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Erinran.

±N årvarandé beskrifning öfver Finland skil-
drar landet och dess tillstånd, sådant det
var före 1808 års krig, utan afseende på
sedermera föregångne förändringar, efter
åecs, afträdande till B.Vss]and. Vid beräk-
ningen af milar förstås öfver allt blott geo*
graphiska. Åtföljande notblad tillhör egen-
teligen första Delen, der det citeras i no»
ten sid. 15.









AndraDelen.
I.Finlands Namn, Läge, Gränsor och Vidd.

Finland är det germaniskrt namn, som man gifvit
landet, förmodeligen i anseende till dess kärraktiga
beskaffenhet, (Fennen moras, kärr); af infödingarna
kallas det Suomemaa; man har velat härleda denna
benämning af ordet Suo kärr, och maa land,
och utgifvu det germaniska namnet för en öfver-
sättning,- men i detta fall skulle det heta Suotnaa.
Betydelsen af ordet har förlorat sig i tidernas mör-
ker *). Finland ligger gent öfvcr mot Sverige emellan
60 — 66° gr. samt 37- 20 1 och 490 /501 längd. I
norr gränsar det till Österbotten och Lappmarken,
i öster till ryska riket; i nordost till gouvernemen-
tet Aixli;mgel,.der en kedja af de norra alperna
bildar en naturlig gräns; södra gränsen blef genom
ÅLo-freden fastställ , men icke tydligen bestämd; den
utstakadessålunda: 1) utmättes tvänne linier i,ve»ter
frän Nyslott: sedan drog man en linia 2:ne mil i
norr från nämde ställe, och derifrån gick gränsen
i rak linia ända till det råmärke, som i förra tider
skilde Carelen , Nyslott och ryska gebitet, vid
Tetricnsuo, der en gammal stor gran tjente till
gränsskillnad; z) utdrogs linien på södra sidan så
långt, att den träffade den gamla längränsen mellan
Kymmenegård och Nyslott, och 3) utfträckte den
sig långsKymm ene elf. Mellan Sverige och Ryssland
uppkommo tvistigheter. 1) öfver mätningen af de

*) Afven fä litet äro derivationema af Suomus fiskfjäll,
eller Suoma gunst, öfvetensstämmande med förlikets
natur.
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begge milafne i vester frän Nyslott; ft) öfrcr den
verkliga, gamla gränsen mellan provinserna Kym-
menegård och Nyslott, och ändtligen 3) öfver öarne
i Kymmene. Freden i Wärälä bestämde ingen ting
derom: i förenings- och säkerhets-fördraget, dat.
Drottningholm den 19 oct. 1791, faststäldes dock,
att gränsorna skulle bättre och bestämdare regulie-
las, men hvilket aldrig kom i stånd: Ryssarne kla-
gade öfver svenska commissarierna» egensinnighet,
och Svenskarne gjorde dem »amma förebråelse till-
baka. På den omtvistade landsträckan af ungefar
i£ qvadrat-mil Isgo 20 gSrdar, hvilkas invånare se-
dan 1743 icke betalt nSgra utskylder; endast tion-
den åt presterskapet i de svenska socknarne Randa-
•almi och Kärimäki; detta oaktadt äro de så fatti-
ga, att de knapt hafva dagligt bröd; tillfören©
voro de äfven utan domare, och förbrytare,för ate
undgå straff, uppehöllo sig än på svenska, än p£
ryska gebitet; sedermera underkastades de en till
hälften af svenska, till hälften af ryska bisittare
sammansatt domstol. Finland är ifrån norr till sö-
der ungefär 80 geogr. mil långt, men af olika utsträck-
ning åt öster; det är ifrån 30 (på några ställen än-
nu smalare) till 63 mil bredt; och areala innehållet
utgör efter Wetterstedt 5431, eft« Djurberg
450Ö geografiska a.vadrat-mi,l.

II.
Berg och Vattudrag.

Högberget, »om på vestra sidan om Östersjön stry-
ker fram mellan Sverige och Norrige, utgrenar äf-
ver 'tia armar åt ötter; först «ti yJvar det långs Lapp-







.marken, hvilken det »kiljeT frln Ryjjlanä, löper
•cclan fram genom Österbotten och bildar gränsen
mellan Sotkamo och Paldamo socknar och Ryssland.
Vid Kojwataipal afgär en ansenlig sidorygg, hvil-
ken genom åtskilliga grenar *kiljer de många ocb
stora vattudrag, »om genomskära landet, för att
genom särskilta utlopp föra dem till hafvet. Huf-
vudarmen (Maanselkä} utsträcker sig från Kojwa-
taipal först till vester och skiljer Cajaneborg frSa
Savolax och Carelen, vänder sig sedan till söder
och formerar gränsen mellan Österbotten och S.v
volax, så att Österbotten likasom bildar en sär-
skild, från det öfriga Finland afsöndrad dal. Frän
gärdenRönkö iPyhäjoki socken iÖsterbotten löper
nämde hufvudgren först i vester, sedan i sydvestocb
sluteligen i söder, ända till Wesijako-sjön iPadasjoM
socken iTavastland, som liggermidtpS denna bergs-
rygg. Härifrån stryker den vidare genom Hollola
»oeken, vänder sig i början i sydvest, sedan i vester,
och ändtligen i nordvest, ända till Luwia kapell i
»öder frän Björneborg, hvarest den mot hafskanten
småningom försvinner. Alla sjöar och vattudrag p&
vestra och norra sidan om denna hufvudgren af
landtryggen hafva sitt utlopp i den bottniska, men
på östra och södra sidan i den finska viken. Från
denna hufvudgren utgå flera sido-grenar: i) en vid
Rönkö, hvilken i söder och 6ydost löper genom
»ocknarne Idensalmi, Kuopio, Piexämäki, St. Mi-
chel och Christina, och innesluter de carelska sjö-
arne och Saimen; 2) en i söder frln kyrkan Hol-
lola, hvilken löper i sydost till byn Kältis, och
innesluter alla vattudrag, som falla i Päijäne-sjön;
3) en vid gården Ruokanen, hvilken stryker mel-
lan Lappfjärds och Sastmola socknar ända till sjön
rid Björifskar; dea ianeeluter på ena «idan alla
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österbottniska val.Uidrng, livilka genom särsk-ilta ut-
lopp falla i bottniska viken, och på andra skum,
tillika med den krökning, som hufvudgrenen gör St
Luwia, alla tavastl.indska och björneborgska sjö.u ,
livilka genom Kumo-elfven hafva samma utlopp.
Alla vattudrag pS södra sidan om nämrle hufvutl-
grens krökning, flyta genom åtskilliga utlopp ner

till finska viken. På flera stållen framstryker cii
läng kedja af sandkullar, hvilka har och der utvidga
sig till heder, men på andra ställen åter blifva de
så höga, branta och smala, att en ryttare kan
derstädes knapt liomma fram. Markvärdig är sand-
Tyggen, hvilken börjar vid Konnensuo (gro d träsket),
5 mil i norr frän Idensalmi kyrka i Savolax, drar
sig först i sydost ända till ryska Finland, vänder
sig sedan i vester och stryker genom Tavastland
ända till Nyland, der den förlorar sig i stora sand-
hedar vid hafvet. Isolerade berg och bergskedjor
finnas öfvei- allt i landet,

Hela Finland genomskåres af otaliga, till-det
mesta ganska stora sjöar, hvilka än genom ett smalt
sund, än genom ett vattenfall och an genom en
»torre elf, stå i förbindelse med hvarannan; de äro
till en del beströdda med öar, och ofta tror man

sig midt uti landet vara försatt på en trakt af ku-
»ten. Sjöarne, strändernas mångfaldiga kröknin-
gar, hvilka än äro jemna, än planterade medskog,
bilda de skönaste och mest pittoreska vuer. Smärre,
isolerade vattudrag afräknade, har Finland utom
Österbotten 3:ne stora vattensystemer: I. Vattnen
i Björneborg och Tavastland. Från gränsen af
Pedersöre socken, bredvid den österbottniska landt-
ryggen, flyter ett stort vattudrag genom Ruowäsi
socken till den stora Näsijärwi-sjön; förstärkt af
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Tveurunselkä i Österbotten och Kuorewäsi störtar
flet; sig vid Tammerfors i Pyhäjärwi. Ett ann_at
vutrudragr för, medelst vattenfa.Het vid Ihaii, den sto-
ja Är.ingfiluuiwaji-sjön, jemte de många infallande
smärre vattnen in i Päihäneirwäsi, livifken genom
Kostia-elfvcn faller i Roine eller MalWwäsi, som
afvan upptager ett tredje stort vattudrag frän Pa-
dasjoki, Lampis och Hanho socknar. Alla dessa
vatten flyta sedan genom katarakterna vid Apia,
Walkiakoski ocli sjön i Säxmäki socken in i den
stora sjön i Akkas socken, hvarest ifrån öster det
fjercle vattudraget tillstöter, hvilket,kommande från
Jjampis socken, faller i Wanajawäsi, som, förstärkt
of nya tillopp, genom vattenfallet Kuokkalu faller
i den stora sjön i Wäsilax socken, hvilken förenar
sig med I'yhäjär\yi. De på detta sätt förenade vatten
störta sedan genom Nokia-elfyen (Skorstensfejaren)
i Kulowäsi, der det femte stora vattudraget, hvil-
ket genomskär Ikalis och Kyro socknar, tillstöter
ifrån norr jemte vattnen från Mouhijärwi socken;
de löpa sedan genom Tyrwis socken ända till början
ef Kumo elf, hvilken icke blott upptager många
smärre vattenledningar, utan genom den ansenliga
Loimijoki-ån får ännu tillopp af ett sjette vattu-
drag (sjöarne från Tammela socken j Tavaftland, af
hvilka den största likaledes kallas Pyhåjäiwi) ; Ku-
mojoki faller vid Björneborg ut r hafvet 11. Pä-, ijäineVs vattensystemiTavastland,hvilket hopsam-
Jas dels från de mångu ansenliga sjöarne i Wiita-
saari, Saarijärwi och Rautalambi socknar genom
Laukas socken (i södra Österbotten), dels från jämsä,
K-uhmois och Padasjoki socknar, dels från den stora
Pulawäsi-sjön iKangasniemi och St. Michel socknar
genom Gustaf Adolphs och Sysinä försairilingar,
tich dels frånWåsijärwi i Hollola socken. Bet Ey-
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ter »CKOm vattenfallet Kalkis förbi Heinola in i
Kyinmene, hvilken blir förstärkt af åtskilliga vatten
p& begge sidor om riktgräntcn ocli faller ut i fin-
ska viken. Hl. Saimens vattensystem, hvilket dels
samla» frän nordligaste delen af Iden3alini ochKuo.
pio socknar till flere ansenliga sjöar och faller ner
genom vattenfallet vid Warkaus, dels från de ca-
relska »jöarne genom Oriwirta iHaukiwäsi; härifrän
flyter denna förenade vattenmassa förbi Nyslott ner
i Saimen och störtar sig vidare genom Wuoxen in
i Ladoga. Hela denna sammanhedning af vatten,

sträcker sig öfver 25 mil. Den öfre delen är 278,
tlen medlersta 267 och den lägsta strax neromWar-
kaus öfver 250 fot öfver hafsytan. I den öfre de-
len möter skeppsfarten hinder pa åtskilliga ställen.
Från Warkaus, hvarest den blir afbruten genomett
starkt fall, hvilket är sammanträngt mellan flere
öar och är 15 fot 5 tum högt, kuirha fartyg, som
gi 5-6 fot djupt och aro lastade med 250-300
tolfter bräder, obehindradt iegla ända till Wilman-
»trand (ungefår 14 mils väg). Oaktadt åtskilliga
J;atarakter göra förbindelsen mellan de carelska
»jöarne ganska besvärlig, begagna dotk invänarne
iem för att komma till Saimen, och detta folk»
skicklighet och modiga sinnesnärvaro är sk 6tor,
»tt sällan nXgon annan olycka tilldrar sig, än att
Mtarne blifva uppfylda med vatten eller sönder-
splittrade mot stenarne. Österbotten har utom åt-
skilliga imS. strömmar, som falla ner från landtryg-
gen, tvänne betydliga vattudrag: I. Uleå-vattu-
draget; iUleå-»jön samlas från åtskilliga sidor all*
<ie vatten, tom uppspringa i lånet Cajaneborg; ge-
nom UleS-elfven föra» de sedan ut i bottniska yi-

Jten. 11. Kyro-elfven, hvilken genomflyter en
ansenlig landsträcka *£ dst egenteliga Finland, utan
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att dock fookzifa de stora imjöarne afiopp. Af
jika beskaffenhet äro de »märre "vattudiagea i det
egenteliga Finland och Nyland •).

Sjcarne, samt t/asken och moraserna, som till
tndel uppkomma af dem, intaga åtminstone |:d«l af
landets areala innehåll; de äro i nißnga hänseenden
»kadliga for åkerbruket: de föidetfva och förskäm-
nia klimatet genom sina kalla och osunda utdunst-
ningarv och förvandla ofta de bördigaste fält i far-
liga frostdammar. Denna sista olägenhet är i syn-
nerhet betydlig och verkar mera till åkerbrukets
nackdel, än man"vid första ögonblicket tror. Un-
der den oafbrutna vinter,som i nigra trakter varar
J:delar af Sret, qvarstadnar all nederbörd i landet.
Åarne upphöra att rinna och frysa icke sällan ända
till botten. Denplötsligt infallande sommaren»mäl-
ter isen och snön i största hast, en ofantlig vatten-
massa uppstår och frambryter med våld. De van-
liga afledniugskanalerna, de små och stora elfvarne,
åarne och bäckarne räcka icke till, att bortföra
den samma. Vattnet öfversvämmar stränderna, gös
genomskärningar, rycker med »ig tråd , jord och
»tenar, hvilka antingen genast nedfalla, eller lätta
•ig på de trSngaste ställen, der de blifva ett nytt
hinder för vattnets aflopp och öka öfversvämnin-
gen, hvilken ofta breder sig mera än £:dels mil
omkring begge sidorna af flodbädden. Till dessa
öfversvämningar bidraga pR mänga orter de dåligt
•Uer oförsigtigt anlagda dammarne för mjölkvarnar,
•Sgverk m. m. Landet är lyckligt och har till ocb
med fördel af en sädan öfversvämning, om denni*
inträffar i tillbörlig tid och snart går öfver; men
kommet våren »ent eller förblir det böga vattnet

•) Åbo Tidning 1303. 2*; o95.
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fitäende i flere veckor, kanske liel.i sommaren, sS
gar icke blott skörden och arsvaxr.en pä de öf\ er-
svämmade fälten förlorad, utan jorden blir tillika
sfr utsugad, att lion icke pä m&npa år kan återigen
bringas till en ymnig afkastning.

Genom strömmames upprensning och en för-
bindelse mellan dessa stora vattudrag skulle landet
skörda en utomordentlig vrhst; man har också i
alla tider deröfver gjort de skönasteprojektor, blott
ty vän! ofta utan nödiga insigter, utan afseende
pS landets beskaffenhet och de ofantliga kostnader
som utförandet deraf skulle fordra. Kostsamma
slussar och kanal-inrättningar äro icke passande för
Finland: vattudragens beskaffenhet, den korta som-
maren , den länga vintern och den starka kölden
äro alldeles icke gynnande för sSdana anläggningar,
De fördelar, som landet deraf kan vänta, skulle
icke svara emot kostnaderna *).

Så väl den bottniska som finska vikens kuster
äro beströdda med klippor, öar och skär; derföre
är skeppsfarten i begge dessa vatten ganska farlig.
De finska skepparne, hvilka till en stor del bestå
af bönder, ega merendels högst ringa insigter i na-
vigation. De fara ofta utan sjö-kartor och rätta
sig blott efter landkänningar. De många olycks-
händelser, som här tilldraga sig, förorsakas dels
genom okunnighet och pförsigtighet (vid deras åter-
resa intaga de norrbottniska skutorna allt för liten
barlast), dels genom bäftiga stormar, och om våren
genom drifis.

*) Se Schnltén om finska infjöaraes och vattudragens
beskaffenhet. Stockh. 1302. 8.
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III.
Klimatet och dess följder.

j\fVr>n Klimatet i ett. sä vidlyftigt land rara
cnn:-!,a olika. Vid saminwiollt&tldet har Finland
knapt 4 timman natt: solen gSr upp mellan kl. 2

och ~i och ner mellan 9 och 10. Sällan gSr en
rinter förbi, hvarundet kölden icke stiger till 2(5°;

dock äro mänga dar mycket lindrigare , och ofta
fo.ir det rnidt i vintern flere dagar efter hvarannan.
Vintern börjar i medlet af oct. och slutar i med-
let af Jimj: räcker alltså i 7 månader och ide norra
trakterna ännu längre: landfcmannen har således
knapt g månader, till att för en sa läng tid insamla
förrider för sig och sin familj samt' foder för sin
boskap. Tåren infaller icke mycket sednare än i
Uyland; endast ungefär 4 dagar föll än Abo kan
Ijpsala fröjda sig öfver dess ankomst; men i Stock-
holm börjar vegetationen ungefär Q dagar tidi>,sre.
Skogstrakterna upplifvas af våren förr än skärena
och kusterna; de yttersta skärens åboer göra ibland
»in första resa till Stockholm till och med i slutet
af februari; men öfver hafsvihame mellan de inre
skären Sker mun på slada ända till början af april
och ofta ännu längre. Vårens sena ankomst till-
shriives hufvudsakiigcii drif-isen. Nattfrost fortfar
ofta ända inpå sommaren: i sednare tider skall den
inträffa oftare: man har anmärkt, att de kalla nät-
terna hufvudsakligen förorsakas af nordvestvindar-
ne: full nordanvind är alltid något lindrigare, med
en vändning af nSgra strek till öster medför den var-
ma, och varmast är full östanvind: desia nordvest-
vindar äro fönnodeligen derföre så kalla, att de
stryka öfver isen, i åynnerhet yå vastia kusten af
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böttniska viken: frftn Lufvet afiitgsna orter, äfvea
■änder en högre polhög<4 ;, bkfva icke till an försko-
nade frän de frostnätter, h\ lIV.-.i po 1klistorna föror-
saka skada, ljlott en manad lickcr våren. Somma-
ren är i synnerhet i juli Ofta sä varm, att teinionifi-
tern stiger 50 0 ölVer fryspunlit.cn, sällan 2 eller $•
högre. Sommarvtirrmm i husen häller sig ända iill
nära slutet af augusti gemenligen pä 20 --- 270. PS
skären är sommaren icl»e varmare än inåt landet;
fcärstades mogna dock alla växter tidigare än der,
i anseende till det ymnigare regnet och daggen.
Skären harva en månads längre höst än de inre tiiik-
terna ; maj och juni äro ganska torra; och om väx-
terna icke skulle vattnas af den fuktighet, som lio-
»r.en qvarlemnur i jorden, s-kulle Finland vara gan-
ska ofruktbart". I avg. och sept. regnar det mest;
sepL ocli OCt. äro ganska stormiga; allmännast är
nordvestanvind. Sunoan och »ydvest medföra
och mild väderlek. Kallast är nordan och inåt
landet nordost.

Klimatet «r ganska sund t; pesten har aldrig ut-
bredt sig längre än till sjöstaderna och de liärgräii-
sande socknarne; emedi<-rf.id lag förmodeligen orsa-
ken dertill icl-.e så i,luftens Lesl-.afFenhct,
som i hrist på communication och i den omstänrlig-
licten, att smittan förlorade sin verksamhet just i
den tid, dä de aflagsna trakternas invånare besökte
städerna. De aflägsnasto skogstrakterna och skären
närmast hafvet äro de sundaste; här skall af 60 men-
niskor ärligen dö blott en, och man räknar öfver-
hufvud pä livarje äktenskap nSgot mera än 5 barn-;
•på llacl;a landet och i folkrika socknar dör Srligen
hvarje 40 och 45:te; pä hvarje äktenskaprälaias något
mera än 4 barn; i de smärre sjöstäderna dör unge-
fär hvarje 40 och 45:te , och i Abo, ca medelstad ,
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hvarje 30 ock 35:tft; 1 dessa sednare orter hunna
ungefär 5 a 4 barn räknas på hvarje äktenskap.
Största mortaliteten i Finland herrskar i socknarne
Riniito och Töfsala i det egentliga Finland, i hvil-
ka årligen dör hvarje 23 och £s:te, och knapt tren-
ne barn kunna öfverhufvud räknas på hvarje äkten-
skap; såväl dessa trakters läge och naturliga be-
skaffenhet, som invånarnes näring och lefnadssäte
Sstadkomma ett så ofördelaktigt förhållande *).

IV.
Producter och Näringar.

X* inlands hufvudsakligaste näringskällor äro al;er-
bruk, skogar, boskapsskötsel, jugt och fiskfångst.
l'a de flesta ställen är jordmonen god och fruktbä»
rande; en mängd kärr och myror kunna uppodlas
öch bringas till iifkastning. Fruktbarast äro det e-
gentliga Finland, Nyland och södra Österbotten,
sedan följer i ordningen Tavastland, med undantag
af norra trakten; Savolax och Carelen hafva sämre
jordmon, och änmi sämre är den samma i större de-
len af norra Österbotten och i Cajana-län, der sand-
hedar omrexla med djupa kärr och moraser. Åker-
bruket skulle göra långt större framsteg, om landt-
mannen icke vore sa mycket fängslad af följande
hinder: 1) det missgynnande klimatet, hvilket lem-
nar honom endast en sa kort tid , att bruka jorden
och sköta sin Sker, och tillika tvingar honörn, att

*) Se P. A. Gadti om finsKa iliir.Ktcc O(\\ dets följdkr.
1761, §. 12, f.
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inom samma knappa tidrymd företaga ännn ipSnga
andra arbeten, t. ex. byggnader, revifcltiQncr ju.:-:.

I synnerhet ofördelaktiga äro de lånc;a vintrarna-, e*
medan det under denna tid helt och bållct fela»
bonden arbete. De inåt landet och långt ät öster
boende landtmän kunna i anseende till den länga
vägen icke skicka sina produeter till sjöstäderna:
högst en gång på 4 eller5 Sr gör husbonden en ro-
sa till städan. Mansneisönerna hafva öfver hela
vintern ingen ting annat att göra, än att hugga och
klyfva så mycken ved, som dageiigen beaöfve» i
den mörka hyddan. 2) Den ringa folkmängden, i
synnerhet, i de inre och öfre trakterna,hvilket myc
het försvårar penningeomloppet och göromälens
fördelning. Landet ar ringa uppodladt; pa många
stallen [inner man icke en gång farväg mellan går-
darnc. Hvarje hemniansegare har derföre en egen
liten väder-'eller vattenqvarn, lnarpå hvarje tunna
säd kostar honomi målning dubbelt så mveket, som
om han skickade den till en ordentlig qvarn; inrätt-
ningen, reparationen och uppsigten, som dessa dä-
liga, huska (j varnar fordra, rofva lian andra bVoctefl
tid och armar; och dock måste bonden olja taga
sin tilltlykt till L-andqv-nrnon, om andligen vterköt
är skadadt, eller det fattas väder och vatten. Så
går det honom i allt annat: allt skall han sjclf pro-
ducera, förädla och sätta i brukbarl: stånd. Afven
skräddare, skomakare och smed ser han saHan', och i
alla fall blott för att förfärdiga några nelgdagsklä?
der och de allranödvändigaste redska-ner. Sä obe-
tydliga hans utgifter också må vara, äro de dock
ganska tryckande, emedan det felas honom allt till-
fälle till penningeförtjenst; L;.ns närmaste giunnar
idka utan åtskillnad samma handtering, producera
samma varor och hafva samma behofver: det är så-
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leder. icke tillfälle till nägofc byteshandel. 3) Be-
»värlighetQj) att afsätta sina varor, hvilken qväfver
al! lust ati ptoducera mera, än som fordras till egen
förtäring. A intcrresciiia äro högst, besvärliga. E.n
reda ti!i staden fordrar 3 — 5 v:,ekor, och der vä-
garnc äro dåliga, ännu mera lid, allt efter som af-
S indel är större eller mindre: en foia består till
det bögsta af 3 tunnor. I atläg?i,are trakter har så-
ledes spanniäicn alltid ett ringare värde: man gifver
hellre några kapjtar råg, än nSgjra få skillingar i
penningar : för ett trädkarl ar vanliga priset sä myc-
ken säd, som det rymmer. 4) Det gomrakska lä-
get, som för den utländska handeln är ganska rnbs-
gynnaude; till sina närmaste grannar kan Finland
icke af ärta sitt öfvciftod af produeter, emedan de
frambringa just. samma alstci, och ufiägsenheten,
samt. den svåra skeppsfarter; i de trånga och failiga
vattnen, som ojrgif-a Jandet', göra det svårt ior
nen iinska köpmannen, att söka sig freminande
handelsplatser.

De förniiuistn »örlcsarher äro korn och rajr; Srter
skola först iVir mijyciar 1 ",o nr tillbaka biifvit be-
kanta i !■ iji]:iiii-[ *>, men #")!rAket liar för rlem ett e-
g,cL oiU, p,ip-,i; iiiini odiur nsesi: de smä gvaärr.erna.-
I'oh\ci.c sas i niyckonhet i Carelcn, Siivolax och af-
ven i T-a .-'stiand. ilvetc och hufra odias mindre.
I Lie::!)or

L2, utsås vir;tciräi;C-]i i jr.cdlet af augusti,
skiutor 1 i scduaro i.ulitau af .juni, bioiiinutr
iin-l: u;(T(licä: ai" ;m;;., sh6i'<las i slulct af äaniK'! nis-
nc-d if:h i jnelh.n ■%och 6:ta korncfc
J-. oiii nrs.i: ]ii:;n 1 :,i:,\:i af 111 a i och början
ai j;nii. Dt!, blir gansk:; Hiet och gifveri aikastning

•) Gad(I f. 21.



14

d?t. 4:de I i&åra Finland ftr säkraste saning.i-
fiden mellan den 9 och 1 y.Aa njnj, och s fulen mog-
nar gemenligen inom "!2 a 10 veckor. Avkastningen
är liar långt större: i Nyland skördar man s.iilan
under 6:te kornet, ofi.a det 10 och i2;te, ibland det
I3:de och derutöfver. I allmänhet räknar taxa i go-
da Sr pä det B:de af rägen och på dofc y.Ae af var-
s.idet. Det mesfa ogräset pä ålaarne liter lått ut-
robi sig; föjrdsrfligjfist ar flea sa. kallade åkertisteln;
Åkersnäcl-;an (Hmu.x; agrestit) irffrater höstetiden det
upps]%jut-inde vinheis;idct, men skadat icke roten:
men en desto farligare fiende har säden i rötmasken
(tipula agrestis atru). Äkeire-dskaperna äro i några
tiahtcr ännu ganska ofullkomliga, ock iortjena att
förbättras, hvart.ill det ekonomislia sällskapet har
tillbjudit sin, handinckrting genom anläggandet af en
samling Utaf modeller. 1 allmänhet h<ir elxOiioniicn
tuniiit mycket i sednare tider, dels genom delnin-
gen af allmånninguine, Lvilk.en på Bj6l;usten temli-
gen allmänt gått för sig, och livars stora nytta äf-
ven förståndiga bönder insatt, dels genom nitiska
och insigtsfulla patrioters exempel: det södra Fin-
land utskeppar dcrföre i goda år öfvoihuivud un-
gefur 4.5,000 tunnor läd (Sr 1795 öfver
Kmcdlertid lider s;uicsväs.tenmycket genom den obe-
ständiga väderleken ocii i synnerhet genom natt-
frost: så blef till ex. 1797 Sys gröda i Wasa-län sa i
gntnd skadad genom nallfrosf, läckte frän
åcn 18 juni ända till rlcn 1 ang., att den måste
Maast aÄ&is till foder at boskapen.. 1 mSnga trak-
ter infaller derföre missväxt. Som linnarjie torka
Sin spanmSl i ricr, iir den i sthnå att längt kunn»
Ijgvaras. Pa de flesta etter har man anlagt maga-
siner, hvarifran iavSnurco i nödens tid kunna un-
deistodjas: men de äro till en del illa organiserade
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och förrådet räcker sällan till att afhjslpa verklig
brist. Finnarne, i synnerhet i de norra trakterna,
ibland älven i det Cgenteliga Finland och Nyland,
måste derföre taga idn tillflykt till ailahiinda surro-
gats;-, läfan bereder bröd af tallbarh, hvilken vår-
tiden samlas till detta behef och så mycket som
möjligt remis från alla haresaktiga delar; den som
kan, blandar dermed något mjöl. Andre begagna
sprängörten (coni-.tUnH!: polygonatum) till bröd.
Stumpbrödet beredes af agnar, sådor, halm och
något mjöl. Af detta näringsmedel betjena sig bön-
derna i Österbotten,äfven när de hafva ett temligt
förråd af snunmål. Dricka och rent bröd kommer
xcke en gång pä den förmögnares bord, utom vid
stora högtider, eller när pastorn håller husförhör.
I nyare tider har man gjort <len vigtiga upptäckt,
att äfven rhen- och isLndsniossa kan söndermalas
till mjöl och gifver ett sundt och temligen välsma-
kande bröd. Det förra slaget förekommer i Fin-
land i mera ymnighet än det sednare. Mossan be-
höfver 5 år, innan den hinner till sin fullkomliga
mognad. Bcqvämasf. är att göra insamlingen mid-
sommar- och uiichaelitiden. En viss bitterhet ar i
synnerhet den isländska mossan egen, men hvilken
den dock föilorar genom förnyad kokning. Sedan
torkar man mossan och antingen söndergnuggar dea
i säckar eller ockra målar den på en qvarn; rhen-
mossan kan lättare förvandlas till mjöl. Den blir
bakad antingen allena eller med någon tillsats af
horn- råg- eller hafremjöl. Ekonomiska sällskapet
har gjort sig mycken möda, att uppmuntra invåiiar-
ne till begagnandet af detta näringsmedel; det har
låtit tryefca och biand folket utdela anvisrdncsr till
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dcis bereliung •), Itrirg*' xka!-. prof af ritte mos»»
aiten till alla triikteJ o-fa utsindt resartåc', för att
göra folket beknnt m<:d hatt* beredrtingsfattet. I
Tiörjan niöi,"o deras stora gv&riglieter.
Folket forblandadu niouun med andra till en
del skadliga lungmo.v-or, och afgitydde dici*såsont
en giitig ort.' I trakter bloivo twdervisninr
gyrnq upptagna med köld och Stlöjc, i synnerhet i
Nyland, der Lömleniu ära vaaa med eu yppigare
lefnad. Afven fanatismen satte Laremot.; man
hull det for syndigt, att afltnuppa for boska-
pen obis näring, och QntSg sii>om ett
ttrufl ur Gud, Lvilnct iaenni*kan mäsie undurJia-
stu si^;.

Finnarno bafva et.t. alldeles eget slags åkerbruk,
hvillxCt i början brultadcs 6f\-ar allt, men förekom-
n;.cr mt K)era blöt' i vissa trakter, i synnerhet i
Österbotten, SavolnX och Carélen: Svenslturie Irallii
det svedja; Finnarne h.ifvu sarskilLa namn efter
(H>eraUonens olilthet:. Uef. gifvei fem satt att ior-
vundla ikogar -och myror i Sker. i) Pykälekomda ,
som användes mest pa tona, med nSgOt matjord
blandade sandhedar, hvilku iro bersxta med större
och smärre tall samt uSgbt löffkog. Först blir
barken afrifven pS de större träden, pS det de de-
sto förr skola torka: efter 14 a 13 ar faller nian
rund ton1kring all små löf- och barrskog och antän-
der den medelst de stora, förtorkade stammame.
Sköir.en misslyckas ofta pä sålunda beredda falt,
och. dstfa sätt är för skogarns det allraskadeiigaste.
2) Huctu. De skönaste, herrligaste Uäd, dugli-

*) Om brödbalining af rlienmossa i Husliällsundeirättel-
ax foj ir.enige man. I. Äbo 6. 53-
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liga till master och Lyggnadsvirke , Sfvensom de
eländigaste pilar, blifva öfverhufvud utan förskö-
ning afhuggtta och förbrända, l'a sådana ställen
vtxer pä århundraden ingen skog mera. Om vä-
derleken är gynnande, å. v. s., om regn infaller
tt.rax efter såningen, skjuter broriden herrligen upp;
men om utsädet, hvilket i anseende till de mänga
gfrigblefna , obiända stubbarne, Som i alla rigtnin-
gar betSckb fältet, icke latteligen kan nerplöjas,
knge blir i saknad af regn, så antingen bortruttnar
det eller blir det fortardt af foglar. 5) Yli
hvarigenom de vildaste ödemarker allraförst omska-
pas till bördiga fält. Vid slutet af vintern, i april
och maj, falles skogen oidentligen radvis och blir
sedan liggande hela året igenom orörd, iör att tor-

ka samt döda alla låga växter, mossar o. s. v.
Hela skogshygget antändes följande vår och för-
brännes: om sommarenblifva de obrhnda grenarna
och stubbarne afhuggna, sammanlagda i langa ra-
der och pä den tredje sommaren antända. Jordens
vidbrännande xmdvikes med sorgfällighet. De gröfre
stammarne blifva liggande orörda i deras paralella
läge. DerpS besås fiiltet och plöjes med en egen
dertill inrättad plog. Efter 20 å3oar är det åter
öfverväxt med ung skog, bvilken nu undergår en
ny fällning, som kallas4} Kaski. Denni skogsfä.ining
sker i juli och augusti; allt som är dugligt till
slöjd- och redskaps-virke borthugges först, för att
användas till andra nyttiga ändamål: de smärre gre-
narne afskäras och kringströs på marken; för att
befordra branden, hitför man vintertiden 6 alnars
långa kasar af torr tall och furu, hvilka påtändas,
och sedan breder man elden omkring med jernha-
kar. Härpå utsås rågen: några «å följande soinmai
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liafra, och det tredje aret siberiskt bohvete ; inet;
som genom det myckna plöjandet den unga sko-
gens tillväxt förhindras , så ar frägan, om denna
täta besXning är fördelaktig. 5) TVicrtovida använ-
des pä falt, hvilka till det mesta äro beväxta med
späd och sparsam löfshog, blandad med något tall
och enbuskar: derigenom kan marken icke behöri-
gen svedjas, hvarföre stora trädstammar hitforslas
och släpas brinnande omkring öfver hela fältet *).

Nyare ekonomer hafva starkt förklarat sig emot
fletta slags Skerbrnk , och regeringen har genom
flere påbud föreskrifvit vissa inskräakningar: man
säger: 1) sker derigenom den förskräckligaste skogs-
'•iiödelse; 2) kan aldrig afkastningen godtgöra det
arbete, som fordras, helst som man far en, högst
tvänne skördar; 5) förderfvas i skogarne den goda
pjatjorden, som sedan mänga ar tillkommit genom
löf-fall, förruttnad barr, grenar och träd; 4) UPP"
kommer deraf ofta stor skogsbrand, hvilken ej säl-
lan flere mil vidt omkring anställer grufliga härj-
ningar; ,5) blir böndernas arbetslust derigenom af-
ledd från ordentligt åkerbruk och förståndig ängs-
odling. Men dessa förebråelser träffa hufvudsakli-
gen endast de begge första, äfven det femte sättet.
Men Yli Palo och Kaski synas vara alldeles passan.»
de för Carelen och Savolax, der de mest brukas:
bonden förfar ocksS alldeles systematiskt orter ett
ordentligt circulationsbruk. Han låter kaski-åkern
hvila 20, högst 30 Sr (på några ställen blott 12 å 15
år), för att äter skoglöpa; emedlertid går han till
ett annat skogsfälle, hvilket han svedjar, och så vi-

*) G a cl et s Aflianclliiig om medel att underhålla ocli ökn
skogsv;ixten i Finland, I och- 11. Åbo. 1792 och i7gs
37- «■ 4-
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»Inre, till dess Kan återkommertill det första. JorÄ-
imoncn är i dessa landskaper dSlig, och utomdesj
blifva blott sådana sträckor afsvedjade, hvilka icke
frambringa nägon brukbar skog, utan blott eländiga
buskar och dvärgträd. De träd, hvaraf bonden kan
begagna för sina behof, för han först bort, och
till utländsk handel med yed bar han icke alls nå»
got tillfälle *).

En stor del af Finland, i synnerhet Österbot»
ten, bestar i kärr och mossar: i nyare tider har
jiian användt mycken flit på deras uppodlande; fol-
]:et är Bh öfvertygadt om indrägtigheten af detta ax-
bete, att man för närvarande äfvcn upptager niora-

jer af den dåligaste beskaffenhet. De fordra föga
arbete, föga utsäde och alls ingen gödsel; men d«
arbetare, som dertill användas, erhålla större betal-
ning y än andra, som brukas till vanliga göromål.
Tinnarne hafva derför det egna uttrycket kyttä (af-
briinna torf eller tufvor). Det gifves ett tvåfall»
digt slag af moraser, nemligen myror, hvilka gg»
nom naturligt affall blifvit så befriade frän vatten,
att träd der växa ; dessa gifva den säkraste utsigt
till en ymnig afkastning; och egenteliga kärr, der
blott dvärgbjörkar, några pilslag, vattenväxter och
dylikt frambringas. Sedan de äro genomskurna med
diken, rotlmgges skogen, hvilken på tredje året
antändes; derpå utsås rågen, hvilken skördas föl-
jande eller fjerde året. Den afskurna grödan för-
raras i stackar och inköres om vintern,emedan man
ingen annan årstid kan komina dit. Som icke alla
rötter kunna på ett år utrota», uppgräfvas de, tom

*) Se: Ny Journal uti Husiiällningen 1792 s. 55, cell
1794 s. 110.
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ännu aro oTriga , ocli förbrännas,' hvareftev man
Äter plöjer på detta fatt fortfar nian så län-
ge, som ännu obranda rötter finnas qvar. ,Derefter
Öfverlemnar man fältet åt. naturen; så snart det al-
kaliska saltet är iörvittradt, uppskjuter sko=r, hvil-
Jsen afsvedjas, hvarpå landet sedan frambringar grfbi
\i cl egenteliga kärr ankommer det huftudsakligen
derpå, att l)iinga dem till skogväxt, För öfrigt om
kyttfl skall lyckas, kommer det mycket an på kär-
rens beskaffenhet, och för att med framgång drifva
denna gren af landtbruket, fordias öfning och ob-
iervationsgJfva *},

Potates-odlingen har först sedan 1763 blifvit in»
förd genom de från I'ominern återkommande finska
Soldaterna; denna växt blef dock icke så allmänt
odlad, som den förtjente, hufvudsakligen derföre,
att det. felades bönderna brukbara kallrar, för att
bevara denna frukt. Bonden i Österbotten har till
den samma intet förtroende, dock tog finska eko-
nomiska sällskapet kraftiga matt och steg för att
befordra dess odling. Mannagiäs växer öfver allt
viWt i landet vid diken och pa flacka ängar. Lin.
odlas mera jängre mät landet, än vid s; ökusten;
det kunde ostridigt mycket förbättras, om det sköt-
tes och behandlades förståndigare. Det finska linet-
är äfven. så fint och starkt som det ryska, men nå-
got kort och blårigt. Det som odlas i socknarne
Läiigelmäki och Ornväii, anser man för det bäita;
det opphandlas af uppköpare och finner afsättning
i hela landet. I Tavastl.ind spjnnes äfven flitigt,
och en enda socken , Pelkliue , lefvererar årligen
ungefär 4,000 marker garn , utom blår och lärft»

*) Se häröfver en gntndclig afliandling uti nast fOre-
9gående citerade aibele. i?94 •s- X4-
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dock vilja mSnnente ännu icke beqväma sig att
spinna. I Österbotten gör linodlingen ringa fram-
steg, och invånarne förse sig derined ifrån Carelen
och Tavastland: äfven Ryssarne införa mycket lin
och garn. Rappsat odlas iitven; men en obetydlig
del förvandlas i olja, uSari bönderna förtära roivor-
na; det ekonomiska säiiskapet sökte att befordra
användningen af feta frön till olja. Den vanliga
finska hampan är ännu sämre än linet. Humla plan-
teras så mycket, som landet behöfver: i allmänhet
ar finska humlan af föga god beskaffenhet, cten är
klibbig och vämjelig. Ingo socken i Nyland drif-
ver den ansenligaste humleplantering i hela landet.
Tobaken odlas öfver allt af bönderna, äfven i Öster»
botten, till eget behof; plantan är liten och drif-
ver sällan blommor. Af färg-örter förekommer vild
vejde, hvilken kunde eultiveras medfördel: kräpp),
safflor o. s. v. egna sig icke för klimatet. De van-
liga köksväxterna, spenat, persilja och dylikt sät-
tas sent på hösten och mogna nästa vår. P«.ofvor
planteras af bönderna till husbebof. Hvitkål har
ej synnerlig framgång, åtminstone i de norra trak-
terna; blåkålen växer ratt god; i varma somrar lyc-
kas till och med blomkål. Gröna ärter trifvas tem-
ligen i kryddgårdarne. För trädgårdsskötseln läg-
ger klimatet stora hinder i vägen, i synnerhet skad-
lig är den hastiga omvexlingen af hetta och köld
vårtiden. Bäst trifvas de träd, som uppdragas af
kärnor. Dessutom göra merendels de långa vin-
trame till intet oförtrutne trädgårdsäishares för-
hoppningar och kostnader: äfven på Åland frysa
ofta äppel- korsbärs- päron- och plommonträd. De
flesta fruktträd finner man omkring Åbo (i synner-
het i de närmaste skärgårds-socknarne , der äfven
bönder, inkyseshjon o. s. v. ega trädgårdar och för-
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yttra frukt, i synnerhet äpplen), i Nyland och Ta»
västland. Ansenligast är trädgårdsskötseln i Ny-
land. Appel- och körsbärsträd hafva till och med i
Jacobstad och Wasa burit frukt: men i UleSborff
öö de ut. \ ilda äpplen finnas på fiere ställen, äf-
ven temligen högt opp i Tavastiand: denna frukt
har också ett inhemskt namn, omena, hvilket tyc-
kes förråda en gammal bekantskap med den samma,
lärontaäd äro till finnandes i Nyland, i synnerhet
omkring Borgo i temlig myckenhet, sällsyntare i
det öfriga Finland. I vissa år har man äfven mog-
na plommon, och temligen ymnigt, af små krikon.
I Abo„ skola till och med vindrufvor blifvit mogna;
meloner har man under pappersfönster , äfven i
Uleåborg , bragt. till mognad. I drifhus uppdrager
man pomeranser och andra dylika fina frukter.
Mullbärsträdet fördrager icke vinterkölden, ehuru
man, för ungefär 50 år tillbaka, gripen af ett slags
patriotiskt raseri, äfven i Finland ville plantera
mullbärsträd och uppföda silkesmaskar. Till er-
sättning för denna brist på frukt har dock natu-
ren gifvit landet många vederqvickande bär-arter,
hvilka till en del endast växa under denna bredd-,
och af invånarne insamlas i myckenhet.

Man känner i Finland redan öfver 1300 sär-
sldlta växter, varietcter oberäknade, hvaraf defleste
gifva ät boskapen ett närande foder. Aid stränderna
uppskjuter från den magraste sand sandhafra, strand-
kSl och hafsstrandärtcr; alla vikar äro irppfylda
ined saf, vass och räfrump.or; myrorna nied myr-

gräs, myicalle, och allt slags starrgräs. Äll-
-garne bära fioler, väppiing och de herriigaste slag
af tatel (uiruy ; ymnigast är gräsvallstateln (ti. ces-
pitosu) och y*. fuktiga Sög*c är blåtätsla ganska
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allmän. Den röravlade rallfLen (pkätarit ariindina*
craj' &c]i rlfrumpan (i »ynnerhet aiopetvrus
viixa älkid oskadda ocli säkra frän all ohyrn. Se-
iiast på hösten grönskar krustSteln (a. l

I anseende till sitt kalla klimat har Finland, hvad
dess ängyl beträffar, det företräde framför andra
länder, att solhettan icke allt för mycket utmattar
gräsväxten. De flesta giässlag äro perennersnde
och växa ilere ar frSn en och samma rot. Ang:r*-
iic Llifva för öfrigt näii.an helt och hållet öfvcrlem-
nade Ät naturen; för att befordra gräsväxten, l>efri»
ar man dem obetydligt frän vati.cn; men genom den
allt för StOra fuktigheten lockar man endast fram
björnmossa. .Med den artificiella angesskötseln har
man här och der börjat, men i stort är ännu icke
något försök gjordt.

Finnarne skörda sin hufvtidsakligasteNiörtjenst
af landets skogar. I södra delen af de jinskn skä-
ren och i södra Finland växa det vilda äppelträdet
(icke öfver den 6i:stä gr. och icke öfverom Björne-
borg; det är icke säkert, o:n detta träd är en in-
heinsk växt, dock har det ett eget narr.n, tnmmi;
ön Runsala, ej längt frSn Abo, är berömd lör sina
ekskogar); ask (sällan öfver den 6s>:dra gr.), slS.n
och pfi några ställen idegran. Alm, lönn, lind»
hassel, rönn och hägg faxa öfver allt, och rail, pil,
gran, asp, siilg, grönpil, björk, al och ene äfven
i de norraste trakterna. Till lefvande häckar befcje-
nar man sig af liguster, getblad och elggräs (spi-
rata). Man har i sednare tider mycket klagat öf-
ver skogames aftagande, och i de södra provinser-
na samt vid kusterna äro de sS inedtagne, att be-
kymret öfver framtida skogbrist icke är ogrundadt.
Mnn börjar nu småningom, att fästa mera uppmärk-
Mtaiet pä en, bättre skogshu>-h;tlb.iing, tmrftea huf-
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rudiaklrgen nlifvit gynnad genom alliminningnrries
Upphäfning: detbttsMllos bättre med den storskifude
skogen, och skogsbrand, som tillförne rmslälde de
förskräckligaste härjningar, har blifvit sällsyntare.
En stor nackdel för skogarne är den totala bmten
på hägrmder. Finnames ekonomie fordrar mycken
ved, till deras hus tarfvas en mängd bjelkar och
bräder, och sjelfva bearbetningen af trälvirket hat
hittills varit högst slösande: sa t. ex. huggad brä-
der med yxan, och pä detta sätt knnriii endast °:ne
tillskapas af en stam: ärligen hugges en stor mängd
likter, och skogarne hlifva derigenom alldeles rui-
nerade, hufvusakligen i vissa trakter; men i nyare
tider hnfva förordningar utkommit, för att afstyra
detta missbruk. Afven till holbrfihningen användas
allmänt {u\i\ äxta träd. I det inre af landet finnes ännu
ett terr.ligt öfverfiod pa skeppsbyggnadsvilke, ma-
ster o. 8. v., men afiägsenheten gör det omöjligt
för invSnarne, att begagna dessa produeter; ved-
handeln är genom förordningar underkastad mänga
inskränkningar, hvilka billigt borde blifva upphäf-
na. Äfven sSgverken äro betungade med större af-
gifter, än att, i anseende till den kostsamma trans-
porten, någon synnerlig fördel kunde väntas af de-
ras anläggning längre inåt landet. Bränved ar bön-
dernas betydligaste exportvara till Stockholm, dit
ärligen 100,000 famnar försändas. Björkveden, hvil-
ken vanligen kostar en tredjedel mera än gran och
tallved, har redan blifvit temligen sällsyntare. Tjä-
rubränningen hör till böndernas hufvudsakligaste
näringsfång. Man kan öfverhufvud räkna, att år-
ligen utskeppas 100,000 tunnor tjära, hvartill for-
dras åtminstone 7 millioner 30 åriga granar och tal-
lar. Unga, friska träd, hvilka hålla ungefär
tum i diameter 1 blifva efter hand afbarkade; pä







»5
norra sidan lefnnss alltid qvar en 3<tums bred Barh-
rimsa, för att hindra trädet att uttorka: 3 år efter
j.varannan afbarkar man det allt högre opp; sedan
iater man det en lång tid växa och ansätta fettma.
Höstetiden fälleä det: blpr.t det afbarkade stycket
och kanske en aln/ler öfverom är brukbart: det öf-
riga kslir ligganäe i skogen, för att bortruttna; stam-
mäine klyfväs i smala stycken och uppläggas till
att torka. DerpS gräfycr man en trattfonnig grop,
6 k 7 alnar djup och ofvanrill i allmänhet 25 å 30
alnar lång. Botten belägges med tätt sämmanfoffa-
de bräder; genom dessa går ett rör, för att leda
den utkokta tjäran till den inunder satta tunnan.
När gropen är färdig och väl renad, inlägges tjär
veden träd vid träd: mellanrummen uppfyllas med
torra grenar, spån och dylikt. Alltsammans blir
derpå betäckt med en och en fjerdedels aln högt
lag af björkbark, torf, jord och lera. Påtändnin-
gen sker underifrån. Under afbrinningen beror det
mycket på väderleken och andra omständigheter.
En stor tjärdal kan gifva sin egara 100 tunnor tjä-
ra och 15 å 20 tunnor kol: den utbrinner ungefär
på halfannan vecka: man kan antaga, att till hvar-
je tunna erfordras 72 träd. ' Landet skulle vinna
betydligt, om dessa gropar blefvo utbytta emot or-
dentliga tjäfugnar, samt rötter och stubbar begag-nade i stället för hela träd. Landtmannens vinst
är icke så stor; men han måste fortsätta tjämhrän-
ningcn, för att skaffa sig penningar till sina utla-
gors betalande. Tjärubränningen börjar ungefär 5mil ifrån kusten och sträckor sig vanligen Q å 12
mil inåt landet, tills den svåra varutransporten sät-
ter binder i vägen för denna näringsgren; just des-
sa trakter egna sig allrabäst för vedhandel, mea
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genom tjärubränningen blifva skogarne utomordent-
ligen medtagne *). Eeck kokas Llot.t i städerna. I
sednare tider har man äfven börjat, att bränna pott-
aska: i Pedersöre socken léfveréra nlgra fä byar
årligen till det minsta 3 å 4000 lispund; blott små
■partier utskeppas: denna näringsgren förtjenar i syn-
nerhet uppmuntran: äfven confonium och harts lef-
vereras, ehuruväl blott i små qvantiteter. Man har
äfven börjat att disdllera terpentinolja af temlig god
beskaffenhet. Af tall göra också böndeirne sina snö-
skidor, hvarmed de otroligt snällt löpa pä snöskaran
och till och med upphinna snabbfotade djiir. Det
fordras mycken skicklighet, för att göra dem väl:
ett par goda snöskidor pläga vid arfskiftningar vär-
deras lika med en mjölkko.

Oaktadt Finland föryttrar en ansenlig mängd
af victualier, ståt det dock ganska illa till med
boskapsskötseln; mängden af rofdjur sätter oöfver-
vinnerliga hinder i vägen för dess uppkomst :

följande exempel kunna gifva ett begrepp om
den otroliga skada, som genom dem förorsakas:
Sr 1797 mistade Hwittig socken ensam (Jo hästar, 63
oxar, 99 kor, 359 fSr, 170 getter och 110 svin, hvil-
kas dåvarande värde, beraknadt efter det lägsta pris,
uppgår till 3,955 R:dr 16 sk.; 1790 55 hästar, 36
oxar, 55 kor, 12 kalfvar, 350 får, 269 getter och 77
svin; Urdiala socken i Tavastland inalles 226, Päl-
h'åne socken 311 och Pargas socken 367 boskapskie-
atur af alla slag. Förmodeligen kan först genom en
större befolkning och tätare åbyggen detta onda till
någon del afhjelpas. —. Boskapen fodras i allmänhet

*) Se den förträffliga Afhaiidlingen: H vilka äro de
binder, som f jettia finska 1and tniannens
idoghet? o. s. v. I finska Hushalls - sidlskapets
Handlingar. Abo iB°3- B. I. 8.
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ganska dåligt; i Österbotten utsläppes den redan
den iQ maj; men först emot medlet af juni äro be-
tesmarkerna egentcligen i ståud, att gifva kreatu-
ren en dräglig föda. I de norra trakternagifver man
dem om vintern ljung, barr ochrhenmossa, äfvensom
allahanda slags löf, och på skärena gifver man dem
hnfsväxter och innanmätet af fisk och dylikt. I Ca-
relen låter man mjölk-kreaturen strax om hösten
afsina och mjölkar dem ickepå hela vintern; de er-
hålla ingen ting annat än något långhalm, blött i urin:
för öfrigt måste de åtnöja sig med lemningar af bäst-
spillning, halm o. s. v., som de finna omkring ladu-
gården: derföre får den carelska bonden också på
hela sommaren icke mera än 2 lisp. smör af kon, ehu-
ru det förträffligaste bete är att tillgå. Öfverhufvud
kan man i Finland räkna dagliga afkastningen af en
ko till en hajf kanna mjölk. Kalfvarne blifva ti-
digt afvanda ifrån modren och för öfrigt, illa sköt-
ta. Bonden njuter sjelf ganska litet af producterna
från sin ladugård; sin rökstuga upplyser han med
några lysstickor eller så kallade pärtor; derföre kan
en så ansenlig del af fetalievaror utföras. Ifrån Va-
sa och de 5 öfverom denna stad belägna sjöstäder
utskeppas årligen till Stockholm öfver 100,000 l:pd
smör, bvilket dock i anseende till sin sämre beskaf-
fenhet betalas med åtminstone Q sk. mindre på p:dt
än samma product ifrån de orter, som äro belägna
i söder från denna stad: det finska smöret är i all-
mänhet långt sämre än det norrländska: äfven talgen
kominer i godhet icke upp» mot den ryska. Orsaken
till dessa varorsmindre godhetär den omständigheten,
att landtmannen icke kan genast afsätta dem som-
martiden, när de äro bäst, utan måste afbida släd-
föret, för att fortskaffa dem till hamnarne. För
hästafveln äro klimatet, läget, betesmakerna och de
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många resor , som invånarne nödvändigt måste göra,
icke särdeles gynnande; äkta finska häjstsr äro lä
bättre än de svenska; de äro små, sällan öfver 2}
aln höga, men välväxta och skickliga till arbetshästar;
man har sökt att förbättra dem genom frernmnnde
racer, och nu äro de nästan helt och hållet förblan-
dade och utgångna: de nyare racerna äro visserli-
gen något större, men också blottstälda för flere
sjukdomar. I fårafveln har. landet gjort temliga
framsteg; man har infört spanska och engelska får,
hvilka, dock nu äro till det mesta utrotade. I an-
seende till den långa vintern kunna fårahjordarna
icke blifva så talrika, som i andra länder. Getter
hållas i myckenhet: man öfverdrifver mycket 'den
skada, som de skola tillfoga skogarne. De hem-
tamda. djuren äro underkastade inånga sjukdomar ?
hvilka tiil en stor del härleda sig från deras dåli-
ga skötsel; boskaps&jukan visar sig ofta> i vissa trak-
ter (t. ex. i Kemi socken och här åter allramest in-
om annexet, Tervola), utan att någon närmare or-
sak dertill kan upjpgifvas. I de norra trakterna
hålla bönderno många rbenar: dessa löpa ovallade-
omkring i skogarne och drifvas tillsammans om vin-

tern; en del slagtas, och kalfvarne blifva .märkta:
men sedan släppas de åter rit i,vilda skogen. Vil-
da rhcnar och elgar äro alldeles fördrifna ifrån sö-

dra Finland; i förra tider blefvo de fångade i gro-
Iparf som betäcktes med små buskar, asplöf och
räfrumpor, hvilka rhenarne i synnerhet mycket tyc-

ka om; man utsatte äfven snaror på deras vanliga
gångstigar och betjente sig af den omnämda örten
till lockmat. De hafva ganska farliga fiender uti
rofdjuren, hvilka anställa bland dem förskräckliga
härjningar och till och med i vissa trakter alldeles
utrota dem. FilfVasen jagar efter dem med mycken
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list och dödar alla, som barrxJrräiTar; om vintern
.blir rhenens hastiga lopp uppehållet af djup och
lös snö, och då är den förre i stånd, att upphinna
honom; !■ g äfven sagta fram, när rhe-
nen solar s;g ocb är utmattad af sothettan. Ibland
döljer han sig uppe i ett träd ocb kastar sig med
hast ner på rhenens hals; förgäfves söker denne,
att befria sig ifrån sin fiende, hvilken småningom
gnager af honom halsen. Ailrabäsfc smaka honom
öronen, dem han alltid förtär, om han också lem-
nar allt det öfriga liggande: beundransvärd är den
sorgfällighet, hvarmed han förvarar det afgnagade
hufvudet, hviiket lian gömmer i ett träd, om han
blott har något .tillfälle dertill *)• Filfrasen, äf-
vensom lodjuret- dödas antingen med spjut eller
fångas de i räfsaxar. Harven är filfrasens bestän-
diga följeslagare och näier sig af det, som denne
dödar af blotta mordlystnad, utan att förtära sitt
byte. Äfven vargen upphinner rhenen om vintern,
när snöskaran är stark nog för att bära honom,
under det att den tnngare rhenen nersjunker. \ ar-
garne äro i sådan myckenhet och så dristiga, att
de ide inre trakterna till och med yga sig in i
städerna. De biifva dödade antingen med spjut
eller med bössa. Till deras förföljande väljer man
den tiden, flå snön är djup och iös; ofta måste dock
jägaren hela länga dagen löpa omkring på sina snöski-
dor, innan han träffar sitt byte. Sent pä hösten efter
första sur ...let uppsöker" inan spåret efter björn,
hvilken vid denna tid går in i sitt hide; när jäga-
ren träffar spåret, viker han af och går rundt om-
kring den trakt, dit fotstigen leder: finner han
sedan ej något vidare spår, så måste björnens läger

*') Frosterus om odjuren i Pudasjiivi. Finska H. S*
Handlingar. I. s. 25g-
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vara inom den beskrefna cirkeln; men träffar han
åter på det samma, måste h;m göra ett annat slag
omkring. Så snart man om vintenn han löpa pK snö-
skidor, uppsökes ludet och djuret, dödas med spjut.
Fattas det jägaren mod, så ncrstöter han ett par
störar korsvis vid ingången till hålan, och björnen
blir då nedergjord, när han söker att bryta sig ut.
Man uppsöker honom äfven vinter- och vårtiden
■utom hidet och förföljer honom så länge, till des»
han blir uttröttrad och i förtvinan sätter sig emot
sin motståndare. Jägaren får ej stöta till förr, än
hjörnen rusar på honom, emedan han eljest slår
tillbaka spjutet och kastar sin förföljare till mar-
ken; denne måste äfven bruka den försigtigheten,
att ställa sina snöskidor på sidan, ty eljest griper
björnen i dem och stöter omkull jägaren, hvilkeri
i allmänhet alltid måste stå 'så lös och ledig, att
han i ögonblicket kan springa af, när så nödigt
skulle vara. Man hör sällan af olyckshändelser på
dennafarliga jagt. Som björnen har den vanan, att
så länge återkomma till sitt rof, som han ännu har
något ofritt, deraf, så fångas han äfven i fällor,
hvilka deri.-des uppställas. Utomdess finnas uttrar,
ekorrar , hermeliner, men högst sällsynt är bäfvernj
till ekorre-jagten betjenar sig bonden i Österbotten
af en hund, hvilken är inöfvad dertill och vid arf-
»kiftningar värderas lika med en mjölk-ko: På ds
finska kusterna uppehålla sig inskärs- och grå-sjäh-
lar, hvilka lefva med hvarannan i ett beständigt
krig: skärgårdsbönderna befatta sig med sjählfange
från början af mars till isens bortgång, och från
början af ocL, till dess allt Sr tillfrusit: fordom ja-
gade man efter sjählen äfven ut på hafvet med
»törsta lifsfara; nu åtnöjer man sig dermed, att lura
yå. honom i skärgården. För öfrigt klagar nian,
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att Finnarna icke så väl som Ryssarn* förstX, att

bereda pelsverk; med denna v:ira drifves derföre,
i trots af alla förbud , en stor smyghandel mellan
Savolax och Carelen och Rysslund. Jagten gynnas
af klimatet; den långvariga snön lättar uppspärran-
det och sätter jägaren i stånd, att på sina snöskid-or
upphinna det snabbaste djur. Den lägre och medel-
jtigtenkunde vara ganska indragtig; harar, tjädrar,
mörypor och orrar, rapphöns (hvilka från ryska
sidan, först sedan 1770 halva kommit till Savolax
och sedan utnredt sig vidare), hjerpar, krarnsfog-
lar, lärkor och gråsparvar iinnas i öfverflöd; men
man förföljer dem utan allt skonsmål, jagar efter
dem alla tider på året, uppsöker deras ägg, ock
dödar de liggande mödiarne; äfven de många kött-
ätande djuren och foglame, hvilka uppehålla sig i
Finlands ödemarker, icke mindre än hundar och.
.kattor, som tillbringa hela sommaren i skogen,
göra bland de vilda fjäderfän stor skada. Foglar,
äfven tjädrar och orrar, fångas i fällor, dock en-
dast första morgonen efter dessas uppställande, eme-
danflaxandet af deras fångue bröder snart skrämerdem
från trakten. Kusterna och vikarne vimla af sjöfo.*-
lar: på skären bygger eiderfogeln sitt näste, men
sällan iro och fred; böndurne skjuta honom och
derföre samlas så litet dun. Alfogeln (anas acuta)
jagar mycket efter fiskarne: dessa änder, när de
uppjagas, flyga ofta långa sträckor tätt utmed vatt-
net; derföre fånga bönderna i de nät, som de ut-
lägga på trånga ställen mellan skären, pä en g°mg
ofta öfver 50 -70 par.

Sjöarne och elfvarne äro uppfylda med fisk
af alla slag; i Norrbotten är laxfängsten en af in-
vånarnes förnämsta näringsgrenar; man insaltar laxca



väl, men man försf dt röka nonom lika
bra. Den finska laxen är sämre Hn den svenska,
äfvénsom denna icke han i med Rhen- eller
Oder-laxeh. Lax och sill blifva allt sämre och
sällsyntare, ju längre man kominer St norden, och
ju mera salitvattnet aftagcr. Efter finska fiskares
p&stSendé är, hvad strömmingen beträffar, åtskillna-
den redan, ganska märkkar på några mil. En stor
mängd af laxen uppates färsk; men i Uieåborg in-
saltas dessutom årligen 4a. 500 tunnor. Äfven i
Kumo och Kymmene är den till finnandes i myc-
kenhet. Laxfångsten i de stora forsarne är regal
och arrenderas; men i smärre åar obetydlig ocb fri.
Forellfängsten utfaller ibland icke mindre lönande.
De fiesta fiskslag insaltas. Äfven ål är icke säll-
synt , men ätes icke af den österbottniska bonden.
Nejonögon fångas nästan vid alla katarakter, in-
läggas i ättika och fölsändas till Stockholm, ehu>
ruväl blott i små (jvantiteter. Invånarns på de syd-
liga skären hafva af strömmingsfisket ansenliga in-
komster; strömmingen föryt.tras dels i sjeifva lan-
det, dels öfverskickas den tiil Sverige. llvassbuk
fä»-gas till ringa mängd; berömd är ivimito-bvassbu-
ken. Öfveroin Björneborg fiskas ganska litet sill.

I Österbotten och Savolax har man funnit un-
gefår 700 slag af inseeter. Klimatet är alldeles icke
missgynnande för biskötseln; det finska hushålls-
sällskapet har gjort åtskilliga försök att upphjälpa
den, och genom dess föranstaltande bar biskötseln
i trakten oomkring Abo gjort betydliga framsteg.
•Kräftor finnas här och der i södra Finland; enligt
sägen, dit fortplantade i Johan III:s tid. I några
österbottniska strömmar fiskar man pärlor; de bästa
hafva blifyit betalte med 20 a 30 R:dr.

jMineral-

■'&
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Mineral-riket lefvererar högsf. få brukbara pro-
ducter. Granit är Öfver allt den radande berg-arten.
l'a nsgra ställen började man aU. trptotöga jerngnif-
vor, men måste mod intressenternas stora förlust
upphöra dermed. Redan i de äldst* tider förstod©
Fiunarue att arbeta lnvrjern; ocli i synnerhet i or-
ternas namn finnas ännu mai.ga omisskännneliga spå*
derp£; ännu göra bönderne till en del sina verktyg
och. redskaper detaf. Bergs-collegium skickade Sr
1792 den berömde Eric RInman till Finland, för
att uppmuntra invanarne i synnerhet i Savolax och
Carelen till begagnandet af myrmalm , och göia
dem bekanta med bättre méthoder att bereda det.
Koppar finnes i ringa qvantitet ; blyerts på flere
stallen; i Österbotten finaes lera, som är duglig till
tegel; på kalk är god tillgäng i Tavastland, på an-
dra ställen (i Österbotten, det egenteliga Finland
och pa Åland) är den åter sällsyntare. I björne-
borgika distriktet är en vidlyftig skiffergang, hvil'.
ken lefvererar ett förträffligt materia] rill byggna-
der: äfven i Österbotten ej längt fr:ln Kemi socken
är ett ansenligt skifferbrott *). ■— Bristen pS salt ät
ofta ganaka tryckande för invSnarue; saltet var un-
der Svenskames tid belagdt med hög införsel: de vid
ryaka granson boende bönder förskaffade sig denna
vaia till större delen frfin Ryssland. Det ekonomi-
ska sällskapet gjorde förnyade försök, att få salt af
hafsvattnet, men synes deraf icke hafva lofvat sig
liSgon synnerlig framgång, utan föreslog invßnarne»
att hellre spara salt, t. ex. genom rökning och
torkning af kött och fuk m. in. •*)■, _

*) Om Finlands mineralogiska beskaffenhet förekomma
längre fram vidare upplysningar.

**) Se Redogörelsen for KongL Finska Hushållnings-
Sfillskapets göromål lgoo-igoi, c. 14.
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Alla andra näringsgrenar äro obetydliga: och
circulationen och den inre handels-rörelsen i ett
försmäktande tillstånd: förgäfves har man bemödat
sig', att upplifva dem genom anläggningen af städer;
för landt-städernas uppkomst ligga allt för mänga
hinder i vägen; det vore derföre alldeles icke rad-
ligt i att föröha deras antal, och fri lan<sthandel
»kulle vid närvarande grad af odling vara en stor
välgärning .för Finland: bönderne vid kusten idka
till en del skeppsfart och hafva hittils varit berät-
tigade dertill; men der jordmonen blott är nSgor-
lunda gifvande, är åkerbrukaren långt mera väl-
mående än sjöfararen, hvilken det merendels går
ganska illa, en och annan stor bond-köpman un-
dantagen. På de finska kusterna, i synnerhet vid
finska viken, äro 14 jernbrtik anlagde, hvilka er-
hålla sin malm frän svenska grufvor och ärligen
utskeppa 11, 112* sk:pd stångjern samt åtskilliga
andsa jcrmaror. De hafva . märkeligen befordiat
befolkningen, landets uppodling och öfverhufvud
flera grenar af industrin. I några trakter, i synner-
het i Österbotten, tillverka bönderne en ansenlig
mängd saltpetter, och de skulle deraf kunna hafva
en ansenlig vinst, om de icke voro tvungna, att
föryttra allt till kronan. I andra trakter, i synner-
het i det egentliga Finland, förfärdiga bönderne
allahanda slogs trädkärl, sSar, ämbar, skyfflar, spott-
lådor, fat, o. d. och drifva dermed handel, äfven
i Tyskland och Danmark. Fartyg byggas i städerna
och pä några stållen till och med af bönder; men
de äro illa construerade och stå icke i synnerligt
rop. ; Klimatet lägger för skeppsfarten, stora binder
i vägen; i 6-7 månader måste fartygen ligga i ham-
narne, och under denna tid felas det skeppsfolket
arbete; och i anseende till den fara, bvarför skepps-
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farten är utsatt i de trånga, klipp- ocli öfulla fin-
ska vattnen, äro äfven assecuranserna dyra. —-*

V.
Invånarne.

Karakter, Seder, Lefnadssätt, Språk.
-Befolkningen har i Finland gjort utomordentliga
framsteg, trots de många hinder, hvarmed den har
att kämpa och hvilka först genom en bättre phy-
sisk uppfostran och ett med klimatet mera enligt
lefnadssätt skola upphöra. I början af år 1720 ha-
de, sedan de år 1721 ooh 1743 afträdda landskaper
blifvit aftlragne, det återstående svenska Finland
knapt 150,000 invånare , följakteligen ungefär 33
menniskor på en geogr. qvadrat-mil. Men redan
Sr 1749, tabell-verket blef inrättadt, hade detta
antal stigit till 408,839 själar (i stiftet Abo 258,811,
och i Borgo 150,020). Efter en nyare beräkning
år 1800 räknade landet då redan 837,152 personer
(502,654 i Åbo- och 534,489 i Borgo stift), alltså
iösl på en qvadrat-mil. Fördelad efter landshöf-
dingedömena förhåller sig, folkmängden på följan-
de sätt:

jänet Äbo - - af 485 qrädrat-mil 399t person— — Tavasteliu* — 469 — 1— 530 — —
Heinola - — 533 — ~- 355 — —
Wasa - • — 705 — .— 176} — —— — Kuopio - ■—1 939 — —• 140 —• ■ —— — Uleåborg .— 1,570 — — « — —
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Antalet af födda och döda har årligen varit:

Från 1795- 1801 hafva döda förhållit sig till lef»
vande, som 100: 164 eller
i länet Ktiopio som 100: 198. — Heinola 100: 162.— __

UleÄborg — 100: 172. — Åbo - 100: 155.— Wasa — 100: 166. — Tav:hus 100; ij2.

Landets befolkning lider hufvurlsahligen genom
den dSlign physisha uppfqstran, som råder i syn-
nerliet i ötserbotten, der barnen vanligen uppam-
mas med homjölk. Man räknar att i många socknar
dör hvarje tredje, ja hvartannat barn. Följande ut

prest-tabe]]erna utdragne förfekning på barn, som
aflidit första Sret, ger en iysfullbeliräftelse jiå den-
na sanninE:O

Ar
793-
L 79-1-
795-
.796.
t/97-
■798-

Födda
52,937-
5i»7°5-
3!,67i'
5°,9ö7-
32,652.
31,172-

Döda
18,821-
22,06g.
13,897-
18,176.
16,027.
i'7,787-

Ar
1799.
lfjoo.

1801.
1802.
1803-
1804-

Födda
5i,59ö -
5i,i44-
33,297-
53,59-4-
30,8.52-
54,217.

Döda.
22,560.
£l,ef)6".

I.V.19-
19,091.
28,630.
22,071.

I stiftetAbo dogo 1793, 4,271 barn i första året.— — 1794, 5,i88 — — "— — 1795, 3,799 — — —
I begge stiften 17961 6,036 — — —— — 1797» 5,673 - — — —— — 1798, 5,107 — — —— — 1799» 6,694 — —- —

k— — 1800, 6,561 — — —— — 1801, 6,294 — — —
I Borgo stift — 1802, hvarje och 6:tebarn.
I begge stiften 1803, 5,975 —- —- ——. -~ 1804, 6,577 — — —
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Kopporna anställa grufiigahärjningar: i anseende
till det sätt, hvarpä invånarne lefva ined hvarannan,
äfvénsom genofn deras sorglöshet och lättsinnighet
ar smittan ganska lätt utbredd; mortaliteten är så
mycket större, som de sjuka iakttaga en alldeles
origtig diet och äro så långt äilägsna från all medi-
cinsk hjebo. Regeringen sökte af alla krafter, att
befordra koppympningen. Redan från år 1770 var
den temligen allmän i Österbotten: kronan betalte
för hvarje barn som ympades 32 sk.; men nyttan
syntes icke svara emot de betydliga kostnaderna;
belöningen förminskades, och ympningen blef se-
dan ett ringa skyddsvärn emot. kopporna. Det fin-
ska ekonomiska sällskapet, understödt af Konungen,
bemödade sig, att utbreda vaccinationen; det sände
resande till åtskilliga trakter, så väl för att vacci-
nera kbifrn, som att undervisa skickliga ämnen i
danna Operation. Det oaktadt hafva ännu i sedna-
ste tider många, så väl barn som fullväxta, dödt i
koppor, nemligen i länen:

I hänseende till folkets bildning och charaktsr
förekomma i de fitskiiliga provinserna stora afvikel-
ser. l'å sjökusten, der mänga Svenskar hafva ned«

*) Se Ni can de v i Vettensk. Acad, nya Handlingar, B.
26. Tab. IT.

1796.1797.1798.1799-1800.1801.1802.1803.
TJleåWg 510. 118. 158. f/ip. 50. 9. 52.1545.
Wasa - 121. 305. 219. 049- 193- 61. 3- £274-
Aho - - 176. 45. 371.126:1. 512, 21. 26. 116.
Tavasteh. 94. 177. 616.16,55. i5£. 41. 51. 4^4'
Hcinola 4 1 - 270 - 900- o^1 29- 545- 69 1*
liuopio 700. 242. 168. 585. 142. 24°- 711-2096.

Summa i442- 89Ö. 1803.5597.1415. 401 - 114<5-7i49 <Summa i442- 81
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satt sig, har den ursprungliga stammen redan myc-
ket urartat. Finnarne tal;i långsamt, bafva en grof
röst, en mörk färg, ett allvarsamt, dystett nUeende,
starka lemmar ocli en fast och stadig gång. < Håret
är gulaktigt, ibland rödlett eller hvitt, äfven mörk-
gult. En man vid sina ord, och en oxe vid
sina horn (Sanasta miestä, sarwesta licrkäa) är ett
gammalt finskt ordspråk, hvilket skönt stämplar na-

tionulcharakteren, i synnerhet i de inre trakterna,
der den har bibehållit sig i sin renhet. Finsk egen-
sinnig!)et har i Sverige blifvit till ordspråk. En
Finne närmar sig icke så lätt till en fremiinge, ehu-
ruväl han emottager honom med stor gästfrihet; men
det är mödan vardt, att träda honom närmare. När
han blir retad, är han häftig, uppbrusande och hämd-
lysten; af nyheter är lian ingen vän, och det är svårt
att förmå den finska bonderi till ändringar i hans
lefnadssätt, åkerbruk o. s. v. I det hela äro Fin-
narne ganska måttliga: i de norra trakterna kokas
sommartidenblott om söndagarne; i anseende till de-
ras fåbehofver herrskar ibland dem en viss välmåga;
det är alldeles icke sällsynt, att Bfven i ett pörte
blifva undfägnad med mat och dryck i silfverkärl
af temlig storlek, hvarpå husbonden använder
öfverflöd. Bonden arbetar med utomordentlig ihär-
dighet: ifrån solens uppgång ända till dess neder-
gång är han ute på sin åker och äng, åtnöier sig med
dålig kost och njuter knapt 4 eller ,5 timmars hvi-
la. Det fattas icke Finnarne mechanisk skicklighet,
såsom redan deraf är klart, att de måste till en del
sjelfve förfärdiga sina redskaper, verktyg m. m. af
de skiljaktigaste slag; de finska trädkärlen, hvilka
■arven afsättas' utomlands, äro gjorda af bönder. I
de inre trakterna hör man sällan trätor, slagsmål el-
ler grofva förbrytelser. Sederna äro ännu temligea
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■rena: ftSrt i~9:) - ifl<>'2 har antalet af barn
Pöri>3llUt (fig lil 1 'akta som i: 22; i städerna, i syn--
nevljet i Åi,o, ofinre som i: ,') - 9; deras CiHtagan-
de -visar följande tabell: oäk(;;i barn i Finland bland
de födda:

No-.-dfinnarne beskyllas för en viss arglistighet,
hvillten do i synnerhet »kola nröfva på sina resor
till Tavasdand, der de diiiva handel liufvudsaVii-
gen med lax och skinnvaror, som de utbyta emot
lärft, humla och mera dylikt. Deras slughet blir
ännu fruktansvärdare genom den Jkraft och djerf-
liet, hvarmed den är sammanparad. I södra Finland
rädes man i allmänhet för Nordfinnarne, såsom va-
rande i synnerhet stora häxmästare; och desse un-
derlåta icke, att begagna sig af denna vidskeplighet
till sin nytta och fördel; de Staga sig t. ex.att bota
hustrurs ofruktsamhet; i badstugan förrätta de en
magis]; operation, hvilken siillan slår felt. Denna
vidskepliga enfalldighct är utan tvifvel orsaken till
det förakt,, livarmed Nordfinnarne anse 'Syåfinriar»
ne, i synnerhet Tavastboerne. Ordet Hämälainen
(de sednares finska namn) betyder i hela Östeibot->
ten det samma som fjollig, och det finska ordsprå-
ket menna Ilämäläati, fara till Hämäla d. a. blifva
«n tok, synes leda sitt ursprung frän samma källa.

I medeltiden var namnet Finne det samma som
häxmästare: man trodde allmänt, att folket stod i
nära gemenskap med djefvulen: till skeppare såld»

795- i48o-
694. 1586.
.795. 1329.
.796. 1450.
797- 1579-
798. 1480.

1799- 1393
1800. 1452,
1J301. 1806'.
1802. 1671.
180.3. 1615
1804. 1851
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Finnarne god vind, livilkcn var inknytt i ett snöre
med 3 knutar; nar den första löstes, uppkom en
gynnande vind, vid lösningen af den andra blef den
häftigare, och vid öppnandet af den tredje öfvergeck
den till en förfarlig orkan. Äfven i Stockholm
vände man sig till den första, bästa finska flicka,
nar man trodde sig hafva någon lijelp frän helfve-
tet af nöd©»*). Ännu i dag gifvns i Finland troll-
karlar; likväl tro äfven de erfarnaste iblund dem,
att Lapparne äro dem vida öiverlägsne: om en väl
bepröfvad svartkonstnär pläga de säga: det är en,
hel Lapp{<Se onkoko I.appi): ja de företaga till ocli
med hemliga resor till Lappmarken, för att hämta
lätt kraftiga råd. De finska trollkarlarna föregifva
sig kunna upptäcka stulna saker, skaffa till lätta
förlupen boskap och förutsäga den lyckliga eller o-
lychliga utgången af ett företag, sä snart de blott
titta i ett bränvinsglas. De äro läkare och bota äf-
ven frånvarande, blott någoi; af den sjukes kläder
eller husgerådssaker bringes dem till hända. Deras
botemedel äro merendels gapska narraktigq,, t. ex.
patienten måste vandra omkring en kyrka, eller
nattetid gå på kyrkogården o. s. V.; blir han ieha
frisk, sä beskylla de honom, att han icke noga
följt alla deras löjliga infallenoch föreskrifter, eller
säga de , att en ond ande eller mwmiska är dem
hinderlig. Man reser Ilere mil, för att uppsöka så-
dana gamla vise; de äro alltid försedda med vidskep-
liga amuletter, t. ex- dödskallar, menniskuben, kyr-
Jsomull, ormrrufvuden och dylikt, hvarmed de tro
sig kunna uträtta allt. Kyrkor, kyrkogårdar .och
begrafningsplatser, Kalmisto kallade, hvilka man

*} Beitragzur Pomerischen Historie. Leipzig 1752.S, 232.
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ännu finner Jiär och der i skogarne ©ch pS oarae
såsom qvarlemningar af landets fordna invånare,
Lapparne, och för hvilka de vidskeplige hysa en
stor vördnad, äro vorkcliga förrådshus, hvarifrfin
Vantron hämtar sina vapen. Lik blifva sårade och
sönderstyckade, hen uppgrafda och andra ingredi-
entier hämtade derifrän, för att tjena till hällso-
samma läkemedel, eller också för att skada menni-
«kor och boskap: häxmästorne gå nattetid till kyr>
kor och anropa kyrko-andarne, att värn dem be-
hjelplige till vinnandet af deras ändamål. Ingen
får förtörna dessa allvetande häxmästare: de raka
då i raseri, skära tänderna, deras håi resa sig, de
hoppa upp af enthusiasm, stampa med fötterna
och bära sig fullkomligt åt såsom ursinnigs. Ett i
synnerhet kraftigt medel, hvaraf konstnärerna be-
tjena sig, äro de så'kallade trollrunot (trollsån-
ger). De hedniska Finnarne sjöngo till sina gudars
ära sånger, hvilka ansågos for heliga och verksam-
ma; denna mening kunde icke utrotas vid folkets
omvändelse till christendomen, som skedde med
våld. Trollsångerna härstamma således ifrän heden-
domen, men hafva under den katholska tiden blif-
vit försedda ined allahanda tillsatser: ostridigt äro
de äldre, än alla öfriga finska sånger; de kallas
också derföre icke Runot, utan Lugut, läsnin-
gar, och de upprepas antingen hemligen utan alla
vittnen, med hög röst och en viss enthusiasm, Hal-
diosa, hvartill stampas med fötterna, och lemmanie
pä ett vämjeligt och löjeligt sätt vridas och vrån-
gas, eller också frammumlas de sagta, hvarvid häx*
mästaren spottar, blåser med munnen o. s. v.; utom»
dess bifogas härtill ännu några andra vidskepliga
och löjliga bruk. Använd på vissa ting, hvilkas
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kraft de antingen skola minska eller öka,].allas de
äfvon Sanat, ];raftig:i ord, t. ex. Maclon sanat, ord
emot ormbett, Tulen sanat, emot eld och brännsår
o. s. v. Anhängare af denna vidskepelse tro sig
vara i stånd att kufva och behenska alla elementer,
kroppar och djur, om de blott hunna utforska de-
ra» förborgade och mystiska ursprung och afsjung.A
de på dem hänsyftande sånger. De gamla trollsån-
gerna tilltala dcrföre, med en viss tillförsigt och li-
kasom triumferande, jernet, elden, ormen o. s. v.
"Mig är icke obekant, livaraf du är uppkommen:"
vidare: "Inniföre vågar du eländige, att göra ondt,
hvarföre att företaga elaka gerningar? ditt ursprnng
är mig alldeles icke okändt, mig är din första bör-
jan bekant." Det gifves en stor mängd af detta
slags sånger. Ehuru i provinserna vid sjökusten en-
dast fa ännu äio öfriga, som befatta sig dermed,
har dock presternas nit ännu icke varit i stånd att
utrota dem. Dock blifva de allt mer förgätna, och
bland det uppväxande slagtet har tron på deras
verksamhet redan mycket aftagit. Berömda och
bepiöivade kännare af signerier låta betala sig och
fortplanta på »ina barn »in konst, hvilken derföre
plägar vara vissa familjer egenteligen tillhörig. I
synnerhet äro svin- och häst-castrerare berömda för
sin bekantskap med dessa gamla sånger. Innan en
lärling blir af dem antagen, döpa de om honom,
Iivilken ceremonie må*te gå för sig midt på en sten
i fett vattenfall. Thaumaturgerne föra gemenligen
med sig sina rédskaper i en säck, och kallas der-
före äf\ en Kucltiromies, säckmäii; de större verkty-
gen, »om de bruka, nergräfva de i jorden eller
på sjöbotten. De gilva vanligen den hjälpsökande
också ett läkemedel, hvilket merendels bestar i salt,
brännvin, mjölk, fett och dylikt. Deras medicin-
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ska theorie är alltid den samma; all sjukdom upp-
kommer, efter deras tanka, af förtrollning, och
deras mystiska sånger innehålla hotemedel deremot:
de upprepa dem ibland stående, merendels knäbö-
iande med blottadt hufvud, och hålla derunder hat-
ten i hand. Den stora hopen vet en nfängd un-
derbara historier om de verkningar, som dessa troll-
sånger hafva frambragt. Det är svårt att samla
dem, emedan trollkarbirne icke hysa förtroende till
de lärda, och frukta att blifva angifne hos öfver-
heten; de befara äfven, att dessa heliga sånger, om
de skulle falla i profana händer, torde af dem be-
handlas med sidvördnad och derigenom förlora sin
kraft: endast i hälft rus kunna de förmås att med-
dela dem, men äfven när de äro druckna, så utelemna
de antingen sådana ställen, som de hålla för farli-
ga, eller förändra de dem*). Att dessa häxmästare
för öfrigt sjelfve äro öfvertygade om vissheten af
sin konst, och att det derföre är en alldeles falsk
åsiet, om man förklarar dem för elaka och listiga
bedragare, bevisar följande händelse, hvilken till-
drog sig i Kemi i mars 1304. Bonden Mats Kal-
lanvaara ansågs för den förnämsta trollkarl i hela
orten och hans hjelp söktes mycket. Upplysnin-
gen, som med sina sjumils-stöflor framträngt än-
da till yttersta norden, föranledde några unga
personer, att upptäcka det bedrägliga i konsten
och framställa gubben i sin nakenhet. En officer
stälde sig sjuk och förstod att genom pengar och
brännvin vinna häxmästarens förtroende, och afloc-
kade denne löftet, att han skulle visa honom an-
dar. Först utforskade gubben i brännvinsglaset sjuk»
domens natur; efter hans tanka härrörde den af
hyrko-andar (Kyrhonwäki); genom ett besök på

*) Porthan de yohl Tennica s. £;6. ff.
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Icyritoglntai sfculle patienten notas, och -på grafl-
rarne måste först en riksgäldssedel offras. Nar
linndlingen skulle gä för sig, kl. 9 om aftonen,
tegäfVo sig Ii unga, hvitklädda män upp i klock-
itapeln, med mask för ansigtet, horn i pannan ,
och hår,.och ansigte bestrukna med phosfor. Be-
svärjaren mod sin patient kom, och efter några cc-"

remonier och välsignelser på grafvarne, trädde han
upp i klockstapeln: plötsligen hlef donen igensla-
gen efter dem, och den ena anden efter den andra
sväfvade fram. Den sjuke Utsade blifva högst för-
skräckt, fattade uti sin ledsagare och drog honom
ner till sig. Hvisslande nalkades spökena och bör-
jade en förfärlig pålskdans omkring de fremmande.
Öfver detta uppträde råkade haKmästaren utom sig,
slet sig lös och flydde till trappan, der han började
de förfärligaste besvärjningar, för att befria sin föl-
jeslagare, som på det jemmerligaste sätt anropade
lionom om hjelp och hvilken han icke lernnade i
sticket. Som alla hans häxerier voro utan fram-
gång, började han att förskräckligen bulta på dör-
ren med en spik, livarmed han till detta behof
hade försett sig: hans ifver var så stor, att han så-
rade sig i handen utan att märka det. Ändtligen
befarade de lustiga bröderne ett tragiskt slut och
lemnade fången fri, hvilken gjorde sig vamnägtig
och derigenom tvang den uttröttade haxmästaieu,
att bära honom till prostgården: här sökte den gamle
med hemlighetsfull mine och pekande på sin blo-
diga hand, att öfvertyga de närvarande om %'erklig-
heten af synen i klockstapeln. Löjnant *** stlilrle
sig derpå, som hade han förlorat förståndet: svart-
konstnären använde tusende vidskepliga medel till
■hans återställande, men ty värr! förgäfves. Upp-
hofsmännerna till detta skämt upptäckte ändteligen
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"hela sammanhanget och smickrade sig, att derige-
jiorn hafva bidragit något till vidskepelsens utro-
tande; men det ar mycket att befara, att den ge-
nom dylika händelser blir blott ännu djupare inro-
tad. De besvärjningar, hvaraf häxmästaren ofta
het.jente sic;, lydde sålunda: Flyn, i grafvarnes in*
vanare, flyn tillbaka till edra boningar; •—. lem»
nen det olyckliga offret i frihet; han känner sin
christendom, har icke stulit, icke mördat. Skolert
i anfalla en fremmande, då jag så ofta har besökt
er? och du behornade, ropade han till en af säll-
skapet, har du icke nog att göra i helfvetet, att
plågade fördömda?"*). Dctär märkvärdigt, att de
finska häxmästarne råka i ett tillstSnd af dvala och
enthusiasm, eller genom vissa medel försätta sig deJ«
uti, hvarur de icke en gäng med eld kunna väc-
kas ; under denna tid skall deras själ sväfva om-
kring och utforska förborgade ting,hvilka hon vid
sin återkomst upptäcker. Det förtjenar att under-
sökas, hvarföre dessa vidskepliga asigter och före-
ställningar äro sS lika hos högsta nordens folkslag;
Finnames trollkarlar, Tataremas schamaner, Grön-
ländarnes angekoks o. s. v. förfara alldeles på sam-
Hia sättl

Konsten att göra sig säker mot skott, gift $

ormbett, häxeri o. s. v. samt att bevara boskapen»
kallas Lumpus. Sina hus tro Finnarne sig kunna
trygga genom en åskvigge, och sina resslädor ge-
nom menniskoben; i processer anse de sig for sto-
ra, oöfvervinnerliga advocater, om de bära hos sig
serpentinsten, små porslinssnäckor, lårben af en gro-
da och dylikt. Det gifves äfven ibland dem dag.
väljare, hvilka utmärka vissa dagar såsom olyckliga,

*) Se Åbo Tidningar iS°4j N:o 6i.
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pa hvilha man måste akta sig, att företaga def el-
ler det göromålet. Finnarne hafva af Svenskarne,
ja iifven af Ryssarne, antagit mänga vidskepliga me-
ningar, bruk och ceremonier. De tro, att i skogar-
ne uppehålla sig tvänne fruktansvärda skogsandnr»
af hvilka den ene kallas Lekkio: han antager en o-
liku skapnad, än af en kråka-, än af en hund, en an.
nan gång af en menniska eller obekant fogel och
förskräcker menniskorna; den andra Sr af qvinnokö-
net och kallas Ajattaa, är snabb och fruktansvärd
och vilseför de vandrande. Vid likprocessioner, pl
kyrkogårdar och landsvägar flygasmå andar omkring»
Keijuset, hvilka likna snöflingor, eldstrimmor och
»må puppor; de äro svarta och hyita, goda och on-
da; de infinna sig i ett rum, der någon dör eller
ett lik ligger, och uppfylla det med illastinkandö
luft; den, som vill göra sin fiende ondt,bär ben och
mull från kyrkogården i hans kammare,och då kom-
ma Keijuset, för att plåga och qvälja honom. Äf-
ven maran är i Finland bekant under namn af Pai-
najainen (tryckaren); hon liknar en hvit nymf, upp-
lyser med sitt sken hela rummet och trycker den
sofvande på bröstet, hvilken deröfver skriker och
jemrar sig: hon skadar äfven barn och gör dem skel-
ögda; af de vidskepliga blir hon fördvifven genom
en Besemer, eller ett stål under hufvudkudden. Etfc
slags troll, Para, är länt från Svenskarne, som kal-
la det Bjära; det stjäl mjölken från fremmande kor»
ystar den i sin mage och barden till smärfatet. Vid-
»kepelsen tror, att om en viss svamp (Mucor unctunsm
flavus L.) kokas i tjära, salt och svafvel och dan-
ges med ett spö, sa skall besittarinnan af Para vi-
sa sig och be för sin tjensteande. I Carelen, i Ka-
*is socken, är ett berg Tyrian Wuori, der guden
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Turri eller Turri.tus »kall hnfva sitt säte, Tivilken
förekommer i gamla dikter och ar förmodeligen
ISnad fiån Svenskames Thor. Invänarne hafva den
lägeå, ätt koå ofta framgår vid ett föreslående krig
och trummar genom luften, en fabel, hvilken har
mycken likhet och förmodeligen samma ursprung
med Tyskanies om dch vilda jägaren och den kri-
gande härskaran. Tomtegubben, Tonttu, är äfven
i Finland allmän. — Om påsknatten blir skälikon
försedd mod skälla, skaror ställas framför stalldör-
ren, för att afhalla de flygande häxorna (vittrorna):
folket sitter uppe hela natten; det tror sig i luften
se Läxorna och höra dem smida, slamra och tröska ,
och förkunnar deraf kommande ting, årsväxt, döds-
fall o. s. v. Trollpackorna bära omkring denna tid
all ull,kohar, svansar o. m. d., som de hafva sam-
lat, till Blfikulla, det svenska Blocltsberget, en
liten ö i Calmare-sund. Söndags- måndags- och rhors-
dags- aftnarne billås heliga. Om söndagsmorgonen
i gryningen går matmodern 5 gänger emot solen
omkring sina kor i en besynnerlig kroppsställning;
mellan tänderna bär hon en knif, i den ena handen
nyckeln till ladugården, en skära, yxa och dylikt,
och i den andra brinnande furustickor. Om thors-
dagsaftonen får ingen spinna, eljest spökar det. På
högtidsdagarne i synnerhet företagas allahafida vid-
skepliga ceremonier, hvilka till en del härstamma
frän den katholsku tiden. PS St. Georgsdagen eller
den 23:je april, hvilken fordom firades, far ingen
arbeta, fålla ved, slamra ellergS hårdt genomosmor-
da dörrar: till det högsta är d*et qyinnorna tillätit,
att sticka strumpor. Äfven ställer man mjölk under
vissa heliga träd i skogen. På Catharina-dagen
(Kajsan-Pcjivn) samlar matmodern fdta hvaje gran-
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hustru nSgra handfullar med mjöl, hvaraf en gröt,
memmä, tillagas; tillika kokas då ett deltill förva-
radt kolmfvud, hvars tunga tillika med den ofvan-
nämcle gröten förtåres i stallet; vid denna tid klip-
pas f&ren för s:je gängen. Om fastlagsnftonen f'Se
hvarken spinnas eller ved huggas, om korna Lek«
skola blifva lama, och p& det dessa om sommaren
i god tid måtte komma hem, går man tidigt till
sängs. På Olofsdagen får ingen sysselsätta sig med.
höhergning, ty björnen skadar dens boskap, som
på denna dag vidrör höet. Man slagtar då äfven.
ett sedan våren oklippt lamm, och vid dess inbä-
rande stänker man med al- och tallqvistar vatten
öfver tröskeln. Innan man börjar måltiden, offras
först något dsraf i ett hörn utmed bänken vid än-
dan af bordet, pä marken och björkarne, som vid
midsommartiden planteras på gärden. I Österbotten
tillagar och äter man på denna dag slåtterosten.
Den 15 september eller korsmässan korsas stallväg-
garne, och en helig sten båres under många löjliga
ceremonier till skogen. I juli bakas åskan till ära
ett stort bröd, hvilket man gömmer til sfmingstiden
nästkommande vår och då utdelar det bland gårds-
folket ined vissa ceremonier. Svalan anses allmänt
för en lycklig fogel: när den österbottniska bonden
märker, att hon i hans hus vill bygga sitt näste, sö-
ker han på allt möjligt satt, att lätta hennes möda.
Huru underbart är det icke, att grundlösa och dår-
aktiga meningar utbreda sig så hastigt och likasom
af sig sjelfva, då deremot det kostar stor möda, att
öfvertyga menniskorna om de nyttigaste sanningar,
hvilka ära förenade med den ögonskenligaste fördel
för dem sjelfva!

För folkets religiösa undervisning har man dra-
git god försorg, och för det närvarande felas det-
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icke nödvändiga bjelpemedel; endast, i nSgra trakter

icknarne allt för stora, och presternc äro det-
före icke i stånd, att öfver allt föra den uppsigt,
»om erfordras; gudstjensten hållespå finska språket,
och i de trakter, der Svenskarne äro talrika, tillika
på svenska. I'resterne, äfven de, som äro födda i
landet, tala sällan finska språket alldeles rent, eme-
dan deerhållit sin undervisning på svenska och bildat
sig efter svenska mönster; om de ock i allmänna lef-
yernet kunna tala finska med sin församlings leda-
möter, brister det dem dock ofta ord och talesätt,
för attvärdigt uttrycka andliga ocb öfversinnligating.
Om en djupare kännedom af sitt modersmål bemö-
da de sig sällan; detkostar derföre tid och möda, in-
nan de unga presterne hinna derhän, att författa lät-
ta och goda predikningar. När de extemporera el-
ler j>å predikstolen öfversätta sina på svenska shref-
na predikningar, äro sveticismer oundvikeliga; det-
ta bänder emediertid ganska ofta, och pirosterneblif-
va ej sällan obegripliga för gemene man *). Ett prest-
seminarium, hvilket uteslutande hade till föremål
att bilda fmska prester, fattas ännu vid universite-
tet i Abo, hvilket för öfrigt gjort sig utomordente-
ligen förtjent äiken af landets religiösa upplysning.
I det hela äro Finnarne gudfruhtiga; deras aflägsen-
bet och obekantska]) med freramande språk, äfvén-
som presternas lofvärda nit har skyddat dem för
intrång af nya, förförande villomeningar och läro-
satser, nvarigenom tron och hoppet störas, hvilka
s.'i iä.age utgjort denbetryckta mensklighetens lycka
och under en mödosam lefnad skänkt henne en gläd-
jefuTJ tröst. Svärniare och mystici hafva ofta upp-

' ' Se O. H. Porthan historiola concionum sacrarum fen-
nicarum, -p. i och 2. Aboae i7gi, s. 41 ff.
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träclt blanrl folket och äfven ibland de battte stån-
den förvärfvat sig anhängare. Ännu i nyare tider
har enkringstrykande skräddare till och med af me-
ra bildade menniskor blifvit ansedd for en särdeles
helig man. Märkvärdig är historien om en «;lasmä-
stare Jacob Wallenberg, hvilken uppträdde år
1790. Han var bördig frän Lappo socken, som all-
tid varit beryktad dels för en viss råhet i sedetvdcls
för ett, slags genialitet hos dess invånare, men livil-
ken, ty värr! urartat i bedrägeri; äfven de myntför-
falskare, hvarför Österbotten är namnkunnigt, hafva
till större delen varit från denna trakt. Häl spelte
Wallenberg sin underbara roll, hvaitill naturen ha-
de utrustat honom med många gåfvor, ehuru det fat-
tades honom alla kunskaper, och han icke förstod
något annat språk än det finska. Med hans verk-
stad ville det icke gå synnerligt bra; lyan begaf sig
derföre till en annan by i en inhyseskoja, livars ega-
re då var frånvarande; Wallenberg omvände hustrun
och hennes dotter, hvilka genast emottogo honom
som gammal vän och bekant: de blefvo så intagna
af den nya religions- och sedoläran, att husbonden
vid sin hemkomst fann sin hustrus och dotters hjer-
tan och tillika hela sitt hus i prophetens våld: p5dottern synes han i synnerhet vid första känslan af
sin kallelse hafva fästat Sn första uppmärksamhet,
och han valde blott för hennes skull detta stallo till
sin heliga boning: hon blef utkorad till hans him-
melska brud, ehuru ett temligen jordiskt umgänge
emellan dem egde rum. Ryktet om den nya läran
utbredde sig snart till de närmaste grajinarne, och in-
om kort tid hade han på en gång öfver hundrade å-
hörare. Många upphörde alldeles att deltaga i den
allmänna gudstjensten, för att följa den nya prophe-
ten. Han meddelade emedlertid icke åt alla med Ii-
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I<a flristigliet sina gudlösa och omoraliska satser,
utan först blcfvo lians förtroligaste lärjungar invig-
da; lärjungen blef tagen under armen och ledd in
i hammaren; propheten klappade sa länge med han-
den tätt under hans ögon, till dess han iche mera
blinkade; sedan gingo de på golfvet af och an och
stampade med fötterna, slutligen på ett visst ställe
ganska häftigt, för att söndertrampa ormsens huf-
vud. Till mängden yttrade han blott, att Luther
har förfalskat Apostlarnes lära, och att christendo-
men, sådan den för det närvarande framställes, icke
leder till saligheten; att all gudstjenst och bruket af
nattvarden tjenar till intet; att han allena kund*
lära dem den sanna tron, ty Gud hade hört hansbön,
gifvit honom uppenbarelse och befallt honom att

predika o. s. v. Till sina förtrognaste lärjungar,
sade han vidare, att Frälsaren visserligen vore skic-
kad af Gud, att upplysa verlden, men hade icke
troget uppfyllt sin kallelse, utan fört en oordent-
lig tefnad och sysselsatt sig med fåfänga underverk ,
hvilha blott kunde uträttas genom häxan och vid-
skepelse : derföre hade Gud fråntagit honom all
magt och värdighet, störtat honom till sitt förra
intet och utskickat en ny prophöt, att undervisa
och frälsa menniskoslägtet; han vore den sanna Gud»
son ; alla, som honom höra och slå ifrån sig alla
verldsliga omsorger och göroinål, skulle genom ett
nytt ljus komma till större kunskaper och insigter
så väl i andeliga som timliga saker, än någon men-
niska förut har haft: hela verlden skulle en gång
förgås, men de trognas själar skulle blif\a åter för-
enade med sina kroppar; de otrogne deremot be-
ständigt blifva utan kropp och hänvisas till ett sär-
skilt ställe, att straffas för sin otro; han sjelf, när
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alla elementet- varda sammanflytandes i en iiuOnr,
skulle derur framstiga i förnyad glans och helighet
ocb genom sin gemenskap med Gud samt i kraft
af den honom gifna fullmagten sitta på himmekat;
thron, att dömma öfver det församlade mennisko-
slägtet; äfven hans närmaste anhängare och förtrog-
naste lärjungar skulle bevärdigas, att deltaga i detta
stora embcte. Emot alla cbristeliga böcker, Lu-
thers kateches , psalmboken och äfven bibeln yt-
trade han det hög.ta förakt; han kastade dem mot
väggen ocb trampade dem med fötterna. Deremot
läste han för dem utur en handskrefven bok, som
han kallade den Böhmiska boken, och hvilken han
efter sitt. föregifvande hade hämtat från Stockholm;
hans åhörare förstodo visserligen ingen ting af in-
nehållet; men han tröstade dem dermed, att de icke
hade af nöden att förstå, utan att blott tio: genom
tron sbulle de blifva pånyttfödde och sedan er-
hålla ett inre ljus, hvilket förklarade allt, och kän-
na en inre rörelse i sina hjertan, likasom om vat-
ten ocb eld vexelvis der flammade och strömmade.
Den berömda boken var en på finska öfvcrsatt skrift
af Jacob Böhme, och hade förut tillhört en re-
ligions-svärmare i Österbotten, hvilken var tagen i
fängsligt förvar. Tid deras hemliga sammankomster
måste kvar och en vara försedd med brännvin, hvar-
med man gemensamt läskade sig, och hvilket i syn-
nerhet syntes uppfriska och uppvärma prophcteiis
anda. Än drack man ett glas, än spottade man un-

der Wallcnbergs commando på golfvet och sön-
dertrampade ormsens hufvud. . Värden, hvilken må-
ste underhålla honom och hans förtrogna lärjungar,
blef med hvarje dag fattigare; men han förlitade
sig på prophetens ord, hvilken försäkrade honom,
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att af det slagtade kreaturets ben kunna frambringa
nya kor ocli förvandla gråstenar till gediget guld.
Ehuru han beständigt uppsköt med uppfyllandet af
dessa lysande löften, bibehöll han dock genom sin
vältalighet sitt välde öfver sina anhängare, och de-
ras förtroende blef icke minskade. Hufvudsakiigen
bemödade han sig, att, hos dem utplåna all blyg-
sel, hvilken han nämde med ett sällsynt, finskt

1ord, häpyre/aeli: ty så länge den'ännu vore qvar,
var ingen salighet att förvänta. I denna afsigt be-
tjänade han sig ibland af en högst oanständig cere-
lijonie , hvilken icke offenteiigen kan beskrifvas.
Ibland sina anhängare af man- och qvinnoköuet
stiftade han andliga äktenskap och eviga feibunu:
han sjelf föregick dem med ett fockande erxmpel,
i det han offenteiigen lag i sängen med Sin i evig-
het utkorade brud: hennes fmäidrar låto ej
den ringaste förargelse ibssTvor, öåktfäut
berg hade hustru och 6 barn; häris brud förklarade
inför rätta, att hans kärleks!; st' yalsar aldrig hade
sträckt sig vidare, än till him)...-aska kyssar. Tians
hustru, hvilken med sina kam frksmåhtade i det
djupaste elände, begaf sig en gäng till honom och
uppfordrade honom, att återvända till sitt hem och
sörja för de sina; men han afskedäcte henne med
den liotedseiiTFilfk, om hon icke ofördröjeligcn begaf
sig dorifiån, skulle hän förvandla henne, såscrnLoths
hustru, ien saltstod. Under det han på 'detta sätt
sysselsatte sina åhörares sinnlighet, närde han tillika
deras phantasi genom allähanua löjliga, religiösa ce-
remonier; han Lade t. ex. ett stycke ost under askan
på spisen, att förbränna Adamsaplet', hvilket satt i
halsen på de syndiga meimiskorna. Ändteligen blef
hans anhängares oro allt större öfver. den fattig-
dom, hväri de råkade genom sin yppiga och overk-
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»amma lefnnd: för att tillfredsställa dem, lofvade
lian dem att göra guld. J Fan visade dem några
glänsande stenar, bvilka förmodeligen inneböllo svaf-
vell.i.s, och försöi.l.e på ett mysteriost sätt, mom
lyckta dörrar, att smälta dem i en kruka; men, ty
värr! utan framgång. Han kastade skulden på sina
anhängares otro och förblindad* dem med nya löften.

Emedlertid hade prestershnpet blifvit uppmärk-
samt ; propheten blef kallad inför domstolen, att
förklara sig öfver sin lära; men han vägrade att
framträda och tillade, att han iche hörsammade
verldsliga prester och verldslig öfverhet. Han fann
dock vådligare, att ändra sin vistelseort och begaf
sig med tio lärjungar, hvilka lemnade hus och hem,
till capellet Härma, der han sjelf egde en gård.
Genom den försäkran,att han förstod gublmakeriet,
lockade han många lattrogna själar, att följa sig.
Strax efter ankomsten fann man derstädes på den
helige andes föranstaltande en kista, uppfyld med
gråstenar, halka skulle transporteras till Wasa och
der förvandla sig i guld, Trenne af hans förtrog-
naste och penning-girigaste lärjungar åtogo sig, att
bringa dem dit: förvandlingen sbulle gå för sig un-
der resan, guldet föryttras till en guldsmed, och
penningarne användas till shöna~klädespersedlar för
sällskapet. Några mil från "Wasa blef öfverbriiigar-
nes nyfikenhet så häftig, att de öppnade kistan; men

huru stor var deras förvåning, då de ännu icke upp-
täckte annat än stenar. limedlertid ville de icke
tro sina ögon, beslöto att fortsätta resan och fråga
en guldsmed; en af dem fattade >\>ch misstankar
och öfvertalade sina följeslagare, att iche medtaga
hela lustan, utan blott några stenar till prof, un-

der det han i én by ville bevaka resten och afbida
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fleras återkomst. Stilla ocli nedslagne hommo de
tillbaka med dén underrättelsen, att deras hopp
Kade slagit felt; de försänkte kistan ien ström.
Icke utan förtrytelse berättade de för mästaren den
släta framgången af deras underverk : men lian mot-
tog dem utan all förvirring: " hvartill behöfya vi
guld i himmelriket? eller hvijket välstånd, bvilken
rikedom ]>an fattas oss der?" Den helige ande hade
förkunnat honom, att verlden skulle förgås den 25
juni ; blott han och hans anhängare skulle blifva
räddade, och allt kostbart skonas för dem. Under
det man hoppades på denna tidpunkt, uttömdes
hela förrådet för propheten och hans lärjungar,
och vid den allmänna missväxt, som just denna tid
hemsökte landet, voro de tvungne, att blott lefva
af mjölk; Wallenberg förklarade, att den, som ville
hlifva salig, Icke lick äta bröd: dock märkte hans
anhängare, att han sjelf visste att i hemlighet för-
skaffa sig bröd och spisade det. Denna upptäckt,
erfarenheten, att verldens undergång icke inträffad©
på den bestämda dagen (hvaröfver han rättfärdigade
sig med det föregifvande, att den helige ande ännu
på någon tid hade uppskjutit de otrognas straff),
brist pä lifsmedel och de mörka utsigterna for fram-
tiden hade småningom förminskat hans anseende
och hans lärjungars förtroende, så att en del redan
hade lemnat honom före det urtima ting, som bör-
jades den 1 augusti i anledning af dessa dårskaper,
Wallenberg försäkrade sina lärjungar högtideligen,
att de alldeles icke behöfde frukta för en verldslig
domstol, och att den himmelske anden skulle för-
göra dem alla med svafvel och eld, som vågade an-
gripa hans församlings medlemmar: de funno emed-
lertid, att framgången lika så litet motsvarade denna
lofven, som hans öfriga löften. Han sökte afhålla
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sina ankängare, att framkomma för rätta, och hör-
sammade icke sjelf fö -aningen; men han blef
hämtad med våld och tvungen ätt afhöra sina egna
lärjungars utsago emot den fallne propheten. I
början sökte han, att. bes;rida domstolens compe-
tens, och nekade till allt, livad hans vittnen inty-
gade emot honom och som bunde hasta någon
skugga pS hans moraliska charakter. Från härads-
rätten gick saken öfver till hofrätten i Wasa; Wal-
lenberg blef fängslad; nu förklarade han, att han
inför sina lärjungar visserligen hade uppfört sig som
en prophet, så vida han bos sig försport en pro-
phetish anda, och att. han äfven på samma andes
ingifvelse förutsagt yerhleus undergång; sina öfriga
yttranden öfver christendpmen, Luther o. s, v. ne-
kade han alldeles. Han erkände sin villfarelse och
bad cm nåd och försköning. För Öfrigt gaf han
aldrig något bestämdt och tydligt svar på de ho-
nom förelagde frågor, utan utbredde sig i mystisha
talesätt, öfver Lommande ämnen: ' äfven infor pre-
steroe höljde han sin trosbekännelse i omsvep, ehu--
ruval lian betygade ånger öfver sina villfarelser och
lofvade allvarlig bättring. Aldrig förlorade han sin
besinnlngskraft och gåfva att uttrycka sig med lätt-
het. Han var i\'l ar gammal, hade ett fördelaktigt
yttre utseende, en lång ocb smärt växt och ett in-
tagande skick ocb väsende. Hofrätten dömde.honom
från lliVed; men högsta domstolen förvandlade straf-
fet i lifstidsfängelse på Tavastcbus fästning, der
grämelscn öfver hans öde och hans passionerade
och bäftiga sinnes-art och natur snart gjorde ett
slut på han; lefnad. I Österbotten gifves ännu eu
sect, som vid sina sammankomster skall betjena sig
af en högst oanständig dans, hvilken de anse för

gud tjcnsl
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ffurtstjtfrist, men tjenar.icke till annat än att befor-
dra de störSta utavärfnfngar. Presternc kunna med
allt si't. riil i;!'- afhSlla dessa utbrott. i'

sammankomster, ehururtiindre oanständiga,
äro brukliga pä flcre s!ällen i Finland och stifta
mer skada än nytt*. En prest har föreslagit ett

ganska verksamt medel till deras utroftVnde; man
skulle förbjuda sammankomster mellan kö-
nen och för öfrigt. lemna män och ijvinnor fritt-, at*
församla sig allena *).

Ungdomens undervisning har ända bittils blif-
vit mycket försummad ; i de större städerna finnas
visserligen väl inrättade trivial-skolor, och äfven'
de flesta smärre städer (till och med Tammerfors
och Kaskö) hafva offentliga läroanstalter, vid hvil-
ka på några ställen en, på andra ställen 2:ne lärare
äro tillsatte. Byskolorfinnas antingen alldeles icke,
eller äro de hÖESt eländigt organiserade. Landt-
folkets vanliga undervisning sträcker sig blott till
kateches- och innanläsning, och äfven detta lära
ganska få med någon färdighet; skrifva och räkna
äro sällsynta kunskaper. Den år 1798 afledne Ga-
briel Ahl man testamenterade nästan hela sin
förmögenhet till det finska ekonomiska sällskapet
och uppdrog det samma, att använda hälften (un-
gefär 17,500 R:dr) till inrättningen af byskolor.
Det började dermed, att uppgifva en prisfråga öf-
ver den tjenligaste organisation af finska byskolor,
och erhöll frän flere patrioter goda svar. I anseen-
de till socknarnes omkrets och byarnes aflägsenhet
från byarannan skulle en på viss ort inrättad skol-
anstalt föga eller intet svara mot sitt ändamål: der-

*)*Åbo Tidningar 1803. N:o 8> 9, T5, 18-
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före gjordes och, antogs det förslag, att förordna
vandrande lärare, hvilka sluille begifva sig frän by-
till by och församla hos sig barnen frän de närma-
ste orterna; det. vore också nödvändigt, att införa
mera ändamåls-enliga och passande böcl.cr: redan
är i!)oö hoppades man, att hunna göra början med
inrättningen» Man föreslog äfven en särskild åker-
bruks-skola för de linska bönderne, hvartill andra
hälften af den Ahlmanska fonden skulle användas *).

Finnames hus äro nationella; de kallas Porten
och gifva fremlingen en afskiäckande anblick, i
synnerhet nattetiden om vintern. Trött, sömnig
och frusen öppnar den resande dörren; en vann
dunst slår emot honom frän det mörka rummet;
långsamt och höljd med svett reser sig husbonden
upp från sin bädd och påtänder en furusticka: hela
golfvet är betäckt med smutsiga menniskor, och
rummet kolsvart af rök; det har inga fenster, utan
blott några gluggar på väggen, och spisen är utan
skorsten; röken måste söka sin utgång dels genom
en öppning i taket, dels genom nämde gluggar på
väggen. \ arman och röken i dessa dofva rum ver-
ka äfven på menniskosjälen: i de trakter, der pör-
tena äro afskaffade , märker man en långt större in-
dustri. Emedlertid råder mellan provinserna en stor
olikhet äfven i anseende till pörtena: i Carelen och
Savolax äro de nätta och snygga, ofta försedda med
glasfenster; bord och bänkar, ävensom nedre <lelen
af väggen rentvättas och hållas snygga. Tavastlän-
darn deremot, som i allmänhet är märkeligen fegare,
fattigare och smutsigare, lefver såsom boskapen.
Man har för öfrigt börjat, att uppbygga bättre hus

*) Se om Ahlmanska socltne-sKolornas tjenligaste iiuiitt-
ning, af J. Tengsn öm fanit J. B o ns dor £.
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och att äfven ingifva böndernp smak derföre; vicl
kusten 1)0 de öfver allt snyggare och beqvämligare,
och den resande finner merendels en kammare och
en säng. Om sommaren ligger folket vanligen i små
Uthus, hvilka äro bestämda till ekonomiska ända-
mål. Bad hör till de charakteristiska nationalseder-
na och har tiliäfventyrs från Fmnarne öfvergått till
de ryska Slaverne ; det var i bruk redan i de äldsta
tider*). Nästan hvar och en bonde har bredvid sitt
hus en särskild badstuga, hvilken invändigt är mu-

rad med sten och uppeldas, ända tills stenarne blif-
va glödheta; sedan slår man på dem varmt vatten,
till dess ett rökmoln omsveper de badande perso-
nerna. Rummet är genom en upphöjning eller så
kallad lava likasom indelad i tvänne rcrioner: såle-o
des Ivan icke blott en större mängd deltaga ibadet,
utan man kan också efter behag begifva sig till en
varmare temperatur. Män och qvinnor bada gemen-
samt, de förre alldeles nakna, de sednare i linty-
get; men det förefaller aldrig något, som skulle
kunna stöta den strängaste ärbarhet. Vanliga vär-
man i en sådan finsk badstuga är 56—64° Reaumur:
den, som icke är van härmed, kan omöjligt fördraga
denna hetta. De badande slå och piska sig, så län-
ge de äro i badet, med löifulla björkqvistar; män-
nerne betjena sig väl ock vid denna operation af
qvinnornas hjelp. Innan männerne kläda på sig,
vältra de sig om vintern i snön och om sommaren
på gräset, utan att denna öfvergång från värma till
köld gör på dem något märkeligt intryck.

Finnames klädedrägt åtskiljer sig i aflägsna trak-
ter genom många egenheter. I norra delen af Fin-
land bruka männerne en svart tröja af sammet eller

1

*) Se Nestor I. s. 96.
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kläde (Pitnltka) , hvillun bertår af 6 treiörnign styc-
ken och är öf\ er hvarje sömm utsirad med en svart
silkessnodd.; ofvanpS denna bära de om sommaren
ha t och om vjntorn en skinnmössa. Öfvc
bestar af grått vallmar och ät gjord såsom en koftan;
under denna hafvä de en kort, hvit jackn och sedan
en liftröja, beggc af samma tyg,, och näst intill skjor-
tan ett randigt yllelifstycke; vidare hruk.i de WI
langbyxor och blå strumpor, om sommaren och
hösten halfstöllor och om vintern merendels lapp-
skor. Omkring lifvet linda de en gördel af ylle,
vid hvilken hänga 2 knifvar och en syl. Sä väl män
som qvinnor nyttja fårskinnspelsar, hvilka äro öf-
verdragna med tunt, blått ylletyg. Om sommares
brukar man nästan ölVer allt bussaroner. Qvinnor-
nas hufvudbonad består uti en sidenmössa, tillika
med -en liufva och silkeshalsduk; det I.rSnga lif-
stycket är af vnllmar och kantadt med ett band el-
ler en klädesrirhsa. Tröjorna äro gjorda af fint
spunnen ull och randade med concionetl-färg : i ny-
'are tider häfva katturi, bomxillstyger o. d. blifvit
bekanta. Flickorna göra sig gemenligen under sitt
ogifta tillstånd så mycket kläder, som de behöfva
för hela sin lifstid: de sy också alla sina klädet
sjelfva. _ Finnarne kläda sig mycket väl; i södra
linland bära qviijnorna ett linnetyg utanpå sina öf-
nga kläder ;hemma gå männerne, äfven vintertiden,
i blotta skjortan och lifstycket utan tröja; de gå
ätven ofta ut, utan att sky den häftigaste omvex-
iing af värma och köld. Utanpå sinastöflor draga
de yllestrumpor, för att både bevara sig for köld
och att icke halka pä glatt is. ,

Äfven i Finnames sällskapslefnad finnans ännu
många egenheter, hvilka härstamma ifrån äldre ti-
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der: dif böra t. ex. plägsederna vid frieri och bröl-
lopp. ISavolax afsklckat <len unge mannen, när
han fattat karlek till en flicka, eh gammal hustru
såsom sin förespråkerska med några små skänker;
till utförandet al detta uppdrag ■väljer budbäreskan
det ögonblick, då den sköna gar till sängs: hon
börjar med inånga loftal öfver al'skaren och slutar
mod att öfvérbringå skänkerna. Förkastat flicftan
tillbudet, så tar hon icke emot e,åi'vorna: medier-
shan vänder med nedslående underrättelse tillbaka
till den.försmådde älskaren: dock är första afslaget.
lcke alltid ett bevis på misshag, utan ofta blott ett
coqyetteri. I några trakter äro också plägssder än-
nu öfriga, hvilka gå ut på en undersökning af jung-
frudomen och mera dylikt*). Af ([vinnornas ringa
aktning i fordna tider finner man ännu spår i det
inre af landet; de få t. ex. icke sätta, sig till bords
med männerne, utan äta allena, vanligen efteråt,
hvar och en i sin vrå. —.De christnä högtiderna fi-
ras af Finnarne med stor fröjd och allahanda lusti-
ga lekar och upptåg. Juhlhögtidcn (Joulu) anses
för den förnämsta ocli firas med synnerlig vällefnad.
Redan långt förut besörjer man om mat och dryck
för denna högtid, och man har derföre också det
ordspråket: till Juhl måste man dricka. Georgsdagen
firas ined jubel och hurrarop, i synnerhet om isen
bryter opp ; äfven på denna dag anses ett rus för
ingen synd. Allhellgonadagen (Kekri) är en stor
och gammal högtidsdag, årsväxtens och skördens
fröjdfulla fest. Då företager man icke blott alla-

*) Acerhi truvels through Sweden\Finland andLapp-
land I. s. 293 ff. lag vägar emedlertid icke , att anföra
något enda factum frän denna beryktade resfabricant,
hvilken antingen med afsigt eller af missförstånd nä-

stan på hvarje blad säger en osanning.



62

landa vidskepliga ceremonier,- utan innn »junger
ocksä några lustiga visor. Badstugorna blifva ren-
•kurade; badvattnet, och qvastarne tillagas i behö-
rig ordning för de heligt män, hvilka, såsom man
tror, då komma f.ill badet. Det drickes tappert,
man gar från ena gärden till den andra och hotar
att nedrifva muren och sia in spisen, om det icke
vankat brännvin. Fet-tisdagen är i hela Finland en
jubeldag, hvilken man öfver allt Ärar med herrliga
maltider; man äter fet mat, kokt eller stekt flesk,
ärtsoppa, pankakor och dylikt ; derefter åker man
yå Snöskidor eller kälkar nerför en backe och ropar
derunder: lång hampa, långt lin! man tågar
omkring med bjellrors klang och förehar många
andra lustiga lekar. På åtskilliga ställen i skogar-
ne hafva Finnarne platser, der de komma tillsam-
mans vissa årstider att leka, dansa och sjunga. Om
Pingst roar man sig, i synnerhet i Abo och Tavast-
land, med lekar, Iliippa kallade, hvarvid två slå
den tredje. På flera orter upptänder man midsom-
martiden eldar på kullar och höjder. National-le-
kårne komma allt mer ur bruk. I juhl-helgen, när
sällskapet har församlat sig, sitta de gamle vid öl-
muggen bakom bordet och se på ungdomens lekar.
Först uppföras allahanda ringdansar, antingen af
flickorna allena eller också i förening med unga
svenner, allt efter som sången elleT den föreställan-
de saken fordrar det. Fordom var en gammal gujn-

ma såsom hufvudperson af nöden; i nyare tider hur
hon blifvit rent af oumbärlig, emedan de gamla,
dertill nödiga sångerna allt mer och mer försvinna:
de voro dels af iinskt ursprung, dels så vanstälda
frän svenskan, att man knapt kan gissa meningen:
följande stycke kan tjena till exempel:
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J Priimen haver jas; vantro,

Perfuttan kcinun Taltame
Ä haver låti hämti, sänti
Ortor a Rusor
Linnnn, Launan,' Brasica o. i. v.
I Bremen hafver jag vandrat
Barfota genom dalarne
Och har låtit hämta och sändt
Örter och rosor
Lindelöf, brasica, o. s. v.

Pantlekar (Panti Leikit) äro mycket omtyckta
ech nästan alla lånta från Svenskarne och Tyskarne,
t. ex. gömma ring, ännu lefver räfveri o. m. d. Na-
tional-charakteren visar sig i synnerhet i det sätt,
livarpå panterna igenlösas: deras uppfinningar äro
outtömliga, till en del kärfva och osedliga; men de
fordra nästan alltid kroppskrafter, öfning och vighet;
»å knyta de t. ex. ihop ettMinneband af några al-
nars längd; tvänne gossar taga det om halsen, hvar-
jiå den ene söker att med detta snöre draga den
andra till sig, och mera dylikt. Om sommaren an-
ställer man ute pS fria fältet allahanda öfningar i
brottas, löpa o. s. v.; man nerslår t. ex. på en jemn
plan 4 smala pålar i fyrkant, och midt uti en nå-
got större, der sällskapet samlar sig, för att på gif-
vet tecken löpa derifrån till de öfriga pålarne; den,
som blir sist, måste vara björn och söka att taga
fatt på någon af de öfriga, under det de springa
från påle till påle; så går det allt vidare*). Men
mycket är vid dessa lekar lånadl från Svenskarne,
kanske äfven från Ryssane, från hvilka t. ex. den
j)å några orter rådande plägseden härstammar, att
•ni påskdagen skänka hvarannan ägg.

*) Om Finnames Lekar. Abo Tidn. N:o 17, 18,
26, 28- Skada, att slutet på denna afhandling felas.
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Böjelse för skaldkonsten var fordom hela folket

gemensam; böndeme conrpoaerade qväden och «Sn-
ger, och äfven qvinnokönet öfvade en konst, som
öfver allt förskönar lifvet och öfvér en dyster verk-
samhet likusom kastar etr. magiskt behag. I trak-
terna vid kusten är den poetiska andan nästan all-
deles försvunnen; till en del är presternas öfverdrif-
ra nit skulden dertill, emedan de ansägo hela poe-
sin för en qvarlefva af de hedniska styggelserna
och sökte att utrota den. I de inre trakterna(i
synnerhet i Savolax och Carclen) Mimer inan ännu
ofta sådana nnt.urskalder, och man sk;ill icke lätt
träffa en fullväxt honde, som icke i nödfall kan
författa ett ijväde; emedlertid upphör äfven här
kärleken till poesin i samma mon, som kretsen för
deras ekonomiska verksamhet utvidgas, ock det är
att hefara, att den till slut torde alldeles utdö.
Utmärkta skalder bära det hedersnamnet Runo-iäekat ,
sångkonstnärer, och halva ett stort anseende. Tjtan
att känna några reglor, iakttaga de dem dock alltid,
ledda af sitt gehör och ett oredigt begrepp om det skö-
na: de kunna ganska väl urskilja goda och dåliga ver-
ser: ja de förbättra äfven felaktiga ställen, utan att
kunna uppgifva hufvudfqrdringarne af ettgodt skal-
destycke. De längsta qvädenbehålla de ganska troget
i minnet och fortplanta dem blott på detta sätt mel-
lan hvarannan. De, som förnämligast lägga sig på
skaldekonsten, beklaga ofta att de icke kunna skrif-
va: ja några betjena sig af egnft skifte&ken, härmade
efter ' tryckta hokstäfver, bvarigemom de komma
minnet till hjelp. Finnarne åtnöja sig icke blott
med ögonblickliga utgjutelser af deras poetiska kän-
sla,-utan de välja ibland ett ämne af större omfSng
och fila »å länje derpä, till dess att verserna behaga

dem
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dem. Ds begagna fifven andras omdömen, ocli i-
bland arbeta flere pS utkastet ock förbättrandet af
eU: skaldestycke. Gemenligen hafva de ett ofantligt

J ni poemer i hufvudet, hrarigenoin detblir dem
, al.t erinra sig det poetiska språket. De be-

sjunga märkvärdiga händelser, berömma sinn eller
deras,medborgares dater, skildra del allmännas väl
eller ve, begråta sina vänners död, upphöja dryc-
keslagens fröjder, samt smäda ocli satyrisera sina
fiender; äfven en stor del af deras ordspråk äro för-.
Fattade i yers. De hafva ett ordspråk: natten för-
länger dagen, och sång föröker ett kargligt ölför-
rad. Årligen alstras en stor mängd qväden, hvaraf
lil.'.äl få blifva bevarade ocli hinna utom gränsen
af den socken, i hvilken författaren lefver. Den-
na kärlek till poesi hafva Finnarne gemensam med.
sina närmaste bröder, Ehsterne, hvilkas skaldkonst,
äfven i anseende I ill mechanismen, ärfullkomligt lik
Hicd deras. De finska landtmänneme äro utomdess
vane, att afsjunga sina sångstycken på ett alldeles
eget sätt, bvilket härstammar ifrån deras forntid.
Aldrig sjunga mera än tvänne, hvilka äro omringade
af uppmärlisamma åhörare; försångaren (Laulaja
»ångare, Päämjes hufvudman), som antingen ensani
eller förnämligast är kännare af sången, eller hvil-
];en till ålder och anseende har företräde, och hvarj
roll skulden, när han författar ett q\äde in promtu,
sjelf åtager sig, väljer sig en medbroder eller hjol-
pare (I'uohaja, Sais(aja). När den förstuåmde kom-
mit ungefär till tredje stafvelsen från slutet af ver-,

sen, faller den sednare in, emedan han af samman-
hanget och metern lätt kan gissa det kommande or-
det; begge sjunga sedan till slutet: merlhjelparen
upprejjai' därpå versen ensam med något förändrad
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ton, likasom för att utmärka sitt bifall; derföre til-
lägger han också vanligen till första stafvelseu af
versen ett bifallsord: muka, nämligen, eller sänen ,
jag säger, eller pa, pä, säkert, visserligen. Emecl-
lerdd tiger försSngaren, iill dess den andre äter
kommer till sista stanzen, livilken de afsjunga till-
sammans; sedan fortsätter han ensam följande ver-
sen, tills inedlrjelparen åter faller in på samma sätt
»om förut. Den stunden, som denne aflöser ho-
nom, använder skalden, att tänka på fortsättningen;
melodien är alltid den samma. Sångarne sitta an-
tingen bredevid eller midt emot hvavandra, så nä-
ra, att de kunna gifva hvarannan händerna, och
med kria mot knä, hvarpå de stödja sina samman-
lagda händer; under sången röra de långsamt huf-
rudet, likasom de ville dermed vidröra hvarannan,
och hafva en allvarsam, tankfull Uppsyn. De sjun-
ga sällan stående , och om detta ibland händer,
sätta de sig dock strax och fullända sin sång på of-
vannämde sätt. Vanligen anstalles en sådan högtid-
lig sång i dryckeslagen, der den fröjdgifvande Ba-
chus herrskar och upplifvar sinnena. Bredevid sån-
garne står vanligen en bägare med öl,hvarur de-ef-
ter fulländad sång uppfriska sig. Äfven de långa
resorna, som invånarne från aflägsna provinser an-
ställa, i synnerhet vintertiden till städer och han-
delsplatser, för att sälja sina produeter och förse
sig med sina nödvändigheter, gifva ett skönt till-
fälle till dylika sångscener. "Vid sådana tillfällen
resa ofta 40 -50 personer på samma tid hemifrån,
eller träffas de under vägen: dessa sällskaper söka
då, att genom sång fördrifva ledsnaden. Om någon
gång en otryckt runa blir berömd och allmänt sjun-
gen i hela Finland, bör denna tillskrifvas nämde
resesällskaper. Ett eget slags qväden utgöra de så
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kallade qvarnsangerna, Jkuhorunot, hvilka qvinnor-
iia i Sav.olax, Carelen och Cajaneborgs län pläga
Sjunga under det besvärliga arbetet att mala. Pst
inånga orter felas qvarnar; invånarne äro derföre
tvungna, att mala sin säd på. handkvarnar (i äldra
tider synas de hafva sönnerstött don i sådana träd-
mortlar, som de nu bruka aft stampa tallbarken); *)
hela detta göromål är öfverlemnadt åt qvinnorna,
under det männerne resa till städerna, jaga, föra
hem ved, o. s. v. För att uppmuntra hvarannan,
sjunga de dels gamla, dels nya sångqväden. Den
som vrider omkring qvarnen , sjunger ensam, de
andre tiga ock liöra på; ingenting blir upprepadt,
dock iakttaga de samma, långsamma melodier.
Dessa sånger handla dels om allvarsamma, hufvud-
sakligen moraliska föremål, dels innehålla de fabler
och historier, lof öfver utmärkta bedrifter samt sa-
tyrer: ibland äro de fulla af en förtjust kärlek)
dock sjunga de yngre blott sins emellan kärleks-
visor. Man måste söka, att utlocka dem af äldre
hustrur, hvilka icke försmå, att vid gästabud med-
dela dessa högtidliga sånger, hölket en flicka al-
drig skulle göra; de flesta sånger af detta slag äro
författade af qyinnor.

Följande, med största trohet (ifversatta prof
kunna gifva ett närmare begrepp om det finska sät-
tet och konsten:

1. Othos födelse
Ifrån Gananders mytkol, fennica. s. 64. Otho är

ett tillnamn på björn, för dess breda hufvud.
Hvarest är Otho född?

*) Nu anläggas äfven i de inre trakterna vat(enqvarnai
allt mer ocli mer. Väderqvarnar ser man säil.ui utom
▼Id sjukusten.
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Honungstassen gungad som ett barn?
Vid månen, nära stjemorna,
På sjustjernans skuldra;
Derifrån är han nedhissftd
Få försilfrade linor,
I gyldene vaggor.
Jungfru Maria, moder liten,
Kastade ullflisor på vattnet,
Bindlar som flaggor
På de klara hafsbläddrorna,
På de vida vågor.
Dem vaggade vinden,
Vattendraget (-svallet) gungade dem opp och ned
Till en honungsrik spets,
I skogarne att hoppa,
Att genomtåga de norra banden.
Gör icke det, ondt och galet är,
Befatta dig iche med skamlig ting,
Krossa ej boskapens lår,
Fäll icke den mjölkdrägtiga till marken;
Din moder har mera att göra,
Din föderska har stor vedermöda,
INär sonen illa gör, 'Hennes barn visar sig illa sinnade.
Far förbi som ett svin,
Tumla dig som qn fisk;
Kom in i vår boning,
Ltan att mjölkerskan derutaf vet.

2. Pestens b ortvisning.

Sammastädes ifrån s. 12.

Upp och bort, du underbara
Landets .plåga, fly
Ifrån nakna köttat;
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Gerna vill jag dig åkdon gifva
Och en häst. att skjutsa derincd,
Hvars hofvar ej slinta på isen,
Hvars fötter ej snafva på berget;
Far, jag dig ber;
Tag én bäst. från helvetet,
Uti berget välj dig en klippare,
Om du frågar efter åkdon.
Och åslundar en trafvare;
Jag uppmanar dig,
Att du skyndsamt ma resa
Bort till Norrigcs fjellar,
Till det stSlhårda berget;
Kör hSrdt på klipporna,
"Vräk ut, helvetets ugnar,
När du far hem,
Till helvetets rysliga hedar,
I den eviga afgrund,
Hvarest du aldrig blir hörd,
Aldrig sedd i eviga tider;
Dit visar jag dig hädan ,
Till Lappmarkens tjockaste skog,
Vid nordens gräusor;
Far bort, jag ber,
Till den mörka nord,

3. Beskrifning på en jordbäfning
Ifrån en nyare andelig sång. Porthan s. 19,

Bjelfva jorden och jordens fästen
Och himmelens luft-tak
Beklaga skaparens mord,
Skälfva jemmerliga,
Bäfva rysligen af smärta,
Villja alldeles falla tillhopa
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Utur sina fogningar;
Omstörta de högsta murar,
De resliga husen ncderrifva
Ocb alldeles förstöra.
Äfven de bårdaste berg,
Som bilan och hammaren icke söndrar
Smedens slägga icke bryter,
Skarpa pilar ej genomborra,
Brista af smärta,
Sprängas af fruktan,
Rista sig af ängslan,
Då i dödskamp) Skaparen är! o. s. v.

4. Skildring af ryska infallet,
Utur en bondes visa, dersammast. s. 67

Ännu var han icke gammal,
Ännu ej af stadgad växt;
Tvungen dock att i smygbål dväljas,
Att förfölja en elak tid;
Uti skogens rysliga öcken ,
Bland dess vargar och dess hjortar;
Kom nu fram hungern som gäst .
Med till björnens sofkamrater.
I huset härjade Ryssen,
En oblidkelig skara på gården;
Äfven i skogen kämpade,
I lunden, vilda krigare,
Som uti hans händer föllo ;
En del brände han, en del stekte han;
Många andra blodiga dater
Ofvade denne hårda gäst;
Hvem har tid att dem förtälja
Hvem att dem alla beskrifva?
Af svidande smärta röres
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Mitt sinne, vid tankan derpå;
Ögonen ofta gjuta tårar,
Rikligen strömma de vatteh;
Tungan vissnar,
Halsen blir torr.

5. En finsk hustrus qvarnvisa.
Ifrån samma stycke, s. 81.

Åt min Jacob målar jag ,
Drifver qvarnen för min aliukfof;
Men åt mig målar Jacob icke,
Och för mig drifver icke slinkfot qvarnen,
Slamrande hackar ej den haltande stenen ,
Likväl är godt, att tillhöra en slinkfot,
Lyckligt, den lytte;
Ty de honom ej släpa till kriget
Fordra ej honom till slagtnings.
Ännu som gammal hustru målar jag,
Med möglade öron *) väcker jag, qvarnens buller;
Ät mig målar ingen sonhustru,
Ingen måg drifver min qvarn.
Ack, om min förtrogne homme,
Plötsligen stode här för mig,
Skulle jag snart honom gifva en kyss,
Honom bjuda min mun!
Men den älskade hör mig icke,
Jag om aftonen qväljes af längtan,
I sängen plågas än mera ;
Nätterna äro mig låuga;
Jag vaknar i oro;
Torna luften griper min hand,
Den högra utsträcker sig efter en villa!

*) Homeh-korwa, en liypcrbol till betecknande af liog
ålder.
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Huru bannas jag likväl mitt öde!
Om morgonen känner jag ledsnad ,
När jag manar de andra till arbete,
Utan att unna dem hviia om aftonen,
Sjelf tillbringande natten allena,
I lediga sängen,
Der ingen sällskapsvän finnes,
Som bjuder mig en kyss,
Som mildt vidrör min sida,
Smeker mitt bröst.
Ve mig, som min käraste icke hör,
Bullra utanför huset,
Hugga ved på gården,
Såga bräder för dörren,
Rusta under fönstret.
Kom, min vän, till mitt läger,
Begif dig, dyre, i min lilla säng;
Dock jag ropar icke häftigt efter dig,
Visserligen skall haturen föra dig till mig,
Ditt blod skall drifva dig till mig;
Men då, en gång återkommen till mitt läger,
Nalkas, nalkas, min glädje,
Tätt intill mig, tätt, min lilla hjertunge!

De sista raderna lyda i originalet
Emhä kowan kutzukkaan;
KylV iUn Cjuondo luoxe tuopi,
TVere, wierällen, wetäpi •
Sitte, tantuii tulduansi,
Liki, liki, linduiscni,
Kuki, kuki, kuldaiseni!

6. Bilden







73
6. Bilden af en fin»]-; husmoder.

Uiur en bordvisa, Porthan s. g/j.

Tack siiger jag
Till husmodren se'n;
Emedan hon gör godt bröd,
Kokar godt dricka;
Söt är hennes krydda,
Behagligt hennes malt;
Och hennes malt är icke nf kärf smak,
Och hennes krydda icke bitter.
Hon bör tuppen vakna,
Hönans son springa upp ;-
I stället för tuppen tjenar henne månan,
Hon märker den stora björnens stjerna *)
Hon plågas ej af fruktan för vargar,
Hon skyr icke skogens djur,
När vägen går till badhuset**);
Med haken fattar hon icke uti,
Utan med händerna ;
Med flata handen vänder hon,
Och ordnar med fingrarna * * *).

7. Fin sk a ord språ k
Ifrån Porthan s. 73. Man har också en egen

samling: Laurentii Petri proverhiale fentucum , Aboe
1702, som Gabriel Tammelinus utgifvit; den för-

*) D. v. s. lion är vaksammare ån sjelfva tuppen.
**) Bondhustrurna förrätta många sina göramSl i bad-

stugan; bon gör säledes ingen förevändning att un-
dandraga sig det tidiga arbetet.

*♦*) Varma kärl fattar hon ickt med handtag utan med
bara handan.
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evigade Porthan var sinnad utgifva en ny, mycket
förökt upplaga, men äfven häri hindrades han ge-
nom döden.

Den gode gifver ifveri af det lilla,
Och af det myckna icke den elake.

Den erfarne känner allt,
Den olycklige försöker allt.

Gråta räddar icke ur faran,
Klaga icke från onda dagar.

Den som kan, gör en sak;
Begynnaren betänker sig.

Äfven deraf gör den vise en visa;
Af dårars långa tal,
Och de fåvitskas ord.

Eget land är altid kärast,
Dess skog är den angenämaste.

TJtaf fremmande blifva bekanta,
Utaf obekanta förbundne broder.

Efter morgonen bedonimer jag dagen,
Den goda sinnesarten efter ögonen.

Börjadt verk är halfgjorclt arbete,
Genom uppskof går tiden förlorad.

Skarpt är den flitiges verktyg,
Dårens knif är slö.







Q. Finska Folksången.

Efter musiken på God save the King, ifrån
Abo Tidning 1(505 N:o 79.

Eläkiin Kuningas,
Wilpitöin Ruhtinas

Suomenkimnaan
Sielläkin siv:oa,
Toimea, taitoa
Paremhaa oloa

Kartuttuman.

TVaasaiten .valla,
TVaasaiten neuwolla

Hallitkon hän !
Mettängin kodosa
Orwoilen osansa,
Pienimmäl omansa

Warjelkon hän !

E.sta, o Jumala
Pahuuden juoneja

Pimeyden teill.
Hän, kvin on ilomme
Onncmme, toiwomme
Ilänelle ulkomme

Se kvin hän meill.

Tfainojast ystävän
Tehkön hän pysywdn

Wakuudellans!
Pois hanen murhensa
Poistakon lapscnsa
Puolisons, hansansa

RakkandellansI'

75
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Turwana tuhandr.n,
Herrana sydanden,

EliikSn hän !
Jfäärille pelwoxi
Jlywille woitoxi
Ruotille riemuxi

Eläkön hän.
Weisaa siis jalolle
Maakunnan hatte

Suomenkinmaa;
Kaswattain rauhasa
Lapsia korwesa,
Rukita newasa,

Weisaa: hurraat

l-'ursvcnsl;ning efter orden
Lefve Konungen,
Den redlige Försten,

Äfven öfver Finland;
Äfven der ordning,
"V erksamhet, kunskap ,
En bättre tillvarelse

Fostre han!
På Vasames thron,
Med Vasames råd

Herrsko han;
I sjelfva skogens hydda,
Den faderlösas arfdel,
Den ringastes egendom

Skydde han!

Hindra, o Gud!
Elakhetens ränkor

På mörkrets vägar;
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Honom, vår glädje,
Vår sällhet, vårt hopp,
Honom vilje vi vara,

livad han är oss.

Utnf hataren én vän
Göre han, en beständig,

Genom sin rättskaffensbet;
Bort hans sorger,
Skingre hans barn,
Hans maka, hans folk

Genom deras kärlek.
Tusendes tillflykt,
Hjertans beberrskare,

Lefve han!
Den onda till fasa,
Den goda till seger,
Till Sverges förtjusning

liefve han!

Sjung då den ädle
Landsfadren (tiil ära)

Finland ock du,
Uppammande i fred
Barn uti öcknen,
Råg på träsken,

Sjung: Hurrah!

Det finska språket är ganska melodiskt ock
skickligt til) poesi, emedan orden merendels ändas
på voctler, och sällan flere consonanter sammanstö-
ta; n;>r det talas väl, har det en viss egen, högtid-
lig fullhet. Det är för öfrigt icke mycket utbil-
dadt, emedan det så litet begagnas i skrift: också,
äro ganska få hjelpemedel att tillgå, för att lära
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det. Den första finska grammatiha utgafs i Abo
ar iO/;9 af biskopen derstades Aeschii Pofcrseus
ifrSn Wärmland, under titel: lingvaejennicae insti-
tutio; sSsorri en fVciiiiing känner han språket allt för
litet ocli följer för mycket Stahls Ehstniska gram-
matiha. Proste» Matthi-as Märtinius i Hauho
(född den 2 febr. 16.55, död den 1 sept. 1720) skref
en Hodegusfinnicus; iivilken fryektes 1659 i Stock-
holm i Q., livarvid den förra sprählSran ligger till
grund; men likväl hafva åtskilliga tillägg och för-
bättringar blifvit bifogade. Ändtliged fattade pro-
sten i llmola, Barthold Vhael, det beslnt, att
utarbeta en fullständig, med språkets genius enlig
grammatik, men lian upplefde icke dess fullbordan-
de: utkastet dertill har dock efter hans död, genom
hans änkas föranstaltande blifvit af trycket utgifvit
i Abo 1733 pä 7 ark under titel: Grummatica fenni-ca, adcuratiore metkodo, penitiore cura, observation* et
Idbore, reserans aHtitpiissimae hujus ac natura sva
praestantisumae lingvae adyta, ejus peculiarem al aliis
europeis lingvis dijjferenterh geniicm, jlexiones et con-

Jugationes, orientalibus primaevae inprimis adjines.
Sedan har intet nytt grammatikaliskt försök fram-
tiädfc. En ordbok pä det finskt, latinska och sven-
ska språket, i etymologisk ordning, har af bisko-
pen i Borgo, sedermera i Skara, Daniel Juus-
len, blifvit utgifven under titel: Snomaluiscn Saiin-
Lugun Koetus (Försök till en finsk ordbok) Stockh.
1745 S. 567 i 4- Genom cancellierSdet och riddaren
Povthans död (född i Wiitasaari i Savohix den
9 nov. 1739, död i nov. 1804) har äfven den finska
språkkunskapen gjort en kännbar förlust: han sys-
selsatte sig med iordningställandet af en utaf capel-
ian Ganander i Österbotten samlad rik, finsk ord-
tok, hviiken det felades all philosophisk anda,
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men som i grammatikaliskt och etjrtnoTogisM han-
seende genom en Porthans bearbetning skulle
hafva vunnit utomordentligen: för närvarande lig-
gn dessa Gan änders högst skattbara gamlingar
i förvar uti Bibliotheket i Abo. I äTdre tider hade
man belastat språket med mänga onödiga reglor,
men hvilka allt mer och mer komma ur bruk. Om
uttalet märke man: i) att alla enkla vocaler och
af de samma bildade stafvelser uttalas kort; man
skall en stafvelse vara läng , så blir vocalen för-
dubblad, t. ex. n>ara förråd, waara fara, tuli eld
och tuuli vind. Det år derföre högst nödigt, att
förstå det rigtiga och noggranna uttalet. 2) H blir
midt uti ordet starkt aspireradt, nästan såsom ch;
t. ex. wahto skum, nästan såsom wachto. 3) Bok-
stafven o uttalas alltid säsom det svenska S, mellan
a och o: det fulla svenska o är för Finnarne allde-
les fremmandc. Finnarne hafva verkliga, diphton-
ger, hvilka uttalas med dubbelt ljud, men utgöra
blott en stafvelse, t. ex. suo träsk, Suome Finland;
5) De hafva icke c, b.vilket väl i äldre böcker blef
brukadt framför a, o, u och k, men kommer nu
allt mer och mer ur bruk. 6) Bokstäfverna b, d,
g och z känna de icke; infödde Finnar uttala nämde
bokstäfver i fremmande ord, som börja dermed, så-
som p, t, w och k; t. ex. de säga -pasuna, i stället
för basun, traguna Dragon, wantui fånge, wendricki
fändrik. Den grammatikaliska byggnaden har vis-
serligen mSnga idiotismer, men ar dock icke myc-
ket svår; språkläran kunde ganska mycket fören-
klas: så kunna de 15 eller 14 casus, hvilka man
antager vid declinationen, ganska fogligen reduce-
las till 6: grammatici räkna hvarje modification,
som uppkommer genom dc-n bakefter vidhängande
prepositionen, för ett egit faH : t. &x. formeln juma-
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laxi, till Gud, som är »aramattatt af jumala och
luoxi, hälla de casus factitius o. s. v. ÄiVen con-
jugationeroa äro af en alldeles egen beskaffenhet:
mina tulen, jagkommer; sitiä tuleet, du I;ommcr; hän
tulee, han kommer, o. s. v.; men vid nekandet he-
ter det blott: en tulc , jag kommer icke; et tule., du
kommer icke; ci tuje-, han kommer icke. Någon
skillnad på kön känner det finska språket icke.

Det gifves åtskilliga dialekter; mundnrten är
ofta olika, äfven mellan socknarne. ]\Tan anmärker
tvänne hufvud-dialekter, den vanliga och den sa-
volaxiska. Den förra råder i största delen af Fin-
land, hufvudsakligcn de trakter, som ligga nära ku-
Sten, och brukas aldramest i skrift och religions-
tal. Med den andra, livilken talas i Savolax, äro
dialekterna i Carelen , Rautalambi och Cajaneborg
narslägtade. Den hav lånat många ord frän det ry-
ska språket, äfvensom den egentliga finskan från
ået svenska, och hvilka ord sedermera blifvit all-
männa, (t. ex. aprakka, tionden till presterna, af
det ryska obrok; sirpjn skära, af serp). Savolax
är den finska poesins rätta moderland, och dess
mundart blir derföre hufvudsukligen brukad i sån™er
och qväden: den har en mängd egna ord, af hvilka
en del visserligen är upptagen från andra dialek-
ter, men ett långt större antal är ännu likasom in-
nesluten inom gränsorna af denna provins. Äfven
uttalet afviker mycket; Savolaxarne tala långsamt
och bredt; det långa a ljuder i deras nmnd nästan
såsom oan, t. ex. moaa i stället för maa, jord;
kustboerne, hvilka mera umgås med fretnlingar,
tala raskare, finare och förnämare, och kallas der-
före af sina laadsuiäii, som bo i det inre af landet,

Kainulaisef.
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Ka|nu]n i se t. T)e savolnxiska 1 bön.lerne haJVa
riägtflanwi, som medlemmai ne ar en familj bestän-
<f['äx fcéliålla, afven nar <le lerhhä sin hembygd,
hvllket icke är fallet, med de öfriga Finnarriéj har*
vid är också märkvärdigt 3 att, oaktadt språket el-
jest icke \et af någon könskillnad , inäunernes
namn likväl alltid ändas på nen, t. ex. karkunen ,
björn , qvinnornas deremot på tar, t. ex. karhu-
tar, bjövninna *).

Det finska språket har i nyare tider mycket
utbredt sig. I början af Gustaf l!s regering före-
bar det finska presterskapet sin okunnighet i sven-
»ka språket till ursäkt, hvarföie de icke kunde pre-
dika. Äfven den ansedde och berömde Claes
Fl emming, Konung Sigismunds trogne anhän-
gare, talade sä dåligt svenska, att de öfriga riks-
råden hade möda att första honom. Ja, ännu i för-
sta hälften af förra århundradet talade presterne,
de flesta ståndspersoner på landet, större delen af
köpman och borgare sins emellan det finska språ-
ket. Men i sedhare tider liar bruket af svenska
språket dagligen tilltagit allt mera: alla, som upp-
fostrades till embetsman eller fingo undervisning i
de offentliga skolorna, lärde att förstå och tala det:
ocb den nytta, som denna kunskap hade med sig,
föranledde Finnarne, att med allvar lägga sig derpå.
Afskyvärd och osmaklig var för öfrigt den idén,
som någon gäng uppstigit hos inskränkta hufvu-
4en, att regeringen skulle tvinga detta folk, att

*) Jemför H. G. Porthan de praecipuis dialecbis linguat
fennicae, p. 1. Ahoe 1801. ig. s. 4. Fortsättningen
af denna förträffliga afhandling är, ty vara! icke ut-
kommen.
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afsiiga sitt modersmål: pä iiögve ort h*r man orks»
aldrig bevärdigat detta förslag mednågon uppmärk,
lamhet, och det förtjenar deiföre icke, att »annars
granskas *}~

VI.
Författning och politiska inrättningar.

JJen tventJcä författningen var äfven införd i Fin-
land; Finnarne hade med Svenskarne lika deltagan-
de i representationen på riksdogarnc ocli voro un-
derkastade samma lagar, samma bördor och utskyl-
äcr. L)e speciella förhållanden inskränka sig inom
följande momcntcr.

I. Hela Finland har, i anseende till den civila
författningen, sedan den 20 juni 1775 varit indeladt
i 6 län, af hvilka livart och ett står under en lands-
höfdinge, och under denne åter åtskilliga andre
embetsman, såsom kronfodgar och länsmän.

a. Abo län hestår af det epentlica Finland,
en liten del af Österbotten och Åland; det är 40
mil i längd, 16 mil i bredd, och areala innehållet
utgör 48o* qvadrat-mil. I detta län ligga städerna
Abo, Nådendal, Raumo, Nystad och Tammerfors.

h. Nylands och Tavästehus län består af
vestra delen af Tavascland samt en del af Satakunda
i det egentliga Finland. Det är ungefär 36 mil
långt, 1.4 mil bredt, och dess areala innehåll 469
qvadrat-raib Här ligga städerna Tavästehus, Eks-
näs och Helsingfors.

*) S« Åbo ji&ing 1-93, N:o 13, Anm. ***)
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«. Ky mm enegår ds eller ITeinola län inne-
håller östra delen af Nyland, södra delen af Savo-
lax och en striicl;a af Tavastlarid i öster ifrån Fäjjä-
nejärwi och Wesijärwi; är ungefär 27 mil långt och
7-20 mil bfedt och har 330 qyadrat-mil i omfång.
I detta län ligga städerna Bolgo och Loyisa samt
köpingen Heinola.

d. Ijänet Kuopio eller Savolax och Carelen
innehåller det förr såkallade svenska Carelen, norra
delen af Savolax och Rautalambi socken ; är ifrån
öster till vester 36 mil bredt och ifrån norr till sö-
der 2g mil långt, och-dess areola innehåll utgör
939 qvadrat-mil. Här ligger staden Kuopio.

e. Wasa län eller södra delen af Österbotten,
med några sträckor af det egentliga Finland och
Tavastland,är 33 mil långt och 22 mil bredt. Are-
ala innehållet utgör 765 qvadrat-mil. Hit höra stä-
derna Christinestad, Kaskö, Wasa, Ny-Carleby,
Jacobstad och Gamla Carleby.

f. Uleåborgs län, det norra Österbotten med
en del af Kemi Lappmark, är 51 mil långt, £9 nul
bredt, och dess areala innehåll 1570 qvadrat-mil.
Hit höra städerna Uleåborg, Brahestad och Cajane-
borg.

11. I juridiskt hänseende lydde Finland under
s:ne hofrät.ter. Den första hade sitt säte i Abo, be-
stod af en president, en vicepresident, 6 hofrätts-
råd, 6 assessorer och ett erforderligt antal af can-
celliepersoner: under denna bofrätt lyda 3 lagsagor
(Abo och Björneborgs lagsaga , hvarunder höra] 7
härader; 2. Nylands och Tavästehus lagsaga med 6
härader, och 3. Kyromanegårds lagsaga, som inne-
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håller 4 härader) och 11 magistrater. Den andra
har sitt säte i Wasa: är besatt med en president,
en vice-president, 3 hofrättsråder, 3 assessorer och
en talrik cancelliepersonal. Under denna böra: r.
Wasa- och Uleå lagsaga, bestående af Q härader,
och 2. carelska lagsagan, under hvilken höra 6 hä-
rader och 9 städer. Ifrån hofrätterne appellerades
till högsta domstolen i Stockholm.

111. I ekklesiastikt hänseende delas Finland i 2

stift, af hvilka hvart och ett har i spetsen en bi-
skop och ett consistorium. Till stiftet Abo höra
19 prostericr, nemligen: Abo domprosteri, Wirmo,
Wemo , Björneborg, Mouhijärwi, Oriwäsi, Täni-
mela, Akkas, Wihtis, Pojo, Bjerno, Åland, När-
pes, Wöro, Gamla Carleby, Pyhäjoki, Limingo»
Sotkamo och Kemi; de innehålla 124 pastorater,
och om pedagogierna inberäknas, öfverhufvud 4ö<*
ändliga embeten. Stiftet Borgo består af 7 proste-
rier: Borgo domprosteri, Helsingfors, Hauho, St.
Michel, Randasalmi, Laukas och carelska proste-
rierna; dock äro prosterierna så väl i anseende till
deras namn, som deras omfång och läge underka-
stade täta förändringar *).

I svenska Finland voro äfven tvånne ryska för-
samlingar, hvilka i kraft af fredsslutet icke fingo
förfördelas i sin tro ; i äldre tider har man försökt,
att genom en ändamålsenlig undervisning förmå dem
till en frivillig religionsförändring : denna väg syn-
tes presterskapet alltför långsam och besvärlig; d©
trodde , att ändamålet skulle genom tvång långt
lättare uppnås; men svenska regeringen vägrade be-

*) Se vidare Abo Tidn. 1795, N:o 52, 33, och 1796
N:o 26.
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ständigt , att understödja ett lihaså orättvist som
opolitikst förslag. Grekeme hafva tvänne kyrkor,
en i byn Taipale i Libelits socken i Carelen; den
dertill hörande församlingen är kringspridd i de
omkringliggande sockname och utgör ungefär 3 a
4000 personer på 160 hemman. Den andra är be-
lägen i Hörnan/, socken i samma landskap, der äf-
ven församlingen uppehåller sig, som 1795 utgjorde
2,748 personer. Några från kyrkorna mycket af-
Jägsna anhängare af den grekiska trosbekännelsen
hafva sina särskilta bönebus, hvilka dock blifvit
allt mera sällsynta , äfvénsom sina egna begraf-
ningsplntser, hvarest lik blifva nedsatte och vid
presternas besök jordfästade. Vid hvarje hudvud-
kyrka äro en pastor, en diakon och en klockare,
hvilka utom sin tionde äfven af ryska kronan er-
hålla lön. Presterne utväljas af den heliga Syno-
den i Petersburg; men erhålla sin fullmagt af con-
sistorium i Borgo, under hvars uppsigt de stå. De
måste vara kunniga i finska -språket, i hvilket de.
äfven af nämde consistorium blifva pröfvade; dock
Jiiafva de ofta en hel annan dialekt än deras för-
samlig; gudstjensten hålles alldeles efter ryska sät-
tet, på det gamla slavonska språket, hvaraf invå-
narne icke förstå ett ord. Lndcr sådana omstän-
digheter är icke att uiidra, om okunnigheten bland
dessa grekiske christna är ganska stor; i sednare
tider hafva dock pirester blifvit tillsatte, som egt
bättre insigter. Så vida de lättade sig efter den
ryska liturgien, firade de också ibland deryska stats-
festerna, t. ex. den kejserliga familjens födelseda-
gar o. s. v. Ryssarne hafva i sina krig alltid behand-
lat dessa sina trosförvandter med en viss skonsam-
het, och de hafva till och med ofta satt dem till
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uppsrriingsmän öfver deras svenska grannar. Invå-
narne af Ilomanz ligga närmare gränsen och hafva
ett oftare umgänge med Ryssarne; de äro derföre
mera nitiske och intoleranta än Libelit/erne. De
komma Ryssarne temligen nära i seder, drägt, språk
och det yttre: dock hafva de icke den ryska mun-
terheten; i deras melankoliska temperament igen-
känner man deras finska härstamning. För öfrigt
är det lätt att åtskilja Greker och Lutheraner, i
synnerhet qvinnorna. Sins emellan lefva de vän-
skapligt och endrägtigt, byn Ludanlax i Ilomanz
socken undantagen, der sammankomsterna meren-
dels slutas med dråpslag och andra illgerningar.
Gränsens närhet gör det lätt för förbrytarne, att
undgå straff. I sina hus, i tillagningen af sin mat
o. s. v. äro de högst renliga och snygga. Anhän-
garne af den grekiska tron äro i det hela mera
välmående, än deras lutherska grannar: först, eme-
dan de bjelpa sig med mindre, men också för det
andra, emedan de såsom äldre invånare äro i be-
sittning af de bästa hemman;Lutheranerne deremo*
bestå till större delen af sednare invandrade Sav.o-
laxare, hvilka måste åtnöja sig med sämre lägenhe-
ter; vidare klyfva de icke sina hemman i så små
delar. För handel hafva de stor böjelse; de blcfvo
deri mycket understödde af sina trosförvandter på
andra sidan om gränsen , och äfven detta har icke
litet bidragit till deras välmåga *).

*) Man jemföre Abö Tidning 1789, N:o 36, 37- -A. JL
TFinter de ecclesiis Careliae Svec. graccam reli-
gionem profitentibus, Aboae 1796, 9?, och utdrag
derur i Abo Tidn. 1798, N:o 2, 3, G. leniför en
uppsats af Riili s i IIoms G ö 11, Museum fii r
Theologie und Literatur St. 2.
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IV. Till svenska Isrigsmagten gaf Finland ett

ansenligt anta) soldater; rlet gafs socknar, der hvarje
s:te och 6:te man var soldat. I Finland voro mest
indelta troppar: i) det finska artilleriregementet,
2) finska gardet, 3) de carelska lätta dragonerne,
4) Åbo-regemente, 5) Björneborgs-regemente, 6)
Savolax lätta infanteri, 7) den nylandska brigaden,
bestfiende af lätta dragoner, infaiiteri och jägare,
{)) det österbottniska regementet, 9) Cajana-batal-
jon, 10) det .lägerhornska regementet, 11) savo-
laxislia jägarne till fots, och 12) de carelska jä-
garne. Dessa trupper utgjorde ungefär 15,000 man;
dertill kom den sä kallade vargeringen, som utgjorde
ungefär hälften af den ordentliga krigsmagten och
var i synnerhet i Finland organiserad på en god
fot. Alla finska trupper stodo under en general en
chef (grefve Mauritz Klingspor, af en gammal
frankisk slägt, som öfver Lifland kommit till Fin.
land). Utom Sveaborg gafs det i hela Finland in-
gen enda befastad plats. Till kusternas försvar voro
åtskilliga afdelningar af skärgårdsflottan bestämda,
livilka voro stationerade i Åbo och Sveaborg.









Tredje Delen.

Topographisk öfversigt.



Beskrifningen om Finland i tredje bandet af E.Tunelds Cveograpliie ufver KonungariketSverige, St o ckli. 1794, (en af de bästa avdelningar ihela.boken, emedan Porthan reviderade den samma),
Ruhs omarbetning af den Bflschingska geographien, SamtBaron Hermelins Chartov ligga till grund för demiadelDessutom äro mänga emkilta afliaridlingar begagnade, i
synnerhet akademiska disputationer, utgifna i Xbo, äfvensom upsatser i Abo Tidning ock det finska Husliåli;i!l-s.s-»kapets dagböcker.







I. Österbotten,

af Finnarne kalladt Pohjanmaa, nordlandet, äfven
Kajnu, Kajnunmaa, ncderlandct, gränsar i norr till
Lappmarken, i öster till Ryssland, i vester till
Westerbotten och bottniska viken, och i söder till
det egentliga Finland, till Tavastland, Savolax och
Carelen. Dess längd utgör 72, bredden 14—4° m"och areala innehållet £079 qvadratmil. Landet sy-
nes till större delen varit, hafsbotten, hvarifrån vatt-
net efter hand stigit tillbaka; bottniska viken af-
sätter ännu årligen land. Sluttningen ner till baf-
vet är nästan omärklig , och äfven under vatt-
net tilltager djupet blott småningom, så att sjön
först på vestra sidan erhåller ett betydligt djup.
Norra delen af Österbotten liknar ett ofantligt mo-
ras, hvilket är inneslutit af landtryggen och haf-
vet, och hvarigenom de vid denförra samlade vatt-
nen falla ner i det sednare: stjömmarne äro till en
del ganska stora och flyta nästan alla ifrån sydost
till nordvest parallelt bredevid hvarannan. De för-
sta invånarnehafva för fiskafangets skull satt sig ned

vid floderna : moderkyrkorna ligga derföre också
nästan alltid vid mynningen af någon elf; efter hand
hafva åboerne utbredt sig åt sidorna, dock icke på
allt för stora afstånd. På åtskilliga ställen upphöja
sig cnskilta berg, flere af ansenlig höjd. Märkvär-
digt är, att mau i norra Österbotten ofta har känt
jordskakningar och skalf. Den södra delen är pa
ett afstånd af 6 eller 7 mil från hafvet flack och
består af god odlingsmark. Den östra delen eller
Cajaneborg år jemn och genomskuren af stora »jö-
ar, hvilka mycket gynna varutransporten.
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Jordenbestår afsandhedar, af sand eller lersand;

dock förekomma här och der långa ocb mägtiga la-
ger af lera. Spår af jern träffar man på flerc stäl-
len; jernbaltig sand ocb myrmalm förekomma ofta
och begagnas af, bönderne. I Pudasjärwi so-
har man upptäckt anvisningar till koppar, och i
förra tider har man till och med äfven upptagit kop-
pargrtifvor, men i anseende till det ringa, utbytet
nu upphört dermed. Skiffer finnes i, strecket brede-
vid bergsryggen: här och der gifvcs det.äfven sand-
stenar, hvilka äro dugliga till qvarn- eller slipste-
nar. Stora och mägtiga kalklager har man ännu ic-
ke upptäckt; i smärre qvantiteter finnes kalk på flfe»
re ställen, hvilken äfven begagnas *).j Genom flit
och arbetsamhet hafva dock invånarne vetat att öf-
vervinna alla svårigheter, hvilka naturen lagt dem i
vägen. Det södra Österbotten skickar i goda år an-
senliga sädesföriåderj till Sverige: år 1795 utskep-
pades ifrån Wasa-län åtminstone 14,000 tunnor. I
Laihela socken och dess granskap växer ett stor-
kornigt rågslag, hvilket är bekant under namn af
Vasa-rågen och är allmänt begärligt, i synnerhet till
utsäde. Norra delen frambringar icke nog säd; in-
vånarne sysselsätta sig mera med fiskeri och tjärn-
bränning än med åkerbruk, hvilket synes dem min-
dre lönande, emedan man hvartannat år kan räl
pä mi»sväxt. Betesmarkerna äro förträffliga, och
boskapsskötseln idkas derföre med fördel: i öde-
markerna finnas de giäsrikaste betesplatser, men
hvilka i anseende till deras aflägsenhet iche blifva
begagnade. I Cajancborg är den bästa och yppiga-
ste skogväxt i hela Finland. Här och i norra Öster-

*) Se P. A. G'ådd Inledning till Österbottens
Min eralliistoria, Åbo 1733. ig s. s. g.
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botten bör jagd-m i allmänhet till de föran",-

ctérna äro spän-
i, back, trän, talg, smör, boskap och

fisk. Ar igoo steg landets folkmänga till 212,000
pei •ner.

Österbottens allmänna vattudrag äro redan för-
ut omnämnt?;'blott de förrrämsfca iloder skola derfö-
re bar barteligen namngifvas; 1) Kemijökl, d-en

ta österbottniska elf, hvilken uppstår af flere
g'enar i Lappmarken; 2) Simojoki, kommer från
• len stora sjön Simo; 5) Kuiwaioki; 4) Ijojoki; 5)-
Kimingijoki; 6) Uleå-cifven, hvilken i synnerhet
gagnar invånarnéaf Cajana vid varutransporten , ehu-
ru den har åtskilliga besvärliga vattenfall, isynner-
het detpybäkoskiska, der st -i en sträcka af
mer än 2 mil Störtar med en .'.■ .ing ner mellan
brania berg; 7) Siikajoki; l\) Pyhäjoki, hvilken än-
da till dess ursprung, ungefär 20 mil långt, blifvit
gjord segelbar genom ett slags upprensning; 9) Ka-
lajoki; 10) Raurnäjoki; 11) Wetilijoki,-äfven kallad
gamla Carlehy- och stora elfven; 12) Esso-elfven;
15) Lappojoki eller nya Carleby-elfven; 14) Stor-
kyro-elfven, den största ström i södra Österbotten;

liaihelaioki; 16) Närpesjoki; 17) Lappfjärdsån
vid Christinestad, INästan alla dessa vatten uppstå
af större eller mindre sjöar,

Österbotten består af 8 fögderier eller härader,
hvaraf de 4 första höra till Uleäborgs - län, de 4
sista till Wasa-län,

i. Kem' härad.
i. Kemi vid clfvens af samma namn utlopp,

hvarest på en öen marknad årligen hålles. Soc-
ken eger en a", med en pelargång, smakfullt sirad
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kyrka,', men hvilken ar sa ©varaktigt byggd, att man
redan befarar dess instörtande. Den är uppförd af
sandskiiTer, som ej långt frän kyrkan bry tes ur en

bergskedja, Kallinkangas , hvilken är ungefär f mil
lång och $g mil bred; den är ljus och klar', liSid
och fint skimrande ; qvaderstcnarne äro af naturen jem-
na och släta, liksidigu och högst beqvämatill bygg-
nad; de lata dessutom lält biyta sig. Blockena lig-
ga pä hela bergshöjden uppe i dagen och sta i en
nordlig lutning af ungefär 60 gr. frän horizontnjli-
jiien. Äfven vid Taiv. alkoski, 5 mil från kyrkan,
är ett flintstensskifferbrott, hvilket sträcker sis en
god Sttondedels mil långs elfven. Styckena sönder-
falla likasom afsig sjelfva i större och mindre block,
tviil.a äro frän \ till 1 aln tjocka och 1 a 2 alnar
långa och brytas utan möda.

2. Uleå härad
2. Nyby, ett Sr 17(33 ej ISngt från hafvet an-

lagdt glasbruk i en alldeles öde och ofruktbar trakt;
detta bruk grundade köpman Johan Nyländer Mats-
son fiån Uleåborg. Redan det följande aret hade
öfVer etthundrade personer vid det samma sitt up-
pehälle , och en egen prest och skollärare hafva
Mifvit dit förordnade. Anläggningen har ofta lidit
genom eldsvådor och öfversvämningar och är nu me-
ra nedlagd. IVlen åtskilliga andra anläggningar ära
der ännu för hand.

3. Carlo, på finska Hailuoto, en ö i bottniska
viken, 5J- mil i öster från Uleåborg, med åtskilliga
smärre, dertill hörande öur. Invanarne äro berättiga-
de, att äfven pä vestra sidan idka strömmingsfiske:
»jählfångsten är indragtig. Ett sandberg och £11 fyi-
båke pä Marianiemi tjena sjöfaranda till rättelse.
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4. TleSborg, på finska Oulou, <mi sjö- och sta-
pelstad, 97 mil fian Abo, änder 6yj i 1 3011 orh
7° 34* —ii 1 ' i öster från Stoclthölja \id mynningen
af LJl<:a-cli\(ja, hvilken strax nerorn öfver ett
vattenfall utgjuter sig i hafvet. Släden har ett sundt
läge ocli godt vatten och genowskäros :tf en liten
bäck. Deri ljlcf anlagd år 1605 och försedd med
privilegier är 1610. UleSborg har 2 torg, 16 gator,
en rymlig korahyrka i gemenshap med UleSborgs
socken, cl.!, rädhns af träd, ät.l.iiliga andra
liga byggnader och ungefär 350 hus, till del; mesta
af träd. Landstöfdiagen öfver Uleåborgs län har
tillika med cancelliestaien Lär sitt säte. Staden e-
ger ansenlig jord, dock mest af eländig beskaffen-
het. Ar 1795 räknade den 52{]2 invånare. Uleäborg,-
jemte Åbo, drifver af alla finska städer den vid-
sträcktaste .handel. Der Unnas ungefär 60—QoKöp-
man, hvilka besöka åtskilliga marknader. Om som-

maren, i synnerhet mot hösten, blifvn varorna bit-
skaffade dels nerför Uleå-elfven,dels till lands, och
om vintern pä slädar; man kan från sept. till lli:l j
dagligen räkna på 200 slädar, som komina till sta-
den. Ärligen utskeppas ringefår 25, a 30,000 l:pd
Jinör, 27, å 30,000 tunnor tjära, 3,500 tunnor beck,
6, å 7,000 l:pd talg, ungefär £000 tunnor lax, 3 i
4,000 l:pd torra gäddor och 5 a 600 tolfter bräder.
Den förnämsta införseln består i salt, årligen åtta
å niehundrade tunnor. Största handeln drifves på
Stockholm; dock gå äfven skepp härifrån, i synner-
het för fremmande räkning, till medelhafvet. Ar
1803 hade Uleåborg blott 6 större fartyg af 771 lä-
sters drägt med 170 man; men hvilka icke äro till-
räckliga för stadens handel. Stranden, Hahtipärli
kallad, bildar likasom en liten Köping för sig sjelf
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och är besatt med B -r nf bodar ocb m
ner. Hamnen är u [. ankarn

men t£v(
■seende tiil en framför liggande sand-

bank, fartygen först till någon del utlastas på red-
den: man påstår, att, inioppet, kan förbättras genom

asning. Fabrikerna äro af ing len-het.
Bredevid staden är en mlrieialbrimn, som är försedd
me 1 ett brunnshus och begagnas af sjuka. På-,riks.
dagar, , under N:o 40, Af
det fortina slottet äro blott få ruiner öfrlga.

5. Caj ana Iiaiud.
5. Manamansalo, en stor i L*leå-sjön belägen

ö, öfver 1] ni.il lång och i mil bred, bc.-dår af tie
hemman.

6. Ca jana, på fl i utjj upder 6tf i?,] 1 , en
lanastq ' m ; ;>, ungefär 25 mil
i öster från Uicäborg och 20 mil frän ryska gränsen.
Den blef anlagd i6~yj af grefve Brahe. Staden är.
dåligt, byggi, invåna va till största delen i
porten; år 1794 hade den en folkmängd af 2»o sjä-
lar. Handeln bustår blott i kr.imeri; dercmot blir-
den härvarande årsitna talrikt .besökt, älVen
af ryska köpmän. Lifligast är rörelsen på första
vinterföret, nar bönderne ifrån Savoiax ocb Careien
infinna sig med sinaproducter. Hufvudsakligen nä-
ra sig borgrarne af boskapsskötsel ocb åkerbruk. På
riksdagen innehade staden N:o 101. Slottet Caja-
neborg låg midt uti en forsande ström; det var upp-
fördt år 1607. Kyssarne sptångdé det i lufter, efter
dess intagande år 1717, antingen af oförsigtighet el-
ler löud afsigt. Sedan hur det förfallit allt mera

och
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och aldrig Iter blifvit iståndsatt. Af de öfrigblefna
delarne äro magasinet- anlagde.

4. Sa 1o härad.
. 7. Brahe stad, på finska Braken- eller Solo-

stenkttupungi, 64° 431 , en stapelstad, 92 mil frän
Åbo, vid iindan af en,utaf 2 smfi lia!l:öar bildad
bafsvik. Den blef först anlagd af grefve Brahe,
ballad efter honom och 1649 försedd med privilegi-
er. År 1790 utgjorde invånarne 763 själar och år
i(3<j) 1169; *^e drifva någon handel med tjära (årli-
gen utskeppas öfverhufvud i4'444 tunnor), smör (är-
ligen 10,000 l:pd), och talg (ärligen 1571 ljpd), vi-
ndare med beck, hudar och något. ved. Salt är den
förnämsta importvaran. År 1803 egde staden 6 far-
tyg om 53.6 lästers drägt med 75 sjpmän. Förut tar
hamnen varit god, men nu kunna blott halflastade
fartyg inlöpa ; de större och" mera lastade måste gå
för ankar i—| mil ifrån staden. Brahestad l:ar 2

beclibrulc; de öfriga fabrikerna äro obetydliga, lå
riksdagarne innehade den numm. 93.

5- Korsholms norra fögderi.
8. Gamla Carleby, pä finska Kohhola eller

Kohholankaupungi , en stapelstad, 73 mil frän Äbo ,
vid en liten fjärd; är anlagd af Gustaf Adolph
år 1620 och temligen väl byggd; staden har 10, hvar-
annan regelbundet.genomskärande gator och 214 hus.

utgjorde invånarne 1360 själar. Staden drif-
ver en ansenlig handel med nya fartyg, tjära, beck ,
smör, talg, bräder o. s. v. År 1003 hade borgrar-
ne 17 fartyg om 1774 lästers drägt med en besätt-
ning af 120 man. Bland fabrikerna förtjena blott
Ue begge beckbruken att nämnas. Staden eger nä-
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£on åkerjord af eländig: beskaffenhet, men hvilk-en
dock o.dlas jnr.il mycken flit och omsorg; hufvud-
takligen planteras tobak oelj potates. Hamnen,
Trullö, är | mil aflagsen, men har genom en fram-
för den samma uppkommen sandbank blifvit otill-
gänglig för djuptgående och lastade fartyg, sa att de
måste lossas och utlastas på redden; man tror sig
dock kunna afhjelpa detta onda. På riksdagaine
intog Gamla Carleby sin plats under Nr. 72.

9. Jacobstad, på finska Pi etersaaren Kau-
pungi, under 630 41 1 öll , 70 mil ifrån Abo , med
en beqväm hamn, är anlagd 1653 af änkan grefvin-
nan Brahe-och 1660 försedd med privilegier. Är
1790 steg folkmängden till 930 personer. Staden
drifver en ansenlig handel med tjära ( årligen ex-
porteras ungefär 15a 20,000 tunnor) ,bräder, allahan-
da trädvaror, nya fartyg, något smör o. s. v., hvil-
ka varor merendels afsättas i Stockholm. Ar IGO3
egde borgranie 16 fartyg af 1332 lästers drägt med
en besättning af 19Ö man. Jacobstad har ett beck-
bruk. Pä riksdagarne innehade staden nummern 63.

10. Pedersöre; den folkrikaste socken i he-
la Österbotten. Kyrkan ligger nära vid Jacob-
stad och är försedd med ett högt torn, som tjenar
till landkänning för sjöfarande. Invånarne äro högst
industriösa och utmärka sig genom sitt åkerbruk.

6. Korsholms medlersta fögderi.
11. Ny-Carleby, på finska Uusi-Carleby , äf-

ven Joensuun Kaupungi, 630 31z 3g 11 br., 66 mil i-
från Abo, 1 mil från Lappjokis utlopp i hafvet,
är anlagd 1620 och försedd med privilegier. Ar 1790
hade den B*° invånare. Desse utskeppa årligen 15
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i 20,000 tunnor tjära , beck, smör, talg (/j a floo l:pd)
kött, bräder o. s. v. Beckbruket strax utanför sta-
den förstördes af lågorna den 2 juni lgoö. De rin-
gare af invänarne idka strömmingsfiske. Hamnen
ligger en mil från staden vid mynningen af elfven.
l'å riksdagen innehade den N:o 71.

12. Kim o, ctf". jembruk i Wöro socken med
J950 sheppunds smide.

7- Korsliolms östra fögderi

Q. Korsholms södra fögderi

15. Wasa, 630 41 3,5", en af Carl XI. anlagd
och efter hans familj henämd stad,; 55 mil från Abo ,
hvilken, sedan deu blifvit säte för en hofrätt, betyd-
]igen tilltagit i storlek. Den har 7 raka och breda huf-
viulgator och 10 tvärgator, en skön stenkyrka och åt-
skilliga andra offentliga byggnader. Hofiätten är ett
skönt hus, 70 alnar långt, 27 aln. hredt öch med taket
33 aln. högt, beståraf 3 våningar.i dorisk ordning och
är prydligt sirad. Inskriften lyder: Gustavas 111. R.
S. anno impcrii XII. exttruxit 'I'hemidicjue dicavit. I'å
vestra sidan är en fri, med träd planterad plats, kal-
lad Gustafs torg, omkring hvilket hofrättsledamö-
ternas hus, alla af lika byggnadssätt, äro belägna.
Ar 1790 räknade Wasa 2178 invånare. År 1803 hade
de 9 fartyg om 1092 lästers diägt, hvilka voro be-
sätta med 107 sjömän. Staden drifver en ansenlig
handel, äfven med fartyg; till utländska orter ut-
skeppas årligen ungefär 3,800 tunnor tjära, (]oo tun-
nor beck, och till Stockholm allahanda victualieva-
ror. Några fabriker (ett beckbruk, några garfverier
o. s. v.) äro af ingen betydenhet. Wasa har ett li-
tet boktryckeri, hvilket med det i Åbo är fel ■%fl:
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da i Finland. Hamnen är alldelfis utgrundad; farty-
gen måste ga. för ankar i den lilla hamnen !
tronöre, balfannan mil från staden. Pä riksdagar-
ne innehade Wasa N:o 50.

14. Korsholm, en kungsgård,' ej långt från
staden, fordom ett slott, hvilket tjcr.tc till guver-
nörens residens v men nu är förfallit och bortsåidt.

i". K asko, en den 30 juli 1785 privilegierad
stapelstad pä en ö, en half mil från fasta landet, 3
mil i nordvest ifrån Christinestad. Den har ett
skönt läge, en förträfflig hamn och egnar /.g ■full-

tnligt till en fästning. Ar 1790 hade staden
rvånare, hvilka ega några skepp ocb idka

handel samt åtskilliga handtverkérier. På riksda-
garne intog staden den io4:de nummern.

16. Christinestad, en år 1649 af grefve Bra-
he anlagd och efter hans första maka, Christina Ca-
tharina Stenbock, benämd stad, 56 mil ifrån Åbo
på en halfö. Ar 1790 hade den j,iio invånare; är-

ligen utskeppas ungefär 2 å 3,000 tunnor tjära ut-
omlands, och 5 a 8,000 till Stockholm: till sisti.äni-
de ställe exporteras dessutom ,5 a 6,000 tunnor bei ■'■ >
åtskilliga tradsaker, sjählspeck, strömming, alki-
handa victualier, äfven lefvande bosl.ap, i synner-
het nrjölk-koF-, hvilka anses för de bästa, som Fin-
land frambringar. Ar IÖO3 hade staden 6 fartyg a.l*
303 läders drägt med 87 sjömän. Hfimnen är god.
och bekväm; utomdess äro äunu 5 andra laddnings-
platser iör hand.

II. Savolax
kallas, af invånarne Saivo eller Sciwotimaa*'), hörde
i äldre tider till Carelen och har sitt nu varande

*) Mau kar många liäiledningar till namnet, men hyilka
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namn af socken St. Michel, som i äldsta tider kal-
lades Savolax. Det gränsar i norr till Österbotten,
i öster till ryska Finland och Carelen, i vester till
Tavastland; är 37 mil långt, 15 å 20 mil bredt, och
dless areala innehåll utgör 557 qvrrdratm.il. Landet
är alldeles uppfyldt med. sjöar, hvilka äro beströd-
da med en mängd, till någon det stora öar och lät-
ta mycket communicationeh. De -förnämsta vattu-
dragen äro redan förut beskrifria. Det torra landet
består helt och hållet af mer och mindre höga, dels
euskilta, dels samma c ..erg och höjder,
hvilka följa landets sluttning från nordväst til' ;yd-
ost: mellan dem ligga en mängd 1., ra.ser, Kärr >ch
sjöar: dock felas det icke k av. kunna med
fördel uppodlas. Den södra di len el
volaxär jemnarc än den norra, i synnerhet omkring
de stora sjöarne , vid hvilkas, stränder också nästan

alla kyrkor äro. belägna; den norra deremöt inne-
håller blott trånga dalar mellan branta och höga,
till större delen kala berg. I mineralriket hnner
nian stora ocb små bergkristaller, crvarn- slip- täjl-
och stäilstenar. Jordmoncn är öfverhufvud dålig
och ofruktbar ocb består 'hufvudsakiigen af grof
sand eller sten; markenär dock betäckt mea svartmyl-
la och bördig, när den skotes och arbetas väl. A-

krarne äro ganska små. Åkerbruket, i synnerhet
svedje , är invänames hufvudyrke; nian sar tag,
korn,- sommarräg, bohvete, ätter och bönor, lin,
hampa, hvilken förarbetas till vanliga kläder; hum-
la planteras obetydligt; äfven potates odlas ganska

icke passa rätt viil; i äldre tider sade man Savilax'
hvilket i alla fall torde liiistaroina af Savi lera, och
laaxi vik, ocli allts'i belyda en lerig vik. Jemför
Porthan Juusteni chron. s. 232. AiUU. 107.
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Jitct; ansenligare ärr tobaksplanteringen; Österbot-
ten och äfvcn Tavastland erhålla ett ansenlig!: för-
f&d af säd frän Savolax. Genom allmännifcgattiet "p'p-
häfnmg opk det förbättrade beskattningssäfetet, hvar-
med man i nyare tider varit, oaflåtligen sysselsatt,
Ilar åkerbruket vunnit mycket. Ångarn* äro, i syn-
nerhet i södra delen, icke tillräckliga; eljest är be-
tet godt, och i norra delen finnas bönder, som haf-
va en ansenlig ladugård. Hästarne fodras med sad
och äro ganska starka. Skogarne hafva gfuiom
svedjo blifvit mycket medtagne : och på många stäl-
len förspörjer man redan skogbrist. Tjärubrännin-
gen har af brist på afsåttnitag mycket aftagit. In-
\"inarno sysselsätta sig älven med fiskfångst (dock
blott till eget behof, icl.e till försäljning) och med
jagt. Rhenar komma vintertiden i stora sliuror ge-
nom norra Carelcn ifrån Lappmarken .och kring-
sprida sig på de stora sjöarne i norra Savolax. ,]ä-
garne i norra söcknårrié aro mera vanda att löpa
på snöskidor och att umgås med spjut och båge;
i de södra socknarne deremot förstår man sig bät-
tre på bössan. Savolaxarne måste för afsättningen
af sina produeter söka sig ganska aflägsna mark-
nadsplatser, dels i Östernorten och Nyland, dels
drefio de äfven i Ryssland. Invånarns
utgjorde år iljoo ungefär 100,000 själar.

Sivolax innehåller 4 "härader, af hvilha de beg-
ge första liöra till länet Kuopio, de begge sednaie
till länet Kymmenegård.

1. Öfre Savolax härad.
1. Ströms dal, ungefär 9 mil i nordost från

Kuopio , det enda jembruk i hela provinsen, hvil-
het är anlagdt 1746. Egentligen har det blott pri-
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vilegium på myrmalm; men det bar erhållit tillå-
telse, att begagna tackjern till uppblandning, ehuru
det är bättre, att ensam förarbeta myrjern, emedan
detta iche alldeles fullkomligen blandar sm med.e O
bergmalm.. Ärligen produceras ungefär 100 sk:pd
dels i jern, dels i manufactur-artiklar. Orten ha*
stora naturliga förmoner; men det felas verksam-
het, förlag och afsättuing, för att fullkomligen bo-
gagna dem.

2. Kar opi o, Ö2° 53* 43* •1. och 450 101 österfrån
Ferro, på en halfö vid denstoraKallawäsi-sjön. IQen-
11a stad blef anlagd 177Ö, men erhöll sina privile-
gier först den 14 mars 17O2: den henne på 20 år
beviljade afgiftsfriheten blef år 1802 förlängd på än-
nu 10 år. Borgrarne ega rätt att drifva hvilken
handel och näring som helst, utan att vara under-
kastade några handels- och skrå-ordningar. Redan
tidigt strömmade invånare hit tillsammans från om-
kringliggande trakter för handelns skull, och några
härleda derföre namnet från det svenska köping.
Är 1799 hade Kuopio 729 invånare, hvilka föda
sig med åkerbruk ocb bandtverkeri. Staden är sä-
tet för länets höfdinge och en af 3 klasser bestå-
ende trivialskola. På riksdagarne hade staden plats
under N:o 103.

2 Nedre Savo 1 ax härad.

3. Warkaus, en ström iLappawirta; här ligga
de i 1709 års ryska krig i de öfre savolaxiska sjö-
arne byggda kanonsluparne med ett compagnie sjö-
soldater, till hvilkas behof nödiga byggnader äro
uppförda.

4- Haapaniemi, 6i° 5 1 41 11 vid Haapawäsi
fjärd, 15 mil i söder från Kuopio,i Ranadsalmi son-
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ken, en 8r 1781 anlagd militärskola för 16cadetter,
hvilka i5år und< • och undervisades på kons-
tig bekostnad. jWol betalning blefvo äfven 24 ex-
tra-ca-1etter mottagne. P)cn årliga staten utgjorde
2000 R:rlr. Cadetttirne blefvo under en capitains upp-
tigt undervista af 4 dertill commenderade officerare
ocb en prest: tillika Lade de tillfälle att lära åt-
skilliga nyare språk och att rida. De utvaldes för-
nämligast från savola: 'ska familjer och blefvo in-
skrifiaa såsom volontairer yid det savoiaxiska re«e.
mentet. Detta institut var ganska nyttigt: det är
så mycket nödvändigare, att bilda infödingar till-
skickliga officerare, en-ledan okunnigheten i språ-
ket hos befähhafvarne vid de finska regementerne
ofta kan hafva elaka följder för landet ocb folks-
cbarabteren. I Haapaniemi är äfven ett stuteri för
det carelska dragonregementet.

5- Savolax öfre dels härad.
5. Puraalasund, ett pass på ryska gränsen.
6. Christina. Nära vid kyrkan af samma

namn ser man ännu ruinerna af ett utaf grefve
Brahe uppfqrdt slott, Brahelinne. Här hade
äfven en liten, till försvar för svenska stranden af
Saimen bestämd afdelning af skärgårdsflottan och
ett från Sveaborg dit föjiagdt conrpagnie af arméns
flotta sin station.

4. Savolax nedre dels härad.
(Hit hora äfven åtskilliga socknar af Tavastland.)

7. St. Michel, en vidsträckt och folkrik soe-
lten med ett postcontor och en gräns-tullkammare;
här hållas ärligen 2 marknader.

g. Porös.ilmi.
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g. Porosal m i, en mil i söder från kyrkan, ett. pass, hvilket Svenskarne i 17Ö9års 1-vrig med
100 man försvarade emot en stor fiendtlig öfvermagt.

III. Svenska Carelen,
på finska Karjala, Kdrjalanmåa, (förmodeligen af or-
tlct härja, boskap), gränsar i vester till Savolax, i
norr till Österbotten , ocli i öster och söder till det
äldre ryska Finland. Provinsens längd frän söder
till norr utgör 30, bredden från öster till vester 11

a29 mil, och areala innehållet ungefar 510 qvadrat-
uiil. Vattnena höra till Saimens vattensystem och
äro ofvanföre beskrifna. Landet bestar af långa,
med tall och ljung beväxta sandhedar, hvilka om-
vexla med berg , sjöar och skogar. De carelska
bergen äro högre än de savolaxiska, sträcka sig mer
i och taga småningom af; de äro ända till
spetsen betäckta med svartmylla, åtminstone på södra
sidan och derföre ända till öfversta klinten beväxta
dels med säd, dels med herrlig löfskog och gräs. Spår
till malm hafva ännu ingenstädes blifvit upptäckta;
och efter de af E. Rinman anställda undersökningar
får man också icke vänta några metall-ådror i Sa-
volax och Carelen *). Myrmalm deremot finnes i
begge provinserna; men jernmalm har man ännu
icke funnit; bönderne förstå icke synnerligen väl
att arbeta myrmalm; och det är mera en lycklig
tillfällighet än konst, om en gjutning lyckas dem.
1 södra delen finnes en rik tillgång på täljsten,
livilken af landtfölket brukas till kakel. Carelen.
frambringar råg, korn, hafra, bohvete och rofvor;

*) Se berättelse om en uti Sayolax ocb C*re-
I »»n 1792 verkställd for rätt 11 ing. Stockh,
179-4- 8-
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ärter trifvns icke synnerligen ; potates äro ännu nä-
stan obekanta; tobak, något lin och hampa odlas.
Med allmänningarnes delning liarmanej ännukommit
långt. Så dSKgt Carelaren sköter sina kor ocli får,
sa stor sorgfäliighet slösar lian på sina häktar, åt
hvilka han ofta uixlelar sitt sädesförråd, när han
sjelf får hålla ril] godo barkbröd. I allmänhet ba-
kar man dock i Savolax och Carelen dagligen mjukt
och färskt bröd. Smör hör till deras förnämsta ex-

port-varor, och afsäfctea i Ryssland, i synnerhet i
Petersburg. Qvinnorna äro mycket skickliga i kon-
sten att bal.a bröd och tillreda smör. jagteri är
temligen indragtig. Tilda rhenar äro till finnandes
i myckenhet. Med Ryssland drefvo Carelarnc en
stor smyghandel: i Österbotten afsatte de allahanda
öfverflödsvaror, som de på denna väg erhållit. I'å
penningar och penningeförtjenst är stor brist. En
del af invånarne äro ganska välmående, andra för-
smakta deremot i så mycket djupare elände; detta
härrör dels af den vinst, som den rikare förskaffar
sig i missväxt-år, d«ls af deras måttliga lefnadssätt
emedan de sjelfve åtnöja sig. med de sämre prodn-
cteraa och. föryttra de bättre, dels af den om-
släinligheten, att (le äldre invSnaiuie hafva utsökt
sig de bästa boställen. Carelarne äro berömda för
sin trohet, sin redlighet och sitt mod; i alla tider
hafva de sjelfve försvarat sig ; hos dem egde också
icke den vanliga militär-iniäi.:.aiugen rum; utan de
Lade upprättat ett slags laudtväni, hvarifrån ingen
vapenför man var fritagen; de ställde ungefär 8000
man i falt. Antalet af samtliga invånarne besteg år
IQOOtill ungefär 60,000. I hela Carelen finnes in-
gen stad, ingen köping. Ordentliga landsvägar haf-
va först blifvit anlagda under Gustaf 111,
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i. Carelen* öfre härad.
i. Libelits, pa finska Liberi , hvarest i jan.

•cn.anselig årsmarknad hålles.

2. Cfirelens Lära d.
2. Ilomants. InvSnarne i denna socken äro go-

da skyttar och sälja mycket fjäderfä.

3. Tomajärwi. I denna och en del af Kulis
socken herrskar .bland invänarne en besvärlig krittel,
hvilken ofta blir dödlig och härrör af vattnets be-
skaffenhet. Samma pläga besvärar äfven de när-
gränsande ryska Carelarne.

IV. Tavastland
kallas af Finnarne Hitme.h, Ilämehmaa , och invanarne
ILimeJaket, utan att man vet hvarifrån, gränsar i öster
till det äldre ryska Finland och Savolax, i söder
till Nyland, i vestér till det egentliga Finland och
i norr till Österbotten, är ungefär 24 mil 18ngt, 15
å24 mil bredt, och dess areala innehåll utgör un-
gefar 578 cjvadrat-rnil. De tavastländska vattnen
aro redan förut beskrifna. Den öfre eller norra
delen af landet, i synnerhet omkring I'äjjäne, är
ganska hög och bergig; men den nedre jemn och
flack. Ilar finnas åtskilliga kalkbrott, och skiffer"
gången i det egentliga Finland sträcker sig ända in
i Tavastland. I Kalwola socken huggas goda slip-
stenar. - Till malmgSngar finnes föga spar. Landet
är ganska fruktbart. Så dåligt åkerbruket också
drifves, så skördas dock så mycken säd, som inva-
narne hehöfva, och de kvinna dessutom afsätta ett
ansenligt öfverskott. Till linodling är jordmonen
ganska god , och mången bonde afyttrar deraf ärli-
gen 30 åSO l:pd. Man finner i norra delen och
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omkring "Päjjäne herrliga skogar; men i det imr rf
landet", och långs nyhindska sidan hafvu <!e redan
mycket aftagit. Betesmarken är god, och. boskaps-
skötseln hör till de hufvudsnkliga.ste näringsgrenar.
I'S. vildbrad och fisk al öfverflöd ; i synnerhet i
Hollola socken fiskas en utmärkt god hrax, ofta i
stor mängd. Producterna äro råg, korn, ärter, bönor,
lin, hampa, garn, väf, humla, kött, smör, allanan-
da torkad ocli salt fisk, fjäderfä, tjära, bräder, ved,
kalk, -pclsverk o. s. v., och afsättas dels i Åbo, dels
ide nylandska städerna. Bönderne äro nästan alla
fattiga, emedan åkerbruket så mycket försummas.
År i(]oo hade provinsen 120,000 invånare.

i. Öfre Säxmäki härad.
2. Nedre Säxmäki härad.

1. Ävik, ett ganska ansenligt glasbnik, med.
en egen kyrka. Årligen fabriceras en stor mängd
glas , i synnerhet fensterglas, och afyttras dels i
landet, dels försändes det öfver Åbo till Stockholm
och flere andra svenska orter.

3. Öfre Ilollola härad.
a. (Till åtskillnad från häradet af samma namn.

under N:o 6.

4. Nedre Hollola härad.
2. Tavastehus, på finska Hämenkflupungi, 22

mil från Abo, ligger ganska behagligt vid en sjö.
Staden är anlagd 1650 och försedd med privilegier.
För att vinna mera utrymme för fästningsverken,
förlades staden 1778 till ett arnat ställe, 2,000 al-
nar i söder från slottet, och är ganska vackert och
regelbundet uppbygd. Husen äro väl blott af träd,
men nästan alla 2 våningar höga: gatorna raka ock
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breda. Kyrkan ligger gl en höjd vid torget. Ar

1794 hade staden 192 hus. År 1795 utgjorde inva-
narne,i3i4 själar i 221 familjer. For handeln ligger
staden ganska beqvämt, emedan frän flere orter pro-
dueterna kunna föras dit sjövägen. Årligen hällas
£ ansenliga frimarknader. För öfrigt idka borgrarnö
flerehanda handtverkerief. Ta riksdagarne innehade
»taden det 9J:de rummet.

Slottet, det egentliga Tavastchus, Tavaste-
borg, i förra tider Cronoborg, på finska Iläme-
linna, ligger bredevid staden, 8r anlagdt af Birger
Jarl, och i nyare tider fprsedt med fästnigsverk,
hvilka äro i ett temligt godt stånd. Det har en
commendant med tillräcklig besättning, ett tyghus,
ett magasin och andra förrådshus för landtannéen,
för hvilken hela fästningen tjenar till förvaringsort.

5. Savolax öfre dels härad (till en del).
5. Sysmä; en socken, hvilken 1 sept. häller

jMi ansenlig marknad, der i synnerhet mycken bo-
skap afyttras.

4. Mändyhar j u, en socken, hvilken dels ligger
i Savolax, dels iTavastland, dels i det ryska Finland.
I den äldreryska andelen liggerkyrkan och prestgär-
den; presterne tillsattes af Svenskarne. I kyrkobö-
nerne bads bäde för ryska och svenska öfverheten: äf-
venfirades bot- och bönedagarne på de af den svenska
regeringen päbudne dagar; men äfven tillika de ry-
ska religions- och statsfesterna,på hvilka dagar 111-

-vånarne icke fingo arbeta under gudstjensten. For-
dom voro de myckel beryktade i anseende till sin
vildhet, hvilken de dock nu temligen hafva aflagt-
Har hölls en gränspostering.
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5» ITeinola, en Löjnng mellan 2:r,e sjöar, har
sedan 1778 varit säte för Landshöfdingcn öfver lä-
net Heinola. Staden är regelbundet $nja'gd,'har ett
torg, 4 länga gator och 6 tvärgränder» h\ ar o !i en
£-) alnar bred, och redan flere offentliga byggnader.
Intånårne, bvilka 1795räknades till 200 själar i 54
familjer, ;iro berättigade at,t idka bandtverk och öf-
riga stadsnäringar, utan att inskränkas af skrå-ord-
jiingnr och de i afseende på landthandeln utkomne
författningar. Öfver strömmen är på invänumes i
detta län bekostnad en simmande brygga anlagd.

6. Öfre Hollola härad. h. (till större delen).
6. Ajanpeldo, en skön by och marknadsplats.

I denna trakt odlas mycket potates.

7- Keltis, i Ibis socken, tullhus ocb gränspo-
stering.

V. Nyland
sträcker sig längs finska viken, till hvilken denna
provins gränsar i söder; i norr stöter Nyland till
Tavastland, i vester till det egentliga Finiand orh
i öster skiljes detgenom Kymmeneelfven från Ryss-
land; det är ifrån öster till vester ungefär 27 mil
luetlt, längden ifrån norr till »öder är ganska olika
ifrån 6 till 12 mil, areala innehållet utgör 226 (pa-
drat-mil. Af de första nybyggarne blef landet hal-
ladt Nyland, och Finnnme öfversatte detta namn
med Uhsimaa. Landet har flere små landtsjöar och
floder. Få östra sidan flyter Kymmene (af det fin-
*ka Kymi, genit. Kymen, en häftig ström), som
för Pajjänevattnen ut- i hafvet. I Pyttis socken vid
'VYedrnjacama (vattendelningen) slulj&r den sig i
2:ne hnfvudgrenar, hvilka omsluta den så kallade
fyttis-öa. Den veÄra armen utgjorde gränsen mel"
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lan det svenska och ryska gebitet. Marfan är
ojemn, men fruktbar ocli i nyare tider mycket upp-
odlad: invånamc afyttrå ett ansenligt sädesförråd;
humleplanteringén är ansenlig ; landet har goda
äög&r och betesmarker, fiskrika sjöar och strömmar,
och högre upp goda skogar, hvilka på sjösidan arb
mycket mef!tagne, dels gonom beständig utförsel
till Stockholm, dels genom fästningsbyggnaden
Sveaborg. Tjära brännes till egit behof; utför-
seln .är obetydlig. Vid. Helsingfors börjar den
stora kalksträckan, som går ända in i det egentliga
Finland. Man finner skiffer, äfven jern och kop-
par; men utbytet har varit så ringa, att man länge-
sedan inställt detta arbete. Ar lgoo steg invånarnes
antal till 100,000, hvilka hufvudsakligen lefva af
åkerbruk , boskapsskötsel och af strömmingsfisket I
skären. Bönderne i trakterna vid kusten drifva,pä
.landtbrukets bekostnad, en ansenlig handel med sina
•produeter, hvilka de sjelfve öfverföra till Stock.
holm. Nyländarne, i synnerhet nära vid kusten»
hafva mera böjelse för beqvämiighet och yppighet,
fryarföre de också stå mycket efter sina landsmän i
Finland och södra Österbotten .uti >ndustri och in-
*igt i jordbruket.

i. Kymmene härad.
1. Anjala, en sätesgård vid Kymmene, bekant

genom förbundet i augusti 1.788'. I då varande
rysk-svenska kriget blef gården afbränd och har.
sedan icke blifvit åter uppbyggd.

a. fVärälä-, en by vid Kymmene, i Elimä soc-
ken, der freden den 14 avg. 1790, under uppslag-
na tält, slöts mellan Sverige och Ryssland, och der
6 dagar derefter ratilicationerne utvexlades med'
största högtidlighet.
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3. Strömfors, ett jernbruk, ungefär j mil från
ryska gränsen ocli 6 mil från Lovisa; förfärdigar,
spikar och andra manuiactur-arbeten.

4. Lilla Abborfors, 2 mil i öster frän Lo-
visa, ett gränspostcontor och en gränstull; på beg-
ge sidor äro skansar och redoutter upphastade och
beggc magterna höllo Lär en gränspostering.

5. Forsby, ett jembruk i Perno socken mel-
lan Lovisa och 330rg0 , hvilket i anseende till gran-
skapet med dessa stader kau med god framgång af-
sätLa sina fabricater.

6. Lovisa, fordom Dcgerby, 3 mil från ry-
ska gränsen; en stapelstad, hvilken anlades år 1745,
för alt skydda gränsen; 1752 erhöll den till då va-
rande drottningens ära sitt nya namn Lovisa. Den
har 10 lmfvud- och 26 tvärgator och 325 hus. Är 1794
utgjorde invtnarne 1559personer. De nära sig af han-
del och handtverk. Genom landshöfdingesätets för-
läggning till Heinola har staden förlorat mycket.
Handeln har äfven aftagit och den fordna ansenliga
sädeshandeln nästan alldeles upphört. Saltet är den
förnämsta importvaran. Borgrarne äro till större delen
fattiga och begärde deföre på i(Joo års riksdag, der
de innehade 9:de rummet, attblifva nedsatte. Ham-
nen har lös botten och är så grund, att större far-
tyg endast på § mil kvinna nalkas stadsbryggan : den
är utomdess full af klippor och stenar, hvilka göra
farvattnet ganska farligt; till sjöfararnes tjenst är
en fyrbåke anlagd. På den lilla svartholmen
Lalfannan mil från Lovisa, ligger en fästning, hvil-
Jven skyddar inloppet till hamnen; den har en com-
mendant med besättning. Äfven i Lovisa ligger en
garnison; de påbörjade fästningsverken hafva dock,
i nyare tider icke blifvit fortsatta.

7. Borgy,
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7. Borgo, en stapelstad, med frihet att handla
pi ö.itersjöhamnarne, 30 mil från A.bo", »en af de
äldsta städer i Finland, nuen har erfarit täta olycks-
händelser. Staden bar 271 hustomter; domkyrkan
är en gammal stenbyggnad: bredvid den samma är
en finsk kyrka af träd. Ar 170/5 hade Borgo ig2i

tre. De drifva handel med ved, victnalier
och linneväf, i synnerhet på Stockholm. Ar 1803
hade borgrarne 7 skepp af 515 lästers drägt. Förut
voro i Borgo ganska ansenliga linneväfvcrier: från
år 1749 till 1769 räknade man öfverhufvud årligen
öfver 40 mästare , hvilka efter omständigheterna
höllo flera eller färre gesäller och lärlingar: sedan
17Ö9 aftog antalet; i synnerhet råkade dessa väf-
verier i förfall efter 1788 års krig; år 1801 furmos
blott 2*4 mästare, hvaraf de fleste hade blott en el-
ler tvänne stolar i gång. Orsaken tillskrifves brist
på lärgossar, det ringa priset på linneväf, linets då-
3i. a beredning och många andra omständigheter.
Yäfveriet har härifrån utbredt sig äfven till de när-
"ränsande byarne; hvarest dels väfvare hafva ned-
satt sig, dels bönderne sjelfva väfva sitt lärft *).
Fabrikerna (en tobaks- och segelduksfabrik och ett
sockerbruk) äro af föga betydenhet. Borgo är säte
för en bishop och ett gymnasium med 6" lärare.
På riksdagarno innehade staden N:o 70. Inloppet
är nästan alldeles utgrundadt, och hamnen ligger
något aflägsen.

2. Borgo härad.
8. Helsingfors, en stapelstad, ifrfin Abo

i en ganska fruktbar trakt; blef år 1669 försedd

*) Finska Husl»ållningssiillsiiapetsDagbok
1803, s. ip,7.
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med privilegier. År 1799 lia(le den tillika med gar-
.nisonen 3,142 invånare och 15 större fartyg .ii' un-
gefär 1437 lästers drägt. De handlande i Borgo äro
intressenter i den härvarande handeln, och deras
andel utgör ungefär en fjcrdedel. Ifrån 1792 till Sr
1801 hafva öfverlmfvud årligen 8,600 tolfter bräder
och 330 bjelkar blifvit utskeppade. Värdet af im-
porterna st,eg Sri799 till 12,140R:dr; 42 fartyg gin-
go in och 52 ut. Manufacturerna , bland annat: en
segelduks- och tobaksfabrik, äro af ingen hetydenhet.
I nejden häromkring planteras temligen mycket to-
bak; äfven finner inan goda tegelbruk. På riksda-
garne innehade staden det 24:de rummet. Hamnen
är djup, säker och rymlig och beskyddas af Svea-
borg; det korta inloppet i finska viken gifver den
företräde framför mänga andra, vid dessa vatten be-
lägna sjöplatser. Den påbörjade befästningen har
sedan anläggningen af Sveaborg icke blifvit fortsatt.

9. Sveab or g , enförträfflig fästning, |mil i syd-
vestfr£n Helsingfors, på sju holmar, hvilka fordom
kallades Varg skären. Den är förnämsta vapen-
platsen för Finland. 1)Vargön, liufvudfästningen;
här befmnes commendanthuset, högvakten och fle-
re niagasiner, alla af sten och till större delen med
bombfria hvalf. Midt på slottsplatsen uppreser sig
ett monument till grefve Ehrensvärds ära, hvilken
ligger under detsamma begrafven; efter hans plan
och under hans ledning anlades Sveaborg 1749.
fästningsverken äro 2 skeppsdockor, dels sprängdai
klipporna, dels inneslutna genom fördämningar; den
mindre galerdockan är 652 fot lång, 200 fot bred
och 12 fot djup för skärgårdsfartyg; en större är be-
stämd till krigsskeppens reparation. 3. Stora Ös-
tei-Svnrt-ön,en stor, med fästningsverk omgifvent
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holme, hvarest alla inrättningar, hvarf, magasiner
ni. ni. för skärgårds-flottan befinnas. Emellan den-
na och Yargön är den befastade hamnen för nam-
»lefloita. 3) Gustafs-svärd, en stark fästning pä en
liten ö närmast inloppet frän hafvet- Genpm ett
smalt, men djupt sund, som för till hamnen för Hel-
singfors, skiljes den från Båkholmen; med Vargön
är den förenad genom en brygga och har öfverflöd
■gå förträffligtvatten. 4— 7) Lilla öster-Svartö,
vester-Sv.irtö,Langöre och Båkholm äro eta-
blissement för garnisonen; här äro kronbageriet och
magasinerna o. s. v. inrattade; dessa öar äro icke
förenade. Pä Sveaborg bo åtskilliga köpmän, handt-
verkure o. s. v. , hvilka hqra till Helsingfors bc*r-
gerskap. Ar 1(505 steg folkmängden till 4606 per-
soner. För soldatbarn ät en väl inrättad garnisons-
skola anlagd.

3. Raseborgs östra härad.
4. Raseborgs vestra härad.

10. Fagervik, ett af de förnämsta jernbruk i
Finland, i Ingo socken, med mänga nya förbättrin-
gar; äfven förtenta jernbleck, årligen ungefär 200
skepp, (förut väl 4 å 500), tillverkas här, men hvilka
icke komma upp emot de engelska i godhet. Här
är äfven en skön trädgård och ett drifhus, der mån-
ga af söderns frukter bringas till mognad.

11. Elienäs, en liten sjöstad med handelsfri-
het på östeisjöstäderna; den ligger ganska angenämt
på en fordom med ek beväxt udde vid en sjö,
21 mil från Abo. Ar 179/5 beräknades invånarne»
antal till 1147 personer i io's familjer. De drifva
handel i synnerhet pS Lybeck och Stockholm, till
hvilken sednare ort de hufvudsakligen utföra ved
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och victualier. Skeppsfarten ai" dera.? förnämsta nä-
ringsgren; Ar 1792 hade staden 25 större och smur-
re fartyg. Den här varande humlan, hvilken huf-
vudsakligen planteras på stads]orden, är herömd
för sin godhet. .Få fabrikör finnas: likväl spinna
och förfärdiga invänarne linne- och ylleväfnader,
äfvensom segelduk. Pä rikgdagarne innehade] sta-
den numm. jQ. Inloppet till hamnen är hlatt 7 å
8 fot djupt.

12. Orijärwi, ett kopparverk i Kisko socken
ungefär 5f mil i norr från Elfenas: grufvan upptogs
år 1760. Årligen tillverkas ungefär 100 skepp, går-
koppär. År 1792 voro 40 gruvarbetare sysselsatte,
och öfver 200 personer hade här sin bärgning.

13. De nylandska kusterna harva mänga inskär-
ningar och äro öfver allt bertrödda med klippor och
öar, af hvilka en del äro bebodda och af temligt
omfång. Farvattnet är ganska farligt: på flere stäl-
len äro fyrbåkar uppresta. Man finner Rtskiiliga
hamnar och tullar. Pcllinge, en stor ö vid in-
loppet till Borgo; Porkaludde, en mycket fram-
skjutande landtunga; Baresund, framför Ehgo soc-
ken; Hangöudde, under .59° 481 55 11 » c^en yttersta
vestra landtepetsen vid ingången till finska viken.,
hvilken. begränsas af en mängd små klippor. Här
är en förträfflig hamn, en fyrbak och ett tullhus.
I 1788 års 'Jirig hlcfvo åtskilliga förskansningar an-
lagde under namn af Gustafsvärn. Denna ort
är högst vigtig för krigiska operationer ; några här
stationerade krigsskepp, behenska ingången till fin-
ska viken och kunna förhindra oommunicationen
mellan Sverige och det södra Finland.

VI. Det egentliga Finland.
ligger långs bottniska viken, hvilken det begränsar
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i i norr sföter det till -Österbotten, i öster
till Nyland och Tavast«ha* och i söder till finska
viken: längden utgör 35 mil, bredden ungefär 20

mil oéb areala innehållet 578 qvadratmil. Utom,
Kumo-elf, af hviikcn det stora vättudraget mellan
Finland och Tavastland föres ut i bottniska viken,
finnes det en mängd smärre floder: Carajoki, Äbo-
elfven, hvars större gren kallas- Aurajoki, Pemarå,
Bjernoå, och andra. Äfven finnas-många smärre
och större sjöar. Den medlersta delen är till det
mesta jemn : på sjösidan och vid tavastländska
gränsen blir landet bergigare. Den vestra och sö-
dra delen består af otaliga skär med en mängd be-
bodda ocb uppodlade öar. Landet är fruktbart,
i synnerhet i söder; den norra delen är deremofc
mindre uppodlad. Fiskafanget på kusten är ansen-
ligt: fisken afyttras dels i landet, dels till Stock-
holms fiskhandlare. Vid de yttre skären fiskas
strömming, hvilken försändes till Stockholm, Nyland
och Ebstland. Äfven gifves det ansenliga skogar,
hvilba lefverera bjelkar, brännved, tjära och brä-
der. Böndernc i södra delen förfärdiga" en mängd
trädkärl, hvilka utskeppas dels af dem sjelfva, dels
af Nystad- och Fiaumoboerne. Här finnas också an-
senliga kalkbrott; ett stort lager af bergkalk tager
sin början i Abo-län och stryker igenom de finska
skären långs finska viken ; i björneborgska distric-
tet visar sig en vidlyftig skiffergång, som delar sig
i llere grenar; skiffern är ganska god att bruka till
taktäckning. I Abo-län finnas flera jernbruk. Böh-
derne hafva fri skeppsfart, och föra derföre sjelfva
större delen af sina producter till Sverige. Är lfjoo
hade hela Finland 150,000 invånare. Det egentliga
Finland delas i 2 hufvuddelar.
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A. Äbo -1 an
i. llallj.o hära<].

i. Kimito, den största ön bland finska skä-
ren, innehåller en hel socken. Den har ett ansen-
ligt kalkstensbrott, ett jernbruk, och ärligen hålles
derstädes en marknad.

2. Piili i härad.
2. Abo, på finska Turku (förvrängdt. af det

svenska, torg), 6o° 27 1 ocb 40 39 1 i öster om Up-
sala, på en landtspets, hvilken bildas af den bott-
niska ocb finska viken, en stapelstad, 45 n
Stockholm, vdd Aurajoki, som, 60 å 100 alnar bred,
flyter genom staden , hvilken nästan på alla sidor
är omgifven af höga berg ocb backar. Den är in-
delad i 5 (jvarter, hvaraf 3 ligga på den sydöstra
och 2 på den nordöstra sidan omströmmen; de för-
enas genom en trädbrygga. Äbo har 3 torg, det
gamla och nya torget, samt Kyrkotorget, 102 ga-
tor ocb något öfver 1,100 hus, men blott en kyrka,
dom- eller St. Henrichs-kyrkan, hvilken är 150 al-
nar lång, 631 aln. bred och 75 alnar hög, ocb livar-
est gudstjensten hålles så väl på svenska som fin-
ska språket, bitom de akademiska byggnaderna,
som omgifva dom-kyrkan, gifves det ännu åtskilli-
ga andra ansenliga hus, hofrätts-huset af 2 vånin-
gar, rådhuset, stadshuset, tullkammaren, en gäld-
»tuga, ett packhus o. s. v., alla samtligen belägna
vid det stora torget; dessutom presidentens, lands-
höfdingens bus bredevid hofrätten o. s. v. — Au-
rajokiv attnet är icke drickbart, och staden blir
försedd med vatten genom brunnar och vattenled-
ningar.

Abo var säte för en landshöfdinge, en hof-
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rätt, en biskop ocb det. finska hushålls-sällskapet,
hvilket eger ett bibliotbek och en ekonomisk
Ihodellsamlirig. Universitetet har under många ho-
tande omständigheter bibehållit en nyttig och äro-
full existens. F>et hade är 1807 16 Lärare: i den
theologiska faculteten 4 : i den juriatisha 1: i den
medicinska 5: i denphilosophiska Q; utomdess en sär-
skilt bibliothekar samt åtskilliga språk- och exer-
citiemästare. Antalet af de studerande, till hvilka*
understöd åtskilliga stipendier äro för hand, stiger
öfverhufvud årligen till 150 a 500. De indelas i
vissa nationer, af hvilka byar och en bar en pro-
fessor till Inspector: 1. Ahoenses (ifrån Abo), 2,
Boreales (ifrån det egentliga Nordfmland och Åland),
3. Australes (ifrån södra Finland), 4- Satacundenses
(ifrån Satacunda eller Björneborg), 5. Tavasten-
ses, 6. Nylandi , 7. Vihurgenses (ifrån Savolax och
Carclen), Q. Ostrohothnienses, 9. Sviogothi. Man
ser bäraf, hvilken inflytelse universitetets granskap
har på de studerandes antal. Tillförne blef akade-
mien talrikare besökt af Svenskarne än nu. I hän-
seende till den formella inrättningen liknar den de
svenska läro-anstalterna, endast att de här varande
lärde kanske ännu mera följa med tiden ocb Ulliga-
re intressera sig för den utländska litteraturen. I
dessa sista åren har en ny och präktig universitets-
byggnad blifvit uppförd efter en god plan, hvartill
Gustaf Adolph IV. och hans Gemål sjelfva lade
grundstenen den 24 juli 1802. Förut höllos före-
läsningar i 2 stora läto-salar, hvilka icke knnde
eldas: bevistandet af föreläsningarne var derföre
om vintern ganska besvärligt och förenadt med fa-
ra för åhörames hälsa. Akademien bar en bota-
nisk trädgård och åtskilliga samtingar, visserligen
icke af någon stor betydenhet, men hvilka dock i
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sednare åren erhållit mycken tillökning: t.' ex. en
samling af pbysiska och astronomiskainstrumentet',
ett icke obetydligt naturaliecabinett o. m. d., hvar-
för det hittils felat tjenliga rum till deras uppstäl-
lande. F)et akademiska bibilotbeket är den enda
offentliga boksamling i Finland: ända till nyare ti-
der var dess fond ganska obetydlig: det har huf-
vudsakligen privata skänker att tacka för sin upp-
komst ocb innehållermellan 1,3—20,000 band *). Den
år 1801 afledne professor Billmark testamentera-
de till universitetet större delen af sin förmögen-
het, öfver 20,000 Riksdr. Af räntorna utaf denna
summa skola årligen 600 Riksdr. användas på bi-
bliotheket, ocb 66 Riksdr. 52 sk. till understöd
för den botaniska trädgården. Äfven Porthan har
under vissa vilkor testamenterat det sina förträffli-
ga samlingar, i symr.erhet för Finlands historia och
geograpihi. Det akademiska boktryckeriet är i godt
stånd och bar presterat åtskilliga stora och vigtig»!
verk ; flerstädes utgifves äfven ett veckoblad under
titel: Åbo-tidning**), den enda periodiska skrift,

som

*) Porthanhistoria bibliothecneAboensls. Åhoaé 1787- 4*
**) Började attutgifvasSr 1770 ocliblef fortsatt' till1773,

di den för åtskilliga omständigheten skull upphörde;
i7g2 ulkom den 5 nyo ocli varade till 1785 '> genom
det kongliga päbudet , att veckoskrilter blott med sär-

skilt tillåtelse skulle f* utgifva.B , måste den slu-
tas; subscribenterne erliöilo de felande arken under
titel: Blandade afnalldli n ga r , såsom ell bi-
liang till de i Åbo utgifne tidningar. 178g
förskaffade sig fösläggaren ett kongligt privilegium,
ocli en fortsättning utkom; men livilken 1790 afstad»
uade liufvudsakligeu af brist på en redactör. Sedan
j7qo liar åta blifvit uigifven utan vidare afbrott, oeli







121

som utkommer i Finland. Vid cathedralskola»,
hvilken blir starkt besökt, aro 7 lärare tillsatte. I
det här varande lazarettetförplägas ärligen 120—130
sjuka. De fattige underhällas genom frivilliga till-
skott af invänarne. Sedan har eOmusikaliskt
sällskap förenat sig,l hvilket gifver offentliga con-
certer, ibland till förmän för de fattiga.

År 1795' blefvö Åbos invånare tillsammans med
Nådendals beräknade till 12,215 själar i 1Ö93 famil-
jer: Abo ensamt hade enfolkmängd af ri,Boo själar.
Borgeri%pet är indeladt i 3 klasser eller societeter,
handelsmän, handtverkare och det så kallade finska
norgerskapet, af hvilket stadens 2{ äldste väljas.
Abo drifver en temlig inhemsk och utländsk han-
del. Trän 1792— igoi utskeppades ärligen öfverhuf-
viul 4700 tolfter bräder, 4500 bjelkar, 200 tunnor
strömming och 700 tunnor tjära. Ar i£jo:s blef i Å-
bo en discontinrättning priviligerad pä 15 år, hvar-
till capitalerna tillskötos af privata interessenter.
År 1303 ha(le staden 20 fartyg om 2383 läster*
drägt, hvilka tillsammans sysselsätta en Lesättning
af 447 man. Större fartyg måste vid Beckholmen,
ungefär |- mil i sydvest frän staden, gå för ankar;
de smärre kunna segla opp ända till bryggan. In«
loppet är i anseende till de mänga små klipporn*.
ganska mödosamt och ofta farligt. Ket finnes i Ä-
-1)0 2 skeppsvarf, 2 lobaksfabriker, ett sockerbruk,
tygmanufacturer och ännu åtskilliga andra mindr*
betydliga fabriker. De lägre folkklasserna tala

»edan 1801 årligen i »04 numror. Octavformatet blef
1791 utbytt erliot qvartformater. Dessa blad inneliålla-
en skattaf interessanta m»teiialierför Finlands liistoris
och geographie, författade af landets föTSta lävdg.
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finska; köpmag och handivcrknre deremot svenskt,
dock med en egen dialekt. lä riksdagarna Lade
Abo J):de numm.

Abo slott eller Abolius ligger vid Aurajo-
Jsis utlopp i hafvet på en landtunga och är pä 5
sidor omgifvit af vatten; det. är den äldsta fästning
i landet och har i sednare tider åtskilliga gånger
blifvit utvidgadt och förbättradt. Slottet har en

kyrka och en arsenal. 2:ne coiwpagnier marinsol-
dater voro här förlagd»; och de öfriga rummen in-
rättade till magasiher, kruthus och ffuigrum. Invid
slottet är en hamn för den här.stationerade avdel-
ningen afskärgårdsflottan. — Kuppis eller St. Hen-
richskällan nära vid staden anses för den hasta mi-
neraihrunn i Finland, men skall, sedanden år 17Ö0

ändrade sitt lopp, hafva aftagit i godhet.
3. Mésko härad.

4. Ön Runsala, £ mil i nordvest frän Äho,
Sr beväxt med ekar och hassel och berömd.för sitt
behagliga läge.

5. Nådendal, en liten landtstad, 2 mil från
Abo. År 1400 grundades här af Brigitta-orden ett
kloster, i hvars granskap en liten stad uppbyggdes
1443. Den har ungefär 600 invånare, hvilku drif-
va någon handel med boskap, hästar vch victualier,
äfvensom med strumpor, lmlka hufvudsakligen af-
sättas i Stockholm. Bredevid staden är en hälso-
brunn, hvilken blir ternligen talrikt besökt; det
goda priset är dess förnämsta recommendalion. Y%
liksdagnrne innehade NRdendal det 9i:sta rummet.

4. Wirmo 1) ärad.
6. Fa gerholm, ett tullhus på en naken klip-

pa vid inloppet till Abo, i den så kallade Korpo-
strömmen.
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5. V» e.vn o härad.
7. Nystad, en sjöstad, med frihet att handla

på Östersföhamnarne, 12 mil från Abo, blef först
anlagd 1617 och har en god hamn. Är 1793 räk-
nades folkmängden till 1(545 personer i 297 famil-
jer. Börgrafné ega öfver 50 fartyg. De drifva
handel med läkter (hvaraf de årligen utföra flere
hundra tolfter), trädkärl (hvaraf de afsätta mest Oi.

alla finska städer), lifsmedel och linneräf, på Sve-
rige, Danmark och Tyskland.. En myckenhet yl-
le- och linnetyger tillverkas, och äfven strumpor,
«tickas.

8.. B j örneborgs län. eller Satacunda.
6. Nedre Satacunda liärad.

Q. Raumo, 6i°7Ibr., i2§ mil från Åbo, har en
god hamn och rättighet attdrifva handel på Östersjön.
Är 1300 uppgåfvos im:ånarne till 1600 själar.. Derai
activa handel har i nyare tider mycket aftagit; der-
emot har den icke synnerligen fördelaktiga frakt-
handeln tilltagit. Ar 1800 hade borgrarne 13 större
fartyg om circa 70g lästers dragt Allahanda träd-
varor, Jakter (1790 1121*, 1791 Öi4Ar 1792 9777?
och 1793 9105 tolfter), bräder, trädkärl utskeppas,
och tiH Sverige , i synnerhet Stockholm , äfven
Ljörkliark , ved och victualier. Raumo har ett
skeppshvarf; dock felas det borgrarne redan mate-
rialier till skeppsbyggnad. De fattigare iavanarne
lefva af landtbruk, af potates- plantering och af
fiskßngst. Spetskaiyppling är en allmän sysselsätt-
ning: de här förfärdigade spetsar sökas mycket
och vinna äfven utomlands bifall och afsättning.
Raumo blef 1447af Konung Christopher försedd
med privilegier och intog på rjladagen den 65
nuinmern.
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9. Säl-,yla, 10 mil i öster från Raumo, har
et:, ansenlig!, <rvarnsLensbrott, hvarur im-Snarne i
socken årligen utbryta och tillhugga 100 (jvarnste-
n;ir, hvilka icke blott afsättas i Finland och Sveri-
ge, utan äfven i Reval och Riga. De sl.orst.fi här
bearbetade stenar äro 1 aln tjocka och 2- aln i dia-
meter och hlifva på stället betalda med 20 fll
Riksdr. *)

10. Björneborg, en välbelägen stapelstad,
17 mil frän Åbo vid Kumajoki, hvilken strax ner-
om staden delar sig i fiere armar och derigenom pi
ett afstånd af halfannan mil bildar åtskilliga öar.
Den hör till en af Finlands äldsta städer och blef
1550 flyttad till sitt nuvarande ställe. Den 10 juni

IQOI afhrann hela staden, men har efter eu bättre,
något, utvidgad plan blifvit åter uppbyggd på der*
gamla platsen. Ar 1799 hade Björneborg en folk-
mängd af £163 personer. £>cii utländska handeln
ar obetydlig: 1799 ging° a 9 fartyg ut, tillsammans
af 594 lasters diägt, och 22 kommo in af 850 läs-
ters drägt. Exporterna bestå i biädcr, läkter, bjel-

trädkärl, tjära och beck. De fleste af borgvar-
ne göra årligen flere resor till Stockholm. Ar 1803
hade de 17 fartyg af 790 lästers drägt, hvilka sys-
selsatte 10Ösjömän. Björneborg har ettsheppshvarf,
några obetydliga fabriker; i synnerhet 2 tegelbruk
och ansenlig åkerjord. Hamnen Räfsö ligger 41
mil från staden; smärrefartygkunna komma henne
på halfannan mil nära vid Sandudden, och de,
som icke ga djupare än 6 fot, kunna lägga an vid
bryggan; detta afstånd mellan hamnen och staden
är ganska obeqvamt iör handeln: man har sökt att

*) Se Gadolin om Säiylä qvarnstenbrotr., iBol > 4*
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rensa strömmen genom muddring; men alla försök
hafvii varit utan framgång. PS riksdagarne intog
Byörneborg den (j.jide iiummern.

11. Fr edriksfor s, ett jerribruk, der flera
élags jernsmiden ocli äffven jernplatar tillverkas.

j. Öfre Satacunda härad.
0- Öfro Satacunda öfre dels härad.
12. Tammerfors, en landtstad, som grundades

ar 1779, 24 mil frSn Åbo, vid Tammerfors- e!f mellan
Näsi- och Pyhäjärwi-sjön. Ar 1795 räknades invft-
liarne till 560 personer i 97 familjer. I febr. hål-
les en stor marknad, den största i hela Finland och
besökes af handlands Ma flere finska städer och
af en stor mängd landsboer, hvilka hitfÖra lin, ham-
pa och alla sina ölriga produeber. Eljest är orten
näringslös och utan all industri. Pä riksdagarna
intog den nnmm. 102.

9. Några sträckor af Sataounda höra undef
Tavastehus-IHn.

VII. Åland
kallas af Finnarne Ahwenanmaa (fibborlandet) och
består af en talrik grupp af öar och skär vid bör-
jan af den bottniska viken, från 590 47 1 kr. till
6o° 321 och frän 560 5J1 390 47* 1. från Ferrö.
Den delen af Östersjön, som ! söder omgifver des-
sa öar, belialler sitt namn; men den delen, som
sträcker sig ifrån Ögsfcensbåk till Lågskärsbåk och
'skiljer Åland frän Upland, kallas Ålandshaf, hvil-
ket är nngefiir 7J mil bredt. Vattuskiftet, som i
öster skiljer Åland fiån Finland och dess skärgård,
är pä de smalaste ställen i norr knapt f mil bredt,
och i söder icke öfver halffemte mil. Sjelfva öar-*
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ne skiljis frSii livnrnnnnn genom fcvemtd bredare pass,
Delet oca Lappyv~esi. Åjand består af mera sm (jobebodda öar; det egentliga Åland är den största,
unv-iur 6 mil läng och g mil bred och besitter un-
gefär ;:;lclar af folkmängden. De<öfliga,betydligare
ö;:i äro Lemland, Ltfniperlänå", ElWrti", «é till Foglö
sochen h:i: :i:ide-

3 holmar, Kuniblinge , VVStdö och
Brandö. Hela Ålands areala innehall han utgöra
Ungefar 22 <]vadrat-niil. Ilfga äar och strömmar fin-
nas, men mänaja siuå 1■■>n.l.ts;ö:ir. Berg aro öfver allt;
slätter sällsyntare: röd, groftarnig granit är d(?n all-
niiinna hergnrten. ljandet gifvör en piuoresk an-
blick. Klimatet äri iJ'):liSliainle lil! poihöjdea lem-
ligen nui.it. r.iau p,!i.'.t:ir, att kölden bar i .sednare
ticLer tilltagit, och att i synnerhet Alan.dsh.af nu till-
fryser oftare ;in förr; dofta inträffar gomenligch flere
gSngei1 pa hvarje deccnniuii). Vid den åländsk» ku-
sten iörmärker man ibland det under n;;nm af Fatfi
BI 1ri~, ma bekapta optiska plienoiiK.net. Marken <ir
ganska ojemn; i någrd socknar tratTar man god ler-
jord, i andra dcremot sand; öfveilmivud är jord-

■moneu mycket; stenhunden. Mansär råg, korn och
ärter; bafra och hvete obetydligt. I aiimänhet kan
man räkna på 7:de kornet. Landet producerar Sr-
Hgeti /?. vy>o tunnor säd, livilket i jemt mått räcker
till invånames eget behof. På gödsel bar denåländ-
ska bonden icke brist. Säden skördas med skaror
och torkas först i rior, innan den tröskas; Ålands
åkeiurui; liknar för öfrigt mera det svenska än fin-
ska sättet. PS nSgra lä stallen brul\ar inan svedje.
Undoii'.nndo.ii .skadas säden af inseeter; af natt-
frost lider man sällan. Öiverhufvud äro de flesta
ar god:l., ;Itmin.sione medelmåttiga. ölan planterar
■humla , kål, rötter, po tates och äfven oagot lin.
Fruktträd äro vid bandgårdarne sällsynta. Ängar-
ne idifva vårdslösade och nästan hek och hållet öf-
"yerléihnade ät naturen; för öfrigt gifva de en temlig
flfkastning. \anligen betar boskapen i skogarne , sinn

bestå af gran, furu, o björk och al. Alla oiiiga träd-
slag äro sällsynta. Ärligen utskeppas till .Stockholm
öfver i2O<ooo famnar ved. IKumblinge socken fin-
nes hassel i sådan mängd, att nötter utföras. Bo-
*kpa»skötsel 11 idkas med fördel: korna äro ganska
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»ma, och en <lel äfven utftn liorn. Den för sin ".i<l-
het bekanta tillverka*
«f några, byar i Foglö socken, der osthandeln ul
en fonuonlig närihgssgren. FSrafveln ar terWi iansenlig. Ullen förarbetas i larideft,bland annat ä6»
ven till segel1. Getter födas af de fleste skärgSrds-
boer. Hiist.-irne äro af medelmSttrgt slag. Boskaps-
sjukan Sr sällsynt. En hufvudninbig pa Ålalid ar
(iske: indrägtigåst är strömmingsfisket; ärligen insal-
tas öfver 6000 tunnor. Stockholm förses till störfö
delen med (is)» fiån dössa öar. Sjählfåhgsten lönnr
nkligen jägarens möda; dock kan inan icke med sa-
l.erliet räkna <icrp;. \id starka tintrar lyckas den
allrabSst. SJählatne skjutas ofta vid öppet vatten i
vikar, på klippor och stenar, eller dödas de med
harpuner. Om vintern skjutas de pä isen, när de
krypa ur öppningftrne. Ärligen fångas om-
kring Åland en ansenlig mängd; dock taga äfven
invfmarne från Roslagen i Upland och frän Öster-
botten del i denna fångst. isjähltran tillredes icke
på Åland ; bönderne finna det fördelaktigare att sälja
specket otillredt. En myckenljet sjöfogLir skjutas
afven och föias till Stocliholm. Bland vilda djur.
finnas vargar i mängd och göra mycken skada. Älgar,
hvilka fordom inhägnades på dessa öar och jag;i<!cs
af konungariie, äro alldeles utrotade. Kalk föryt-
t.rades tilliörene , men räcker nvi knapt till eget be-
liof. Skeppsfarten förskaftar invåname en ansenlig
vinst.

Samtlige invåname utgjorde ar ipoo 12,000 smi-
lar. När de första barna-åren åro förbi, är landet
sundt: mer än en sjettedel af öboerne ar öfver -o
Sr. De äro af svensk härkomst och tala det svenska
spiåker. De lefva väl; rent rågbröd, färsk och sal-
tad fisk, smör, ost och kött (äfven sjählspeck) äro
deras vanliga föda. Deras kladbonad är snygg;
högtidskläderna bestå af kläde., siden-eller bomulls-
tyg; till dagligt bruk betjenar man sig af hemgjordt
tyg, hvarmed' qvinnorna äro rikligen försedda. E?h
egen lux drifva de sednare med guldringar. Dera»
hus äro rymliga-och snygga. Folket är muntert,
förståndigt, tjenstfärdigt, driftigt, och i synnerhet

och skickliga sjömän. Man beskyller
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dem för en allt för stor process-sjuka. \ idskepel-
sei» är nästan alldeles utrotad.

Älan.i innehaller, g moderkyrkor ocli 7 annexenSund med Wårrlö eller Sundskärs-annex, SaltvikFinström med Getha annex, Hammarland med Ekerö
aiuicx , .[omala, Lemland a:ed Lurwperlands annexKumMinge med Brandö annex; de 6 moderkyrkor-
na, hvilka tillika med Getha hänga tillsamman,
Jsallas det fasta Åland. Annexerna Wärdö, Ekeröoch Lumperland skiljas endast genom smärre sund-
men församlingarneKumblinge OchFoglo med de der-till hörande aunexer, äro aflägsnure ocii meraspri4da.Castelholm, »S en landtunga på östra sidan afdci egentliga Åland, var förut ett slott, hvaraf nublott ruiner äro öfriga; här är en kungsgård och
ett postcontor. Man har ofta tänkt, att anlägga
en stad, atminstono en köping på Åland, hvariee-
nom dessa öar skulle ostridigt vinna mycket, i syn-nerhet, emedan de dcrigcnoin skulle erhålla skick-lige handtverkare (ty nu måste imånarne sjeUVe
förfärdiga åt sig allt livad de heliöfva) och en lätttillgäng till många oumbärliga varor, t. ex. salt;
denna stad skulle äfven vara en beqväm communi-
cationsplats iöi- den finska handeln med Stockholm
De finska skutorna måste ofta hela veclior ligga
för motvind i den åländska skärgarden. Byn Yt-
ternäs i Joniala socken anses för det beqvämligastestället, nvarest mera än hälften af invaname lefver
■pä en omkrets af 4 mil. Hamnen är säker och in-
loppet förträffligt. Inom de Åländska skären äro
flere goda hamnar och vid ingången till de sam-
ma äro på flere ställen fyrbåkar uppresta; äfven äro
ett stort antal lotsar bär placerade, öfver hvilka
en särskilt inspector har uppsigten. Den vanliga
vägen från Sverige till Finland går öfver Åland.
Tå Ekerö är en telegrapb inrättad *).

*) Beskrifning öfver Åland af F. V. Radloff. Åbo
2795. 260 s. g-

Bihang







Bihang
om de finska colonisterna i Sverige

och Norrige.

I. Om de på åtskilliga ställen i Sverige
boende Finnar.

Elufvuclsakligen iVärmland, Dalarne, Gestrikland,
ITelsie" land och Medelpad träffar man finska colo-

a,- hvilka hafva utvalt sina boningsplatser i de
te skogstrakter: sådana trakter pläga derfö-

re kiiiias Finmarken. Att de i förra tider äfven
hafva uppehållit sig på åtskilliga andra orter (t.
ex. i 'VVesi.crgöthland;, men sedermera blifvit ut-
trängde därifrån, eller genom sammansmältning
med sina svenska grannar förlorat sitt språk och

a seder, är icke sannolikt; åtminstone är visst,
att, linnaine fordom voro långt talrikare och mera
vidt kringspridda än nu. Öfver allt, der de hafva
nedsatt sig, hafva de uppbyggt åt sig porten och
inrättat sitt, lefnadssätt alldeles piå deras lantis vis.
Svedjc, och der tillfälle var, jagt och fiske voro
de näringsgrenar, som de utvalde: tillfälle att få
svedja var utan tyifvel första anledningen till de-
ras uttllyttning; men en orsak dertill blef också

•rmcra den förföljelse och hårdhet, som ofta
,des emot dem.

När 4e invandrade i Sverige, kan icke med
fullkomlig visshet bestämmas. Men det är ganska

*) Se Oni de på Svenska sidan boende Finnar.
Abo Tidningar 1795, N:o 5-8, 10, 13, 14, 32,
4<i 5--
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sannolikt, att det skedde genom Gustaf I:s och
Carl IX:s föranstaltande, hvilka, för att uppodla
ocb befolka åtskilliga stora och afägsna skogstrak-
ter, hitkallade finska familjer, för att flerstädes
uppsvedja landet. Denna förmodan bestyrkes ge-
nom den bland dem fortplantade traditionen; Carl
lefver ännu i tacksamt minne bos dem ocb utmär-
kes med'namnet af den gode Konungen (hywä Ku-
>iingas); älven de skriftliga urkunderna öfver deras
besittningsrätt äro alla ifrån, dessa tider; och mån-
ga familjer veta att uppiäkna sina förfäder ända till
den förste, som lemnade sitt fädernesland.

De härstamma ostridigt ifrån norra Savolax el-
ler Rautalambi härad, hvars invånare äfven mitte
räknas för Savolaxare. Det var naturligt, att man
icke* valde coionister ifrån de trakter, der redan
ordentligt åkerbruk var kändt, utan ifrån det inre
af landet, hvars invånare blott förstodo sig på att
svedja: desse kunde äfven lättast föranledas till ut-
vandring, så snart man blott försäkrade dem, att de
med all frihet skulle få begagna stora skogar. De-
Tas savolaxiska härstamning förråder sig äfven'.till-
räckligt genom sin dialect och bruket af slägtnamn,
kvilka Savolaxarne ensamme bruka, ochäro hos co-
louisterne till större delen de samma, som förekomma
i Savolax och Rautalambi. Värmland var, då det an-
slogs till Carls hertigdöme, nästan fullkomlig!",
fullt af skogar och kärr; hela Väsehärad, Cailsko-
ga och Nyed, utgjor-de en ödemark, till dess Fin-
narne nodsatte 'sia; derstädes: nu äro de alldeles ut-
trängda ilran dessa distnetér. Det samma gäller ora
Gilberga härad', hvarest de, äfvensöin i de närmast
norska gränsen belägna orter, i börja* förnämligast
satte »ig ned; d«ias efterkommande, bvilka ännu a-
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ro här öfrige, hafva blott behållit namnet af Fin-
nar," och äro i språk och seder fullkomligt blefne
Svenskar. Verkliga Finnar träffar man nu blott i
Elfdals* Jösse och Frykdals härader, i socknarna
Gunnarskog, Järnskog,Ny,Dalby ochFryksände; de-
ras boningsställen sträcka sig långs gränsen och bergs-
ryggen och kröka sig jemte denna pa några ställen
längre inåt landet från Dalarne ända till Eva socken,
en sträcka af 21 mil. Men hufvudsakligast uppehål-
la de sig vid den norska gränsen, dar de allraminst
äro blottstalda för oangenäma inskränkningar och
förföljelser.

Desse Finnar synas först hafva blifvit ansedda
säsom ett slags krono-nybyggare och njöto mycket
sUydd, hvarföre de också snart änseiiligen förakta
och utbredde sig. Är 1644 voro de redan sä talri-
Jsa,Natt i det danska kriget några hundrade man af
dem kunde uppbådas. Eihedlertid räckte deras fri-
het och goda dagar icke länge> .Deras egenmägti-
ga förfarande med skogarne, hvilket med tiden och
vid den tilltagande befolkningen hotade af.t blifva
skadligt för en del af deras svenska grannar, väck-
te missnöje i synnerhet hos egarne af de många ef-
ter hand anlagda jernbruken, hvilkas stora behof
af skog fordrade skogames hägn för den finska e-
lionomin. Finnarne blefVo snart hatade och äfven
illa anskrifne hos regeringen. Redan Sr 1627 kla-
gade man högeligen i Dalarne öfver derus allt för
stora förökelse. Ytterst stränga "påbud utfärdades e-
mot dem; deras kojor och hus skulle nerbrännas,
och all- spanmål tagas ifrån dem, på det de af brist
på uppehälle skulle blifvatvungne, att lemna skogs-
trakterna. I skogsförordningen af åi' 1647 förord-
nades, att en undersökning skulle anställas öfvér
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deras boningsplatser, huruvida do kunde var.i sknd-
liga för landet ocli skogarfle: det blef dem tillåtit,.
att drifva ordentligt åkerbruk, men allt svedjande
förbjöds dem under hotelse af svårt straff. Föjlden
af dessa Lärda påbud var, att de lemnade en stor
del af deras äldre boningställen ocli alldeles försvun-
no ifrån de socknar, der d!e först satte sig ned. Nå-
gra blcfvo tvungne, att blifva hrukskolare , hvari-
genom do lättare sammansmälte med sina svenska
medbröder : andre blefvo ordentliga åkerbrukare ,
Lvilkas hemman beskattades, .I)varpå de sedan kun-
de lefva i ro och fred. Efter kongliga resolutionen
af den g:de decemb. 16(30 blef dem tillåtit, att ef-
ter förutgången hcsigtning uthugga smärre svedje-
åkrar, för att öka betet; men denna frihet har ge-
nom sednare förordningar åter blifvit inskränkt. Till
lycka för Finnarne i Värmland blefvo nämde för-
ordningar icke alltid handhafda med yttersta sträng-
het: de blefvo icke knall och fall jagade derifrån,
utan man lemnade dem tid, att inrätta sig annor-
lunda; och genom sednare lagliga påbud blefvo ut-
tryckligen mildare mätt och steg faststälda.

För närvarande nära de sig hafvudsakligen af
boskapsskötsel. Deras smör och ost, (bvilka arti-
clar man icke tillreder i Savolax , och hvilkas till-
redning colonisterne synas först hafva lärt i sedna-
re tider) äfvensom deras talg stå i anseende. Sina
kärl hålla de ganska snygga. De hafva åtskilliga
egna, i Finland brukliga maträtter, 1.. ex. rii\:hu,
en kaka af mjöl och vatten, hvilken gräddas på en
jernplåf; motli (1 Finland liillo), lingonbär inkokt?
i råmjök. De cga mycken skicklighet i ved- peh
bjelkhuggning. När de hafva tillfälle och tillåöjlsc,
gå de äfveii nSgot råg på svedjeland, och den liriT
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ska svedjCl)!ögen är öfver allt. hos dem i
truit. Föi åkerbruk harva de ingen böjelse, men

ite nu af nöden göra en lag. Doras vedervil-
ja derfor härrör dock Lill större delen af den dåli-
»a jordinonen, hvilken är mycket stenbunden och
bestar till större delen af sand. På några .ställen
hafvd de inhägnat sina åkerstyckéta med stengärdes-
gårdar. Iji!,:isom deras grannar bruka de förnämli-
gast blandsäd. Att uppodla kärr och moraser ät
deras största lust, om de blott hafva tillfälle därtill1
Bland dem finnas äfven Starka björnskyttar.

De äro i det liela sturka, ihärdiga och kunna
tåligt utstå "strängt arbete och härd brist; gästfrihet
öfva de gerna. De äro häftiga och snarstickne,
men lata lätt försona sig; utan iöritälining och utan
krus, men dock icke grofvaj ett gifvet ord liåila
de till punkt och pricka: deremot beskylla dem de-
ras svenska grannar för iorbehållsambet (hvilksi: '»m

lätt förklaras af de mänga orsaker till misstroende,
som man gifvit dem i förra tider), egensinnighet
och proecssjuka. Emot fiender hafva ae alltid be-
visat mod och tapperhet. Svenskarne äro mycket
Loj da att anse dem för trollkarlar.

De bo i porten, der spisen vanligen står på hö-
gra sidan om dörren. Gluggar tjena i stället för
fenster; några hafva för att uehaga Svenskarne för-
sett sig med ett litet glasfönster; lökven söker sin
utgång genom en öppning i taket (Finnames rappa-
na eller lakemen), hvilken är försedd med en luc-
ka, för att efter omständigheterna kunna öppnas
eller tillslutas. I stället för stolar bruka de blott
bänkar: de hafva inga sängar, utan ligga på halm,
hvilken om aftonen bäres in och om morgonen ut.
Barnen sofva om vintern på spisen, eljest på golf-
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Vet eller Länkarns, i pelsar. För öfrigt hälla de
sina jjörten temligen rena och snygga. Utom sina
bonfngshiis hafva de särskilt inrättade hök (hos Fin-
narne kota). Deras kojor äro gemenligen ganska
folkrika. Äfven i den strängaste köld gå de utan
halsduk: de bruka små runda mössor, alldeles af
samma tyg som de finska pitnilkorna, och i hvar-
dagslag skor af björkbark. Hela Sret igenom bada
de 2 a 3 gånger i veckan: begge könen bada ge-
mensamt i närvaro »f hela bylaget, och de kasta sig
genast frän badet om vintern i snödrifvan och om
sommaren i vattnet. De äta mjukt bröd; vid sina
bröllopp älska de ingen stat, utan bruden och brud-
gummen gå i sina vanliga högtidskläder. Ehuruväl
de vistus mycket i rök, träffar man, dock sällan
bland dem en blind. x

I äldre tider höllo sig dessa Finnar mycket af-
lägsnade frän sina svenska grannar. Icke blott de-
ras aflägsna gärdar, till hvilka inga vägar förde, u-
tan äfven oli);heten i språk, seder och ekonomi för-
svårade all gemenskap; dertill J;om det intryck, som
de förföljelser gjorde på Fiunarne, för hvilka de
voro utsatte i anledning uf deras svedjande, en nä-
ringsgren, till hvars idkande man uttryckligen ha-
tle lockat dem ifrån deras hemort. Om en svensk
gosse friade till en finsk flicka, erhöll han säkert
Jiorgen; Finnarne höllo sina döttrar för vackrare än
de svenska flickorna, hvilket också oftast inträffar,
men blott sa länge de äro ogifta, eller fast hellre,
«å länge de äro unga: röken i deras porten är gan-
ska skadlig för skönheten, och man kan icke se
»ägon ting fulare, än en gammal finsk hustru med
sin pipa i mund, hvnrvid de merendels vänja sig,
*£ snarfc de äro gifta. Af deras förbehållsamhef
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hafva deras grannar tagit sig anledning, att beskyl-
la dem för högmod och gifya dem öknamnet Finn-
adel n. Med tiden hafva neggd nationerna mera
närmat sig hvarannan; nu gifta de sig ofta med
Svenskar och några hafva Börjat, att inreda egna
gästrum för frémmande, nvilka icke l.unna fördra-
ga värman i deras porten.

Till de floste finnbvar gå ännu inga ordentliga
vägar, och derföre är communicationen med deras
grannar ofta svår. Men det svenska språket är nu
bland dem allmänt, i synnerhetbiand de yngre; blott
vissa gamla personer hafva svårt, att förstå det och
att fullkomligt uttrycka sig på det samma. Deri-
genom bar finskan på många ställen alldeles kom-
mit ur bruk och utdödt, i synnerhet hvarest de fle-
ste bland dem giftat sig med svenska flickor. På
denna förändring följer äfven en ändring i seder
och lefnadssätt, så att de pä detta sätt efter hand
sammansmält med sina svenska grannar. På inånga
andra orter bibehåller sig dock deras moderspråk',
utan betydliga förändringar: lär och der har det e-
medlertid blifvit förvrängt eller förblandadt med
svenska ord. Emellan sig tala de finska och endast
svenska med 'Svenskarne. Vid uttalet af svenska
språket begå de samma fel som de egentliga Finnar-
ne; p uttala de såsom b, och d såsom t, ocb om-
vändt; s sätta de ofta origtigt eller utelemna de det,
t. ex. stricka i stället för dricka, och nickarei
stället för snickare. Hufvudsakligen har brist pa
prester och finska religionsböcker tvungit dem, att
lära sig'det svenska språket; en tid ville man med
våld tvinga dem dertill: under Carl XI, år 16Q2,
utverkades ett påbud, att de antingen skulle lära sig
svenska språket, för att erhålla nödig undervåning
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i cbrislendomen, eller alldeles förvisas ifrån trak-
ten. Till lycka för dessa arma Finnar uhdimde
Konungen några år derefter 1690 sin hofpred'
Joban Schäfer, en infödd Finne, till prost 1
hvilken strax efter sitt tillträde besökte Finmarken
ocb anstälde finska hntechesförhör: Konungen upp-
täckte, at det gafs en lyckligare och billigare väg
till att upplysa dessa sina undersåtare, och han for-
ordnade nämde Schäfer tiil generalvisitator i alla
Finmarker och tillsatte för Finnarne egna prester.
Innan de lärde att förstå sina svenska lärare, voro
de i en stor okunnighet. De larmade i kyrkan,
besökte närbelägna krogar; de yngre klättrade upp
i tornet och spelte kort; barndop biefvo under-
stundom uppskjutna så länge, till dess gossarne sjelf-
ve kunde gå till presten; men sedan de hafva lärt
sina piresters språk, äro de fullkomligt lika sina
grannar i christendomskunskap och bevista den of-
fentliga gudstjensten med mycken andakt, oaktadt
de måste göra några besvärliga resor af Q å 9 mils
väg, för att komma till kyrkan. Hemma läsa de
bibeln och allehanda svenska och finska andakts-
böcker; på sådana hafva de nu ett temligt förråd;
bokbindarne förse dem dermed på marknaderna och
låto dem i början betala dem ganska dyrt.

Efter den tiden synas colonier hafva utbredr.
sig ifrån Wärmland. Man finner dem i tendig mängd
i Dalarne. De stora skogstrakter, som stöta till
Wärmland, torde hafva lockat dem, att vid tillta-
gande befolkning nedsätta sig derstädes, i synner-
het då de i Wärmland blefvo allt mera -förföljda
och utträngde. Kanske hafva de också omedelbar-
ligen kommit hit öfver ifrån Finland; åtminstone
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hänför en allmän tradition dej-as första bosättning
till Jolian' Ill:s och Carl IX:s tid. Som de i
början icke blott blefvo- tålda, utan äfven uppmun-
trade, förökte de sig snart och vi.bredde sig öfver
flere socknhr, till dess de äter kommo bergverken
och. bruken för nära, der do naturligt måste erfara
samma vidriga öde som i Wärmlanil. Emedlertid
hafva deras efterkommande bibehållit sig här; på
några ställen hafvä de mera , på andra mindre sam-
mansmält ined sina svenska grannar; sitt spr-åk,
sina seder, sitt byggnadssätt och sin ekonomi haf-
va de till större delen bibehållit; alla första de
dock svenskan, och de kunna utan svårighet deltaga
i gudstjensten. Vidare hafva de bosalt ,«ig i Vest-
manland, Gestrikland,Helsingland, Medelpad, Här-
jedalen och Ångermanland; i dessa provinser haf-
va de dock redan mycket försvunnit eller fastmera
sammansmält med Svenskarne; de inånga half-fin-
ska ord, som förekomma i den norra svenska dia-
lekten, synas härstamma ifrån dem.

II. Om Finnarne i Norrige.
Det lyckliga tillfället till svedje föranledde

Finnarne, att äfven gå öfver den norska tiksgrän-
sen och att här utbreda sig; hufvudsakligen uppe-
hålla de sig i Sollöers fögderi och i Trysilde soc-
ken, hvilken ligger vid svenska gränsen; öm de
hafva utbredt sig till andra trakter, deröfvcr felas
det underrättelser. De skola först hafva infunnis
sig omkring år 1624 **). I Trysilde socken bebo

*) Ur A. C. Smith b e skri vel se ov pr T rys ii d
praes tg3c 1d i. Agg erhuvs s tifr i Norge,
kap. 21. i Topogiapliisk Journal for Norge.

**) E. i' oisropt>i il a jis ni»Lur1, IIisto i i t v. is
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de ungefar 13 hemman och åtskilliga dertill höran-
de torp. Deras antal utgör ungefär 250 själar.
Enligt den bland dem fortplantade traditionen skola
de för Ryssarne hafva flygtat ur sin hemort och
nedsatt sig i de närbelägna svenska provinserna.
De hafva förnämligast utsökt skogfulla berg, hvilha
i synnerhet passa till svedjeland. För jagtens och
rågodlingens skull vilja de icke gerna nedsätta sig
ien jemn skog. Det förtjenar att anmärkas, att
de icke bo längre i norr än Trysild och äfven här
icke längre upp än vid början af alperna, emedan
rågen icke växer der i anseende till det stränga kli-
matet. Till åtskillnad från Lapparne, som af Dan-
skarne hallas Finnar, kalla de sig Rågfinnar (Rug-
finner}. Ilvarje finsk familj har sitt tillnamn,
hvaraf de dock sällan hetjena sig: de äro de samma,
som förekomma hos deras bröder på. svenska sidan.
De tala danskan, äfvensom Danskarne svenskan;
deras moderspråk närmar sig bland dem sin under-
gång; de yngre förstå ganska litet deraf och kunna
icke mera tala det. Den trakt, som de bebo, kal-
las i allmänhet Finskogen eller Finmarken. I Try-
sild tillhöra dem de hemman, som de besitta; i
Sollöer äro de till större delen torpare. Deras går-
dar ligga på berg, hvarföre ock ordet berg vanli-
gen .vidhänger namnet. I Sollöer bo de ännu i por-
ten; i Trysild deremot hafva de alldeles sådana hus;
som de norska bönderne. Deraf kommer det kan-
ske, att de sednaro icke hafva de torra, bleka an-
sigten, och mörka, röda ögon som de förre; hvilkeC
är en verkan af den myckna röken, som så ofta
vippfyller deras badstugor. De bada sig ungefär
en gång i veckan. I deras badstuga är en liten
ugn af gråsten. När denna ar väl uppvärmd.och
röken dragit sig undan, kläda de badande af sig
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eob st* eller hänga sig ofvanför ugnen vid bjelkar,
under det ugnen begjutes med vatten och omgifver
dem med en bet, fuktig imma. Under tiden piiska
de sin kropp med ris, hvarigenom den blir ännu
mera lätt och lemmarne mjukare och smidigare.
Kär de komma ur badet, hälla de antingen öfver
sig kallt vatten, eller kasta de sig i bäcken. De
äro goda skyttar och öfvade i skidlöpning. Svedja
var förut mera än nu deras hufvudnäring. För när-
varande sysselsätta de sig med skogshuggning, utan
att dock alldeles hafva förgätit sina fäders närings-
gren. Berg, beväxta med tall, anse de för de bästa
för rågsädet: de förrätta svedjandet på det vanliga
förderfliga sättet. Skörden är ofta ganska lönande.
De torka sin säd i rior. De fleste Finnar äro i
bättre omständigheter, ände norske invånarneiTry-
sild ; man tillskrifver det deras svedjande; de som
i nyare tider hafva drifvit denna näringsgren med
mindre ifver, äro icke så välmående som deras för-
fäder; i det hela lefva de dock bättre än deras
grannar. I de stora skogstrakter, der deras gårdar
ligga, finnas'många gräsrika kärr och moraset-, så
att de kunna underhålla en mängd boskap. Sällan
slår skörden dem felt, och bruket af barkmjöl är
i Finmarken långt sällsyntare, än hos de egentligen
•så kallade Trysildarne. Finnarne beskyllas af mån-
ga för trolldom och andra gycklerier. I äldre ti-
der rådde väl också bland dem en större vidske-
pelse, än hos andra norska bönder, men nu är den
nästan alldeles utrotad.

Dessa Finnar äro aktningsvärda menniskor, tem-
ligen upplysta och myckef tjens(färdiga, välvilliga
och eftergifvande. Men en viss svårmodighet, ett
slags melancholi är i Finmarken allmännare, ån i
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andra trakter. Deras åkerredskap äro föga slsilda
fik:l de. r, som brukas af deras grannar: dock haf-
va de den finska plogan. De sysselsätta sig min-
dre än andra Trysiidare med fiske. Om våren gå
de flitigt pä fogeljagi , kuggning och svedjan-
de äro deras sommararbeten. Med höbergningen
börja de tidigt och behöiVa också dettill temlig tid,
emedan deras sumpiga ängar äro så vidlyftiga. Om
vintern är jagt deras förnämsta- sysselsättning. Det
finnes bland dem en och annan, god smed; sina hus-
gerådssaker och åkerredsb ip förfärdigar hvar och
en åt sig sjelf. I bildning och"hlädsel skilja de sig
icke från sina- grannar. De gifta sig geriienligtfti
blett sins emellan, dock äfven [blfl i fremlin-
ga r. En enskilt. Finne är mindre förnöjd i ett norskt
.sällskap, än en -enskilt Trysiidare bland Finnar,
T, ed . orskarne* tala de danska, ehuruväl deras ut-
tal lätt förråder dem; menknapt äro de för sig sjelf-
va, så börja de ~ knska. Med sina svenska
Stamföiyandter lefva de i en fortvarande vänskap.
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