
vit skilde. Rautus, sydligast emot Lembala och Verolle socknar iIngerman-
land, är beprisad för sin sköna natur, som består af idel runda kullarbevuxna
med löfträn. Hela socknen donerades 1727 ät Gen.Adjut.Lopuchin. En De-
vier erhöll 1743 deraf största delenitrenne gods, Sumpula (32 7/i2 mtl),
Leinikkälä (32>i2 mtl) och Wehmais (32S/16 mtl). Det förstnämnda med
en masugn för tackjern och gjutgods äges nu af Öfverstinnan Anna Fock, det
andra af Gen.Major Friedricszt, det tredje af Gen.Lieutenaut Focks arfvingar.
En fabrikör Eppinger ifrän Petersburg har köpt den sä kallade Vepsatrakten
och blifvit en fader för sina underhafvande. Nöteborgs fred skilde genom
Saajoki Rautus ifrän Walkjärvi, som tillföll Sverige. Walkjärvi består till
största delen af Weikkola eller Walkjärvi frälse med derunder lydande 38
byar af inalles 77'/i2 mtl och donerades 1710 ät Tschernischeff. Gen.Major
Friedricszt köpte det 1842 af Hotrådet Blandov för 91,000 Rub. S:r. Hela
Kivinebb socken gafs 1712 ät Hofmarskalken Schepeleff. Prestgården kallas
här linna (slottet) derföre, att den är byggd pä ett förstördt fäste, hvarest
efter affären 1656 kulor och vapen stundom hittas. PeterIgaf 1710 godsen
Pellilä(76% mtl) och Kyyrölä(91/, mtl) iMohla åt Tschernischeff, som
hit koloniserade de infödde Ryssar, hvilkas efterkommandebebo tre byar och
iHyyrölähafva sin kyrka. Kuusa gods (27Vj mtl), förut tillhörigtättenSkoo
eller Hästesko tillNumlaks, gafs 1726 ät Schuvaloff och köptessedanafKom-
merserådet Olchin jemte de andra Schuvaloffska godsen Yxpää iWiborg,
KavantjärviiS:t Adrese och Kuusa (10 3/4 mtl) i Walkjärvi. Olchinska arf-
vingarne sälde 1837 sina flesta gods ismärre stycken: Heikurila (Lindberg),
Ristseppälä (Grotenfeldt),Kuusa (iMohla,Masaliv) m.fl., och sedanbönderne
iUusikylä, Metsavirkki och Päiväkivi byar af Walkjärvi 1846 äfven fått till-
lösa sig Bina hemman, lärer numera blott Oravaniemi inämnda socken qvar-
stäa osäldt.

V. Kexholms södra härad invid Ladogas strand omfattar Sakkola med
Metsäpirti k., Pykäjärvi,Räisälä med Kaukola k., Kexholms landsför-
samling samt Hiitolamed Illmes och Tjurola kapeller. Om staden Kex-
feolm se nedanföre.

—
VI. Kexholms medledels härad: Kronoborg, Jachim-

vaara och Parikkala.
—

VII. Sordavala härad: Uguniemi, Ruskiala
raed Leppälaks kapell och Sordavala landsförsamling. Här ligger staden
Sordavala vid en vik af Ladoga. Tiden fördess anläggning är okänd, men
sannolikt begyute handeln att kort efter Stolbova freden här söka en neder-
lagsplats. Redan 1629 hade Sordavala privilegium att segla på Sverige, och
som stapelplats för handeln öfver Ladogapä Ryssland synes orten vid medlet
af 1600 talet, då den hörde till Baners förläningar ochräknade magistrat samt
200 borgare, ej varit utan betydenhet. Efter dess sköflingaf fienden1705 ned-
sjönk Sordavala för mer än hundrade är (ill en eländigköping,hvars välstånd
först efter är 1816, dä orten erhölluppstads privilegier, å nyo begynnt stiga.
Folkmängden utgörnu omkring 850 personer; här finnes en ordningsman, en
radman med tvenne bisittare och 65 inskrifne köpmän, af hvilka endast 20här
drifva handel, samtligen pä Petersburg. Ladogas stora fjärdar lifvas af deras
galeaser, och stundom hilför ett ängfartyg lustfärdare frän södern,nyfikna att
betrakta den storartadeklippnatur,eom ger Ladogas norra strand ett så pitto-
reskt behag. — VIII. Salmis härad: Im'pilaks socken med Kidelä ka-
pell, Suistamo, Salmis, en del af Suojärvi med Korpiselkäkapell.
Om sistnämnde fyra härader namnes mera längre, fram (Se, Wuoksi 'och
Ladoga). Häraderna af Kuopio län äro:

IX. Pielisjärvihärad, Karelens nordligastedel, som innefattar sock-
narna Nurmis med Rautavaara bönehus, Pielis ellerPielisjärvi med
Juuka kapell. Pielis socken kallas pä finska vanligast Lieksa efter elfven af
samma namn, som ifrån Repola i ryska Karelen vid socknens kyrka infaller i
det stora Pielisjärvi, omkring hvilken sjöhäradet ligger. Hela häradet hörde
till det grefskap, som Per Brahe erhöll1650.

X. Ilomants härad är medlersta delen af öfre Karelen emot ryska
gränsen och består af socknarna 11oman ts ,(Iljamants) med Eno kapell,
en del af Suojärvi, Tohmajärvi med Kih telysvaara kapell samt
Pälkjärvi. Ilomants har iHerajoki ett^kopparverk (Snettkoff). Socknens
grekiske Finnar hafva" tvenne bönehus (tjusovna) iKovero och Melaselkä.
Koita a är bekant för sin goda muikrom. Denna sockens vatten utfalla mest
iPielis elf, som äfven kallas Enojoki, Tohmajärvivattnen genom Jänis-
järvi ejö till Ladoga. De förenade sjöarnaS arvinkioch Jakojärvi ut-
föllo om sommaren 1743 mycket hastigt derigenom, att bonden Nuutineu ge-
nomgräfde en jordvall. Dåvarande prosten iTohmajärvi tog mannen med sig
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tlllStockholm, der liksens ständer icke allenast tilldelade honom alla tilland-
ningarua, utan äfven begäfvade honom med 3000 daler k:mt. Nämnde sjöar
äro nu de yppigaste ängar, och man åker beqvämt en hel mils sträcka långs
bottnen af Sarvinki, hvarest Enoboerne fordom utlade nät och krokar.

XI. Liebelits kärad, med socknarna Kaavi, Libelita (Liperi)
med Kontiolahti kapell och Palvijarvibönehus,K ides (KUeen pi-
taja) med Brakyla kapell samt Kesä läks, är norra Karelens vestra del
emot Savolaks. ITaipaleby af Libelits hafva grekiske Finnarne eg-en kyrka.
Norra fjärden af det stora Orivesi omfattas af samma Libelits, hvars bästa
del bestar af en mot söderutskjutande halfö, som slutar med Tutjmnemi udde
midtemotBrakyla. Här bor en af de rikaste finske magnater iKarelen, bon-
den Hirvonen.

Inom Kontiolahtikapellgebit ligger den nyanlagda staden Joensuu vid
det ställe, der Pielis elf ifrån Pielisjärvi utfaller iPyhäselkä fjärd af Orivesi.
Redan för längre tid sedan furmos iJoeusuu by en mängd publika verk, ett
kronomagazin, ett varf, ett kronobränneri, och imilitäriskt hänseende ansågs
orten för den tjenligaste till en place d'armes för Karelen. För underlättande
af de nordligaste Karelarenes handel på Joensuu hafva genom strömrensningar
elfvens många forsar blifvit gjorda farbara. Ännu är staden en blomma som
håller på att utveckla sina förstablad, men utvecklingen skall säkert få ra-
skare fart genom Sairna kanal. Flera tomter äro redan bebyggda och publika
verk hit förlagda. Öfre Karelens postkontor inrättades försti Tohmajärvi,
flyttades 1763 till Libelits, återflyttades 12 är derefter till Tohmajärvi och
andteligen, äfven för andra gången, äter till Libelits.

Karelens minnen.
1.Krigsminnen.äro till det mesta krigiska och blodiga; kulturens hågkomster jemförelsevis

sparsamare. Forntida gränsfejder voro förfärligtödeläggande, och dock upp-
kommo de ofta af de obetydligaste anledningar. Krönikan berättar ganska
naivt, att en rysk furste gick ut att berga torrhö och, likasompå skämt, gjor-
de tillika ett sköflingstäg*). Både före och efter den regulierakrigstjensteus
införandeiKarelen under Pehr Brahes tid företogopartigångare mer ellermin-
dre lyckliga ströftåg vid gränserna. Under 1656 års krig utmärkte sig Paavo

*) Akiander, utdrag af ryska krönikor, p. 151.

Lyylikäinen, en veteran från 30-åriga kriget. 1det så kallade Miet tilän
sota nedgjorde han i spetsen för bönder och drengar ett parti grekiske Ka-
relare, som utgått pä plundring. Ilufvudaffären utkämpades under Gustaf Ad.
Léwenhaupts befäl i AViborgs län. Emedan det mesta reguliera krigsfolket
var med konungen iPolen, deltogo bland andra, 13Wiborgs gymnasister,dels
som officerare, dels som soldater, i tvenne kampagner. Sädana fänrikar voro
en SimonKähärä och Klemens Tiuremäkiensis. Under samma krigs-kampag-
ne d. 6— 16 Juli fäktade de lyckligt vid Rautus kyrka och drefvo fienden pä
flykten. Man visar ännu stället der fienden upprifvit en bro för att undkom-
ma. Pontus de la Gardie och hans son Jakob lefva ännu ifolkets,minne för
sina krigsbedrifler, den förre under namn af Jalo herra Jaakko Puntus,
den sednare under namn af Laiska Jaako. Ar 1590, dä vintern afskar för
Svenskarue kommunikationen med Est- och Liffland samt Ryssarne fingo öf-
verhand, gjorde desse ett infalliFinland. Dä församlade sig Jääskis och
Ayräpää boeine till COO man, alla goda skidlöpare, anfölloiden djupa snön
den öfverlägsne fienden och tillfogade honom ett, som berättelsen uttrycker
sig, "otroligt nederlag." IKarl KILs krig inlades fiere prof pä mod och rå-
dighet med små hjelpmedel. J. H. Fieandt, densamme som 1711 med 34
man förstördeMoola skansar och sluteligen blef fången först vid Storkyro
och derpä iKajana, hade bevistat inalles 20 fälttåg. Dä allmän rådlöshet
inträdde efter Wiborgs öfvergäng den 10 Juni 1710, spelade Major Luukko-
nen med sina finska frikompanier en stor role. Han var en djerf och försla-
gen bonde, som, tillika med sina kaptener Långström och Kivekäs, hade egna
kompanier af goda skyttar, väl beridne och väl bekante med de minsta stigar
öfver berg och skogar, samt tillfogade fienden, i synnerhet efter infallet 1713,
stor skada. En gäng, då Luukkonen och Långström voro ute att kunskapa
åt Wiborgska sidan, hade de missödet att begge af Ryssarne uppsnappas och
föras till Petersburg. Processen med dem blef kort, Luukkonen isina bonde-
kläder fick repet om halsen och skulle genasthängas. Men till sin lyckahade
han ibarmfickan sin majorsfullmakt, vid hvars uppvisandeTsaren ändradebe-
slut och försände dem begge säsom officerare tillMoskwa, för att der hällas
under sträng bevakning. De förslagne kämparne förskaffade sig tillfälle att
rymma och voro tre veckor efter tillfångatagandet åter hemma ispetsen för
sina män. När Tsaren kort derpä spisade middag pä en herregård emellan
Wiborg och Petersburg, öfverraskades han af Luukkonen och undgick med
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möda fångenskapen. Desse suapphanar fortsatte småkriget, tills hela Finland
af Kyssarne blef inkräktadt. Deras flesta äfventyrliga bedrifter äro med dem
sjelfve dödaoch begrafna. Långström med sitt kompani åtföljde svenska ar-
mén till Vesterbotten och stupade mot Norrmännen 1718. Han skall hafva
blifvit adlad med namnet Långsvärd, Kivekäs med namnet Käkis-rudd. Af
Kivekäs qvarstär i sagans dunkla minne det kollektiva namnet Kivekkäat,
hvilka man tror hafva egt mer än mensklig förmåga. Sannolikt uppkom nam-
net deraf, att de ibrist på amunition begagnadestenar.

Ingen partigångareär mera ryktbarän Löfving,hvilken, likasom Fieandt,
tillhörbåde Karl XII:s och 1741 ars krigshistorie. Han var outtröttlig-samt i
högsta grad snabb och rådig både till lauds och sjöss. Än hade han hemlig
audiens hos konungen iSkåne, än trängde han sig förklädd midtibland fien-
derneiÄbo och utspionerade deras ställning, än var han äter bland utposter-
ne i Wiborgs län, gjorde byte och tog fångar. Det enda obetydligabyte, som
idet sednare kriget vanns, var "Löfvings förtjänst. Det ömkeliga fälttåget
skulle sannolikt tagit en helt annan vändning, om den erfarne Löfvings råd
blifvit antaget. Den 22 November nämnde år, några dagar innan Kejsarinnan
Elisabeth uppsteg pä thronen, begärde Löfving af General en Chef 2000 man
frivillige och lofvade under höstmörkret utan förlust bestiga Wiborgs vallar
samt lefverera fästningen igeneralens händer. Buddenbrock, som förmådde
allt hos Lewenhaupt och hvars broder var kommendant i Wiborg, afböjde,
"till svenska arméns stora missnöje," detta förslag. Sedan- Ryssarne den 28
Febr. följandeär uppsagt stilleståndet, rådde iFredrikshamn den största ore-
da. Alla innevånare flyktade ur staden, och dock visste ingen oirj fienden var
ianmarsch eller ej. Under allt detta var Löfving allena vaksam, endast han
inkom med rapporter. Den 5 Mars gaf den ärlige krigaren öfveibefälhafvaren
en skarp förebråelse för hans håglöshet, men försvann med detsamma. Tre
veckor derefter fick man veta i högqvarteret,att Löfving satt iTavastehus
fängslad till händer och fötter, underdet Leweuhauptnesligt retirerade.

—
Ra-

skare betedde sig böuderne i öfreKarelen. De uppsatte militär-korpser och
valde ibland sig de dugligaste till befäl. Sallineu var deras general, han
hade tilladjutant en Simanainen, och kapten var Haapanainen. —

Bland de
minnesvärdaste händelser under 1788 ära krig, som Finnarne kalla kolmevuo-
tinen aota, är

2. SjöslagetiWiborgska viken.

Den 30 April 1790 lyftade Svenska örlogsflottan, bestående af 23 linie-
skepp, 12 fregatter, 3 kuttrar och 10 mindre fartyg, iKarlskrona ankar under
Hertigens af Södermanland befäl. Den 13 Maj afseglade ytterligare 2 linie-
skepp, en fregatt och 2 kutterbriggar. Flottan kom till Revals redd den 12
Maj och hade god utsigt att taga eller förstöraden här förlagdafiendtliga
esliadern, bestående af 11 linieskepp och 5 fregatter,men detta misslyckades
i anseende till vidriga vindar. Den 15 vann skärgårdsflottan under konungens
eget befäl en mindre seger vid Fredrikshamn. Härefter beslöt konungen an-
falla Wiborg till lands och sjöss. Skärgårdsflottan lopp ut från Svensksund
och ankrade den 2 JuniiBjörkösund vid Biskopsö. Stora flottan kom den
31 Maj pä höjden af Pitkäpaasi och tycktes attackera Kronstadtska eskadern,
som den 1Juni lopp ut från Kronstadt under amiral Kruses befäl. Efter en
liflig, men ej afgörandekanonad den 3, förföljdesvenska flottan sin motstån-
dare hela dagen den 4. Dagen derpä koin Revalska flottan i sigte, i afsigt
att förena sig med den Kronstadtska, men följdes,hela dagen af svenska
eskadern, tills en uppkommen mist gjorde slut pä manövrerna. Svenska flot-
tan önskade batalj, för att slå de båda fiendtliga flottorna hvar för sig. Den
Kronstadtska eskadern äter följde efter den svenska, för att få den emellan
tvenne eldar. Då ankom den 6 Juni konungens adjutant öfverste Sidney Smith
med ordres, att örlogsflottauskulle segla till inloppet af Wiborgska viken, för
att beskydda skärgårdsflottans operationer derstädes. Örlogsflottau vände om
och tog sin ställningiden vik, som isöderbegränsas afWiborgs och Björkö
socknar, inorr af Vederlaks, Säkjärvi och Wiborgs socknar samt iöstersträcker
sig till den inre Wiborgska vikens inlopp, Trångsund, ivester tillKrosserorts
udde. Den räknade här 21 liuieskepp samt 12 större och mindre fregatter och
stöddesin veustra flygelpä Biskopsö, hvarifrånden emellan grunden utsträckte
sig till andra sidan af viken norr om Krosserorts udde, der 4 skepp formerade
högra flygeln. Visserligen blokerades WiborgsKa viken härigenom och skär-
gårdsflottan betäcktes, men Reralska och Kronstadtska eskadrarna fingo sam-
ma dag obehindradt förena sig. Ifrån detta ögonblicket hade ryska flottan
offensiven, den svenska defensiven. Den sednare var instängd, så att endast
den 5 och 6 någon förstärkning till skärgårdsflottan kunde anlända. Men den
7 ladu den ryska sig framför den svenska sålunda, att 18 linieskepp, hvar-
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ibland 8 tredäckare, samt6 fregatter voro emot svenska hufvudstyrkan, 5 linie-
skepp emot venstra och 4 emot högra flygeln, hvilka sedermera förstärklea
med 5 fregatter och alldeles tillstängde farleden för Svenskarne. Till offensiv
gjorde Svenskarne blott vanmäktiga försök. Skärgårdsflottan anföll den 14
och följande dagar, understödd af slora eskadern och landstigningstrupper,
Trängsund ifrän tre sidor pä en gäng, för att forcera inloppet till Wiborgs
stad, men detta var vid hufvudpasset befästadt med tvenne rader förskansnin-
gar,hade pä begge flankerna, åt Uuransaari och Koivusaari, starka batterier
samt stängdes dessutom af pråmar och andra fartyg, sä att planen misslycka-
des och svenska flottan måste den 18 draga sig tillbaka, helst den hvarje
ögonblick hade att frukta allmän attack af stora ryska flottan, hvilken den 16
ytterligare förstärktes med 5 linieskepp. Genom en den 19 anländ förstärk-
ning af 46 galerer och kajker blef äfven ryska skärgårdsflottan öfverläg-
sen den svenska och delade sig itvenne divisioner, hvaraf den ena gick till
Krosserort, den andra hotade Svenskarne ifrän södra inloppet tillBjörkösund.

Den 27 ankom rapport, att öfverstelöjtnantCronstedt låg med den vänlade
förstärkningen af Stralsunds och Norrbottens skärgärdsflotta vid Svensksund,
men hans försökden 1Juli att förena sig med den öfriga flottan aflopp med
en liten förlust vid Pitkäpaasi. Under de fyra veckor Svenskarne voro in-
stängde, börjadealla fälla modetisamma män som fiendens hopp stegrades.
De tappraste män yttrade högt, att "den som fört dem in, också mätte föra
dem ut igen." Gustaf 111 insåg sjelf sitt misstag och valde sluteligen för be-
frielsen den enda utväg som fanns och som öfverensstämde med hans ridder-
liga sinne, nemligenatt slå sig igenom, om ock med förlust. När vinden den
2Juli sprangöfver till ostlig, uppgjordes dertill följandeplan. Öfverstelöjtnant

Törnings,kaptenerne Tolls, Jönssons och Brummers kanonslupsdivisioner samt
kapten Härds mörsarebarkasser skulle idagningen följandemorgon gä igenom
Tiurinsaari sund och på en gång ifrän tvenne sidor anfalla de 5 T5Tska linie-
skepp, som lago nära landet midtemot venstra flygeln, och genom denna di-
version förvilla fienden, hvilket äfven lärer haft den beräknade verkan. Kron-
stadtska skärgårdsflottan, bestående af 16 k 18 större och 50 mindre fartyg
under Prinsens af Nassau befäl, gjorde redan samma dag ifrän södra sidan af
Björkösund attack pä den svenska, men afslogs med den framgång, att en,

af dess tremastare råkade ibrand och flögiluften. Den 3 Juli kl. V28 f. m.
gick svenska flottan till segela, för att forcera fiendens venstra flygel emellan

Krosserort och Salförsgrundet, som försvaradesaf 5 linieskepp, 5 fregatter
och ett batteripå udden vid Krosserort. Ibland de främste voro hämeenmaa
Styrbjörn, förd af Stedingk, 4 linieskepp och Malmborgs kanonslupsdivision.
Hämeenmaa understöddes af turunmaa Norden och tvenne uadenmaa. Alla
öfriga passerade efterhand fiendens oafbrutna eld. Konungen sjelf lät ro sig
midt uti kulregnet. LinieskeppenFinland,Hedvig Elisabeth Charlotta, Enig-
heten, Ömheten, Lovisa Ulrika samt fregatterne Uppland och Jaroslav stötte
pä grund. Enigheten och fregatten Zémire, eom voro beordrade att betäcka
skärgårdsflottan, blefvo antända af tvenne Svenskames egna bräouare och
flögoi luften, hvilket hade den dubbla följd, att ännu flera svenska fartyg,
som idet trånga farvattnet skulle undvika de brinnande fartygen och vraken,
höllo för långt undan, missledde af falska prickar och stöttepä grund. Fien-
den sjelf tycktes länge villrådig, sä att han lät halfva svenska flottanpassera,
innan han lyftade ankar för att understödjasin venstra flygel. Inom tre och
en half timme hade de flesta galerernepasserat eldgapet och togo kosan åt
Vidskär, hvarpä de den 4 och 5 om morgonen förenade sig med Oronstedts
eskader iSvensksund. Fyra af dem blefvo under flykten tagne vid Pitkäpaasi
af de fyra der stationerade större fiendtliga fartygen. Inalles förlorade skär-
gårdsflottan 7 galerer,4 kanonslupar,7 jollar samt åtskilliga transportfartyg,
39 man döde och 47 blesserade. Örlogsflottan tog kosan åt Högland, förföljd
af fienden under en ständigt tilltagande storm. Skeppet Sophia Magdalena,
hvars tackling var skadad, måste samma qväll efter ett tappert försvar gifva
sig, och samma öde hade Rättvisan utanför Mjölö. Med 14 linieskepp och 9
fregatter inlopp den illa tilltygade svenska flottan till Sveaborgs redd. Fem
dagar derefter vann svenska skärgårdsflottan den stora segern vid Svensksund.

Bland de mänga berättelserna om Stedingk och befrielsen ifrän Wiborg-
ska viken är följande lika trovärdig som mången annan *). Sedan vindenvändt
sig till ostlig, skickades en brännare emot de iden trånga farleden liggande
ryska skeppen. Ryssarne lemnade denna fri passage. Efter brännaren följde
Stedingks farlyg Styrbjörnoch sköt glödgadekulor till höger och venster på
de fiendtliga skeppen. Men bäst det var, stötteStyrbjörnpä, och allmänbe-
störtning uppstod om bord. "Gossar, sade befälhafvaren, vi äro förlorade".
"Å nej," svaras ur hopen, "kommendera bara: alla man iförn! det är aktern

*) Meddelad af Stud. Edv. Avellan.



som sitter på." Det kommenderades så; Styrbjörnblef flott, och hela sven-
ska flottan följdeidess spår. Hvem hvar det som idet afgörandeögonblic-
ket gaf det goda rådet? Mannen hette Henrik Fågel, föddiAhlais by af
Ulfsby socken. När konungen en vecka derefter höll mönstring, framropade
adjutanten matrosen Fågel. Denne framträdde och belönades med en medalj

och en penningesumma. Fågel lefver ej mera, men ännu lefvande personer
minnas huru han, hvarje gång han omtalade händelsen, alltid tillade: "När vi
sutto pä och fiendens kanoner dundrade kring våra öron, dä var jagicke rädd;
men dä jagkallades ur ledet att träda inför konungen, då betogs jagaf fruk-
tan och darrade sä, att jag hade svårt att skyldra. Skulle någon hafva be-
skyllt mig för något brott emot fosterland och konung? var den tanke som
kom blodet att stelna i mina ådror.

3. Bojaren.

En Bojar (Pajari) rådde öfver hela Karelen och plägade allmogenpä allt
upptänkeligt sätt. Han lät ro sig uppför forsar och fjärdar och seglade med
förlig vind samma väg tillbaka, blott för att ytterligare möda folket med ny
rodd och förlusta sig åt deras anletes svett. Äkta sängens första vatt hade
han tillvallat sig. Sådana våldsamheter åstadkommo en allmän resning emot
bojaren. När han fick kunskap derom, satte han sig på sin guldsadlade häst
och flydde undan. Men vid Syrjäsalmi sund iKides nära Kesälaks sockens
gräns upphanns han af bönderne, hvilka samlat sig sä talrikt, att när en hvar
tog en sten och kastade pä honom, blef han sittande pä hästen, med ens be-
grafven under stenhögen. Den som passerar stället, halfannan yerst från all-
männa karelska vägen utåt Kesälaksvägen,måste kasta en sten på högen,sä
framt han villundgå hufvudvärk, och emedan ingen lärer försummat att med
sin skärf bidraga till högensökande, kan man icke undra deröfver att denna
vuxit till en kon af 30 a 40 alnars bas. Enligt en annan uppgift är samma
tradition fästad vid Pajarinsaari holmeiPyhäjärvi vid farledenemellanPuhois
och Ristilahti. Bland denne bojars öfvermodiga handlingar namnes, att han
brukade rida inikyrkan pä sin hvita häst. När han förföljdesaf allmogen,
simmade han på hästryggen öfver till nämnde holme och stenades der till döds
pä sätt nämndt är.

—
Iöfre Karelen tillskrifver man väldsgerningarna en

Aflecht, som skulle haft socknarne Nurmis, Pielis, Ilomants, Tohmajärvi m. m.

under sig och bott vid Pielis kyrka, der nägon koja eller grushög ännu nyli-
gen kallades Ahlekin huone eller maja.

4. Paul Juusten.

Ehuru ryska krönikanberättar, att deras prester redan 12-27 döpt Kare-
lare, är 'det likväl osäkert om någon, åtminstone i Wiborgska trakten döpt
och kristnat, förränbiskop Peder iVesteräs dit anlände i sällskapmed Torkel
Kuutsson 1293. Magnus Smek umgicks 1361 med planen att. gifva Wiborg en
särskild bi«kop, men den gick under hela katholska (idehvarfvet icke i verk-
ställighet. Reformationstiden har deremot att uppvisa en läng rad af biskopar,
hvilka i Wiborg styrde Finlands andra, eller östra stift. Ifrån 1617 lydde de
eröfrade provinserna Kexholms län och Ingermanland nägon tid underbiskopen
iWiborg, tills sistnämnde provins fick en egen superintendent. David Lund
blef 1705 Wiborgs sista biskop, Paul Juasten 1554, den förste.Juusten här-
stammade frän godset Juustila iWiborgs socken, hvarefter familjen tog sitt
namn, och var född i Wiborgs stad; prestvigdes i Åbo 1540 och var derpä i
tvenne är skollärare i Wiborg. Biskop Skytte fann hos mannen mindrevanliga
anlagoch sände honom 1543 till Wittenberg, der han i tre år afhördeLuther,
Melanchtou m. fl. samt 1547 under hemresanandra lärdemän iRostock ochKö-
nigsberg.Hemkommen som philosophie magister och höglärd theolog, fick han
af konung Gustaf Istrax till underhåll prsebenda clericorum i Åbo och blef
året derpå rector schol» derstädes. Dä en särskild biskopsstol uppsattes iWi-
borg 1554, kallades Juusten att intaga densamma, förenandedermed 1563 äf-
ven Åbo biskopsdöme. Samma år fick Wiborg likväliCanutus Johannis åter
sin egen biskop, men Juusten förblef biskop iÅbo. År 1569 sändes Juusten,
jemte andra, af Kon. Johan 111 pä en legation till Storfursten Ivan Vasiljc-
vitsch, der han i tre års tid hölls fängslig och förlorade sin helsa. Lösgifven
1572, återkom han svag till Åbo, der han dog den 22 Augusti 1576 och be-
grofs idomkyrkan. Under sitt fängelse iMoskva sammauskrefhan en "Ana-
lys öfver årets predikotexter," dedicerad till pastorer, komministrar och öfrige
prester iFinland. Denna förvarades före branden iUniversitetets bibliothek.
Porthan utgaf 1775 hans berättelse om beskickningen till Ryssland, hvilken
icke läses utan nöje. En finsk kateches af Juusten trycktes 1774 och hans
finska handbok aret derpä. Men berömdast är han såsom författare (ill Krö-
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nikan öfver finska biskoparne,hvilken utgafs ochkommenterades afNet-
telbladt [1728) och Scarin, men sednast åren 1780—1799 af Porthan disputa-
lionsvis i en ny granskad upplaga med anmärkningar och en särskild doku-
mentsamling', i hvilketnya skick den utgör grundvalen för allt det somiFin-
lands äldre historie är skrifvet. Juustens förhandlingarvid prestmöteti Åbo
1573 berömmas af Porthan. Kort efter ryska beskickningen blef han af sin
konung- adlad och derjetate begHfvad med nägra gods. Ätten utdog snart pä
svärdssidan, men hans dottersson, borgmästarenCroel i Wiborg, tilläts 1653
upptaga hans vapen under namn af Rosencroel.

5. Adam Wilke.

Adam Wilke tillhörpä en gäng bonde- och borgareståndet och framvi-
sar isin karakter en skön föreningaf det förras Härdlösa redlighet och hug-
fullhet samt det sednares drift och insigter. Som barn gick han i Lensu by
af Lappvesi socken med hemgårdens vall, men sattes för sittgodahufvud1811
vid 12 års älder i Willmanstrands, och tvenne år derefter i Wiborgs skola,
den han likväl för medellöshetsnart lemnade och ingick pä huset Hackmans
handelskontor. Vid handeln förflöthans öfriga lifstid tyst säsom den lugna
bäcken i dalen. Hans skolrektor hade, efter den tidens sed, ansett hans ärfda
namn Kiiski, pä svenska: girs, säsom mindre passande och gifvit honom ett
nytt, taget efter socknetrakten (Vilkjärven kulma), der hembyn låg. Det nya
namnet bar han, men utan den fåfänga, som plägar åtfölja sädana namnförän-
dringar. Sina ärfda anlag för runopoesi odlade han äfven som handlande och
författade ibland annat en runa full af värma, när ångfartyget Ilmarinen för-
sta gängen plöjde vägen. Wilke var en bland de 14 stiflarene af Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura iWiborg. Vid sin död den 28 Mars 1847 gjorde han en
testamentarisk disposition, hvarigenom han åt nämnde sällskap öfverlemnade
hela sin- förmögenhet, öfver 11,000 Rubel Silfver, hvaraf intresset skulle
användas till en folkskola i Wiborgs, Lappvesi eller någon annan tillgränsan-

de socken, der ibland andra kunskapsgrenar äfven jordbruk skulle läras pä
finska språket. Anspråkslöst yttrar han deri tillika,att som han ansåg sina
tillgångar för smä, skulle hvarje Finne gifva ytterligare bidrag till företaget,
för att befordra modersmålet och fäderneslandets väl. Fastän han sjelf önska-
de blifva glömd, "emedan den intet är som sår eller"den som vattnar, utan

den som vexten gifver," uppreste hans vänner ät honom en vacker grafvärd.
Men den tidsenliga inrättning han framkallat skall ännu bättre bevara hans
minne.

Lokala detaljer.

57. Granitbrottet iPytterlaks.

Ifrån finska viken inskjuter mot norr iVederlaks socken en liten vik,
kallad Vironlahti,Estemes vik, omgifven af granitberg. Här fann PeterIdet
lämpligast att bryta sten till kyrkorna, kanalerna, bryggorna m. ni. uti sitt
nya Petersburg, och bergen taga ännu icke slut, ehuru man ihalftannat se-
kel fortfarit att beskatta dem. Stenen brytes pä åtskilliga ställen isocknen,
men mest pä ömse sidor om Vironmäki backe vid nämnde vik. Denna granit
är grofkornig och består företrädesvis af mörk, köttrödfältspat, en mindre
mängd gra qvarz samt ännu mindre brun glimmer, som ienskilda väl utbil-
dade taflor blott här och der är insprängd. De ofantliga block, som här
ulkilas och sprängas, transporteras mest pä fartyg tillPetersburg. En temli-
gen hög öfvervattens klippa ostsydost om holmen Lilla Fiskaren tillkom 1847
derigenom att ett sådant fartyg förliste; vraket ligger litet vestligare vid
Stora Fiskaren. Den stora mängd 55 fot höga pelare man ser pä Isaaks kyr-
kans trenne sidor itre dubbelrader, äro troligen alfa från Pytterlaks och haf-
va råhuggne kostat 20,000 Rub. B. A. Men störst, praktfullast och rykt-
barast bland alla här utkilade stenblock är Kejsar Alexanders obelisk på
platsen utanför vinterpalatset. Sjelfva obeliskenhäller52 alnar ilängd och 3%
i diameter, foten närmare11alnar iqvadrat; 8 mindre stenar hafva 8 a9 alnar
i längd, 2ä 3 alnar ibredd. Till en del fördenskull byggdes en ny brygga,
som kostade 50,000 Rub., och 275 menniskor, mest Ryssar, arbetadei18 må-
nader åren 1830 och 1831 blott pä sjelfva obelisken. Huggningskostnadenupp-
gick till inalles361,000Rub., frakten till Petersburg till175,000 Rub.och sam-
teiiga kostnaderna till 585,000 Rub. B. A. Ett praktverk i folio utgafs med
planchcr öfver monumentet samt alla de mekaniska apparater som måste an-
vändas för dess uppresande. — På vestra sidan om samma vik ligger Pytter-
laks gästgifveri, som genom kronobyggnaderna har utseende af en kasern.
Den 27 Maj 1790 föreföllhär en affär. En division af den åt Wiborg afseg-
lande svenska flottan med 200 man under kapten Brummers befäl landstegvid
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Pytterlaks, sprängde eller förnaglade K) 36-pundige kanoner, uppbrände en
kasern och ett par inaga/.iner, hvilka forsvarades af 150 man, samt afseglade
strax derefter.

58, 59. Puhois, Suorlaks.

Imer än ett hälft sekel har man föreslagit anläggningen af en stadi
Öfre Karelen. Puhois i Kides socken var ett af de föreslagna ställena, på
grund af sitt fördelaktigaläge pä näset emellan Orivesi och Pyhäjärvi, der
den sednare genom en 100 fammar läng fors med ungefär 12 fota fallutgjuter
sig iden förra.På Puhois hölls förut en af hela upplandets allmoge och män-
ga ryska handlande besöktmarknad, gynnad af ortens vidsträckta och ypper-
liga sjökommunikationer. Men det är egenteligen det förmänliga läget för
transitohandeln mellan upplandet och Ladoga,som gifvit Puhois betydenhet.
Bätar, lastade med viktualier, dragas öfver Puhoislandet öfver till Pyhäjärvis
strand och fortsätta längs denna smala sjö sin väg ända till Ännikänniemi i
Uukuniemi socken, hvarifrän 3 mils landtransport vidtager antingen ät öster
till Sordavala eller ät söder till Jachimvaara. Vid Puhois lastas större lodjor
till brädden med trädvaror och bogseras j% mil tillNäsö,ett täckt ställe vid
Pyhäjärvi, hvarifrän större fartyg transportera varan tillRistilahtiiUukuniemi.
Denna väg är och förblir för Karelaren den ginaste, men Savolaksarne få nä-
got kortare väg om en kanalled öppnas mellan Orivesi och Puruvesi. Genom
strömrensning iPuhois fors aren 1829— 1839 fälldes Pyhäjärvis vattenyta, i
afsigt att derigenom vinna kärrodlingar. Denna sjös % mil vestligare utlopp,
Hiiskoski, torkade med detsamma, sä att dess strömfåra för en qvarns skull
måste fördjupas. Planchen är tecknad ifrån taket af karaktersbyggnadenoch
lemnar åt nordvest en vacker utsigt öfver holmarne iKokonselkä, den syd-
ostligaste fjärden af Orivesi. Trädgärden består af lindar, lönnar,hassel,
äppel- och körsbärsträd;en lärkträdspark är anlagdpä Koivikko hemman nära
derintill. Iforsen finnes en qvarn samt en såg af stor betydenhet. För he-
qvämare brädtransport byggdes här 1840 ifrån Orivesis strand till den af
Strömrensningskorpsenbyggda kanalen en 100 famnar läng jernväg, denför-
sta iFinland. Äfven uti Finlands ängfartygsrörelseförtjenarPuhois ihågkom-
mas, emedan landets första ångfartyg, den Hrr Hackman & Komp. samt
Arppe tillhörige Ilmarinen om 30 hästars kraft, sommaren 1833 här gick af
stapeln. Det upptimrades af en Österbottning, dess machineri var beställdt i

Petersburg. Sedan machinerietblifvit uppställdt af Engelsmannen Reed, fann
man snart inhemska machinister dertill, den ene en smed, Nousinen, den
andre en skräddare vid namn Rouvinen, som lemnade sax och pryl, för att
hastigt inöfvas till sitt nya yrke. Ilmarinen gjorde turer emellan Joensuu och
Willmansfrand samt slutade1844 sin elfvaåriga verksamhet äfvenledes iPu-
hois. De farkoster, som ännu för 30 år sedan brukades iKarelens farvatten,
voro små och eländiga, men pä Puhois varf byggdes 1829 tvenue de första
större lodjor.

Vid det ställe, der Kides kyrkoväg skiljer sig ifrån norra vägen ät Bra-
kyla, ligger Suorlaks,som äfven kallas Suurlåhen kartano och Sophie-
lund. Afständet frän Puhois är blott en mil och öfver samma fjärd har man
här samma leende utsigter. Godset har iflere generationer ägts af familjen
Arppe, hvars förfäder ägt Tuorela rusthåll iPiikkis. Israel Arppe Ijenade så-
som fänrik under Karl XII, fick för sina i norska fälttåget erhållna blessyrer
afsked med löjtnants fullmakt 1721 och dog pä Suorlaks.

60. Wiborg.

Wiborg, Finlands tredje stadoch tillålderKarelens första, ligger vid finska
vikens nordostligaste hörn, Wiborgska viken. Denna vik räknas vanligen
frän Trångsund CUiiransalmi), ett smalt inlopp mellan Uuransaari och Ravan-
saari, hvarifrän viken förbi åtskilliga holmar, en med ett batteri, sträcker sig
12 verst mot norr till trenne sund, af hvilka de veslligarc vid Hietala och
Kivisilta omfatta holmen Sorvaliusaari, stadens begrafningsplats, den östliga-
ste deremot omfattar Wiborgs gamla fästning med sjelfva staden pä högra
sidan. Mellan detta sund och den nämnda Kivisilta leden ligger en 3 verst
läng och bred holme: Monrepos. Utsigten är på planchen tagen frän norra
sidan, som mellan staden och Revonhäntä udde sköljes af Salakkalahti vik,
hvilket vatten under namn af Suomenvedenpohja fortsattes 7 verst tillLavola,
hvarest en 25 verst lång, men ofarbar, naturlig kanalledifrån Vuoksi vid Lem-
passas iS:t Andre» förenar sig med finska viken och den andra, Saima ka-
nals 57 verst länga linie, frän de öfresjöarna leder ut till Juustila.

Wiborg har således ett förmånligt läge; afständet ifrån Petersburg är U
mil, ifrån Helsingfors 28. Under sin tillvaro af fem och ett hälft ärhundradc-
har denna stad varit underkastad flera skiften och räknar flera minnen än nä-
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gen annan iFinland,kanske med undantag af Åbo; men emot ingenler fram-
tiden mera hoppfull än för Wiborg. Saima kanal har sin yttersta mynning vid
den punkt, der man ser bron vidrörastaden. Hit skall frän och med 1854 all
export från Savolaks och Karelen flöda och göra epok i den lyckliga stadens
historia. Handeln ärfde Wiborg af det närbelägna Björköoch erhöll 1403 af
Erik XIII stadsrätt. Nya privilegier utfärdades flere gånger af följande re-
genter. Efter Novgorods och Pleskovs fall skulle Wiborg säkert dragit han-
deln till sig, derest icke okloka handelsätgärder nedtryckt densamma, för-
nämligast derigenom,att regering-en öfverlät tjäruhandeln, stadens förnämsta
export, ät ett handelskompani samt framför andra städer gynnade Sandhamn
(Helsingfors). Först den 11 Oktober 1810 återfick Wiborg sin stapelstadsrätf.
Under Karl Xl:s eljest lyckliga regering räknade staden blott 150 familjer, af
hvilka knappt 30 kunde betala sina utskylder. År 1812 var folkmängden 2893
personer och har nu stigit till 4966 mantalsskrifne och 432 å pass vistande
personer, utom 2000 man militär. Till följe af 1788 års krigsolyckor hade
Wiborg 1794 blott ett enda fartyg, men 1850 räknade det 19 fartyg om in-
alles 2,153 läster. Pä varfvet byggdes 1846 en ångbåt, Saima, om 9 läster
för kommunikationenpä kustlinien emellanPetersburg och Helsingfors. Wi-
borgs handel har länge varit af passiv natur, i det att utländningen ända till
eednare tider mest afhämtat med sina fartygWiborgs export. En navigations-
skola fanns redan under svenska tiden, men indrogs 1826 och dess fond, 1343
Rub., anslogs till underhäll af stadens brandanstalter. Sjömanshuset var ifrån
dess börjangemensamt med Fredrikshamn; sedan 1840 finnes ett sådant en-
samt för Wiborg. År 1847 furmos 155 inskrifne handlande, af hvilka 82 i sta-

den bosatte, och dessutom 29 s. k. finske borgare. Öppna handelsbodarnas an-
tal var 52, hvaraf 49 innehades af Ryssar. Wiborg har solida handelshus och
omsätter ärligen omkring 300,000 Rub. S:r, oberäknadt vexelhandeln. Årliga
penningerörelsenuppskattas till omkring 1,500,000 Rub. Privata förmögenhe-

ten är iallmänhet stor, men lifvet dyrt, hvilket mest härrör af Petersburgs
närhet. Derföre äro ock handtverkerierna dyra. Staden hade 1847, 79 mä-
stare med 172 arbetare. Wiborg har tvenne tobaks- och cigarrfabriker samt

ett tväl- och säpsjuderi. Staden är guvernörsresidens. Af allmänna verk och
inrättningar härstädes datera sig flera från sednastedecennium, såsom hofrät-
ten, hvilken gifvit staden ökadbetydenhet;sparbankeninrättad 1845, söndags-

skolan 1843, allmänna promenaden med lärkträds-planteringarsamt basåren,
en större stenbyggnad,1847 m. fl.

Tidigt uppstodo i Wiborg kloster, kring hvilka, i skydd af fästningen,
staden uppvexte. Domiiiikanerklostret, som anses vara anlagdt 1318, är nu-
förtiden inredt till boningshus. Nuvarande finska kyrkan, uppbyggd 1481,
skall ursprungligen varit en af de rikaFranciskanernesklosterbyggnader. Gu-
staf Wasa lät nedrifva de flesta klosterbyggnader och använda dem till fäst-
ningsmurarnas förbättring. Klostren gåfvo sannolikt upphof ät stadens första
skola 1409. Gymnasium invigdes 1641; samma är furmos en trivialskola och
en mindre skola. Under Karl XII:s krig upphäfdes alla läroanstalter, och först
1745 finner man här en kathedralskola. Skolsystemet förändrades 1788 så-
lunda, att normalskolorilänet inrättades med en "Hauptschule" i Wiborg.
Dessa kallades kretsskolor och åsyftade mera folkundervisningen,än högrelär-
dom, för hvars vinnande Dorpat besöktes. Samtidigt furmos tvenue fruntim-
mersskolor.

—
Under Ryssames anfall 1322 och 1359 var staden öppen och

försvarslös. Erik Axelsson Tott började1477 dess befästning, som af Gu-
staf I, PeterIoch Kejsarinnan Anna efterhand utvidgades. År 1710 fanns
blott en förstad Siikaniemi —

■ holmstranden, vester om bron — hvilken i
vidd utgjorde nägot mer än en tredjedel af sjelfva staden och hade egen pa-
stor. En del deraf är nu integrerande del af stadsfästningen, sedau nämnda
Kejsarinna 1738 låtit omgifva den med murar, och kallas Couronne (TAnne,
eller i dagligt tal Korsaari. Bortom denna har den s. k. Wiborgska för-
staden eller Neitsyniemi uppstått, bekantast genom de välsmakliga Wi-
borgska kringlorna. Denna förstads sydligaste udde kallas Tcrvaniemi, syn-
barligen stadens äldsta tjäruupplagsplafs, hvars mark är stenhård af samman-
klibbad tjära. På motsatta sidan af staden är den s. k. Petersburgska
förstaden. Den inom stadsliven Wiborg tillydande jorden utgör 572 tunne-
land, hvartill 1844 tillkom Maaskola hemman. Den egentliga staden har elt

på en gäng antikt, lifligt och militäriskt utseende, är omgifven af en ringmur,
med 7 bastioner, en större och en mindre demilune och 8 portar, är 910 fam-
nar läng, 655 famnar bred och 2200 i omkrets. Den är väl befastad, men
trång och kan vidgas blott utåt förstäderna. De flesta hus äro af sten. Be-
tydligare eldsvådor hafva 8 gånger härjat Wiborg, nemligen 1457, 1575, dä
skolan och slottstrakten afbrunno, 1682, 165)0, 1738, dä hela staden ända till
vallen nedbrann, 1793, dä elden med sydvestlig storm löskorn några dagar



före midsommar och eköflade allt, sa att blott finska och ryska kyrkorna,
Weckrothska huset, H.Lado's hus samt ett kronohus skonades, samt sednast
1817 och 1834. Wiborgs fördelaktigaläge har hvarje gäng låtit det likt en
pha-nix äter uppstå ur gruset. Under krigen såg man svenska väldet iKa-
relen bero på denna gränsfästuing, ty om ock landet vidt och bredt sköflades,
gingo de underlägsne Svenskarne utan förlust ur striden, sä länge Wiborg
tappert afslog anfallet; deremot när denna fästning 1710 öfvergick, var det
slut med svenska väldet öfver denna provins. IngenstädesiFinland finner
man pä en så inskränkt terräng en sä brokig blandning af religioner, språk
och klädedrägter,som i Wiborg. År 1812 räknade man här 362 Tyskar, 412
Svenskar, 1273 Finnar, 846 personer af grekiska och katholska trosbekännel-
sen. År 1841 furmos 2801 af lutherska,1,1202 af grekiska, 21 af katholska
trosbekännelsen, och Finnar utgjorde största antalet af befolkningen. Alltdetta
oaktadt råder i fä finska städer en större alimänanda än här. Wiborgs väl-
görenhet är allmänt bekant. Öfverste von Stampher testamenterade 1805
Nygårds hemman samt 15,500 Rub. B. tillen fattighusinrättning, hvartill 1818
afenskildelades ett sammanskott aföo,oooRub. B. Sedan 1829 en del af då-
varande fattig- och arbetshusfonden, 132,000 Rub. 8., blifvit inåder tillagd,
öppnades 1831 på Nygård, 18 v. frän staden, en uppfostringsanstaltför fattiga
och värnlösa barn och samtidigt dermed arbets- och korrektions-inrättningen
pä Pantsarlaks, hvilka begge stå under gemensam direktion. Handl. C. A.
Lado testamenterade 1766 ]00,000 daler k:mt, äfven egentligen till fattighus-
inrättning, ehuru räntorna af kapitalet (13,000 Rub. S:r) utdelas åt stadens
fattige, företrädesvis af handels- och borgareståndet. Konsul J. S. Ignatius
donerade 1826 till de fattige 25,625 Rub. S:r, hvaraf räntan tillfaller pauvres
honieux. Wilke är redan i det föregåendenämnd. Finska fruntimmers ädla
omsorg att räcka lidandet en hjelpsam hand vaknade tidigast iWiborg, der
Kollegiirådinnan Sofi Oern 1835 för detta ändamål gaf en summa penningar,
som af stadens fruntimmer förstärktes och ständigt förökas genom lotterier,
maskeradbaler, m. m.

61. Wiborgs Slott.
anlagdt 1293 af Riksmarsken Torkel Knutsson, varden fasta punkt, kring hvil-
ken svenska väldet och kristna läran iKarelen småningom utbredde sig. Upp-
fiirdt pä en litenholme och omflutet af en arm af Suomenvedenpohja, ligger

det inom den nuvarande befästado staden, och uppgången dit sker frän midteii
af bron. Dess äldsta kände kommendant var Efflerus. Åren 1320 och 1327
omnämnes såsom Advocatus Viburgensis riddaren Per JönssonBäåt till Flis-
hult. Innan staden hann uppkomma, hade befälhafvaren pä slottet bådeimi-
liiäritKt och administrativthänseende "högsta befallningen" öfversvenska väl-
dets svaga början,men seduare skildes de ät eller omvexlademed hvarandra.
Krister Nilsson Wase var från 1438 till sin död 1442 höfvidsmanöfverstaden,
slottet och länet tillika. Långt aflägsne ifrån Sverige, utöfvade desse befäl-
hafvare, i synnerhet vissa tider, en obegränsad myndighet. Den pä sin tid
ovanligt lärde Riddaren Karl Ulfsson Sparre till Tofta, som 1369 vi*79 ära
ålder blef "höfvidsman innan Wiborg," hade makt att utdela adelskap. Lika-
som länet, staden och slottet på en gäng styrdes af en eller flere pä engång,
sä voro de äfven gifne i förläningdelvis eller alla tillsammans. De ryktba-
raste förläningsinnehafvarenei Wiborg voro: Bo Jönsson Grip, som i sednare
hälflen af 14 seklet rådde om hela Finland; Karl Knutson Bonde, hvilken i
Wiborg förde en kunglig ståt och, när han 1448 afseglade till Stockholm för
att emottaga konungaväldigheten, åtföljdes af 800 riddare. GustafIförlänade
1525 Wiborg samt Nyslotts och Borga län åt sin svågerhertigJohan afHoija.
Hertigen belönadekonungen för hans frikostighet dermed, att han ingick för-
bund med rikets fiender, Liibeckarne. Erik Fleming och Nils Grabbe skicka-
des att af honom borttaga förläningen,och den förre intog slottet 1584. Ko-
nungen blef derefter så misstrogen, att han stundom pä ett,enda är tio gän-
gor ombytte slottetsbefälhafvare. Slottet har/ flera gånger brunnit eller ska-
dats under belägringar. Fiendens anfall1322 och 1359 motstods lyckligt; se-
dermera delade slottet sina faror med den befåstade staden. Ryktbarast är
Wiborgska smällen den 30 November 1495. Ivan Wasiljevitsch belägrade
Wiborg med 60,000 man. Allt för svag varbesättningen, hvarför befälhafva-
ren, Knut Posse, siökte sin räddning uti en mina, hvarmed han sprängde ett
torn öfver de anfallandes hufvuden. Detta lyckades sä väl, att en mängd af
fiendcrne omkommo vid smällen, de öfrige lemnade all tross och flydde hals
öfver hufvud, förföljdeaf Svenskarne flera mil till byn Rautus, der de sägas
ha lidit ett sä stort nederlag, att knappt någon enda blef öfrig för att hem-
föra sorgebudet. Denna händelse har blifvit ett kärt ämne för folksagan och
vidskepelsen. Ien gammal handskrift säges, att ryska armén varit 150,000
man stark, hvarifrån en nolla torde afprutas. Posse ansägs blott genom svart-
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konst och trolldom kunnat tillställa smällen. Han säges uti eu stor koppar-
kittel hafva kokat paddor, ormar, qvicksilfver, lut och kalk, samt lätit alla
dessa ingredienser sjuda en half dag, hvarpä han befallt alla innevånare gä
ijordklyftor och källare eller inkrypa ibolster. Derpä har han lätit en gam-

mal man fyra af, hvilket skett med den verkan, att fienderue svimmat och
låtit Svenskarne i par limmars tid obehimlradt afskära deras halsar; men
af Posses eget folk skulle, utom den nämnde gamle mannen, blott 300

nyfikne, som icke efterkommit befallningen, tillsatt lifvet. Kitteln förvarades
eller inmurades iWiborgs slott. Andra berätta, att inom slottet funnits ett
hvalf, hvari en oxes bölande hördes sa fasansfullt, att man deraf döfvades
och föll sanslös till marken. Possen fyllde, likasom fordom Ulysses, sina
mäns öron med vax, förde en oxe i hvalfvct och döfvade dcrmed fienderue sä
att de läto "slagta sig som boskap". Dock snart återkom fienden pä nytt
för att belägra Wiborg. Dä har Possen, som stod i förbund med djef-
vulen, uppstigit islottstornet och utskakat i luften en fjäderpåse, och af
hvarje fjäder har han erhållit en fullrustad krigare till fästets försvar. Till
det osäkra i uppgifterna hör äfven,att man icke med visshet vet om den be-
kanta smällen försiggått islottet eller inom stadens vallar. Belägringarne
gällde likväl alltid båda gemensamt, och genom en underjordisk gäng skola
de med hvaraudra vara förenade.

Den 30 April 1831 om aftonen nedslog askan i det åldriga slottet och
antände detsamma. Ehuru det dervid led betydlig skada, höjer det likväl,
efter undergängen reparation, ännu stolt sitt torn. Men sin ursprungliga be-
stämmelse har slottet öfverlefvat: det tjenar nu till länehäkte.

62. Monrepos.

Berömdast af alla Wiborgs omgtfningar och ensamt iFinland är Mon-
repos. Norrom staden och kringfluten af samma fjärd, som sköljer dess
stränder, ligger en ö,der ännu för hundrade är sedan 4 bondhemman om iu-
alles % mantal skötte mellanklippor och dälder sia tarfliga gröda. Trakten
kallas ännu" Wanha Wiipuri", möjligenemedan stadens första handel här sökt
en nederlagsplats. KrigsguveruörenStupeschin var den förste, som på 1770-
--talet begynte att rödjadenna vidsträckta mark; hans verk fortsattes af kej-
sarinnan Marias broder, prinsen af Wuitemberg Fredrik Wilhelm Carl, dä

generalguvernör, sedermera skild ur rysk Ijenst 1787, kurfurste 1803, konung
1805 och död 1816. Ar 1811 donerades dessa gods ät Baron LudvigHen-
rik Nicolay, som här 1 sitt herrliga Monrepos sökte den landtligahvilan
och förstodatt med smakfull hand och älskande hjerta afslöja naturens skön-
het. Sjelf skald, har han besjungit sitt Monrepos uti ett tyskt poem, som
bär vittne om en känslofull själ. Hans son, Paul Nicolay, f. d. rysk mi-
nister i Köpenhamn och godsets nuvarande ägare, har af detta poem ombe-
sörjt en ny upplaga och prydt den med tolf af Monrepos' vackraste vyer.
Tvennc af dessa återfinnas här uppä planchen, nemligen karaktersbyguaden
och Leukadiska klippan. Denna sednare, som förut bar ett Amors tempel,
prydes sedan 1827 af en marmorstod,upprest till minne af tvenne hertigar af
Broglio, Baron Nicolays svågrar, hvilka bada unge stupat på ärans fält, den
ena 1805 vid Austerlitz, den andra 1813 vid Kulm. Den på planchen syn-
liga ilottbryggan vid stranden för öfver ett smalt sund till en täck^holme, på
hvars midt reser sig Ludvigsburg, helgadt åt minnet af Baron Nicolay den
äldre, hvars stoft här hvilar. Monrepos är rikt pä omvexling; hvarje vink
af naturen är skickligt förstådd, intet drag af dess skönhet går här förloradt;
hvarje kulle har sitt tempel eller sin ruin, hvarje däld sin eremitkoja eller
sin gömdabersä,hvarje förtjusandeutsigt sin inbjudandehviloplats. Änstad-
nar vandraren vid Latermierés minnesvärd,än vid Marieuthurm, hvars inte-
riörännu är sådan kejsarinnan Maria lät utsira den, än vid Sylmias källa,
der en hvilande Narcissus af marmor bjuder en dryck af den klarastekristall.
Och följerhan den smala gängen vid stranden, der väldiga massor af granit
hota att nedstörta öfver klippornas port, dä stadnar han öfverraskad vid en
träng platä mellan stranden och den lodräta bergväggen. Här hade Baron
Nicolay den äldre haft för afsigt att uppresa en bild af den heligeNicolai.
Men sonens pietet fann med vacker delikatess ett annat föremal, värdt att
pryda denna plats,och han, en född utlänning, var den försteiFinland
som reste Wäinämöinens staty, ett verk af danske bildhuggarenBorup.
Sä ledes den tjusade vandrarn utan vägvisare från vy till vy, frän skönhet
till skönhet,och öfverallt ser han taflan framträda ien ny dager. Monrepos
har ett stort och välförtjentrykte; inan bör endast icke söka här ett Italien.
Monrepos är Finland i ädlaste stil, Finland i dess armod, om man här söker
söderns färgprakt, Finland idess rikedom, om man har ett hjerta för den
allvarliga,men ljufvaskönheten af sjö och berg och dal, omgifna af nordcus



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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