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Da vort Fccdr.land grcenser til Ve.d.ns mejt ud>tlakte
Rigc og da vore Naboer ere et af de talrigeste og mest ejen-
domlige Folkestag, mcd hvilket de tilstodende Egne staa i >tadig
og omfattende Forbindelsc, er det klart at Uvidenhed om disse
Forholde kan have fordcervellge og for vor Fremtid uoprette-
lige Fölgcr.

F oro r d.

Det er Vigtigheden af denne Kunstcib om Russen...
som bragte Staten saavelsom Trondhjems Videnstabs Selstab
til at inrsmme Prof. Friis og mig den fornodne Nnderjtst-

telse til at berejse Norges Grcense-Trakter, og nu Selffabet
for Folke Oplysnlngen til at udbrede ncervcerende Skrift blaildt
dets talrlge Medlcmmer.

At det ikke fsr er bleven fcerdlgt, hidrsrer fornemlig sta
at jcg ikke vilde stole allene paa mine lagttagelser, men og-
saa benytte de Russiste Skildrlnger, huortil her kunde veere
Adgang. Kun hvor disse tvenne Kilder stemme overens, har
jeg vcrret overbevist om, at Sanheden er truffct. Hvad
den Rejsendc mcd egne har set. kan muligens verre en
Undtagelse fta det frenimede Folkelivs vanlige Foreteelser.
Hvad de Indfodte bcrette kan inneholde patrioliste Besmyk
kelser eller Fortielser af Mangler.

Det forste Afsnit af denne Rejse, fm Kristiania til Kola,
er allerede trykt > Aftenbladet 1870 No. 3. 4. 8. 9, 12,
15. 18, 24. 38, 34. 36, 62. 66 70, 74. 76. 85, 94
105. 110.



Af nogle fremmedartede Gjenstande, tor jeg forudstikke
en Forklaring:

en Rubel kunde dengang Rejsen foretoges omtrent an
slaas lil 80 Skilling Norst eller 4 Franker. Papir-Mynten.
der er den vanlige i Rusland, er siden funken i Vcerdi.

I Stedsnavne forekomme fslgende Ord hyppigt:

Ord og Navne af det Russiste Sprog ere omsatte til
det Latinske Alfabet efter det af Rast. Vunsen og Lepsius ved-
tagne System, saaledes at man Bogstav for Bogftav gjengiver
det fremmede Sprogs Reistrivning. uden at tåge Hensyn til
at denne stundom afviger fra Udtalen. Betegnelsen er ogsaa
den, som af disse Loerde anbefales, nåar man ikke vil anvende
ny Bogstavtegn:
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Wer vor Sorejst langs Kysten fra Vadso, ankom
vi til dette forste Russiste Bosted den 7de Juli 1867.

Kola.

Den Rejsende erfarer snart at han her befinder sig
paa en Oase i en af Europas mest udstrakte Ddemarker.
Imod Nord volger sig Ishavet. Imod Vest er det forste
beboede Sted den Norste Gaard lakobselv, imod Dst
det Russiste Ponoj og imod Syd Landsbyen Kandalaks,
men alle tre ien Afstand af 20 Mile eller mer. Kola
er ogsaa en Oase i ekonomifl Betydning, da det ikke er
omringet af nogen Landboncering, ja ikke engang i sm
Omegn har at opvist et eneste beboet Hus.

Ligesom Sandsrkenernes Oaser ere jcevnforelsesvis
yndige og begunstigede, maa dette Anlceg i Kuldens Dde-
mark ogsaa hidrsre fta nogen scerdeles Naturens Formon.
Kola er bygget paa Ncesset eller den trekantede Spids
mellem to anfelige Elves Aamot. Fra Sydost bryder
Kola-Elven mcd rast fossende Fart igjennem en lang
Klost. Fra Sydvest strsmmer Tuloma roligt og mcegtigt
som en sejlbar Flod igjennem en vid Dal mcd Manende
Lier. Ncesset, Kolas Tornt, bestaar af en flad opstyllet
Sandor. Prof. Friis har udledet Navnet Malmis, som
Byen bcerer i celdre Danste Brevflaber, af det Russiste
mala^g, M7B Me Ncrs). Dens blandt Russerne bruge-
lige Navn Kola er derimod, ligesom vanligt i Rusland,
det samme som den Flods, ved hvilken den ligger. At

.fte TiNceq?!.. til Folkev. MO. 1
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dennes Navn maa udledes af det Ugriste Ord for Fifl,
og altsaa betyder i vort Sprog Fist-Elv, stemmer ogsaa
fuldkommen mcd Naturforholdcne eller mcd dens endnu
hojt priste Rigdom paa Lax. Derimod vover jeg at tro,
at Bencevnelsen mere ligner det Finste Kal», end det Lap-
piste saa at altsaa Sprogformen tyder hen paa at
Finner og ikke Lapper have givet Stedet fit Navn. Alle
historiste Vidnesbyrd stemme ogsaa overens i at Karelerne
tidligere end Russerne trcengte md i Lapland, og saa-
ledes troligvis bleve de forste Anlceggere af Lands<
byer, hvis fleste Indbyggere nu ere Nusser, endstjont
Navnene er umiskjendelig Finste, saasom ved det Hvide
Hav Porja (af poro, tam Ren). Det Russiste Kanda-
laksha er en tydelig Forvanstning af i-.anta-lai.t_- (F. ianti,
Vik). Vore Forfcedres Kandvil-. er altsaa en halv Over-»
soettelse, halv Fornorstning af det samme Ord.

I det Caströn (I. D. S. 153) ncevner den Lapste
Landsby NaanBeiKa eller NaaBeB.id og dens paatagelig
Finste Navn (Syd for Kola) tilfojer han:

vsttll, Bvn6B ieda til dekl-ilteiize 3. den ak B^ögr6n
upBt3,..dk. livpotiie», at „i^arsiarne en^_l.nZ ntBtr-i.ei_.t
«ing. donin^Bpll»,tB6r iZenom iieiii. den I-.olBiil.
li.r6tB6N iinda tiii Oceanen". B^öZrsn
denna i.^potii6s mindrs pa ortenB -^.nBl-.a benamnin^ar,
an pa det int-vtands, Bpral_.6t pata^liZen utök-
vat pa livBiia I_appBiian, 83.mt pa en Zammai tradition
om en Vaiit eilsr Varsnt, „en namnkunni^ iierrsicare
i -^.a./'eltl eller _3sH?^o?m oeii vaBaii under
I_v.--i.6n Blcnlle erölrat „/.aM^nci eller det Hti^nam-
s^_r ?M7_tisi", ooi, tvnn^it I_apparna att detail, tribnt
till NovZorod.

Nogle af Laplands Landsbyer, saasom Varsuga kal-
des i crldre Russiste Skrifter udtrykkeligen Karelste.' Mak-
simov erkjender (6od nl. Heverjs S. 253) at endog Karel-
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ftrandens betydeligste Russiste Steder oprindelig ere an-
lagte af det celdre Finste Folk, saasom Kemj, hvis Navn
ogsaa forekommer paa en stor Elv i Finland, og Suma,
hvilket han udleder af Suomi.

Siden Kola blev helliget ved den Grceste Tros Kir-
ker og Kloster, har den vceret det Russiste Niges Volvcerk
i Nordvest. Af dens Befcestning ses dog nu kun Spor
i enkelte raadne Stokker af Palisaderingen, samt den torre
Grav omkring den. Dens Bescetning blev nemlig allerede
af Kejser Paul trukket dort og Kanonerne bortfsrte. Heller
ikke har Foestningen leveret Historiën andre Minder end
et frugteslost Angreb af de Svenste i 1590. Den Danfl-
Norfle Regjering har ikke engang havt Mod eller Lejlig-
hed til at forsoge noget Anfald. Derimod er dette afsides
Sted, efterat veere berovet sit Forsvar, tvenne Gange
bleven hjemsogt af Engelste Orlogsstibe, der naturligvis
mcd Lethed kunde odelcegge det, uden Hceder enten i An-
grebet eller Forsvaret. Den forste Gang var i den Krig.
som Kejser Alexander, i unaturligt Ledtog mcd Napoleon,
fsrte imod sine fordums Bundsforvante. De Engelste,
hvis Forbund mcd Sverige ikke hindrede Finlands Erob-
nng, lode sig dengang vcesentligen noje mcd en ganste
tarvelig Bedrif. imod det stakkars forsvarslose Kola.
Ifolge Maksimovs Beretning landsatte to Engelste Bar-
rasser den 9de Maj 1809: 35 Matroser, hvilke Byfog-
den (^orodnitBni) modte ved Fcestningsftorten, idet han
overgav dem mcd „hojtidelige Ceremonier sm Kaarde".
Efterat Sejrvinderne derpaa havde plyndret og opbrcendt
Negjeringens Kom- og Brcendevins-Magasin, begave de
sig bort, uden at have tilfojet sine tilvisse menlose Fien-
der anden Skade end at de forvandlede to Russiste Kor
til Gammel-Englands roaBtdeef.

Men langt vcerre var den Ddelceggelse, som under
den siste Krimkrig Skrue-Korvetten Miranda, fort af
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Kaptejn Lyons, tilfojede Laplands fattige Hovedstad. Thi
da havde Russernes krigerst-patriotiste Vegejstring udbredt
sig ligetil denne Afkrog. Kola havde nu til Vyfogd en
Shishelov, som havde kjcempet mcd i 1812 og 1814
Aars Krig. Denne tjenstivnge Mand fik Borgerne til
at udstede et Dokument om at de vilde „til siste Blods-
draabe forsvare og staa fast ved den rettroende Religion,
den hellige Kirke, den allernaadigste Herster og Fcedrelan-
det." Penge og Madvarer sammenstjodes af Borgerne
til at underholde frivillige Forsvarere. Dog undlader
den ncevnte Russiste Forfatter enhver Beretning om hvor-
ledes disse Forsvarsanstalter anvendtes, eller om Kola
overhoved dristede sig til at gjore Modstand. Han. for-
tceller kun om de Engelstes Bombardement og Opbrcen-
ding den llte og 12te August 1854, hvilket altsaa ser
ud som et barbarist Hcervcrrk uden minste Foranledning.
leg tager derfor ikke i Vetcenkning at tilfsje hvad jeg
horte i Kola, ikke fordi jeg kjender Fortcellerens Trovcrr-
dighed, men fordi hans Forklaring lyder saa fuldkommen
sansynlig:

„Da Miranda kom md iKola-Fjorden sendtes nogle
Mand iland for at hcnte Vand. De to hundrede Sol-
dater, som da laa i Staden, fik Ordre til at angribe, og
stjsde to Engelflmcend, hvorpaa de ovrige forlode sine
Vandfade, hvilke Russerne bemcegtigede sig. For at hevne
dette, git Orlogsflibet op til Staden. Chefen erklcrrede,
at al offentlig Ejendom stulde brcrndes, men gay In-
vaanerne 24 Timers Frist til at bringe sit Losore i
Sikkerhed. De benyttede sig ogsaa deraf."

Mcd Forbigaaelse af denne Inledning fortscetter
Maksimov derpaa, at Staden blev bestudt mcd Vomber,
Granater og gloende Kugler fra KI. 2^ Morgen den llte
August til 7 Morgen den 12te. Efterat et Tjcere-Oplag
var kommen i Brand, forplantede Ilden sig ustanset imel-
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lem de trange Gader og deres Traehuse, hvorved 92 Vaa-
ningshuse, Trcr-Fcestningen, samt de deri beliggende tvenne
Kirker, og Statens Magasiner for Kom, Brcendevin og
Salt odelagdes.

I de trctten Aar, som vare forlobne siden denne
Ulykke, var Byen kun tildels bleven gjenopfsrt i enmin-
dre Stil. Det var selvfolgeligt at den Russiste Negjering
ikke har gjort noget Forsog paa atter at befcrste Kola
eller forsyne den mcd Garnison. Thi Erfaring havde jo
nu to Gange loert, at det var umuligt at underststte
denne Ddemarkens Fcestning, saaledes at den kunde for-svare sig endog imod Angreb af et eneste Orlogsstib.
Den kunde altsaa ikke tjene til andet end til det samme
som en slet Lynafleder, nemlig at drage Krigstorden over
en Vy, som ellers rimeligvis af Medlidcnhed vilde blive
staanet.

Ester denne Brand blev Kola endvidere i 1858 be-
rovet den Wre at vaere Kreds-Stad eller Scrde for
hojere Embedsmcrnd. Hele det Russiste Lapland er nu
lagt under den i Kemj boende .2pravniK (Foged). Da
ogsaa Toldbetjeningen forminstedes, fulgte vel heraf en
mere instrcrnket Inforsel af udenrigste Varer. Der kla-
gedes nu over, at Salt, Sukker o. s. v. ikke kunne in-
fsres til Kola uden at fortoldes i Arkhangelst. Dette
anfortes som en af Aarsagerne til, at Kolas Rorelse nu
er saa ringe, at det kun har syv Handlende, af hvilke blot
en driver saa store Forretninger, at han en sjoelden Gang
sender et Fartoj til Petersborg. Vistnok er Udfsrsel fra
Kola til Udlandet tilladt, og den samme Kjobmand vovede
sig engang til at sende et Fartoj til Hamburg. Men
Spekulationen endte mcd stort Tab.

Kola bestaar nu af nogle faa brsstfceldige Hytter i
en Udkant, samt den celdste og fattigste Kirke paa en
Holm i Kola-Elven, hvilke Branden ikke naade. De ny
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Huse ere opforte i regelmoessige Gader paa 30 Alens
Bredde, men ikke brolagte, og ikke engang joevnede saavidtsom de allertarveligste Veje. De ere altsaa for Fodgjoen-
geres Bekvemlighed udstyrede mcd Huiler, Vandpytter
og saamange Bakker, som Terroenet naturligen kunde yde.
Til Kjsrsel bruges disse Gader heller ikke om Somren.
Da ser man hverken nogen Ren mcd Pulk eller Vogn.
Byens 4 Heste nsd uafbrudte Sommerferier. Om Vin-
teren er Hunden paa Sibirist Vis Indvaanernes fornem-
ste Drager. De holde derfor store Skarcr af disse Dyr,
som omtrent have Ulvens Storrelse og stride Rag. Om
Vinteren benyttes de vel mindre til Damers og Herrers
Rejser eller Lystture, men voesentligen til at sicrbe Ved
fra Skogen. Den Frihed de om Somren nyde, udfylde
de paa egen Haand Dag og Nat mcd Shakal-agtige Hyl
og Bja'f, hvori naturligvis ogsaa de mindre Kjotere del-
tage, som Indvaanerne holde til Selstab og Morstab
inne i Huset. Forovrigt kan der til Undstyldning for
denne Kolas Serenade anfores, at det er omtrent den
eneste Ulyd eller Virksomheds-Surren, hvormed Byen kan
forstyrre den Rejstndes enten Hvile eller Vetragtninger.

Vygningsstilen i de ester Bombardementet opfsrte
Huse er noesten ligesaa besteden som de levnedes. En af
Aarsagerne hertil var, at hverken Byens Huse eller Varer
vare brandforsikrede, saa at Borgerne virkelig forarmedes
og ingen Hjoelp fik til den endnu ikke fuldendte Udbedring
af Staden. Kolas ny Huse ere rigtignok laftede af Tem-
mer, bvorpaa Urssogen jo leverer Overstod, men dog na-
sten alle meget smaa og lave. Tagene bestaa af Bord,
der se graasmudsige ud, hvad enten de sammenlignes mcd
den Norste Bondes Groestorv-Tag eller mcd Civilisatie-
nens Tegl. At mange Russiste Tage derhos ere stade
paa ostcrlandst Vis giver det lave Hus et Moerkeligt uan-
seligt, ja ufcrrdigt Udsecnde. Iberegnet Prcestegaarden,
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som er det smukkeste Hus i Kola, har denne By neppe
10—12 Voliger, der ere saavidt anselige som en Norfl
enten Landhandlers eller Vadso-Kjsbmands.

Men hvad der aldeles bersver Byen alt handels-
moessigt Udseende er, at intet Hus imod Gaden er udsty-
ret som Butik, ligesom der findes ganste faa og übetyde-
lige Pakhuse. Kolas Stenhuse ere kun to, nemlig Arre-
sten og den uhyre Kirke, hvis Mure Branden ikke for-
maaede at forinte, men hvis Restauration Byens Kroefter
dog endnu langtfra havde magtet at fuldende. Embeds-
mcendene og deres Kontorer, samt hvad der kaldtes Ka-
serne, vare derimod anbragte i vidtlsftige Troebygninger
af et Stokvoerk. Arkitekturens usieste Modsoetning danne
tolv Gammer: aflange lordhytter. lig Ss-Lappernes.
Thi blandt Kolas Indvaanere ere ogsaa adflillige Lapper,
der leve i saa venligt Forhold mcd de egentlige Russer,
at ogsaa blandede Wgtestaber sagdes at finde Sted. I
det Hele synes Nusserne at veere temlig fri for Race-
Fordomme. Deres Nationalitet er ogsaa tilvisse saa
stoerk, at ingen Patriot behover at oengstes for dens Op-
stugelse, men kan tvertom noere sikker Fortrsstning om,
at den tilstut vil fordoje alle de smaa Folkestag, som den
har underkastet sig. Den Grcrfle Kirke behandler enhver,
der har antaget dens Tro, som en Broder, hvem dens
Gudstjeneste, lig en stadig Sprog-Undervisning, efter-
haanden fsrer over til den Russiste Nationalitet. Den
Russiste Styrelses Anordninger vidne ogsaa om at de
smaa underkastede Nationaliteter linorodtBi) ere Gjenstand
for en Art forkjoerlig Medynk. Saaledes udstrives
blandtZLapperne kun halvt saa mange Rekruter som blandt
Nusserne, hvoraf folger, at naar en Russist Menighed
maa betale 400 Solv-Rubler i Stillingspenge for en Soldat,
slipper den Lapste mcd 200. Embedsmcendene paastode, at
ogsaa Kopflatten for Lappen var mindre end for Russen.
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Der er visselig ingen Grund til at betvivle denne
Angivelse om Lovbestemmelsernes Ordlyd, om man end
ikke kan undlade i Forbindelse dermed at erindre Lap-
pernes idelige Klager over hsj Vcstatning. De mod-
satte Angivelser ere kunz Exempler paa Forstjellen imellem
Theori og Praxis i det store Rige. Thi at en stor Del
af den Russiste Adel udleder sm Herkomst fra Tartarer og
har Tyrkifle Navne (saasom Fyrsterne lusupov, Kotshubej,
Tarkovfli, Tshingiz) er ligesaa sikkert, som de mange hsje
Embedsmoend mcd Tyste Navne.

Om end disse Lappens Skatte-Vegunstigelser ere
ringe, bevirke de dog, at han vedstaar sit Navn, og til en
vis Grad bevarer sine Seder, efterat have bosat sig i en
Russifl Menighed.

I Kolas omtrent 100 Huse fandtes der efter en
Toelling i 1862: 598 Invaanere. I 1867 trode Sog.
neproesten endog at Tallet var insvundet til omtrent
500. Det er en ganste stcerk Tilbagegang fra den Folke-
moengde, som Maksimov efter Pushkarev fortoeller, at Kola
engang havde, nemlig 1,864 Invaanere (81 l Mandkjsn
og 1,063 Kvinner) i 312 Huse. Maafle havde Folke-
moengdens Vcezt engang vceret konstig, da den hidrorte
fra den ved Grev Shuvalovs Nordifle Kompani pludselig
fremtryllede Virksomhed i Handel og Fangst af Dyr,
hvoraf der stulde tilvirkes Tran. Men det mest gaade-
fulde og uhyggelige ved Kolas Aflagen er, at den aaben-
bart har mange fremmede Invaanere. Foruden Lapperne
gjorde vore Folk Bekjendtstab mcd fiere Finner, som vare
bosatte der. dels rettroende og russificerede Kareler. dels
lutherste Finlcendinger. De anseligere Personer ere ogsaa
egentlige Russer fra sydligere Egne. Embedsmoendene
have iKola hojere Lsn, hvilken fordobles, dersom de for-
blive i fiere Aar i denne barste Afkrog. Dog holde kun
faa ud loengere end et Par Aar. De indrette sig derfor
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kun midlertidigt ligesom i en Garnison, uden engang at
msblere sine Boliger, iscer da de fleste vare ugifte. Og-
saa fiere Handlende noevntes for os som infiyttede fra
Arkhangelst eller det sydlige Rusland. Det er lidet tro-
ligt, at de infsdte Kolaboere stulde have givet Plads
for dem ved nogen moerkelig Udvandring. At saadant
ikke er foregaaet til Finland eller Norge vide vi. Lige-
saalidt kunne de have begivet sig hen til andre Egne af
Lapland, thi det er jo vitterligen endnu en folketom Dde-
mark. Heller ikke kan det lettelig inses hvorledes en
Ishavets Son stulde kunne bestaa i det agerdyrkende
Rusland. Det maatte omtrent blive som at spoende en
Saelhund for Plogen.

Den Rejsende i det nordlige Rusland stoder altsaa
her og desvoerre ved fiere Lejligheder paa Foreteelser, der
tvinge ham til at antage, at han ser for sig en lig-
nende Affolkning eller Uddsen, som iagttages i fiere af de
osterlandste Riger.

Til Kolas udenlcmdfle Vefolkning horte ogsaa to
Normeend. Den ene kaldtes af Nusserne kun lohannes.
Han stulde veere fra Gudbrandsdalen og loenge have op-
holdt sig i Rusland, hvor han havde erhvervet sig Inpas
hos Regjeringen. formedelst Projekter, der flildredes os
som ganste tvivlsomme i sm Nytte uden for ham selv.
Man vilde saaledes ikke indromme ham nogen Fortjeneste
af at have grundet den Finste Koloni i Ura, som var
begyndt for hans Tid. Vor anden Landsmand var af
mere sedvanlig Art, nemlig en uheldig Kjobmand fra
Trondhjem, som nu i Kola var gift mcd en Russist
Dame af Borgerstand. Det var betegnende for vor Mis-
toenkelighed, at den ene fiet ikke, og den anden kun engang
mcd stor Forsigtighed infandt sig hos os. Men uagtet
disse diplomatiste Hensyn, var det ikke lykkets nogen af
disse Normoend at regnes for en ret Kola-Borger, eller
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at faa Adgang til disses Menighedsmoder. De ere dog
af stsrste Vigtighed, fordi den Skat, som Regjeringen
paalcegger enhver Vy, siden af dens Invaanere selv for-
deles efter deres Formue og altsaa ved en vilkaarlig Lig-
ning. Byborgernes lovbestemte Noeringsstat, ifslge det
Gilde hvortil de hore, eller den Haandtcring de drive, er
nemlig kun en ringe Del af den offentlige Udredsel.

Uagtet Kola er bygget midt i en uhyre Urflog, have
dog dets fleste Invaanere ikke formaaet at voerge sig
imod Vejrlagets Barsthed uden ved at gjore sine Huse
hyttemoessigen smaa. Endog Handlende af Middelklassen
boede i saa lave Rum, at man neppe kunde staa oprejst
i dem. Men det var rigtignok da let, ved Hjoelp af den
Bagerovnlignende petBN, at opilde dem til det umaadelige.
Smaa Vlugger medfore en yderligere Broende-Vesparelse.
Ogsaa de storre Huses Inredning, saasom det vi efter Lens-
mand Ponikarovstis velvillige Anbefaling beboede, vidnede
om at den Haandverkskyndighed var ukjendt, som udfordredes
til at gjore en Bolig komfortabel. Der vare vel bob-
belle Vindver, men i de bedste Huse saa man vanligen
at ituslagne Nuder vare erstattede ved paaklinet Papir.
Niesten hver eneste Dor var saa lav, at Lappens Gamme
maatte have vcrret dens Monster. En Udlcending, som
vilde hengive sig til Drommerier eller fordybe sig i Be-
tragtninger, stulde snart ved sm Introedelse modtage Un-
dervisning i Kryberi gjennem et umildt Slag for Panden.
Ogsaa Stolenes og Vordenes Ledloshed og Benflader
burde han mcd Forsigtighed undersoge, innen han udsatte
enten sm Suppestaal eller nogen nsdvendig Del af leget
for uforudsete om end crgte nationale Omvceltninger.

Og dog er denne Ishavets By ojensynligen storre.
modernere og mindre fattig end de Russiste Landsbyer,
som jeg siden fik Anledning til at bessge ved det Hvide
Hav: saasom Kandalaks, Umba, Knjazha.
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Kolas Handel er nu saa ringe, at en Embedsmand
undflyldte dens Uselhed mcd dens forkerte Beliggenhed.
Efter hans Mening vilde Tsyp navolok paa Fistersen
vaere et fordelagtigere Sted for Handel. Han noevnte
ikke noget om at de paa den neerliggende Holm Anikijev
indhuggede Instrifter vidnede om, at der engang havde
vaeret en betydelig Ssfart og Rorelse, og endnu mindre
havde han nogen Anelse om at jeg formodede at her var
vore Forfoedres Vcegestav. Rimeligvis tog han kun Hen-
syn til den fuldstoendige Lighed i Beliggenhed mellem
Vardo og Tsyp navolok eller Anikijev. Vist er det at
Nusserne tilfulde erkjende de Norste Byers Overlegenhed,
om de end ikke indse dens Aarsager. Naar man ved at
de ikke have vcrret istand til at bosoette sig i den ypper-
lige Kathrinehavn ved Kolafjordens Munding, er det
ganfle sansynligt at det ikke mere vil blive muligt for
dem at danne Handelsanlcrg paanogen af de mange an-
dre for Skibe let adkommelige Havne, som findes paa
deres Kyst. Det er ogsaa meget tvivlsomt, om Kola-
Havnens Magler vilde vaere en vcrsentlig Hindring for
en anden Befolknings Udvikling, end den, som nu bor
der. Thi ikke engang i denne Vinter, som var strengere,
end nogen kunde mindes, havde Fjorden frosset lcrngere
end 40 Verst (4 Norste Mil) udad. Man troede i det
hele, at Kola formedelst Golfstrommen havde ligesaa mildt
Vejrlag som de langt sydligere Steder Kandalaks og Ark-
hangelst ved Hvidehavet. Den Var ved Kola-Vasdragets
Munding, som hindrer Fartojer fra at gaa op ved Lav-
vande, betyder lidet ved et Tidvand paa minst ni Fods
Hsjde. Mirandas uvelkomne Bcsog maa jo veere et sik-
kert Vidnesbyrd om, at storre Fartojer ogsaa i gavnli-
gere Wrinde kunde komme frem. Kolas Beliggenhed
lcengere in fra Havet ved to ftstbare Elve, der gjennem-
stromme vidtstrakte Skoger, kunde selvfslgelig give Anled-
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ning til en Virksomhed, hvortil der nu vist sig ganste
ringe Spor. Thi der laa kun yderst lidet Tommer i
Byen. Det nedfistede havde dog den vanlige Norste
Sagstoks baade Langde og Tykkelse. Af Sagbrug var der
intet. Derimod bygges en Mcrngde Baade for Kystens
Fistere ikke blot i Byen men ogsaa af de Lapper, som
bo hist og her ved Tuloma.

Hvor lidet Kolaboerne bry sig om Skibsfarten, viser
sig tydeligt af den Forandring. som efter Bombardemen-
tet er foretagen mcd Hustnes Plads. De ere nemlig nu
opfsrte lidt loengere fra Elvebredden end for, og ligge saa-
ledes nu mindre fordelagtigt for Varers Losning og
Ladning.

Hvad vi erfarede om Kommunikationernes For-Synd-
fiodisthed i Lapland forklarer tilstroekkeligt at ingen Han-
del kan trives i nogen Vy der. Kola har aldeles ingen
Post-Forbindelse mcd de Norste Stoeder, som ligge ncer-
mest og altsaa ere de vigtigste for dets Handel. En Kola-
Borger, som mcd Posten vil strive til en Handelsven i
Vadso, maa altsaa sende Brevet den lille Omvej over
Arkhangelst, Petersborg, Kristiania o. s. v., eller ogsaa
flikke fit eget Bvd afsted mcd det. Tilfcrldige Lejligheder
kunne slet ikke paaregnes.

Men nu Forbindelsen mcd det store Foedreland Rus-
land? Det varer stundom 4 Maaneder innen et Brev
kan komme fra Arkhangelst til Kola. Thi Posten boeres
dels tilfods. tildels roes den paa Insjoerne, hvilke Host
og Vaar naturligvis i nogen Tid ligge halvfrosne. Denne
Men-Is gjsr Landet ganste utilgjcengeligt, da fiere In-
sjsers Strande ere altfor klippige og instaarne af Viker
til at man kan foerdes langsmed dem. Hertil komme nu
de soeregne Regjerings-Foranstaltninger. Pengebreve kunne
ikke forsikrcs loengere end til Kemj. Men hvad der er
endnu utroligere, er at Posten boeres uaabnet den hele
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Vej fra Keret til Kola igjennem adflillige ikke smaa
Landsbyer (Knjazha, Kandalaks). Denne Sag, der alt-
saa vidner om at Inbyggerne gjore sig den minst mu-
lige Nytte af Bogstavstriften, berettedes enstemmig af saa-
vel Embedsmoend som Handlende. Fordum gik dog denne
Post en Gang om Ugen, nu maanedlig men til ganste
übestemte Tider. Thi Kola er jo degraderet. Hvor meget
mere afstccngt fra Civilisationen Kola er end de Norste
Kjobstoeder i Finmarken, erfarede vi tydeligen under vort
Ophold, da Posten underrettede Invaanerne om at Kej-
ser Alezander i Paris havde vceret udsat for et Mord-»
Forsog, og de i Anledning af hans Redning holdt en Takkc-
fest i Kirken. Om denne Vegivenhed havde vi tre Uger
forud paa Vadso loeft udfsrlige Veretninger. Os
vedkom det mere, at vi ikke kunde faa et eneste Brev
fra Hjemmet under vort Ophold i Rusland, endfijsnt
dets Postvoesen godtgjorde sm lidet nyttige Nsjagtighed
derved at 5—6 Breve ganste rigtig returnerede til Kristi-
ania, efter forgjoeves at have sogt os.

De eneste udenrigfle Fartojer, som under vort Op-
hold befandt sig i Kola, vare 4 Norste Baade, der dog ikke
laa paa Havnen, men ynkelig optrukne paa Land. De
vare Aaret forud blevne befiaglagte eller fratagne deres
Ejere, som havde fiflet paa den Murmanfle Kyst ved Flo-
den Teriberka. Grunden hertil var rimeligvis, at de
Norste havde ulovligen solgt Rom eller andetBrcendevin,
om hvis Insmugling, saavelsom om Slagsmaal, de Rus-
siste Embedsmoend jcevnlig klagede. Om hvorledes det
forholdt sig mcd hm Forgaaelse stulde der nu mcd buro-
kratist Omstocndelighed, ved Hjoelp af dette sendrcegtige
Postvcrsen inberettes til Dvrighederne i Arkhangelst eller
maafle Petersborg, som stulde fcelde Dom. Under Paa-
vente af denne Afgjorelse laa da disse Farkoster, som i
Tilfcelde af Salg kunde voeret de Russiste Fistere nyttige.
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halvsdelagte formedelst en Vinters Frost og en Sommers
Solsteg. De ville troligvis veere helraadne, naar deres
rette juridist-politiste Forhold er afgjort. Et ganste op-
lysende Exempel paa at centralistifi Styrelse ikke er for-
delagtig, naar Kommunikationerne ere Lapste!

Men dette Aar frembod Beviser paa Handelens
Barndom, som vcckte meget storre Opsigt. Vi erfarede
nemlig i Kola, at en stor Flaade af Engelste og Norste
Hvidehavs-Farere var forulykket imellem Forbjergene
Svjatoj Nos og Sosnovets. Men denne Kyst var saa
übebod og saa übesogt af Handelsmoend. at de mangfol-
dige Skibbrudne holdt paa at sulte ihjcel. To Norste
Dampflibe maatte derfor afsendes for at yde disse Mand-
staber Hjoelp. Heller ikke er det alene Udlcendinger, som
udsoettes for Hunger midt i det kornrige Rusland og
paa dets fistrige men übebode Kyster. Den Forsyning
mcd Brod eller Mcl, som her kan ydes af nogle en-
kelte Handelsfartojer, er saa uregelmoessig og utilstrcekkelig.
at de Russiste Fistere ofte maa gaa indom de Norste

Kjsbstccder for at proviantere. Ia vi horteendog Exempler
paa, at de i saadan Hensigt maatte ty til de visselig ikke
kornrige Finste Kolonister i Urn. Et Djenvidne berettede
mcd naiv Trostyldighed som et hoedrende Bevis paa den
oegte Russers Taalmodighed og Lydighed, at under en
nylig foretagen embedsmoessig Inspektions-Rejst havde de
roende Soldater i to Dage voeret uden Brod, uden der-
for enten at knurre eller at arbejde mindre!

Naar til alle Naturhindringer imod Samfoersel oq
Handelens Barndom kommer Forsinkelse formedelst Dv-
righedens Anordninger, er det ikke at undres over, at
Udloendingen i det uhyre Riges Udkanter kan blive for-
tvivlet over Drojsmaalet. For nogle Aar siden stal det
have hendt, at fiere Handlende, som om Vinteren stulde
rejse til Norge gjennem Kola, her bleve opholdte i ugevis
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for at faa sine Passer ordnede. De endte da Sagen
mcd, at hele Selstabet en vcckker Nat satte sig i Pulkerne
og romte fra Byen i et Rensdyr-Galop, der snart bragte
dem udenfor al Forfslgelst af Soldater eller Kosakker.

Blandt Kolas ny og dog forfaldne Hytter hoever sig
en Stenkolos, som overalt vilde veere moegtig, men her
aldeles beherster sine Omgivelser. Det er den halvbroendte
Hovedkirke, der stal restaureres i den gamle Stil, i hvil-
ken den opfortes fra 1684 af under Peter den Store.
Skjont der nu har voeret arbejdet i 13 Aar efter Bran-
den, var dog kun det Idre saavidt fuldendt, at man gjen-
nem Stillaserne saa dens tvenne moegtige Taarne, det
hojeste spidst — vestevropaist, det lavere svibeldannet —

osterlandst. Gjenopforelsen beloftes af den hellige Synode.
Arbejdet bestyres af en Kola-Kjobmand mcd stor Bedage-
lighed. Thi han maa hente Konstnerne og tildels Mate-
rialierne fra Arkhangelst. Ved Siden af denne Kirke stod
forhen innenfor Palisaderingen en Troe-Kirke, der altsaa
var mere flikket til Opvarming. Denne Dobbelthed er
i de Russiste Steeder sedvanlig, og en naturlig Folge af
Klimatets Vderligheder af Hede og Kulde. Det i Voer-
dighed nedsatte og forarmede Kola har dog maattet op-
give Dnstet at gjenrejst sm stsrste Vinterkirke. Heller
ikke det lille Kloster, som fordum fandtes der, har efter-
ladt sig Sten paa Sten. Det var dette, som den hellige
Tryfon til Treenighedens Me grundede i Petshinga
(Pejstn) i det yderste af Finmarken, som derved blev fra-
vendt det Norste Rige. Efterat Klosteret ved Svenflernes
nysnoevnte Indfald i 1590 var afbrandt, forflyttedes det
til Kola, hvor det bestod indtil i 1764, daKatharina den
andens filosofiste Instrankning af Gejstlighedens Talrig-

Den rettroende (pi-avoslavnaja) Kirke.
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hed og Rigdomme, ogsaa naade op til Lapland. Da
maatte Kolas Kloster ligesom ogsaa et i Kandalaks vige
for Tidsaanden. Men at denne Fiendtlighed ikke udgik
fra det oegte Russiste Folk har vist sig tydeligt derved
at Raskolnikernes i disse nordlige Egne talrige om end
strengt forfulgte Sekt intil de siste Tider har havt hem-
lige Klostre. Nogle af disse Eneboer-Hytter paa afsides
Steder af Karelstranden, bleve af Kejser Nikolaj voldsomt
forstyrrede*).

Den tredje Kirke er nu Kolas eneste brugelige. Det
er en mindre, men ogsaa meget gammel Troebygning,
som Branden flaanede, fordi den er det eneste Hus paa
en sandig-fiad D i Kola-Elven. Holmen er dog ikke
videre omflydt, end at man i Ebben kan hoppe over til
den paa en Del store Stene. Gudshuset er omringet af
en Kirkegaard, hvorpaa Mindesmoerker af Sten og Tra
ere opsatte for fiere Kommandanter og andre Embeds-
moend fra Velmagtstiden. Desuden er der et lidet Bede-
hus (tBnaBovHa), som af Nogle kaldtes Lappernes Kirke.

Tre, fire Gudshuse for engang mindre end 2,000,
nu kun 500 Mermester, er efter vesterlandste Forholde
en stor Overflod. Efter Russiste Vegreber er det normalt.
Mostva havde jo i 1864: 355 rettroende Kirker for
364,000 Indvaanere. Den endnu aldre Monsterstad
Stor-Novgorod havde i 1865 for 13,800 Invaanere
35 Kirker foruden Klostrenes og Fangsternes.

Ligesaa mangfoldige og storartede som Kirkerne ere
i Forhold til Veboernes Antal og Velstand, saavel i Rus-
lands usleste Landsbyer som i dets stsrste Stader, lige-
saa fiittigt bruges de af Prastestabet. Den forste Guds-
tjeneste, jeg besogte, var den llte Juli. Det var en stor
Kirkefest, som allerede var begyndt tidlig paa Morgenen.
Vi infandt os dog forst Kl. 8 til Hojmessen. Af den
*) Maksimov 6oH uo B^v«^'e.
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fkumle Kirke var den ene Endevag (Koret, ikonoBtaB)
ganste overboekte, mcd hellige Malninger, saa msrke og
afstidte, som om de havde mange Aarhundreders Wrvoer-
dighed. Sogncprasten fortalte os dog siden, at ban ikke
trode nogen var over 150 Aar gammel, og bekjendt er
det, at det i Klostrene haandverksmassigen eller fabrik-
massigen udovede Helgen-Maleri bestaar i at kopiere de
seldre Helligdomme saa tro, at Efterligningen ser ligesaa
gammel ud som Originalen. Thi kun en saadan Konst-
Stil formaar at vcdligeholde den Graste Kirkes Fore-
stilling om, at dens Billeder ere Kopier af samtidige hel-
lige Portrater, ikke Skabninger af konstnerist Fantast lig
den vestlige Katholicismes. Naturligvis fandtes der intet
udflaarct eller udhugget (statuarist) Billedvoerk. Ifolge
den Graste Kirkes bogstavelige Tolkning af den hellige
Skrift er Billedhnggerkonsten Afguderiets Tjcner, allene
Malerkonsten er rettrocnde gudfrygtig. Disse Kirke-Ma-
leriers sorte Mrvardighed oges stadigcn ved at de tilrs-
ges. Endog paa denne af Nordens glimrende luli-Sol
oplyste Dag brandte foran hvert Billede en Mangfoldig-
hed af tynde Vox-Kjarter. Hertil kom en frygtelig Hede
fra Ovnen og en bcdouende Virak-Damp fra de Rogelse-
kar, som Prasterne fiittigen svingede. At jeg pludselig
maatte ile ud i den friste Luft. for at samle Krast til at
holde mig oprcjst, ansaa jeg for et Vevis paa kjatterst
Uvanthed. Men at det virkelig anstrangede ogsaa Rus-
siste Nerver erfarede jeg af vor Vartinne, som kom syg
hjem fra Kirken.

Den Medevarende Forsamling var ellers ganste
Maafle bestod den neppe af femti Personer.

Fruentimmerne, som vare de fleste, stode paa Kirkens ven-
stre Side, Mandfolkene paa hojre. Nogle celdre Borger-
Hustruer vare iforte den Nusstste Nationaldragt, udstyretmed
Guld-Broderi og Silke, der noksom bevidnede deres Rang
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og Velstand. Det er nemlig ogsaa et Asiatist Trak, at
den Familje, hvis Bohave er tarveligt intil den yderste
Übekvemhed, er istand til at pynte sine kvinlige Med-
lemmer mcd Pragtstykker af Guld, Silke eller Pelsvark
til en 100 Rubel!

Naar det endvidere tages i Betragtning, at der i
Kirken vare fiere Smaagutter, blev der altsaa kun Rum
til ganste faa vozne Mand. Der var ingen Banke eller
Stole. Alle maatte staa, for at kunne udfsre Ritualets
utallige og uophsrlige, voldsomme Ezercer-Dvelser. Men
den Nsjagtighed, huormed disse udfsrtes, var meget for-
stjellig. De ssestes Arme bevoegede sig mcd ustanselig
hurtige Korsbetegnclser; nogle, isar Kjarringerne, kastede
sig derhos saa fuldstandigen ned. at de hvergang paa
ssterlandst Vis stsdte Panden mod Gulvet. Denne vold-
somme, Manovre forekom saa ofte og gjentoges mcd en
Iver, hvorom lydelig Pusten og holjende Sved gay tyde-
ligt Vidnesbyrd. Kanste var dog i Virkeligheden den
Del af den lille Menighed talrigst, som udforte disse
samme Rorelser mcd langt mere Maadehold eller Hensyn
til egen Bekvemlighed. Deres Korsbetegnclser vare spar-
sommere, og de lode sig nsje mcd vor vesterlandste Skik
at falde paa Kna. Ia der var ikke faa og det rimelig-
vis af de mcd Norste Seder fordoervede Mand, der stode
som ligesaa übevagelige Tilstuere som vi Kjattere. Dette
Menighedens Arbejde var dog ringe i Sammenligning
mcd de tre forrettende Prasters. De vare ifsrte yderst
brogede Skrud, som hvert Djeblik ombyttedes. Uophsr-
lig vare de i Vevagelst, svingende sine Virak-Kar foran
Billederne og omkring i Menigheden, eller knabojende i
alle Grader. Alt dette foregik under en ustanselig ens-
formig Sang ellennaaste rettere Messen. Ogsaa In-
holdet, til hvis Forstaaelst den mcd Spröget uvante ikke
havde Hjalp af nogen Salmebog, thi alt gik for sig
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udenad, forekom mig ensformigt, nemlig en Bon eller et
Litani, hvori Menigheden istemte det idelig gjentagne Om-
kooed 808podi pomilui! (Herre forbarme dig!) Messen
var yderst ejendomlig og ikke uden Skjonhed. Den
har gjort et saa starkt Intryk paa Befolkningen, at og-
saa de verdslige Vistrs Toneart har et ganste kirkeligt
Prag. Denne hele Gudstjeneste foredrages i det gamle
stavoniste Sprog, som Prasterne selv inrsmmede at Me-
nigheden ikke forstaar. Alligevel vil den Sprogkyndige snart
overbevise sig om at dette Oldsprog afviger mindre fra
Nutidens Russist end Danfl-Norflen fra det aldre Tunge-
maal. Thi begge hine Stavoniste Sprog staa endnu paa
den antike Grundvold mcd sine 6 eller 7 Kasus o. s. v.
i fuld Behold og Brug. Men der behoves, som enhver
vil have erfaret, kun en ganste ringe Afvigelse for at en
uvant Sprogform stal vare uforstaaelig for den ustu-
derede.

Ved denne Gudstjeneste iKola foredroges kun i Folke-
sproget en ganste kort Proeken, der heller ikke var forfat-
tet for Dagen, men som en Proest oploeste af en Postil.
I hans Mund lod det Russiste baade kraftigt og melo-
dist. I den dannede Mands Dagligtale mcd dampet
Stemme ere dets idelige Suse-Lyd vanstelige at adstille
for Udlandingen. Man kan gjerne sige at Intrykket er
det modsatte af den Haardhed, som nian forestiller sig,
naar man ser Sproget strevet mcd den underlige Mangdc
af Konsonanter. Men disse ere kun en Skrivesoettets
Ufuldkommenhed. Hensigten mcd de sammenhobede Med-
lyd er ikke at de stulle udsiges efter hinanden; de
ficste ere kun übehjalpelige Forsog paa at antyde ejen-^
domlige Hvislelyd, hvortil vor Latinste Bogstavrakke sav-
ner Betegnelser.

Den 13de Juli var jeg tilstede ved en AftenmeSse
(vet^ern^'a d. e. vespera). Ogsaa den var langvarig
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og ganste lig den forrige. Men Menigheden belsb sig
denne Gang kun til 10 rettroende.

Gudstjenesterne i den rettroende Kirke ere ogsaa saa
mange, at det kan begribes at ikke Sognefolket har Lej-
lighed til at vare tilstede ved dem alle. Derimod klagede
fritoenkerfle Nusser for os over at Almucn ved Sedvane
afholdt sig fra Arbcjde i endnu fiere Dage end Kirken
paabyder, saa at omtrent 150 Dage om Aaret fejredes
som praxdnik, fnarere i Drik, naar Lejlighed dertil gaves.
end i Gndfrygtighed. Nogle af disse Ledig-Dage varede
en hel Uge, nemlig Paaste-Ugen, Himmelfarts-Ugen og
Fastelavns-Ugen. Andre varede kun tre Dage efter hinan-
den. I et Land, hvor Hjoelpekildernes Sparsomhed og
Vejrlagets Strenghed maatte kroeve de ydcrste Anstran-
gelser af Bebcerne, maa det synes besynderligt at Folket
selv forlanger den afKirken paabudne Drkeslsshed, hvilken
da bliver en yderligere Aarsag til den overall fremtroe-
dende Fattigdom. Men det naturstridige forklares let,
naar man bctanker at den livegne Bonde forhen maatte
arbejde hovedsagelig for Godsejeren. Hans Gudfrygtig-
hed eller Sluhed maatte da tage den Netning at tsje
praxdnilierne, for at Hoveri-Dagene stulde blive saa faasom muligt. Frigivelsen vil rimeligvis, om end meget
sent, bevirke en modsat Anvendelst af Vonde-Klsgten. De
vistnok fritoenkerste Russer, som for mig ytrede sig over
den store Landbo-Nesorm, havde dog hidtil ikke sporet
anden Folge af den end at Bondernes Dovenstab var
oget paa, og altsaa deres Armod tiltaget, ligesom lordens
Produktion var minket. „Nu anses den Bonde for rig,
der havde Kom hele Aaret. De fleste havde kun til Ia»
nuar og tiggede siden. Der vare Landsbyer paa 3—4000
Invaanere, hvori man ikke kunde faa kjobt Kom".

Gudstjenesten i Kirkcn er dog kun en Del af Cere-
moni-Dyrkelsen. Bedehuset staar altid aabent for dem.
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som fole en Trang til at henvende sig til dets Helgen-
ffare. I hvert Huses Dagligstue er der en Vraa mcd
Helgenbilleder, ogsaa i Lappernes usle Gamme. Den
maa hilscs mcd Korsing og Wrbsdighed af enhver Tro-
ende, der trader in.

Foruden disse daglige Dvelser fremtroede hyppigen
mere brandende Kampe, enten for at afvende Syndens
Straf eller for at erhverve overordentlig himmelst Vistand.
For saadanne Djemed ere Valfarterne til hellige Steder.
Ogsaa det fattige Lapland har saadanne aandelige Rig-
domsvald i Voris-Gljebs Kirke og i Petshinga (Pejsen),
hvor den hellige Tryfons Ven hvile. Dog benoegtede
Prasterne at disse Helligdomme besogtes af nogen uden-
for Laplands Beboere eller foruden de Fistere, der komme
didhen. Klosteret paa Solovetstij Derne i det Hvide Hav
horer derimod til Nuslands allerhelligste, som forhen ofte
har varet besogt af fromme Tsarer, endog Peter den
Store. Endnu sges dets Rigdomme stadigen itte blot
ved Pilgrimstarernes Gaver, men ogsaa ved rige Bod-
fardiges Testamenter, der have intraadt, for at ende sine
Dage i Munkelivets Fromhed.

Dog forsmaar denne Kirke heller ikke Ossere af en
mere valdig, Asiatist Iver. En af vore Folk havde i Kemj
varet Vidne til den noksom bekjendte Daabsfest (llreBii-
tB^enie) den 6te lanuar. Et Enes Mermester kladte sig
af intil Daabsstjorten. hvorpaa de sprang ud i en Vaak,
der var hngget paa Elvens Is. Da de kom op, blev
der staat en Pels om dem, hvorpaa de dryppende og
barbenede git til Kirken og overvare Gudstjenesten!

Om end ikke Lapland og Karelstranden loengre have
Munter i sine Ddemarker, ere de rigelig forsynede mcd
Sognepraster. De ere kjendelige udenfor Kirken ved det
aldrig klippede Haar og Skjag, som kjammes i rige Lok-
ker, samt ved en ejendomlig Dragt. Foruden de som bo
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i de Russiste Landsbyer og stadigen forrette i deres Kir-
ker, er der nogle, der som Missionoercr rejse om blandt
Lapperne for lejlighedsvis at holde Gudstjeneste i deres
Bedehuse, hvorsomhelst nogle af dem bo samlede. Den
Lappe-Prast, vi talede mcd i Kola. erkjendte at han ikke
kunde Lappist, men paastod at det var overstodigt, da
Lapperne forstode Russist godt.

Saavel i Kola som i andre Byer besogte jeg Ste-
dets Praster. Jeg kan ikke andet end vare taknemlig
baade for deres Beredvillighed i at meddele Oplysninger
om sine Menigheders Statistik af sine vistnok mcd regle-
mcntmassig Orden forte Kirkebsger. og for Forekommen-
heden i at fremvise sm Kirkes ydre Markvoerdigheder.
Hvad jeg saa af Proestestabets Foerd gjorde i det Hele et
saa fordelagtigt Intryk, at jeg ikke kan benoegte San-
synligheden af, at det udover en heldig Invirkning paa
Sognefoltet, ligesom jeg endnu mindre vil betvivle, at ogsaa
den Graste Kristendom yder Aanden foradlende Velsignelstr.

Men desvoerre er nok de Russiste Prasters egen
Dannelse meget instroenket, da den er bunden til en af
Kirken og Staten strengt afpoelet Kreds. Der er nemlig
til Sogneproesternes Oplarelse i hvert Guvernements Ho-
vedstad et Seminar, hvor Laretiden er hele 14 Aar, fra
det tiende af. Alligevel undervists de ikke i noget frem-
med Sprog eller verdslig Videnflab. Jeg fik Anledning
til at bemarke den besynderligste geografiste Utyndighed,
som itte engang for Ruslands Vedkommcnde var opklaret
ved Rejstr. En, som jeg talede mere mcd, havde hverken
set Petersburg eller Mofloa. Arkhangelst og Petrozavodfl
vare for ham Civilisationens Glanspunkter. Men at der
alligevel kan blive Brug for den lange Laretid vil fljsn-
nes, naar man erindrer alle de Gudstjenestens Former
og Haandgreb, der stulle insves, samt at et gammelt
Sprog og dets theologiste Literatur stal lasts. Det hele
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Klerest bliver end videre kastemoessigt isoleret derved. at
Seminarernes Larlinger nasten alle ere Proestesonner.

Saavidt man kunde se levede Prasterne omtrent
hvad Bolig og Komfort angaar lig Middelklasserne af
deres Sognefolk, simplcrc end de rige, men ordentligere end
de fattige. Deres Lonning stildredes ogsaa som ganste
tav, 140-300 Solvrubler om Aaret. Endog Vistop-
pernes stulde vare saa lav som 1000—2000 Solvrubler.
Men efter det gjennemfsrte Nangsystem ere Vistopperne
delte i mange Klasser mcd forstjcllige Titler: Mitropolit,
Arkhiepistop, Arthierej, Epistop, Eparkh. uden mindste For-
stjel i Befatning eller Myndighed, ligesom den hojere
Titel heller ikke beror paa Personens storre Anstelst, men
paa Gnvernementets (som tillige er Stift), Folkemoengde
og politiste Betydning.

For Almuens verdslige Oplysning vilde disse Sog-
nepraster neppe have nogen Tid tilovers, og endnu mindre
giver deres eget aandelige Standpunt, dem Kunstaber
dertil eller Sans derfor. Deres hele Opdragelse og Sys-
sel afsondrer dem tvertom fra de jordiste Gjsremaal og
Interesser. De ere en saregen Kaste, bestemt til at bekjoempe
Materialismens Overdrivelstr og Ensidighed. En Proest
fortalte, at det nu var anordnet, at der stulde vare en
Stole ved cnhver Kirke, hvor der stal loeres Lasning,
Skrivning, Historie og Geografi! Men der er i Rusland
endnu langere end i andre Lande mellcm en velment An-
ordning og dens virtelige Udfsrelse. At saagodtsom in-
gen af Bondestanden kan last er en velbekjendt Sag,
som endog inrommes af de statististe Forfattere, der t. Ex.
Tshubinfli oplyse hvor ganste faa det er af Befolkningen,
som enten knnne last eller gaa i Skole. I den til Norge
stodende Kemfle Kreds, der strakker sig fra Groensen lige

Ogsaa Eogneprasterne have saadanne hojttonende
Graste Titler. Den i Kola kaldtes rrotojers^.
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ned til Suma ved Onega-Bugten af det Hvide Hav, og
som har lidt over 30,000 Invaanere, opgives kun 992
af forste Slags (^ramotnv) og 392 Skoleborn. Jeg fik
hverken Lejlighed til at se nogen Russist Skole eller Sko-
lemester.. Kun var jeg engang hos en Embedsmand, som
berettede, at hans moerkelig inknebne Bolig for havde
varet benyttet til Skole. Jeg var ikke saa übesteden at
spsrge efter Voghandlere, eller at vente at kunne kjsbe
Bsger ide nordiste Landsbyer. Men jeg vilde gjerne
havt en Almanak, for at faa et Begreb om den lulianste
Tidsregning og om de i alle Livsforhold ingribende Fe-
ster. Men mine Bestroebelser for at faa fat i en saa
tarvelig Bogavl hos nogen Handlende vare faafange.

Uagtet kun faa af disse nordlige Russer altsaa kunne
last, har man dog i Finmarken ofte Anledning til at be-
undre deres Fardighed i at regne. Denne Konst erhver-
ves og insves paa praktist Vis formedelst et oegte Asta-
tistt Regnebroet, bestaaende af Kugler optrutne paa Staal-
traade, der have Gyldighed som Titalsregningens hojere
Enheder. Regningen lettes ogsaa derved, at den Russiste
Mynt saavelsom flere Maal- og Vagt-Forhold, ogjaa ere
inrettede efter Titalssystemet.

Fra den manglende Loese-Kunflab maa man natur-
ligvis ikke stutte til manglende Kristendoms-Kunflab.
Tvertom meddeler Kirken uafladeligen gjennem sit rige
Apparat og formedelst det mundtlige Ord sm Opfatning
af Troen, der visseligen ikke bliver mindre innerlig fordi
alt lares udenad (dv Keart, mcd Hjartet, som Engelst-
manden siger mcd en meget betegnende Tvetydighed). Den
Russiste Bondes Kristentro opfylder hans hele Aands-Liv,
og haver sig ofte til det hojeste eller vildeste Svarmeri.
Et ganste andet Spsrsmaal er det om denne Tros In-
flydelse til at fremkalde gode Gjoerninger eller til at af-
holde fra det Onde.
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Naar man staar over for et Folkeliv af en saa ud-
proeget Ejendomlighed som det Nnssifle, der har sm Rod
dels i langst henrundne Tidsrum. dels i en anden Ver-
denspart, kan man ikke undlade at forste efter, om der
ikke findes Spor og Tegn til at denne antike Tilstand
snart vil afisses af noget, der mere narmer sig den Evro-
paiste Nutid. Enhver har last om de voldsomt refor-
merende Tsarer og hort Rygter om de dunkelt undergra-
vende revolutionoere Selstaber, begge mcd en formentlig
fritoenkerifl Retning. Der ere saaledes mange, som tro
paa en betydelig Omdannelse i det Russiste Folks Stil-
ling, om end kun de ere faa, som have Naivitet og geo-
grafifl Myndighed nok til at udtale sit Haab om, at „det
snart stal oplsses i smaa demokratiste Nepubliker." En-
hver Ven af det vestlige Evropas Civilisation sporger
derfor mcd berettiget Wngstelst, om den udenlandste In-
fiydelst hidtil har vist nogen sikre Tegn til at den stulde
formaa at rokke Russernes paa kirkelig Grund opforte
Samfundsbygning? Thi at denne staar ien uforsonlig
Strid mcd hvad vi anse for borgerligt Velvare og Frem-
gang kan ikke vare tvivlsomt.

Det kan derfor ikke vare overfiodigt at tilfsje, at jeg
ikke har iagttaget noget Spor til en saadan Invirkning
paa Folket. De reformerende Styrelser have voeldigen
flabt en Evropaifl Har og et Evropaist Statsmastineri.
Men dette staar ikke over men bredved Kirken, som fremde-
les uforstyrret herster paa sit Omraade. Styrelserne have
erkjendt Messen og Helgenbilledet for at vare ligesaa
ypperlige Magtens Redstaber som Bajonetten og Kanonen.
De have derfor ikke blot taalt Kirken, men hadret den,
udrustet den mcd ny Rettigheder til at omvende Kjatlcre,
og afholdt sig fra enhver Foranstaltning som den misbil-
liger, var det end en saa mathematifl-rigtig som Info-
relstn af den Gregorianste Almanak. Styrelsen instr at
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en Tro; som ikke blot larer men insver Folket fra Barns-
ben i alle Ceremoniemes Haandgreb og al Fasternes Streng-
hed, leverer et godt Naaoemne af Soldater, som mcd vil-
lig Lydighed flulle ove Gevarets Tempo og udholde
Feltlivets Savn. Den Religion, som ikke undser sig for
det Offer at den svoermerste Ingling i Ruslands Vinter
styrter sig negen i Floden, har forberedet til den Kriger-
Pligt, der kroever, naar Kommandoen lyder, at storme
en Fastningsmur eller gaa paa en Firkant af Bajonetter
til Tsarens og det hellige Ruslands Wre! Paa denne
Kirke hviler Ruslands Enhed og Magt tryggere end paa
det Petersborgfle Burokrati!

Den Russiste Ungdom deler sig nu i tvenne Lejre.
der vistnok begge anse sig for demokratiste, men dog staa
i et ganste modsat Forhold til Kirken. Tidligst fremstod
den fra Frankrig udgaaende fritankerfle Retning, der i
Begyndelstn bestyttedes af Katharina den anden som Re-
gjerings-Filosofi, men som snart blev Fane for et Revo-
lutions-Parti, arbejdende gjennem Sammenrottelser og hem-
lige Selstaber paa Nuslands voldsomme Omdannelse.
Denne Vevoegelse har visseligen magtigen grebet den lille
Del af Samfundet, som har hsjere Dannelst. Men det
har ogsaa vist sig at den var for Folket, forsaavidt som
det kjendte den, temlig forhadt, ligesom den nu vanligvis
fordommes som nihilistist, Troen paa intet. Ganste an-
derledes er derimod det ny nationale Parti, som ikke vil
forandre Almuen, men tvertom bringe den, som den er,
mcd alle sine nationale Sider og sm barnlige Tro til
Hoeder og Vardighed, eller rettere sagt til Herredommet
over den ovrige svagere Mennestestagt. For dette hov-
modige Parti er naturligvis Seminar-Dannelsen et Fuld-
kommenhedens Ideal til at vedligeholde Ruslands gamle
Seder og fremme den fadrelandste Begejstring. Denne
Undervisning gaar kun ud paa at dyrke Oldsproget og det
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Innenlandste, og har blot Hensyn til Almuens Tarv.
Hvad kan mere forlanges til at vedligeholde alt det Fa-
drelandste übesmittet af udenlandst Forvanflning? Og
hvorfor stulde ikke det Unge Rusland have Tro eller Selv-
forgudelst nok til at inbilde sig, at dette er Vejen ikke
blot til Herredomme over det vantro og vanartede Udland,
men ogsaa til Verdens Frelse og Foradling? Hvorledes kan
en fremadstrabende Ingling bedre vist sit Mennestevard
end ved at vare villig til at blive den rene Podekvist paa
den gamle Civilisations raadne Stamme? Naar Rusland
fryder sig i Herredommets Dromme, kan man i det min-
ste ikke le det ud for at regne fejlagtigt om Staternes
Tal-Storrelstr.

Skulde nogen formene, at disse Vemoerkninger ere
for vidtloftige om et noksom bekjendt Wmne, kan jeg
forsvare mig mcd, at jeg engang har varet Vidne til, at
fiere loerde Lutherste Theologer vare enige i, at „den Gra-
ste Kirkes Tro var dsd." Dersom ikke Vegreberne om
Dod og Liv kunne ombyttes mcd hinanden, viser dette,
at end ikke en tarvelig Belysning af Russiste Forhold
bor vrages, naar vor Ukyndighed er saa tyk.

I Rusland faar endog den, der hidtil har varet mest
uvidende i Kogekonstens Hemligheder og mest sorglss forsm daglige Fode, snart Insigt om dens nationale Vig-
tighed. Han nodes til selv daglig at fsle den. Russer-
nes Madstel kraver altsaa en Skildring, hvis Udferlig-
hed ingenlunde beror paa, at det fortjener det i Norge
bekjendte Tillagsord „fornuftigt." Folkets Tanke er tvertom,
at Spisereglerne ikke stulde udledes enten af loerde eller
vloerde Naturbetragtninger og i det hele ikke af den flro-
belige Menneste-Forstand, men derimod hvile paaKirtens

Fasten. Madstellet.
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urokkelige Grundvold. I Rusland kan man sige, atMad-
stellet er helt igjennem theologist. Kogekonsten er kirkelig.
Maden eller Sulten er hellig. Om end ikke denne Om-
standighed foroger Anretningens Loekkerhed for Udlandin-
gen, tvinger den ham til at erkjende dens jordiste og
himmelste Vigtighed. Denne Del af det rettroende Loere-
begreb gives i Sanhed in mcd Skeer. Der hjoelper
intet Grin eller Vroengen af Munden. Lyd og ad, eller
trods og sult!

Thi overst blandt den Grast-katholfle Tros gode
Gjerninger staar Fasten. Ingen Pligt imod Gud eller
Mermester overholdes übrsdeligere. Den ingriber i Fol-
kets hele Husholdning og Helst-Tilstand i en Udstrakning,
som det er vansteligt for Udloendingen at tanke sig. Der
ere stroengere og mildere Faster. Om de forstes Bestaf-
fenhed har jeg ikke personlig Erfaring. Thi da vi fsrte
Niste mcd os, kunde vi aldrig nsdes til ufrivilligen at
inlagge os den hsjeste Spagelses Fortjeneste. Derimod
faar den Nejsende daglig iagttage de vanlige mildere Fa-
ster. De bestaa iet Forbud, ligesaa übetinget som de
hedenste Sydhavs-Dboeres tabu, imod at nyde Fugles
eller Pattedyrs Kjod, Malk, Mg samt Smsr, Ost. I
det nordlige Rusland har man rig Anledning til at spise
Fifl til sit Brod, endfljont der vistnok i den meste Tid
kun er Adgang til saltet Fist, der ikke sjalden er halv
fordarvet. I det store Inland er derimod Vonden of-
test instranket til at suvle sit Brod mcd Salt og Gron-
sager, isar Kaalarter, som han kan dyrke. Den Grafie
Kirkes Fastedages Antal angaves af nogle til omtrent
det halve af Aarets Dage. Kroyer har heller ikke i Grie-
kenland tunnel faa sikker Vested. Han horte af nogle, at
af Aarets 365 Dage vare kun 135 ikke-Faste (fedeDage);
andre berettede ham, at Grakerne regnede 182 Fastedage
og 115 Helligdage samt at Armenierne git endnu videre,



29

nemlig til 270 Fastedage*). Vist er det, at de nordlige
Russer mcd übrsdelig Samvittighedsfuldhed iagttage to
Fastedage i hver Uge og derhos lange Faster i Forbin-
delse mcd Kirkefesterne. Pirkningen paa Husholdning og
Helse er dog ikke instroenket til disse Dage. Det hele
System har ingivet Befolkningen en almindelig Usmag
eller Fordom mod Kjodspiser. De fleste Almuesmoend
nyde neppe Kjod paanogen af alle Aarets Dage. Ia i
de afsides Trakter, hvor vi fardedes, vare Kjodspiser na-
sten uopnaaelige endog for velhavende Folk, der erkloerede
sm Ringeagt for det hele Fastevasen.

Den eneste Lejlighed, de Infodte gave os til Kjsd-
grydens Fraadseri, eller mcd andre Ord, den eneste Gang
vi kunde faa tjobt Kjod, var ved Imandra-Sjsen, hvor
en Lap betvemmede sig til at salge os et af de Par
Faar, som han ejede. Dets Slagtning gavnede begge
Religioners Vetjendere; thi den rettroende Soelger fik sig
en Pels af Skindet. De i Landet Bosatte maa altsaa
finde sig i den samme nodtvungne Ensformighed af Fist
og Brod Aaret rundt. En Embedsmand i Kola priste sit
Held over at have faat overladt en Hone til et Gjoeste-
bud. Han forsikrede, at i dette paa Vildt rige Land kunde
han ikke faa noget saadant, mcd mindre han selv stjsd
det, hvortil han ikke havde Tid.

Paa Almuens Samvittighedsfuldhed i at holde Fa-
sterne gay den daglige Erfaring Exempler. I dette den
stadige Sommersols Land regnede de Fastedagen fra de
stode op til de atter sov. Dersom altsaa vor Mars om
Natten faldt in saaledes, at vi efter en fed Dags Mid-
nat spiste, tog vore rettroende Tjenere Del i vort Maal-
tid, fordi de endnu ikke havde sovet. Men dersom vi
efter en Fastedags Midnat mcd Uret i Haanden vilde
friste dem til at betragte den fslgende fede Dag som be-

>) Erindringer af K.s Llv. Kbhv. 1870. S. 81.
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gyndt, saa at Smsr kunde vare tilladt til Brodet, sagde
de at det for dem var Synd l^rjeKl.). Ikke engang her
i Ddemarken blandt Hedninger kunde de tillade sig noget
Fortolknings-luz i en saa vigtig Sag.

Vi staa her ligeover for et af de betydningsfuldeste,
uraldste og dog som dagligdagse upaaagtede Forteelser i
vor Sloegts Historie: Spise-Anordningen optaget i den
Hellige Skrift som en af Mennestets vigtigste Saligheds-
midler, Afholdenhed fra baade lagtlivets og Foedriftens
Udbytte gjort til religiss Pligt, saaledes at Kornet er-
kjendes for det heiligste, Agerbruget det reneste. Mange
tanke sig Fasterne som lodifle eller Kristelige Anordnin-
ger, og altsaa som vor Tros Soerkjender. Men det er
allerede bemoerket, at Sydhavets tadu, der ogsaa oftest
var et enten fra Prast eller Konge udgaaet Forbud imod
yndede Nydelser, tilhsrer den aldste Vildhed. Hinduernes
og Wgypternes Afsty imod Hnsdyrenes Kjed tilhsrer det
aldste halvdannede Menneste-Samfund. lapanesernes
Total-Afholdenhed fra Kjodspiser, og fuldkomne Opgiven
afKvagavl er det mest gjennemforte, som vi nu bemarke,
hos nogen af de sterre Nationer. Men Ehinesernes Af-
sty for Melk er en Levning af det samme, ligesom Ma-
homedanernes for Svinets og mange andre saakaldte
urene Dyrs Kjod. Sikkert er det, at hos ethvert af Asiens
baade aldre og nulevende store agerdyrkende Folkestag
findes saadanne Afholdsregler. I Forbindelse hermed
staar der et strengere System af Legems-Spoegelst ved
storre religiose Hojtider eller for Personer, der ville er-
hverve sig sardeles Hellighed: Munker, Eneboere.

Disse Kjsd-Fordomme ere udbredte hos mangfoldige
af de aldste Folkefiag, om de end vist sig i afvigende

idet de hos nogle gaa ud paa at erklare en stor
Del vilde Dyr for urene og altsaa mest ere rettede imod
lagerlivet, hos andre derimod ogsaa omfatte de tamme
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Dyr, og saaledes virte imod at gjore Kvagavlen til Na-
ringsvej. Det maa da vare tlart at de ere udgaaede fra
det tidligste Samfundslivs hedenste Betragtninger. De
ere kun vedligeholdte eller optagne af leder og mange
Kristne i noget afvigende Tillempning.

Den hermed forbundne patriotist-isolerende Inbild-
ning kun at ville spist sammen mcd sine Aandsbcfioegtede
var itte mere udpraget hos Farisaerne paa det Ny Testa-
mentes Tider. end den endnu herster blandt Ruslands
Starovjerer eller blandt Indiens Bramadyrtere. Disse
Fordomme ere mcd blodig Skrift integnede i Historiën.
Deltagerne i Sepoy-Hoerens siste store Oprsr angave jo
som en af sine fornemste Klagepunkter imod sine Engelste
Beherstere, at disse vilde narre dem til at tabe sm Kaste,
eller blive urene, ved at smore Svinefedt paa de Patro-
ner, som Soldaterne stulde vide af, samt ved at give de.n
Sadler forfoerdigede af Svineloeder. Endog om dette
Snak kun var et Paastud ved Siden af vigtigere Klage-
maal, viser det Spise-Anordningens Hellighed. Uagtet
Mahomedamismen. som udgaat fra et Hyrdefolk, ikke
kunde oplage Kvagavlens Frembringelser blandt sine For-
domme, er den lige streng mcd Hensyn til Svinet og
de mange andre urene Dyr. En af Islams Setter (Shia
i Iran, Vest-Persien) har ogsaa mcd Hensyn til at isolere
sig fra anderledes troende aldeles det Farisaiste og Sta-
rovjerfle System. En ganste ny Stildring af Persernes
Afsondring findes i I_a I'ur^uie par I^l. Milin^en ?ar.B
1868, S. 180:

„Da Persernes Overtro og Fanatisme leder dem til
at anse alle andre Folkefiag som vantroende og urene, er
enhver Beroring mcd en vantro Sunnit, Kristen, lode
udtryfkelig forbuden den rettroende Perser. En rig eller
fattig Perser vilde tro sig besmittet, dersom han hendelses-
vis havde havt den Ulykke at betjene sig af et Glas,
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hvoraf en Person c,f en forstjellig Religion eller Sekt
havde druttet. Glas, Thetoj, Piber haves ide Persiste
Huse enkom for at bruges af Gjaster af en anden Be«
kjendelse; de Kjoerler, som ere amnede for de sanne Tro-
ende, holdes omhyggelig borte fra al Besmittelse. Lige-
som hos Israeliterne er det dem forbudt at spise Kjod,
Brod eller enhver anden Fsde, som ikke har varet tilla-
vet af Folk af deres Tro. — Paa Grund heraf have de
oprettet paa hele Vejen fra sm Groenst igjennem Tyrkiet
indtil Trapezunt Herberger, Vutiker o. f. v. efter sine Sed-
vaner og til sit Brug, saa at de virkelig ikke tilhandle
sig Fodemidler og Madvarer uden hos Persiste Kjobmoend,
som have nedsat sig langs Vejen og tvart over en stor
Del af Lille-Asien."

Vambery's Skildring af de gamle Ilddyrkeres lig-
nende udvortes Renhed beviser at disse Shia-Sektens
Fordomme maa vare inkomne i Mohamedamismen fra
Landets aldre Veboere. De ere altsaa en ikke udfiettet
Levning af Zoroasters Lare. Det er rimeligt at saa al-
mindelige Stilte ikke kunne vare opkomne, forplantede og
vedligeholdte intil denne Dag uden at de have en for-
nuftig Grund, i det minste saavidt at deres Vedbliven
kan forsvares og taales. Det er sansynligt, at saa for-
holder det sig ogsaa mcd Fast<>vasenet i Asiens hede,
agerdvrkende Lande. Her kan maaste sparsom dyrifl Fsde
vare et Middel til Sundhedens Vevarelse; idetminste
anbefales saadant Afhold imod de hede Egnes Cholera-
artede Sygdomme. Ligesaa rimeligt er det at den tyran-
niste Afholdenhed kan have havt sm Tid, da den var et
nsdvendigt Opdragelstsmiddel for Nationerne. Det tvang
nemlig de Vilde og Varbarerne til at blive Agerdyrkere.
Saaledes har Fastevastnet ogsaa lange bidraget til Ud-
bredelse af Russist Nationalitet og Samfundsliv. Enhver
Hyrde- eller lagerstamme i Riget, som har ladet sig ned-
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dyppe i den Graste Kirkes Font, nodes til enten at blive
Agerdyrker eller Fister, under Straf af evig Fordsm-
melse.

Men ligesaa vist er det, at naar Civilisationen har
udviklet sm bedrsvelige Ledsager Fattigdommen, er det en
af de stadeligste og orkesloseste Love at forbyde Almuen
den Naring, som for det meste bliver den for dyr og
altsaa aldrig kan misbruges. Og nu i det tolde korn-
lsse Lapland? Efter de Lagers Mening, mcd hvilke jeg
talede, baade Russer og Finner, er Fasten i Nordens
Klimat en saa naturstridig Daarstab, at dens Fordoerve-
lighed til at frembringe Sygdom og tidlig Dsd er aaben-
bar. Dedeligheden blandt Bern flildredes som uhyre.
Skrofter angaves at vare den hyppigste Aarsag, ganste
som paa Ny-Zealand, hvor denne Sygdom, fremkaldt ved
fiet Ernaring, af Thomson regnes blandt Aarsagerne til
at Maori-Stammen dor ud. Forbudet mod Moelk (isar
forenet mcd umaadelig Brandevinsdrik) maa naturligvis
isar ramme Barnealderen som Forgiftelse. let Land-
stad, hvis Befolkning er saa liden. at man i en Hast kan
overstue enhver Landsby, blive endog den Nejsendes per-
sonlige Erfaringer mindre tilfoeldige og itte ganste vardi-
lese. Det gjorde saaledes et stoerkt Intryk paa mig, at
jeg ikke tog in i noget rettroende Hus, hvor jeg traf
mere end et eller to Bern. Et Par Gange bode jeg
hos unge og dog bsrnlsst Wgtefolk. Det dannede en
moerkelig Modsatning til de Skarer af legende Bern, der
belivede enhver Gaard efterat Finlands Granse var pas-
seret. Et Par Gange saa jeg ogsaa i Lapland Bsrn.
som ved liaeintiz; vare blevne starkt pukkelryggcde. De
Voxne vare dog snarere udmarkede ved hoj, rank Vaxt
end forkrodlede. Det str altsaa ud til, at den Russiste
Almues Opfostring ligesom den Spartanste enten frem-
bringer Styrke eller Dod.
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Vort uundgaaelige Kvaksalveri frembod et besynder
ligt Exempel paa Sygestel endog blandt de mere velha-
vende. Engang klagede en Borgerhustru over at hennes
Barnebarn led af start Diarrhe. Vi gay henne da en
Draabe Opium til det. Den folgende Morgen priste
hun Loegemidlet, men forlangte mere. Vetantclig angaa-
ende Folgerne af min Uvidenhed, git jeg in for at se
til vor Patiënt. Til min Forundring fandt jeg nu Dren-
gen, trybende i bare Stjorten paa en Matte. Jeg bad
dem strax loegge ham i Seng, men hverken ved jeg om de
fulgte mit Raad, eller om den Lille tvertom blev bragt til
den evige Hvile. Thi da vi rejste, var han endnu syg.
En anden Scène af Moder-Dmhed var mere Malende
Ved engang at gaa ned til Tuloma trode jeg at se en
Vaflerfle flylle Klader. Men et eller andet Kny eller
svagt Skrig bragte mig til at kaste et noermere Blik paa
Arbejdet, hvorved jeg saa at det var en Gut, som hun
efter en Arm og Fod drog frem og tilbage i Elven lig
en Loerredsfille. Gid han voxe op til at blive en valdig
Hvalros- eller Isbjorn-lager!

Men ogsaa disse Ruslands virkelig djarve og kraf-
tige Ishavs-Somand have sm snigende Dodsfiende, nem-
lig Skjorbugen, som bliver mere ondartet, om den ikke
fremkaldes, af den evindelige Nydelse af saltet Fifl. Dens
Harjen stal vare forfoerdelig, isar under Fiflerierne.
Forsvrigt er det vist en Vildfarelst, naar nogen Vest-
Evropaer tror, at den Russiste Bonde spiser raa Fist.
At spise Spegemad er vanligt hos os Normand og blandt
Finnerne, som nyde en Moengde saltet Lax eller Sild
uden Kogning. Russerne derimod saa jeg altid koge sm
Rejstmad, der uforanderlig bestod af salt Torst og Brod.
Til Kogningen brugtes Sovand, naar det var at faa.
Det blev til en Art Fistesuppe derved, at Breder lMjed,
tykke, daarlig stegte Kager) lagdes op i det kogende Fiste«
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saad intil det begyndte at oplsses. Den hele Ret, som
blev drukke, eller mcd Skeer spist til Fisten, maa altsaa
have varet meget salt. Nejsende foretage denne Kogning
ved de store Baal, som de paa Kysten ligesaa let kan faa
istand af den uendelig Moengde Driv-Ved, der ligger
langs Stranden, som i det inre Land af Urstogens
Overflod. Hjemme i den simpleste Hytte haves derimod
en petßii, petßilica^). en voeldig Bagerovn, som paa en-
gang tjener til at stege Brsdet og ophede Gryden, lige-
som den ogsaa til en uhyre Grad varmer Nummer. Der-
som Huset kun har et Beboelstskot, eller dersom pet^'en
staar inne i en Voeg. for at den kan varme bckvemlig
fiere Varelser, bliver Varmegraden om Sommeren for
den Fremmede uudholdelig. Og dog er pet^'en tillige
Familiens Sovested. Da jeg engang paa en Gaard paa
Karelstranden maatte om Natten forlade mit Sovernm,
fordi det var bleven for hedt af en lille instikkende Ende
af petsii'en, og da Vinduet ikke kunde aabnes, fandt jeg
i Hoved-Varelset dets Veboere ligge paa Hylder rundt
Ovnen, altsaa i en meget startere Hede. Dersom nogen
bliver fortjolct, anuendes ikke altid Badstuens fngtige
Varme. En Borgerinne af vort Betjendtstab instrankedcsm Knr til at lagge sig paa petsen for at torstegeS.
Jeg tror hun kom sig.
*) Dette Ords crgt-Slavonisie Oprlndelse kan neppe bestrides, da

det staar i ncermeste Forblndelse mcd en Rcekke andre, som
betyde at dage, stege. Mere tvivlsomt ter det verre, hvorfra
Naboerne have faaet Navnet og Opsindelsen af N. Pejs, Sv
Spis, Spisel, Finsi patBl>.B. Den murede Ovn er en forholds.
vis ny Opfindelse, og de Skandinavisie Ord, som begynde mcd
?, antages at veere af fremmed Oprlndelse. Sundt anftrer i
Folkevennen tode Aarg. 1861, at de Norste og Svensie Ord
komme af det barbarij. - latinste z>iBaliB, ft. zxckle, pnöl, holl.
Z)iB6l, P686, P668. Men ogsaa i dette Tilfcrlde maa Betydnin^
gen verre den samme, nemlig Bagerovn, da pillis utvivlsonU
kommer af pistar, Vager.
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Det var om Somren jeg saaledes fik se lidt af
pelzens Brug. Men om Vinteren, naar Forstjellen
mellem Stue-Heden og Luftens Kulde vel belober sig til
henved 100" O.? Hertil kommer den stoerte Forfljel
mellem Ruslands ejendomlige, stundom Afrikanste Som-
merhede, og dets isnende Vinter. Folket soger ikke ved
Konst at formilde disse Naturens voldsomme Afvexlinger.
men fojer kun til Nderligheder Opfindelse.
Den Russiste Almuesmand ifsrer sig nemlig om Vinte-
ren tykt Pelsvark, medens han i Somrens ofte meget jure
Vlast kun gaar kladt i tyndt Larred, ja de barbenede
Vsrn ofte kun i saa hullede Skjorter, at de ere nar No-
genhed. Det er let hertil at finde noget tilsvarende i de
mere udmarkede Russers Tilbsjlighed til Iderligheder
paa det politiste og religiost Felt. De have jo frembragt
ledende Mand ligesaavel for de yderligste nihilististe og
socialististe Synsmaader som for den übojligste Rettroen-
hed og Absolutisme. Men da jeg for Lagen udtalte min
Beundring over de Varme-Overgange, som hans Lands-
moend kunde underkaste sig, var hans Svar, „at den men-
nestelige Natur ikke lange kan udholde saadant ustrasset.
Kun faa blive meget gamle."

At det Russiste Levesat, som ikke er afpasset efter
Naturen, men efter Religionen, er fordoerveligt i Norden
fremgaar tydeligst af, at Sibirien har en stillestaaende
Befolkning, uagtet det i Aarhundreder har modtaget en
start Invandring, baade den tvungne — Forvisningen —

og den frivillige til Guldvasterierne og til Landets andre
übenyttede Natur-Rigdomme. Disse Aarsager burde be-
virke Amerikanfle Fremstridt i Befolkning. Men Erfa-
ring har godtgjort, at den samme Samfundsorden, der
er saa stoerk til at underkaste sig Lande og Nationer, ikke
formaar at udnytte Erbvervelserne. Rusland forstaar ikke
af sm Storbed at udvikle den inre Kraft, som andre
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Nutidens fremadflridende Folkefiag. Idetminste i det
yderste Norden synesRussefolket at dele de Asiatifle Rigers
Lod, der snart komme til en Hsjde, som de siden ikke
formaa at overstige eller endog beholde. Nusserne over-
fore sine oegte sydlandste Seder endog til det yderste Nor-
den. Der viser sig da en faafoeng Kamp imod Naturen,
hvori det gaar mcd Mennestesamfundet ligesom mcd Troeer,
der udbrede sig udenfor sit naturlige Hjem. Paa disse
Vaztlighedens Granser visne de i Toppen, idet de for-
gjaves kjampe imod den kolde Storm. Trods deres
tnudrede stoerte Stammer ere de lave Krsblinger, sygnende
hen i lang Afstand fra hinanden.

Den Russiste Fasteloere minder uviltaarligt om den
Regel, Voiney opstiller for en Neligionslares Sanhed, at
den overall paa Kloden stal kunne anvendes. Han lader
da Muhamedaneren fremstille sit Bvd, at den Troende i
Ramadan-Maaneden ikke stal spist fra Solens Opgang
til dens Nedgang. Samojeden bemarker hertil, at Rama-
dan i hans Land stundom vilde introeffe paa en Tid, da
Solen aldrig gaar ned, og at Gud ikke kunde ville vefale,
at alt Folket stulde ds af Sult. Den Russist-Samoje-
diste Koloni paa Den Kolgujev har praktifl, mcd den
samme geografiste Logik, gjendrevet den Graste Kirkes
Lare, idet de fastende Kristne dode og de kjsdadende Hed-
ninger levede mcd fuld Helse.

Disse strenge Forbud imod yndede Nydelser frem-
kalde stlvfslgelig en Ratte af Forssg paa at staffe den
flrsbelige Menneflenatur Erstatning paa andre Veje. I
Syden ransages Planteriget efter spiselige eller velsma-
gende Urter. Den Russiste Bondes Havedyrtning er be-

romt i de Egne, hvor Melonen, Arbusen og Agurten
ville gro. Insamlingen af spiselige Sopper er en Folte-
stit, der ogsaa tjener til at staffe Ugens ensformige Spi-
stseddel nogen Forandring. Det er denne Russernes ved
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Religionen paatvungne Benyttelse af Skogens vilde Frem-
bringelser, som Naturkyndige hidtil mcd lidet Held have
forsogt at loere de Svenste og Norste Lutherancr. Til
ingen af disse mere sydlandste Lakkerheder saa jeg Spo
i Nordens Vildmarker. Den oegte Russers Yndlingskost
Bi_tßlii (Kaalsuppe) er umulig der.

Derimod var det let at se, at hos de velhavende
eller ved festlige Lejligheder sparedes hverken Konst eller
Arbejde, for at bode paa Fodemidlernes oprindelige Svag-
hed. Det Russiste Madstel bliver derved ganste modsat
det Engelste. Den Engelste Husfader sparer ikke, idet
han inkjsber de ypperligste Madvarer, men han lader dem
tilberede paa det simpleste Vis, saaledes at en stor Del
Kjekken-Arbejde spares, og Husets Tjenerhold kan vare
det minst mulige. I det Russiste Hus hos en simpel
Borgermand mylrer det derimod af Tjenestepiger. ketsen
braser uophorligt mcd Kogning og Stegning. En Gjoeste-
bnds-Vevartning bestaar af en Utallighed af postejagtige
eller bagvarklignende Netter, hvis Vedsmmelse og Be-
strivelst gaar langt over baade min Smag og min For-
stand.

Den fremmede Gjoest marter nok, at han ikke spiser
Kjod, enten et oerligt Stykke eller insmuglet. Men om
der ikke er Malk, Smsr eller Wg mcd, som uformoerkt
berover den Nydende Afholdenhedens Salighed? Hvo
tor afgjsre et saadant Inkvisitions-Sporsmaal, at sige.
naar Varten erklarer sig for „religies indifferent?" Der-
imod kan man vist i det langste stole paa den Russiste
Borgers og Almuesmands religisst Wrlighed. Han kry-
drer vist ikke sine Loekrerier uden mcd Olje, enten af
Planter eller af Fist.

Forovrigt er der en Omstoendighed, som gjor For-
vezlingerne meget lette mellem Smsr og Olje af enten
Oliver eller vel hyppigere Rapsfro eller Hampfro. Alle
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spiselige Slags Oljer saavel af Dyr- som Planteriget
have hos Russerne den samme Venavnelst ma8lo*). Emo-
iet, som for Tydelighed heder n.a8.0 Korov^e (Ko-Olje).
er ikke udvundet ved kold Kjarning, men udsmeltet mcd
Ild. Det er altsaa lig det Fedt, som svommer over en
norst Flsdegrod. Dette inaß.o er derfor usmageligt til
at smore paa Brod, og anvendes vel mest til at bages
in i Brod og Postejer. Tilberedelstsmaaden maa vare
opkommen i et hedt Land og har ogsaa en oervoerdig Asi-
atist Wlde. Det er det allerede i Veda-Sanstrit som Offer
prisede giirita, nyere Indist som Engelste Ordbs-
ger oversatte elaritied dutter og Lassen adßeKlartsß dut-
ter. Ikke desmindre have Nutidens Nusser loert at satte
stor Pris ogsaa paa det paa Vesterlandst Vis kjarnede
Smor, hvilket navnligen udgjsr en af Finlands vigtigste
Udfsrstlsartikler til Petersborg.

En vanligere og mindre ustadelig Trost for Faste-
dagenes Savn er vel Umaadelighcd paa Kjoddagene.
Vore Folk vare Vidner til den besynderlige Fraadsen i
Malk, hvormed Fruentimmer den fede Dag bsdede paa
den andens Magerhed. Nydelsen starke Drikke intil
den vanvittigste Overdrivelst er noksom stildret af mange
Nejstnde. Der findes naturligvis ogsaa dem, der gjerne
inbilde sig, at de ved Fastens Lidclstr have erhvervet sig
en Fortjcneste-Konto mcd Vor Herre, saaledes at de have
Ret til paa den at afkvitte Skjsdesynder fra et andet
Felt. Man forstaar saaledes at efter en Dag af bran-
dende Gudsfrygt kan fslge en Aften af Drik intil Bevidst-
loshed. Det er Hudibras's bersmte Regel

*) Denne Ordform synes ogsaa at have cervcrrdige Slcegtforbin-
delser. -V.i.8.0 er oprindeligvis d. s. s. 11.3.2 (Salve), hvoraf
inl>,-.aiivi (salvet), der i Vetydning saavelsom Lyd svarer til
Hebr. in6Blil-ldi og ni681.._i,1_.1-, ogsaa, iftlge Sophus Bugge,
til Sansir. inrl--iB-i, smsre.
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I'o eompound tor tne BinB, vou are indined to,

Det Russiste Folts Smag for The maa vel ogsaa
i sm store Udbredelst tilflrives Faste-Systemet. Endog i
Laplands fattige Landsbyer var YPperlig The at faa.
Men denne menlsse Drit forudsoetter jo Malt eller Flsde,
som er forbuden? Ingenlunde! Der er en Nussist Op-
findelse tBiia^ 2 iimonom (The mcd Citron), som forsoner
Religionen mcd Fin-Smagen. At jeg i Kola fit et Dl-
glas saadan The var moerteligt, fordi Citronen var kom-
men mcd Posten fra Petersborg og vaaren af Mermester
Snest Mile.

Lv damninZ tiioB6, vou iiave no mmd to.

Det er naturligvis ikke en Kjatter givet at danne
sig et Begreb om denne Driks fulde Lifiighed, naar den
krydres mcd troende Haab om hinsidig Lsn for den fromme
Lydighed mod Kirkens Bud. Han formaar kun at udtale
sm Tatnemlighed i den Ertloering, at han aldrig har
gjort nogen Erfaring, som var mere flittet til at forsone
ham mcd den Graste Dogmatik end et saadant Glas The,
frembudet mcd venlig Nussifl Gjastfrihed.

I Forhold til Udlandinger ytre disse vidtlsftige
Spistregler naturligvis en meget isolerende Infiydelse.
Den simple Rus tan ikke forlade sit Land uden at over-
trade Religionens hellige Vud. Han omgaas derfor ikke
anderledes troende uden Modbydelighed. Han udvandrer
derfor aldrig og rejser sjoelden til Udlandet. Den for-
nemmere rejser gjerne, men hvis han ikke forlader sit
Land som vantroende, kommer han dog oftest hjem uden
nogen Tro.

Det tager langere Tid at loere et Folks huslige Liv
at tjende end jeg tilbragte i Rusland. Men det fsrste

Det Kus Me Sorgersamfund.
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Djekast overbeviser dog en Normand om at han befinder
sig ligesom i en anden Verden, og at Seder og Toenke-
maade ere ganste andre end i vort Hjem.

Hvad der kraftigst udprager sig hos Russerne er
Fallesflabets, Statens, Menighedens Storhed og Magt, i
Modsatning hvortil den Enkelte bliver übetydelig og af-
hangig, om ikke ustl. Det Stavoniste Samfund adstiller
sig herved flarpt fra det Germaniste, der opstiller Borge-
rens Frihed som det hsjeste Gode, og hvor Individets
Egennytte ofte satter de almene Interesstr i Skyggen.
I det store ostlige Rige er Statens Overhsibed ikke blot
synlig i Tsarens Almagt og i hans valdige Hovedstad og
Har. Den fremtrader endog i Laplands Drkener paa
Rigets Udkanter. Man mindes overalt Udtrykket „af
Kloen kjendes Loven," om det end stundom kan synes at
den lille Klo, som den Rejstnde allene faar Lejlighed til
at betragte, kan vare behaftet mcd Skavanker og Syg-
domme, der vilde gjore den langtfra frygtelig, dersom man
tanker sig den adstilt fra Kjampekroppen.

Det forste Bevis paa denne Samfundsaand er Rus-
sens bestandige Boen sammen i store Masser. Nor-
ges enbslte Gaarde paa Landet (d. e. beboede af en
Familie) ere ganste utjendte hos det store sstlige Folk.
I de frugtbarere Strog af Riget noevnes Landsbyer paa
fiere tustn Beboere. I Lapland havde Kolas narmeste
Granne imod Syd Kandalaks 390 Invaanere og den
sstlige Ponoj 173. Den siste, der er en af de minste,
er tillige et Bevis paa at Russerne ogsaa have formaaet
at bibringe Lapperne den samme Smag. Thi kun 21
af Ponoj's Beboere angives at vare Russer.

At denne Saregenhed staar i noje Forbindelse mcd
alle Invaanernes selstabelige Sedvaner og Glader bemar-
ter den Rejstnde strax. Udenfor Kola var en stor Slette,
der efter at vare bersvet sm oprindelige Troevaxt og uden



42

til Erstatning at modtage Dyrkning, snarest mindede om
en Asiatist Sandsteppe. Her samledes hver Hejtidsaften
alle Byens Piger og de unge Mand, som vare hjemme
fra Fistel. Alle vore iforte sm hsjeste Pynt. lenternes Haar
i nedhangende Fletter var ombundet mcd et Torkloede.
Herved stilte de sig fra de gifte Hustruer, som bare en
Silkehue, hvis Pul er rigt broderet mcd Guldtraad.
Halsen er prydet mcd Rader af Perler eller Krystaller.
Det brogede, mest hojrsde Skjort eller Kjole («arakan)
er altid opbaftet lige under Armhullerne ligesom hos
vore Halling-lenter. Denne Rationa.-Dragt er uagtct
dens Vanstabelse den almindeligste blandt alle Stander.
En vest-Evropoeist Kladsel er et ganste enestaaende Vid-
under, der kun saaes hos et Par inflyttede Damer.

Til den offentlige Dans opstillede stg Pigerne i en
lang Rad, den ene bag den anden. Gutterne ien lig-
nende Rakke. Under Afsyngelsen af en ensformig Sang
bevagede de sig nu imod hinanden, saaledes at naar de
noermede sig, intager den forste den sistes Plads, under
forstjcllige Svingninger mcd en nasten soldatifl Nsjagtig-
hed og Stivhed. Dette Kokctteri fortsattes hele den lyse
Sommernat, blandet naturligvis mcd Boldspil, Spog,
Samtale og Bevartning eller Fuldstab. Samme selsta-
belige Munterhed viser sig ogsaa paa Arbejdet, hvor t. Ex.
de Roendes Sang ofte lyder smukt.

Men Fallesstabet angaar vigtigere Ting end Leg og
Spog. Landsbyen ejer, eller har som Helhed Vrugen af
sm lord. Saaledes angives Kola at have 4,374 Desja-
tiner, hvoraf nasten Halvparten Skog. Den nyere De-
sjatina udgjor omtrent 10 Maal eller omtrent det samme
som en franst Hektare. Den aldre, som vel her menes,
var 12 Maal. Det er af Russiste Beretninger bekjendt.
at en saadan Bymark forvaltes som et Fallesstab, eller
fordeles efter en Art komunististe Grundsoetninger imellem
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alle Husfoedre. Der var heller ikke nogetsteds at se et
Gjarde eller Markesten imellem noget, der saa ud som
soerstilt Ejendom. Alligevel fandtes opryddede Hsstaatter
omkring Laplands Landsbyer og Kornagre begyndte at
vist sig paa Karelstranden. Men Etorrelsen af det Land.
der af Tsaren eller Godsejeren er inrommet Bonderne,
er natnrligvis meget forstjellig. Efter Kolas nuhavende
Folkemoengde udgjsr det henved 100 Maal for hvert
Menneste. Men Tshubinsti, som i "lru^v
3tat.Bt. li.olnit6ta. Hn. 2 S. 72, 75 bercgner alle Ka-
reler i Guvernementet til 16,703 Mn., angiver deres
lorder kun til 11,269 Desjatiner, altsaa mindre end 10
Maal for hver. Derimod ejer Karclstrandens Kredsstad.
Kemj, til 1,750 Invaanere 28,987 Desjatiner, deraf
15,680 D. Skog.

I disse Rigets nordvestligeEgne var der hverken Adel
eller Godsejere og altsaa heller ingen Bonder, som vare
enstilt Mands Livegne. Landboerne kaldtes Kronbonder,
og Tsaren ansaas for at eje baade deres lord og deres
Personer. Det siste kom stundom til en bedrsvelig An-
vendelse, naar t. Ex. Katharina den anden bortstjoenkede
store Krongodser mcd deres Dyrkere til Eje for nogen
stjrrig General eller nogen tvetydig Gunstling. Det for-
ste stal, efter hvad der blev mig berettet, vare kommen
til en ligeledes meget haard Virksomhed nu. Vondernes
Frigivelse bestaar nemlig ikke blot i at de herefter som
fri Folk ere loste fra alt Stavnsbaand og al Hoveri-
Pligt. De maa ogsaa for en bestemt Pris kjobe sine
lordlodder til Selv-Ejendom hos Godsejeren, altsaa her
i Norden hos Staten. Det stal rigtignok vare Paa 30
Aars Afbetaling. Men Forordningen sagdes dog at vare
modtagen af Kronbsnderne som en ganste upaaregnet Ud-
redsel, eller en trykkende Gjoeld for deres Efterkommere.
Beretteren om dette Forhold ytrede endnu sterre Misnsje
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over det Tab, der havde rammel ham selv som Ejer af
et Gods i Mellem-Rusland, hvilket efter Frigivelsen ikke
inbragte andet end Tab, saalange han ikke selv kunde
bebo det.

Naar saadanne Itringer af Utilfredshed udtaltes
sammen mcd Dadel over Trykketvangen og Tidningernes
hypplge Indragelse, uden at Sudstribenten fik sine for-
studsvis udlagte Penge igjen, vare de vel flikkede til at
gjore en Udlanding paapasstlig, for ikke at udsatte sig for
en Politi-Spions Underfundighed. Maaste vidnede det
dog om Hjartets Mening at de samme Mand stoltelig
sammenlignede sit Borgerstab i det store Rige mcd Kjede-
ligheden af at vare bosat i en Norst By. Jeg trooe at
kunne anfsre til Forsvar for mit ringe Land, at t. Ex.
Vadss havde Post en Gang om Ugen og snart vilde faa
Telegraf, hviiket dog maatte gjsre Kjedsomheden noget
mindre end i Kola mcd sm Maanedspost.

lagttagelserne om politiste Stemninger maatte blive
meget tarvelige for Rejstnde, hvem den simpleste For-
sigtighed tilsagde aldrig at deltage i en Samtale, hvis
Hensigt maaste kun var at staffe Politiet en Aarsag til
at kuune stanst Rejsens Fortsattelse. Den Folelse, som
jeg hyppigst horte at give sig Luft angaaende udenlandfle
Forholde. var vistnok en ikke überettiget Harme over Eng-
lands Mordbranderier i Krim-Krigen. Idet man omtalte
det i 1867 netop stedfundne Salg af Koloniën Alasta
i Amerika, tilfsjedes som en Retfardiggjsrelst for Ri-
gcts Forminstelst, at Afstaaelsen aldrig vilde fundet
Sted, dersom det ikke havde varet for at foroge Ameri-
kanernes Evne til at bekjoempe de Engelste. Desuden
davde Rusland samtidigen vundet uendelig mere i Land-
omraade, formedelst Erobringen af det rige og betydelige
Turkestan.

Medens denne stolte Folelse af Foedrelandets Magt
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ofte ytrede sig hos Russerne, hortes nu lidet til den Be-
undring for det Udenlandste, som Mange gjerne tilloegge
dem, enten paa Grund af Peter den Stores voldsomme
Evropoeisering eller formedelst Tonen i Petersborg. Jeg
fandt ikke engang Vekroeftelse paa den saa priste Sprog-
kyndighed. Trods deres livlige Forbindelst mcd Norge.
forstode endog de Russer, som lange havde drevet ssart
der, kun nogle faa Ord af det berygtet-barbariste Russt-
Norst. Grunden er simpelthen den at ingen voxen Mand,
i hvor smidige end hans Tale-Organer kunne vare, for-
maar at lare et fremmed Sprog tilgavns uden Undervis-
ning. Men ingen ung Russer havde nogensinde gaat i
Norst Skole, hvorimod de Norste Handelsmand i Fin-
marken, som besidde gode Russiste Sprog-Kunstaber.
have erhvervet sig dem ved Undervisning af ordentlige
Sprogloerere.

I det nordlige Rusland ere de storre Evropoeiste
Tungemaal ligesaa ukjendte baade blandt Embedsmoend
og Handlende. En af dem, hvis Fader var Tyst, talede
rigtignok dette Sprog, men han havde dog, endstjont som
han sagde, kun i Navnet antaget den Graste Tro, fordi
den var hans Moders. En anden, hvis Farfader var
Tyst, maatte derimod, uagtet sm Opdragelse i. Petersborg,
for nogenledes at udtrykke sig paa Tyst, hvert Djeblik ty
til min Lomme-Ordbog.

Men netop denne frodigt blomstrende National-
Stolthed vil herefter tvinge enhver, som vil omgaas dem.
til at lare deres Sprog, og udbrede det blandt Rigets
mindre talrige Folkefiag. Naar Russerne bosoette sig
blandt disse, antage ogsaa deres folksomme Kolonier straz
en samholdig Overlegenhed imod de mere adspredte Urbe-
boere, som sikrer dem Helredommet.
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Tuloma.
Denne betydelige Flod, der ved Kola forencr sig mcd

Ishavet, ligner i Beliggenhed, Retning og Langde vor
Alten. Vi vilde undersoge, om dens Dal ikke havde en
ligesaa moerkelig nordist Skjonhed som den Norste Elvs.

Den 10de Juli var en stille Solstins-Dag da vi
forlode Kola i en Baad, som paa Rusfist Bygnings-
maade var dels sammenstaat mcd Tra-Plugger og tildels
sammensyet mcd Vidjer. Til Rorsfolk havde vi to kraf-
tige Finner, af hvilke den ene havde boet i Kola i 4 Aar,
den anden var der paa en Fisterejse. Stjsnt Vandet
strax ved Byen er ferstt, ligner dog Elven i Bredde en
Fjord. Der er ogsaa Overensstemmelse mcd Havet den,
at det hsje Tidvand virter minst 8 Verst opad Elven.
I Ebben blive derfor vidstratte Sandgrunde torre. I
Adertanten begransts de af en Marbatte af store Stene
til at modtage Vslgefiaget. Snart delte Elven sig imel-
lem en Mangfoldighed af lave Holmcr mcd proegtig Gras-
vaxt. De javnt straanende Lier viste i al sm Vildhed
ogsaa Urstogens Frooighed i Vaarens fristeste Grsnt.
Den bestod af Birt, Rogn (Rsn), Asp, Salje og Older; men
isar Furu og Gran, tjendelige i Afstand ved sm dobbelte
Hojde imod Lovflogen. Da jeg havde hort at der var
Tvivl blandt de Naturtyndige, om den i Rusfist Lapland
meget hyppige og i Norst Finmarken paa enkelt Sted
vozende Gran er den Norste eller en Sibirist Afart, lagde
jeg Marke til at Baret paa disse ved Tuloma var lidt
kroget og Konglerne kanste lidt mindre. Jeg er naturlig-
vis ganste uvidende om hvorvidt dette kan vare vigtige
Arts-Skilnader, der ikke kunne forklares af Kulden. Men
hvad jeg har set er Granens uafbrudte Udbredelst i ufor-
styrret Urffog ligefra Tulomas Bredder gjennem hele Lap-
lands Inland til det Hvide Hav, og derfra ligesaa ustanstt
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over og gjennem Finland intil den Botniste Bugt, hvor
den i broderlig Forening stsder sammen mcd den Evenste
Gran, der dog visstlig ogsaa er Norst. Jeg er ovcrbevist
om at Djet ikke paa hele denne Vidde stal kunne opspore en
eneste Udsigt, hvor det ikke stsder paa baade en og Tustner
af Graner. Hvor stulde da Gransen vare imellem det
Stomste og det Evropoeiste Tra? Langs den Norste
Kyst er der en übyre Strakning uden Graner fra Nam-
dalen til Patsjok (Pasvik-Elv). Ad denne Vej har da
Granen vist ikke udbredt sig. Men des naturligere er
dens ostlige Forplantelsesvej, ikke fra Sibiriens Tundraer
over det Hvide Hav, men fra Finland og Svenst Lapmark.

At den Finmarkste Gran stulde vare invandret fra
Sibirien er vist en ligesaa stor naturhistorist Vidunderlig-
hed som nogle Oldgranfleres Gisning, at det Norste Folk
stulde vare invandret nordfra. Begge Meninger gjen-
drives af Geografien, idet vi se de anforte Plantearters
og Folkestammers Kontinuitet eller samlede Optraden.

Derimod traf jeg siden i det Inre af Lapland ved
Imandra hyppigen en Gran, som ganste moerteligt afveg
fra den sedvanlige, men som dog vist heller ikke var no-
gen soeregen Afart. Det var hoje slanke Traer, hvis
Grene, istedetfor at gaa opad eller ret ud, hang kroget
nedad og derved kom til at ligge toet intil Stammen.
Det hele Tra kom derved til at se ud som en naturlig
gron Majstang. Ofte toge fiige Traer, som stode enkelt-
vis midt in imellem sine mere vanlige Brsdre, sig saa
pragtigt ud, at man maatte onste at have dem i et Lyst-
anloeg eller Park. Formodentlig var deres saregne Form
kun en Pirkning af Sneens Tyngde om Vinteren, der
bojede de spade Kviste eller gay dem et soagt Knak, der
dog ikke fladede deres Fristhed.

Da vi gik opad en af Tulomas Ekog-Lier, befandtes
den kun at bestaa af en Ur af starpe Stene, sparsomt
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overdoekkede mcd Mos. men saa rigt stjult af de toet-
staaende Traer, at sjoelden nogen Klippevag eller Fjald-
hammer viste sig fra Elven. Den Sten. som kom tilsyne,
var meget glimmerholdig. Dens Forvitring dannede El-
vens Sandbanker og Maler.

Vaxtligheden saavel af Traer, som af Gras paa
Kolaboernes Engstaatter var yppig nok og tiltagende opad
imod Syd. Vejret var sydlandfl. Lusten imellem 20^" O.
og 16z° 0., Vandets Varme O. Men Stilheden
og Ddsligheden var uhyggelig. Nasten aldrig saaes en
Fugl eller et Menneste. Endelig efter at have passtret
et Par startere Strsmninger kom vi 20 Verst (2 Norste
Mile) fra Kola til et for os uovervindeligt Stryk, hvor El-
ven stummede imellem Klipper, men endda havde en Bredde
af 150 Alen. Her traf vi den ene af de to mennestelige
Boliger ved Elven. Vegge disse vare clendige Hytter af
lidt Tommer men mest Torv, hvori Lazefistere havde mid-
lertidigt Ophold. I den ene laa tre Russer og fem Lap-
per. Forfljellen imellem dem bestod hovedsagelig den at
de forste vare taalelig kladte, de siste lasede og havde
derhos iblandt sig, som det sorgeligste National-Marke, en
sturvet Gut. Men ikke mindre modbydelig er den Til-
stand af Dorsthed, hvori et saadant Kompani (vanligvis
kuns af Mandfolk) hensover Tiden, mens allene en som
Vagt passer Fangsten. Efter deres Sigende var Udbyt-
tet heller ikke stort mere end et Par Laxer om Dagen.
Alligevel er Laxefistet en Hovedsag for alle Laplands
Russer. Vor Vartinne i Kola havde paa en Nat faat
i sine Garn 21 Pud (Vog) Lax og plejede aarlig at salge
i Arkhangelst for 600 Rubel. At Lappernes Fortjeneste
var lidcn viste sig altfor tydeligt. Modsatningen imellem
en saadan Fattigdommen bortdosende Fister og Rensdyr-
hyrden, som maa springe om i Skog og Tundra mcd sm
rige Hjord, er stor nok. Men naar Russerne regne den
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Forvandling sta Hyrder til Fistere, som de have istand-
bragt, til Fremstridt i Kultur og Velvare, turde Dommens
Rigtighed vare ganste tvivlsom. Deres Praster inrsm-
mede tvertom, at deres Folkemoengde under denne Civili-
sation tog af. De tilstode dog at Armod ogsaa var
Russtrnes Lod, som i Laplands Landsbyer ved det
Hvide Hav forssmte Kvagavlen og gjorde Fifleri til sm
eneste Livsbergning.

Naar vi paa denne Tur kom til et soerdeles smukt
Landstad, kunde jeg ikke undlade at sperge vore Roere,
hvorfor da ingen heller vilde bo her end i Kola. Sva-
ret var, at det slet ikke gik an formedelst det Tyveri,
hvorfor en saadan Eneboer vilde vare udsat.

Det er klart at Russer ifolge sit Folkelynne og sm
Religion aldrig vilde bosatte sig enten i Tulomas Dal
eller ved Imandra, for at drive enten Lappist Rensdyravl
eller Finst Boflaps-Skjststl. At de Russiste Lapper af
sit Forfald nu stulde vare istand til at have sig til at-
ter at blive et dygtigt Hyrdefolk, er vist ikke toenke-
ligt. Om Finner ville nedsoette sig der? Den Russiste
Styrelst har inbudet til en saadanKolonisation. For den
Rejstnde synes baade Tuloma og Imandra-Egnen langt
mere inbydende end den inknebne Ura-Dal, hvori den
hidtil eneste Finste Nybygd er anlagt. Men om Nusserne
nogensinde ville inromme Finlandingerne saamegen
Selvstyrelse og religios Taalsomhed, at de ville forsege
at anlagge en lutherst Nybygd i det rettroende Land, er
saare tvivlsomt. At Finnerne stulle i den Grad aflagge
sit Stivsind eller rettere sm oedle Uafhangighedsaand, at
de underordnede sig Russtrnes Stel er heller ikke meget
troligt. Stede det, vilde de jo ogsaa tabe de Egenstaber
af Kraft og Forstandighed, som nu jatte dem istand til
at vinde Livsophold i Nord-Finland og Norfl Finmar-
ken. De i Kola bosatte Finloendingers Klager over
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SMnet af Lutherfl Gudstjeneste vidnede ikke om Tilfreds-
hed mcd at bo blandt Russer.

Modsatningen mellem Vadsos og Kolas Omegn viser
tydeligst begge Folkefiags ganste forfijellige Evne til at
danne Nybygder. I Kola var der saagodtsom intet at
se til Havestel, uagtet enkelte Forsog havde bevist at fiere
Havevaxter trivedes. Paa Vadss havde de Finste og
Norste Beboere for tre Uger siden begyndt at dyrke sine
ingjardede Haver og Lekker, endstjont de maatte staffe
Sneen vak ved at stro Muld paa den.

Men at lorden ogsaa i Nussist Lapland er rig nok,
og Klimatet heller ikke er ugunstigt for Dyrkning, frem-
gaar tydeligt af den Forvandling i Urtevaxten, der af
sig selv opstaar omkring enhver beboet Hytte, formedelst
Virkningen af det udkastede gjodende Affald. Uden at
Beboerne toenke derftaa, og om de end ikke drage sig det
til Nytte, fremvoxer der altid et pent, gront Groesteppe.
Omkring Fiflerhyttcrne ved Tuloma stode ogsaa Ribsbu-
fler og Aakerbar (rudu3 aretiouB) mcd sine stjonne rode
Blomster, som en Opmuntring til Havedyrkning.

Det Stryk, der stansede vor Baadfart, er ikke vold-
somt nok til at hindre Laxens Opgang. Man sagde at
den endnu fortsatter sm Vandring 60 Verst lige til den
store Not-sjo, hvorfra Tuloma flyder. Her er en storre
Lapbygd (194 Inv.) mcd et Vedehus. Langere Vest
noermere Enare er Songela eller Synjel (Norfl Sonder-
gjald) mcd 129 Inb. Naar dertil kommer de Russiste

Kyst-Laftper ved Patsjoki 105, Pejsen 73 og Motka (el.
Bomeni) 52, har jeg noevnt alle dem, der af Prasten i
Kola opgaves for os imellem denne By og Norges samt
Finlands Granst.

Tilbage til Kola gik Farten langt rastere end opad,
fordi den udfaldende Ebbe forogede den moegtige Vand-
masses Stromning.
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Nejsen over Oandryggen.
Efterat vi havde set os tilbsrligen matte paa Kola,

ankom omsider Posten fra Kandalaks, og kort efter en
Forstbetjent fra Kemj paa Embedsrejse. Af deres Styds-
tarle erfarede vi, at Vejen gjennem Lapland nu var far-
bar: Sjserne isfri og Moradserne torre. Det siste havde
vi selv prsvet paa langere Spaserture.

Det gjaldt altsaa nu at traffe for vor Afrejst et
Djeblik, da Vejen var ledig for andre Rejse-Selstaber.
Thi for en Karavane som vor er det ligesaa nsdvendigt
at have Vejen for sig allene som for et lernbanetroen.
Sammenstod af tvennc Rejsefslger ere vel ikke saa farlige
som af Lokomotiver. Men de stanst dog Fremkomsten.
Der er nemlig hverken Skydsfolk paa Vejen eller Baade
.paa Insjoerne til mere end et Fslge. Dersom vi msdte
noget saadant, kunde vi vide at det var en Embedsmand,
for hvis Forbirejse vi altsaa maatte give Plads, ved at
bic fiere Dage midt i Ddemarken.

Vort Rejsestlstab var ogsaa talrigt nok og dets Udrust-
ning ingen enkel Smaasag. Friis og jeg havde fra Norge
medbragt Hoetta som Tolk i jLaftpist og Finst, samt Dahl,
der talede ganste flydende Russtst. Derhos havde vi i Kola
hyret to Tjenere, hvilke vi ogsaa stulde staffe Kost. De vare
begge Finner, til hvilke vi kunde have mest Tillit. Friis
havde lejet en Lutherst Finlanding fra Kusamo Sogn.
som var glad ved at kunne fortjene noget ved at rejst
hjem mcd os efter sm Fistetur. Jeg havde faat fat i
Klementi, fsdt paa Karelstranden og altsaa rettroende.
Han var dog ikke nogen fanatist Starovjer. For 20
Aar siden havde han ledsaget Norste og Russiste Office-
7er paa en Granserydning, hvis Omstandigheder omtrent
maatte vare lig dem, der forestode os. Han havde ellers
mest opholdt sig blandt Russer i Knjazha og Kola, saa
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at han talte deres Sprog bedre end andre Kareler. Mcl-^
lem hans Finst og Finlandingens eller Hattas var der
nok ganste ringe Forstjel. Han var syg ien Fod efter
et langvarigt Skjorbugs-Anfald. Alligevel viste det sig
siden paa Nessen, at han bar sm Byrde eller rode sm
Aare mcd Taalmod og Kraft. Men hvad der var endnu
bedre, han viste sig altid tro, redelig og forstandig. Sm
Religion var han oprigtigen hengiven.

Foruden disse sire Tjenere maatte vi hos Styds-
stafferen i Kola leje fire Lapper, saa at vi i Alt fit 8
Mand. Vor Oppatning var dog saa tung. at de knapt
orkede den, endstjent vi intet medtoge, som nogenlunde
kunde nndvares, og uagtet vi havde inrettet det hele efter
Engelste Turisters knaphoendigste og sparsomste Monster,
samt efter Friis's mangeaarige Erfaringer fra Fjaldtnre.

Men ui maatte vare belavede paa i en 14 Dages
Tid at vare uden Forsyning i Ddemarten. Vi medtoge
derfor:

a) Levnetsmidlcr for fez Mand. At staffe en Pro-
viant, som itte tager Stade ved nvorrcn Behandling, ikke
intager for stor Plads og tillige er narsom, er saavidt
vansteligt, at jeg tror det tan undstyldes om jeg anforer
vort Valg. som vi aldrig fit Aarsag til at angre:

Brod af den Sort, som alle Finner i Norge, Lap-
land og Finland bruge. De kalde det leipa mcd et oeld-
gammelt Ord, der gjenfindes i det Rus. Kliheb, det
Norste lejv og det Eng. laaf. Det Finste Brod ligner
mest det Svenste Knoekbrod i Haardhed og Tyktelse. Da
det tillige stemmer i disse Egenstaber overens mcd det
Stotste Havrebrod (oat meal-oake). er jeg tilbojlig til at
tro, at det ogsaa har havt storre Lighed mcd vore For-
foedres. end det nu i Norge brugelige Fladbrsd. Vist er
det at for Land «Rejstnde er Knoetbrsd ligesaa hensigts-
massigt som Fladbred er aldeles urimcligt.
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Spegetjsd af Ren eller Faar. Ved gunstige Lejlig-
heder kogte Hoetta deraf en Suppe, der var saa velsma-
gende, at neppe nogen til dens Lappiste Recept kunde fristes
til at foje andet Kryderi end maaste Kayenne.

Chotolade, der er lige styrtende, hvad enten den
tygges paa Marsen, eller koges mcd Vand, eller, under
<ivilistrede Forholde, mcd Malt.

Liebigs Kjod-Extrakt, hvoraf en Ven iKristiania havde
fljanket os en rig Forsyning. om hvis gode Virtninger
det aldrig faldt os in at nare de Tvivl, som vi siden
have set fremsatte.

o) Adflillige Instrumenter, navnligen et Fotografi-
Apparat, hvormed det lykkedes Prof. Friis at tage en
Ratte Skisser, af hvilke Kristiania Universitets Ethno-
grafiste Museum har erhvervet sig et Exemplar.

d) To Telte efter Model af Franstmoendenes i Algier.

6) lagt- og Fiste-Nedstaber, mcd hvis Brug jeg var
uhelbredelig uvidende. Vi havde dog gjort sikker Regning
pna at Friis og Hattas Dygtighed stulde staffe os en
velkommen Forsyning fra Skog og Sjs. Denne Drem
blev dog i den Grad til Skuffelst, at denne Del af Op-
pakningen blev den minst nyttige. Hverken Laz eller
Drret, hvoraf man kunde se at der var nok i Vandet,
vilde i denne Tid bide paa Fistekrog. Dette stal vare
deres Vane, saaloenge Elvene gaa mcd Flomvand, og dette
var netop nu Tilfaldet, formedelst den i dette strenge Aar
forsinkede Sne-Smeltning. Den, der spejdede efter Fugle,
Harer eller andre Dyr, kunde blot undres over baade
Sjoers og Skogers livlost Stilhed. Og dog vrimler
Landet af baade sine egne Dyr og sydligere Trakters
Troekfugle. Men Fuglene laa i denne Tid forsigtig stjulte
paa sine Reder, saa at de undgik den Gjennemrejstndes
Efterstrabelser. At dette var den sanne Aarsag til Fug-
lenes Fravoer saa jeg tydelig, da jeg senere Paa Aaret
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gjennemrejste Karelstranden og Finland, hvis Sjoer over-
all belivedes ved Flotte af Vand-Fugle mcd deres Unger.
Jeg lod mig nu dog noje mcd at gloedes ved Synet.

I Lapland var lagtens og Fisteriets Udbytte saa
ringe, at det knapt kunde forslaat til et tarveligt Maaltid
for os alle Og dog vilde det netop her varet mest vel-
komment. Thi de faa Lapper, vi i det inre Land traf
paa, havde saa godt som ingen Mad at salge. Tvertom
klagede de fieste over selv at lide Mangel paa Brod.
For et Nejststlstab, som paa denne Aarstid gjennemvan-
drede Lapland, vilde der aabenbar vare al rimelig Udstgt
til at sulte ihjal, dersom det itte fsrte Niste mcd.'

f) Der blev altsaa ganste ruige Plads til Kloeder.
Mangelen paa Ombytte erstattcdes nogenledes ved de ud-
segte Sagcrs Styrke. Jeg fuldforte saaledes Vandringen
mcd et i Kristiania forfoerdiget Par Turiststo. der holdt
sig saa godt, at lerusalems Skomager ikke vilde havt
Ekam af dem.

e) Nogle lette Kogekar af Jarnblik.

Al denne Oppakning var indstnttet i vandtatte Sakke
af male. Sejldug og afpasstt til Byrder paa narved
2 Pud for hver Mand. Men da Marsen forst var be-
gyndt, fortsattes den mcd de Russtste Tjeneres stnmme
Lydighed og Udholdenhed. Lange kan dog ikke et saa-
dant Arbejde vedvare, uden at Vyrden maa tages af den
modige Nyg og Mandstabet maa soette sig ned til et
Hvil (Rast). Denne Omstandighed oplystr Grunden til
at det uhyre Rusland har faat et saa kort Maal for
Afstande som stn verßta, der er omtrent lig et Franst
Kilometer (1 v. - 1,0668..i1.) og altsaa narved Norst
eller Svenst Mil. Naar den gamle Norste Rast var
sterre i ligesom den nuvarende Fjaldmil, som dog ogsaa
') Samlinger t. Norst Sprog og Hist. 5 V. S. 180.
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er meget kortere end vor nuvarende Post-Mil, kommer
det troligvis af. at man i Norge brugte at foerdes mcd
Hest, som man ikke gay Rast for efter et Par Timers
Anstrangelse. Sveriges og Norges lange Mile have
desuden ogsaa sm Oprindelse i Ssrejstrne, der inddeltes
i vika Bjavar (Ugesjos), hvilke ogsaa af Hensyn til Lan-
dingspladserne maalte blive lange Mellemrum: fra Nas
til Nas, som det endnu heder langs Kysten.

Den Vej, som vi saaledes rnstede stulde tilbageloegge,
gaar fra Kola til Kandalaks, den innerste Vil af det
Hvide Hav. Den Norst-Svenste Halvos bersmte Vand-
stil Kjslen bsjer langst imod Nord i Hestesto-Form ost-
lig ned til Finland under Navn af Landryggen (Uaan-
-BsiKa), fordi den ogsaa her er et Vandfiil mellem Dster-
seen og det Hvide Hav. Men dette Finste Vandstil ud-
stnder naturligvis ogsaa en Gren in i den Laplandfle
Halve, stillende imellem de Vasdrag, der gaa til Ishavet
og dem til det Hvide Hav. Imellem denne Finste og Lap-
landfle Landryg gaar det naturlige Pas, som vi stulde
gjennemrejst. En stor Del af det er opfyldt af en Ratte
Sjser: de nordlige henhsrende til Kolas, de sydlige til
Imandras Vasdrag. Denne naturlige Forbindelst imel-
lem de to Have vilde i et befolket Land vare omdannet
mcd ringe Arbejd til en herlig Vej af Chausst eller
Dampbaads-Fart. Endog i Lapland er det ikke blot den
bedste, men den eneste for et storre Selstab tilgjangelige
Vej over Landet.

Den 16de Juli Kl. 11 F. M. afgit vort Tog fra
Kola, og antom 17 Timer derefter til den forste Station
Kitsa. Ferst git Vejen fra Kola 3 Verst tillands i fiere
Terrasser opad en Aas af lidt over 300 Fods Hsjde,
som endnu paa sm Top var bevoxet mcd svagere Barstog.
Derefter stege vi ned i Kolas Dal. Denne Elv gaar
nemlig under Aasen i en saa trang Klost, at Vejen ikke
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kan folge den. Der hvor vi kom ned til Kola-Elven
dannede den en smal Sjo eller et udvidct Elvefar (Stil-
voetning) 5 Verst lang. Ved hver Ende af denne Farled
laa et Par Baade af den for omtalte Urtidens Bygnings-
maade, men saa tanoagtig smaa, at vort Mandstab og
Toj neppe kunde rummes i begge. Efter endt Fart
lode vi Bandene ligge i den anden Vas-Ende. Et Nejse-
selstab, der kom efter os, maatte altsaa vente intil vor
Skyds havde paa Tilbagevejen bragt Baaden atter paa
sm Plads. Thi langs Sjeen ansaas det i Regelen for
at vare ufarbart. Stundom, men vistnok sjalden, vare
vel dens Strande altfor bratte for en^Norst Fjaldvandrer.
Men at Urstogen her ikke var ryddet var en tilstroettelig
Hindring. Og hvorfor stulde Lappen da bryde Vej?
Han har jo Sjeen til at ro paa om Somren og til at
kjsre Pulken over om Vinteren. Er ingen af Delene
muligt, maa den Rejstnde vente ligesom et Vogntog, naar
lernbanen er i ustand, eller naar den er optaget af et
andet Tog. Efter denne Baadfart kom atter en 18
Versts Mars langs den fosstnde ufarbare Elv. Et saa-
dant Landvejstytte imellem to Sjoer kaldcs af Nusserne
taibai (et Ord, som de have optaget af det Finste taipale,
ligesom R. tundra sden stoglose Fjalmark^l er fra Fin-
nernes tunturi). Det svarer naturligvis til hvad man i
Nordamerika talder portaZs (Barested). Mcd saadanne
Afvezlinger af Taipale og Sjo gaar det uafladelig de
omtr. 200 Verst fra Kola til Kandalats. Denne stadige
Stiften af Vefordring sinter naturligvis Rejstn betyde-
ligt. Men den letter dens Vesvarligheder og opmuntrer
Sindet. Det siste er ganste tjoerkomment. Thi Landsta-
bet er ofte ganste ensformigt og trist. Man gaar nemlig
i hele denne lange Strakning gjennem et uafbrudt Hav
af Urflog (Gran og Furu), der mangesteds kun stjanker
Udsigt til de noermeste Traer. Thi Bjergdannelsen frem-
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byder ikke meget af hsje Tinder eller forrevet Fjald. Des-
uden undgaar Vejen naturligvis at bestige de hsieste Aastr.
Men Vejen? Io dersom lordbunden er tor, enten fordi
den bestaar af Fjoeldbund eller, hvad oftere hender, af
lost ved Frosten sondersftroengte Klippestytter, hvorunder
Vandet finder Aflob, da er Fremkomsten istandbragt blot
ved at de Traer, som vilde stanst Vandreren, ere bort-
huggede. eller efterhaanden brandte formedelst de Rejsen-
des hyppige Baal. Det var vel en saadan brudt og
siden ved Fodtrin smaaningom dannet Sti, som vore
Forfoedre oprindeligvis kaldte draut. Kommer man den-
mod til de saa hyppige Myrstroekninger, maatte mere Omhu
anvendes, for at man ikke stulde synke ned. Der er da
lagt, hvad Russerne kalde moßtv (Broer) og som mcd et
nordifl Ord kunde benavnes Btrat, thi de nedhuggede
Traer ere lagte paa langs og tvoert over Sumpen,
saa at man kan balancere fra Stok til Stok taalelig
tsrstoet, isar dersom Forfadrene have varet saa omhygge-
lige at talje Stotterne flade. Denne saaledes istandbragte
draut og Btrat, der gjennemfljarer hele Lapland og Karel-
stranden, og som jeg fulgte indtil Finlands Granse, vid-
ner naturligvis om gammel Samfoersel og en oeldre Slagts
Omtanke. Men desvarre beviste dens nnvarende Til-
stand altfor tydeligt de Nulevendcs Forssmmelst eller Til-
bagegang. En meget stor Del af Btratens Slokker vare
raadne, og neppe nogetsteds saaes Tegn til at ny vare
lagte ned. Ofte var et Tra bloest ned, saa at det laa
tvoert over drauten mcd sine Grene. Dersom man nu
kunde stroeve over dem, stede det. Men hvis Skogens
faldne Jatte var saa moegtig, at han ikke tillod denne
Dristighed, havde ingen hugget Grenene af eller Stammen
vak. En ny draut var af sig selv dannet, idet man
maatte gaa rundt omkring Troeet. Jeg spurgte vore Folk
om nogen vidste hvad Tid denne Straat var anlagt.
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Svaret var, at ingen kunde mindes det, da det varßorok
Aar siden. Dette Tal betyder baade 40 og en übestemt
lang Tid. Aarsagen er, at medens alle andre Russiste
Tal ere nationale og forstaaelige Sammensoetninger, er
BoroK det Graste ts^arakonta, som er inkommet i Spro-
get gjennem Religionens 40 Dages Faste.

Dog havde ogsaa denne af Mennestet nasten ursrte
Natur sm Skjsnhed eller Interesse. Det er noget übe-
strivelig nyt at se Urstogen saa tyk af levende og om-
styrtede dode Traer, at man kun mcd Dxen eller krybende
i Omveje kan troenge in i den. Allene Skogbrand har
sommesteds varet istand til at forstyrre dens Herlighed.
Stundom fsrer dog Brauten op paa en Hsjde, hvorfra
man kan overstue det grsnne Hav. Saalangt Djet naar,
ser det da Tratoftpe, fortonende sig som Grasstraa, men
delgende sig i magtige Formcr efter de af Floder dannede
og gjennembrudte Dalstrsg. Fra deslige Udsigter kunde
man ojne i lang Frastand Tulomas, Kolas og Tiriberkas
samt Lovsjsens dybereliggende Dale, lig frooigere Skog-
baand, om man end ikke ofte kunde flimte selve Elvene.
Des hyppigcre oplivede i Sollystt blaat glitrende Sjoer
og Kjarn denne grsnne Tra-Mart.

Endelig Kl. 4 Morgen stanscde vor Fort i Kitsa
Station, hvortil Skydsen var forhylet. Det havde varet
os umuligt i Kola at erfare hvad den lovlige Stydsbe-
taling var for en enstilt Rejstnde. Regjeringen betaler
nemlig Skydsstafferen, for at Embedsmandene flulle have
fri Befordring, saaat de sagde at de kun Plejede at give
Lapperne Drittepenge. Vort Kejserlige Pas (podoro^ii-
naja) burde naturligvis ikke misbruges saa übestedent.
Fra Kola havde vi betalt Skydsstafferen 1 Nubel 15 Kop.
for hver Mand til Kitsa. Han havde deraf givet dem
90 Kop. og altsaa bcholdt 1 Rubel. Vi havde paa Vej-
ens Rastpladser fljanket dem The eller Liebigs Extrakt
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og gay dem nu 2 Rubel atpaa. Det staffede os megen
Tak og for Eftertiden den stsrstc Villighed til at stydst.
Vi brugte siden enten at akkordere om Betalingen, eller
dersom Lapperne, som oftere var Tilfaldet, bade os selv
bestemme den, betalte vi efter Forholdet imellem Kola og
Kitsa, en Afgjorclst som, endstjont den forckom mig lav,
altid langt syntes at overstige de Skydsendes Forventninger.

Paa Stationen Kitsa (Lap. Kjedi.) bestaar Hotellet
af en lordhytte, hvori der var ganste knapt Rum for
4 Skydslapper samt en Kjoerring og et Barn, foruden ll-
den og Hunde. Her tilbragte de Somren mcd at siste,
sove og stydst. Deres 3id (Vinter-Landsby) laa en halv
Mils Vej derfra. Inom den gaar ogsaa Vintervejen,
paa hvilken de stydst mcd Nener. Sommer-Stationen
laa derimod ved Kola-Elv i en Dald, gjennemstrsmmet
af den ikke lille, fossende Bi-Elv, Kitsa.'

At finde Plads i Hotellet for 6 Mand var altsaa
umuligt. Men vi oftfioge vore Telte, hvori vi trygt ud-
hvilede under en maaste Afrikanst Storm af Torden,
Lynild og Dsregn.

Den 18de Juli Kl. 4 E. M. forlode vi Kitsa, og
rejste derefter den hele lyse men tildels taagede Nat intil
den noeste Station. Denne Dagmars var ligesaa afvex-
lende som den forrige, men Sjoerne ere langere og videre.
Disse: Murd-sjo, Pul-sjo og Kola-sjo gjennemstrsmmes
alle af Kola-Vasdraget, der har sit Udspring fra den siste.
Naar vi i vore strobelige Farkoster roede langs disse
Vandspejl. havde vi en videre Udsigt, der ofte ogsaa var
smuk. Voextligheden langs Vasdrag er altid frodigst,
isar nu da Sjoerne vare fyldte til Randen af Vaarens
Flomvand. Traerne ludede stg da ud over Vandet, eller
ligesom voxede i det.

Da disse Vandspejl ligge omtrent paa Toppen af
det brede Pas, der adfliller Ishavet fra Hvide-Havet,
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havde vi Udsigt til de Bjerge, som begranse Passet, nem-
lig i Vest den Fortsattelst af vor foedrelandfle Ven Kjs-
len, som gaar til Finland under Navnet Uaan-86.Ka
Ekjsnt den ikke har Ord for paa disse Dst-Kanter
at have meget tilbage af sm Vesterlandste Storhed, forto-
nede den sig dog i Urstog-Havet ganste pragtigt mcd
sine hvide Renlav-Marker og endnu hvidere Snepletter.
Af Lapperne kaldes den her doadx oajve, af Russerne
olenaja begge Benavnelser betydende Renfjoeld.
Ogsaa imod Dst, altsaa inne paa den Laftlandfle Halvo.
vare Fjoeldene anstlige og antage isar langere i Syd,
idet de infatte Imandra imod Dst, under Navnet Umbtik,
en betydelig Hojde.

Ved disse Sjser afbrsdes ogsaa Ensformigheden hist
og her af en Gamme, hvori en Lap kunde sege Ly under
Sommerfistet. Rigtignok havde vi ingen Tid til at be-
soge nogen af dem. Maaste vare heller ikke mange af
dem endnu beboede.

Men hvad der isar gjor Farten paa Sjoerne beha-
gelig er at man der nyder en nasten fuldstandig Frihed
for Myggenes Landeplage. som Laplands hede Sommer
har tilfalles mcd den tropifle, uden dog til Vederlag at
kunne byde Wgyptens Sydfrugter og Honning. ja ikke
engang Kjodgryder eller Malk. Myggens Übarmhjertig-
hed forbitrer dog her den menlsseste Nydelst af Naturen.
Seger man Ly imod Solheden under et styggefuldt Tra,
er dette ogsaa 10,000 Mygs Yndlingsoftholdssted. Der-
som man efter en regnig Dag vil fryde sig i Solflinnet,
ere ogsaa 100,000 Myg vognede til nyt Liv og kroeve
en blodig Frokost. Dersom man udmattet af en lang
Mars vil hvile, minde 100 Stik Vandreren om at den
medigste Fremadilen er en mindre Lidelst. Vlotter den
Rejstnde sm Haand, for t. Ex. i et hurtigt Djeblik at
nedstrive Barometer- og Thermometer-lagttagelstr, styrte
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hobetals Myg over den hanflelsst Haand. Bogens Til-
lukkelst knuser et Par af dem, saa at deres Blod bliver
et ligesaa vangt Vidnesbyrd om Vejret som de integnede
Varmegrader. Dertil er Myggen aldeles uafhoengig og for-
domsfri imod alle det hellige Ruslands Faster. Enhver
Dag er for den en Slagtedag, en Bloddag.

Dens uimodstaalige Angreb gjoelde ogsaa ligesom i
Afrika l^et^e-Fluens alt levende. Ethvert hojere Dyr
forfslges mcd et Rastri, hvorfor det maa fiygte. Hun-
denes übestyttede Dren bides blodige af Mygstik. Renen
tyr til Sokantens barste Vlast, eller op til de kolde
Fjaldtoppes Snepletter. Paa Karelstranden, hvor Kor
og Faar stjstes mcd Omhu, optander man Baal for dem,
og de ty in i den tytte Rog intil de svides. Thi kun
det, som for de startere Dyr er nasten uudholdeligt, dri-
ver de svagere Myg dort. Start Rog, start Vind,
start Solhede, starkt Regn bestier for Myg. Skabnin-
gens faa Magtige lare at foretratte enhver saadan Ulempe
for Gcmenstabet mcd de svage Millioner. Men kraftige
maa alle disse Myg^Skramfier vare. Soger man Ly
for Vinden bag en Sten, soge Myggene ogsaa didhen og
begynde sit Maaltid.

Deres Evne til at opdage Nifter eller uordentlig
Ufuldstandighed i Sler og Hanster vidner om fin lagt-
tagelst. Dersom t. Ex. Slsret har kloebet sig fast til det
svedige Dre, bore Snest Snabler igjennem Slsret. Der-
imod er det Overdrivelse, at de stulle kunne stitte igjen-
nem Hanster eller Moeder. Men det hender naturligvis
altfor ofte paa en Fjoeldvandring, at Bedakningen faar en
Slidets Skavank, hvorom Myggen strax gjsr den smerte-
fuldeste Paamindelst. At stole paa Tobaksrog er Nog.
Jeg har vistnok ikke provet Virkningerne af et helt politi-
serende Tobakskollegium, men jeg kan bevidne, at den En-
keltes Forsog paa mcd Nikotin at forgifte Lusten for
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Myggene, uden at gjsre det for sig selv, ere ganste faa-
foenge.

Til Forsvar for de Lappiste Myg maa dog anferes,
at deres Virksomheds-Tid kun varer nogle faa Uger af
den hedeste Sommer. I Midten af August forsvinde de
mcd et. De fremkom ogsaa ligesom ved et Trylleri.
Langere varer heller ikke deres Liv som fiyvende Dyr.
Jeg stulde ogsaa tro, at disse Myg have en svagere Gift
end de sydligere. Stittets Efterveer, Ophovning og Svie.
ere ikke betydelige. Men mens de udtappe den ikke ringe
Moengde Blod, marker man dem saameget desbedre.

Lappernes Forsvarsmiddel imod Myggene bestaar i en
Bust af Birkelsv. Men uagtet de uafiadelig maa fiaa sig
mcd den i Ansigtet, bliver det dog ofte bidt.

Alligevel have Lappernes Insekt-Plager dette tilfoel-
les mcd Arabernes, at de fiyvende Fiender ikke ere de eneste.
I Pelsvoerket trives en Har af Infanteri-Masser, hvis
Harjinger den gunstige Laser forhaabentlig kan forestille
sig uden narmere Paavisning.

Den noeste Stations Lapfle Navn UaBe-Bid, saavel-som det Rus. NaB6.Bkoi' poZoBt, udledes af Castrsn (se
fvran S. 2) af Landryggens Finste Navn. I alle Fald
stemmer denne Udledelse fuldkommen mcd Stedets Belig-
genhed ganste tat ved Passtts Hojdepunkt. Det er en
lordgamme ved Kola-sje, ganste lig hm Lappernes i
Kitsa. Men deres Kultur var forsaavidt sterre, som de
ejede 3—4 Faar. I hele det inre Lapland imellem Kola
og Kandalaks findes derimod ingen Ko. Endnu moerke-
ligere end Moelk-Mangelen er i dette Hyrdelivets Land,
var det ikke at finde en forfristende kold Drik Vand.
Naar Thermometret i Luftens Skygge viste ligetil 23" 0.,
var det klare Vand i Sjeer og Elve 15" til 12" O. De
ere nemlig saa grunde, at de let ophedes. Vi toge ogsaa
en Svsmmctur i Kola-sjs.
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Der var lidenGrund til at forlange Opholdet paa Masel-
sta,saa at vi den 19de Juli Kl. 10Aften atter opbrsde Teltene
og tiltraadte vor Fard paa Kola-sjs i tre Baade. Vi pas-
strede gjennem Holmer og forbi Nas og Viker i Mangde,
saa at Sjsen maa have en interessant Forgrening, der na-
turligvis aldrig har varet undersogt eller antegnet paa
Kart. Den ligger ogsaa omtrent paa Toppen af dette
Pas imellem Ishavet og det Hvide Hav. Thi fra Kola-
sjs er der kun en Versts Tajpale til Pieris-sjs, der har
Udlsb i Imandra og derfra til Kandalaks. Denne egent-
lige Kam steg ganste svagt op fra Kola og gik lidt brat-
tere ned til Pieris. Ifslge mit Aneroid-Barometer, sam-
menlignet mcd samtidige lagttagelser i Uleaborg og Hapa-
randa, er Hojden af dette Ejdets Toppunkt af Prof. Mohn
ansat til 552 Paristr-Fod eller 179 Meter. Imellem
Pieris og Imandra er den fslgende Tajpale paa 4 Verst
ogsaa dels flad dels markelig nedgaaende. Ved Antom-
sten til den store Sjs ventede vi altsaa at spore en an-
selig Forandring paa Varometret. Men det viste ganste
samme Stilling, som oppe paa Toppen. Fsrst da begge
Instrumenterne vare sammenlignede og fremstillede samme
Besynderlighed, trsstedes jeg imod Frygten for at Instru-
mentet havde taget Skade. Et Uvejr mcd Negn og Tor-
den, som strax efter brsd lsst, forklarede snart Sagen.
Imidlertid fik jeg i de sez Dage, vi tilbragte ved Iman>
dra, Anledning til en Natte af Obstrvationer, hvorefter
Sjsens Hsjde formodentlig er ganste nar hvad Mohn
derefter beregner, nemlig 471 Par. Fod eller 153 Meter
over Havspejlet.

Det kan neppe vare tvivlsomt, at det hele Ejd, som
vi passerede mellem Kola og Kandalaks, bestaar af den
Ekandinaviste Bjergmassts haardeste Klipper. Aldrig saa
vi Ler i Flodstngene eller ved Sjsstrandene. Det lest
lordsmon bestod kun af Sand, som hist og ber var
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oplagt i mindre Moer. Men denne Bergart danner dog
sjoelden saadanne glatte Fjaldvagge eller bratte Stup,
som gjsre Norge saa malerifl. Elementernes Krafter —

Sommerheden og Vinterkulden — synes i Lapland at
have virket saa voeldigt, at de fleste Klipper ere i Mn
sendersprangte til sammenhobet Stenras. Heraf forklarer
jeg to andre Afvigelstr mellem Norge og Lapland. Hver-

ken i det siste Land eller paa Karelstranden saa jeg nogen-
sinde hvad vi i Norge vilde kalde en Fos og hsrte heller
ingen saadan bestrive. Alt hvad Russen kalder poro^v
og Finnen KosKi maatte af Normand kun kaldes stum-
mende Stryk. hvor Elven gaar langs et Skraaplan eller
imellem store Stene. Lodret Fald er der aldrig. Det er
derfor at den Svensttalende Finlanding saa ofte kan berette
om at hans Landsmoend gaa i Baad nedad, eller stage
sig opad forßar. De ere Stryk (rapidß). Den derimod,
som har gaat nedad et Norst Vandfald, kommer neppe
tilbage for at fortoelle om sm Bedrift.

En anden Saregenhed ved Lapland og Karelstran-
den er, at jeg heller aldrig saa en liden Vat risle henad
Marken. Man maa oftere gaa over en storre eller mindre
Elv. og ofte msder man en af de tuBen sjöar. Men
dersom man en enkelt Gang marstrer en Mils Vej over
en Tajpale, uden at traffe paanogen saadan sterre Vand-
samling, kan Vandreren vare vis paa, at hans Dje heller
ikke vil kunne udspejde nogen besteden Bak eller Kilde til
Lastelse. Jeg formodel, at alt Vand strax synker ned i
lorden imellem Stenraset, og baner sig der nnderjordiste
Drainagtige Veje, intil det samles til en saa stor Elv at
den maa bryde frem. Forat en liden Vak stal kunne
flyde ovenpaa Jordstorpen, maa denne vel enten bestaa af
Ler eller af en Stenart, der er haard nok til at kunne
holde Vandet.

Den stste Del af Vejen ned til Imandra frembsd
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vare Norste Bergarter i sine smutteste Bestanddele: store
Stytter af hvid Kvarts og ligesaa stinnende Glimmer
(Kraaksslv). Som bekjendt findes Glimmer i de stsrste
Masser paa Karelstranden, hvor den engang blev berg-
massigen udvundet, for at anvendes til Vindver lig Glas.

Her i Laplands Midtpunkt er Troevaxten endnu
frodig. Ved Imandras Nordende maalte jeg en omval-
let Furu, hvis Stub holdt 1 Alen og 18^Tomme i Om-
treds. Men hverken herfra eller i de uhyre Skog-Vidder
sydover til Kandalaks bliver en eneste Stok udfort. Ur-
flogen lever uforstyrret, intil den dor en naturlig Dod
ligesom for Aartustner siden.

Denne Sjo, hvis Russiste Navn er saa velklingende,
kaldes af Lapper mcd det betydningsfulde (d. e.
Havet^), troligvis samme Ord, hvormed de store Avan-
sjoer i Laftmarken betegnes). Den fremtroeder ogsaa paa
et Evropa-Kart som en af vor Verdensparts anseligste
Inlandshave, omtrent lig Venern og meget storre end
nogen Norsteller Schweizerfl Insjo. Thi det er sikkert
at dens Langde, der strakker sig nasten ret fra Nord til
Syd, udgjor mere end en Bredegrad. Dens Flade-
Inhold er derimod übekjendt, fordi dens Udstrakning til
Siderne er det.

Imandra.

Af denne Grund er den ogsaa sat i Fare for at be-
reves sm geografiste Vetydenhed af den Russiste Natur-
kyndige Middendolf, som i 1840foretog den samme Nejse.
som vi nu 27 Aar senere. Hans Nejstberetning, der er
ledsaget af et af ham optaget Kart, findes i Baer u.
Helmersens Beytrcige z. Kentniss d. Russischen
Reichs ll.B.Petersb. 1845. IfslgedenneAfbildning,
') Lap. api, 6en. avi Havet. Finsi 1.v3,, «Jen. avai., vid, aaben.



66

som siden er optaget paa de bedste Karter, fremstilles
Imandra kun som et langt og smalt Vand, nasten som
en Udvidelse af Elvelsbet. Dens Flade-Inhold bliver
da ganste lidet.

Denne Tegning har han til end stsrre Merlighed
anvendt paa de nordligere nysnavnte Laplandste Sjser:
Murd og Pul, hvilke paa hans Afbildning omtrent ere
forsvundne, endstjsnt han efter de Infsdtes Udtryksmaade
bibeholder deres Navne. Men Middendorf har som sam-
vittighedsfuld lagttager kun villet antegne paa sit Kart.
hvad han selv bar set. Dette kunde ikke vare meget,
fordi han stnhostes maatte ile fra Kola til Kandalaks,
for ikke at fryse inne af den allerede begyndende Natte-
frost. Han erkjender ogsaa, at han ikke formedelst Taage
kunde se begge Imandras Strande.

Efterat vi have i den bedste Aarstid tilbragt en lan-
gere Tid i disse Egne og have havt Lejlighed til at
inhente Oplysninger fra de Infsdte af alle Nationaliteter.
anser jeg mig berettiget til at udtale som Resultat af
Undersogelstrne, at den gamle Forestilling om de Lap-
ste Sjoers Betydenhed stemmer langt mere mcd de vir-
kelige Forholde end Middendorfs formentlige Opdagelst
af deres Smalhed. Tildels lader dog hans Fremstilling
sig retfardiggjsre formedelst den store Skilnad, som der
maa vare imellem disse nordifle Vasdrag til forfljellige
Aarstider. Naar Sommeren begynder, maa naturligvis
den umaadelige Snesmeltning frembringe en uhyre Flom.
Denne vil da vist sig. saaledes som under vor Nejse, ved
at Sjserne ere fyldte ligetil Randens Grasbatte eller
Traer. Da ville de prange i udstrakt Storhed. Men de
fleste af disse Sjser ere meget grunde. Imandra er paa
de fleste Steder mindre end 10 Favne. Prof. Friis
fandt udenfor det hsje Umbtik-Fjald kun 11 Favne. Lap-
perne, der som Fistere maa kjende det, havde kun etsteds



67

fundet 50 Favne. Derimod kom vore Baade stundom paa
Grund meget langt fra Land. Sammeledes forholdt det
sig ogsaa mcd de nys navnte mindre Sjser, som vi traf
bredfulde. men hvilke Middendorf bestriver som omtran-
stde af lave, ufrugtbare Sandbanker.

I Forbindelst hermed staar ogsaa den Erfaring, vi
erhvervede om Imandras og ligncnde store og grunde
Vandspcjls lunefulde Kraphed. Dersom det blafte lidt,
taarnede Vandet sig strax op i saa spidse Volger, at vore
ufie Noddestal strax maatte tillands. Men dersom Vin-
den stilnede, var Sjoen ojeblikkelig spejlblank som for.
Det Hvide Hav, hvoraf Imandra egentlig er en Fortsat-
telst, er ogsaa nasten overalt saa grundt at Fartojerne
kunne ank.e midt i det, men ogsaa meget foruroliges af
dets pludselige og krappe Volger.

Det erselvfolgeligt, aten saadanSjs ved lavßand-
stand, altsaa stnhostes, vil se liden og tillige styg ud, idet
dens langgrunde Strande ville bestaa af Sandbanter uden
Gras eller Traer.

At de Laplandste Insjoer ikke kunne ligne de Norste
i Smalhed og i Dybde, fslger ligcfrem af de to Lan-
des Berg-Bygning. De Norste Sjser ere ligesom vore
Dale Spratter i et hojt og ssndersproengt Bjergland.
Deres Dybde staar vanligen i Forhold til de omgivende
Fjoeldes Hojde. De Laplandste Insjoer ligge derimod,
ligervis som Finlands og Sveriges, paa udstratte Fjald-
stetter, hvis Former ere mere afrundede og hvis Tinder
ere langt lavere. Disse sstlige Sjoers Karakter bliver
derfor en stor Udbredelst til alle Kcmter af den uregel-
masstgt bslgende og inputlede Fjaldbund, samt grundt
Vand.

Uadstillelig fra denne Grundhed er imidlertid en
cjendomlig Skjonhed, som de Norste Sjser nasten alle
mangle. Regelen er bos os, at vore Insjser ere uden
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Holmer og at de have en ganste enkel og for alle ensfor^
mig langstrakt Omkreds. Det omvendte er en ligesaa
bestemt Regel i Finland og Lapland. Sjsen innestutter
Dfiotter af utallig Mangfoldighed og altid afvezlende
Former. Der findes Der bestaaende af opstyllet Sand,
samt hsje Der af fremstittende Fjaldknaus; saa store Der
at de nasten udfylde Insjoen paa et enkelt Punkt, og
saa smaa at de kun rumme et eneste Tra; fra en Hojde
kan man se dem udbredte: runde, kantede, stjerneagtigt til-
spidsede, ja sabelformig lange og krummede.

Imandra er visselig et meget stort Ferstvand. I
den nordlige Ende kunde vi overstue en Vredde af 10
Verst. I den sydlige var den rimeligvis 15. Og
dog var det langtfra alt, som vi kunde ojne. Den har
nemlig samme Dannelse, som Moelaren og de fleste Fin-
ste Sjser, at den er opfyldt af Holmer og Der, samt ud-
grener sig i dybt ingaaende Viker. Derne ere vistnok
nasten alle lave, men den paa dem voxende Skog begran-
ser dog saaledes Synsvidden fra Baaden, at man nasten
aldrig kan overst Hoved-Sjoens hele Vredde. Endnu
mindre tan man se langere end Mundingen af Viterne,
af hvilke der navngaves os tre paa Vestsiden og ligesaa
mange paa Dststden, foruden de storre kloftede Forgre-
ninger i Syd. Enhver af disse Inhak havde en Langde
af 5—15 Verst og optog i Botnen en Elv, der gjennem-
strommede sm Dal. Den ene af disse Viker N. Lading

Kaja Zuda, F. L. hvor der bor en Lap-
koloni (i S. V. henimod Finlands Granst), bessgtes af
Prof. Friis, der fandt den endnu betydeligere end angi-
vet. Af Finloendinger, som nylig havde rejst den Vej,
erfarede jeg, at denne Bugt optager et stort fra den Fin-
landste Landryg stremmende Vasdrag, som de kaldte Juni,
der fiyder som vanlig gjennem en Rad af Sjoer, og hvis
Langde de anfioge til henved 200 Verster.
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Desuden udgaar fra Imandra Oktakanda-Vugtcn,
som stikker in i Dst imod Umba, og stal ligeledes vare
meget anselig.

Ligesom Imandra, dersom engang Civilisationen rak-
ker saa langt, at den kan afbildes, maaste vil vist sig at
vare ikke ulig Malaren i Form, saaledes tor man vel
ogsaa forestille sig, at den Lappiste Sjo endnu fremstiller
mange Trak af den vilde Natur, som i Urtiden, lagt°
tiden eller Finnetidcn. raadede ved Moelarens Vredder, for
Agerbrugets Infsrelse eller Gothernes Ankomst. Thi
Imandra har de samme i Vandet svommende Der, altid
prangende i kraftig Paxt. Hvad som endnu ganste fattes de
Laplandste Sjser er ethvert Spor af Mennestets ordnende
Haand. Dette Fravar af al Konst, al Foradling, al
Dyrkning paatrytter dem efter mennestelig Opfatning et
Prag af Fattigdom. Intet Mcnneste driver ved deres
Strande nogen af det hsjere Borgerlivs Sysler. Kun
nogle faa nste Fistere ssge at aftvinge Vandet sm Hnn-
gers nodtsrftigc Stillelst, og ligesaa faa Lappiste Hyrder
erhverve sine Rener Fsde paa de omliggende Fjoelde.

Imandra har dog noget mere frcmtroedende Bjerg-
dannelse end de sydligere Finste og Svenste Ferstvande.
Thi om end de narmeste Strande ere lave, sts dog paa
dens bcgge Eider fjernere anstlige Bjerge. Det sstlige
Umbtik anfiaaes af Middendorf til 2500 Fod og fort-
sattes langs hele Stranden. I Vest ligger Maan-stltcis
Ryg imod Finland, som sansynligvis ogsaa maa noerme
sig denne Hojde, endstjont den er mindre synlig fra Sjsen.
Ingen af dem har stadig snedatte Tinder.

Naar vi spurte Imandra-Lapperne om de kunde bc-
soge sine Frander ved Not-sjsen i Vest eller ved Ponoj-
Elven, Lov- og Umba-sjeerne i Dst, paastode de at det
om Somren var saa umuligt, „at ikke engang en Hund"
kunde rejst den Vej, og at de ikke kjendte gamle Folk,



70

der havde gjort det. Men de inrsmmede at om Vinte-
ren gjordes det mcd Ren. Jeg erfarede dog siden at
denne Umulighed enten bestod i disse Lappers kraftlest
Dorsthed, eller ogsaa i en List, hvormed de vilde fore-
bygge at vi som moegtige Herrer stulde jage dem ud mcd
os paa Skyds i Vildmarken. Thi allerede i Kandalaks
traf jeg Lapper fra Not-sjeen, som vare komne ned til
Hvide Havet over Attala. En Embedsmand der berettede
ogsaa om brugbare Overgange fra Oktakanda til Umba,
hvilket siden bekroeftedes af en Botaniker i Finland,
som havde varet der. Vejen fra Imandra til Lov-
sjeen og siden nedad Teriberka passeres om Vintercn af
en Moengde Kareler, der flulle siste paa Ishavets Mur-
manste Kyst.

Jeg sogte mcd stor Omhn efter Underretninger om
de mulige Overgange fra Imandra til andre beboede
Egne i Dst og i Vest, fordi det af Russiste Nejst-Beflri-
velstr var notsom tlart, at den Braut eller Straat,
som vi nu fulgte fra Nord til Syd gjennem Lapland, er
saa vel betjendt, at det itte her kunde vare muligt for
os at opdage noget egentligt geografist Nyt. Det vilde
derimod varet af en langt storre Interesse at have rejst
fra Imandra enten Landvejen til Umba, eller til Kauta-
sjoen eller til Tornea og Haparanda. Thi ingen af disse tre
Overgange have hidtil varet betraadte af Videnstabsmand.
Det gjorde mig derfor meget ondt, at de flydsende Lap-
pers ihoerdige n^'e moxlrno (ikke muligt) tvang mig til at
opgive enhver af disse Plancr. Deres Udsagn var vel
heller ikke lognagtigt for deres eget Vedkommende, da
de naturligvis ikke kunde have Tilladelse til at forssmme
den Skydspligt, som de havde overtaget paa Kola-Kanda-
laks-Vejen, for at folge en Rejstnde ad en ganste anden.
For mig blev det derved ogsaa til en Umuligbed, da jeg
ikke mcd Sikkerbed kunde paaregne at traffe andre Folk,
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som frivillig vilde ledsage mig gjennem de omtalte übe-
rejste Ddemarker. Men Folgen af at maatte vende til-
bage fra Halvvejen vilde troligen blevet, at jeg fiet ikke
kunde have naaet hjem i det tilbagevarende af Somren
og mcd de til min Raadighed staaende Midler.

I vanlige Aar begynder Imandras Islosning i
Midten af Maj, saa at den er aaben i Sluten af samme
Maaned. I Sluten af Oktober eller November er den
atter isdoettet. Men iaar var den ikke aaben for ved
Enden af Juni, fire Uger for vor Ankomst. Somren
udvikler dog alting her saa fort, at vi desuagtet den 26de
Juli fandt et halvmodent Multebar.

Vi larte at kjende Imandra-Vejen om Somren, da
den vel er besvarlig, men dog farelos og forstjsnnet ved
det herlige Lys, som Nat og Dag spejler sig i Vand-
fiaderne. Om Vinteren, da denne Vej ikke sjoelden til-
bageloegges mcd Renflyds af Handlende fra Finmarken, er
det modsat. Dersom der da opstaar Snefog under den
isnende Kulde paa de lange Afstande imellem Herbergerne,
er der Livsfare.

Der findes ved Imandra tre Skydsstifter: Naz navolok,
lek ostrov og Zashejka. Ved ethvert af disse dvoelede vi
efter vor herlige Fard paa Sjeen, der farvedes rosenrsd
eller violet enten af Midnatssolens eller Maanens Skin.
Paa ethvert af disse Skister var der bygget op for de
Rejstnde en Kaxsnnaja .20a (d. e. Statens Stuc), sva-
rende til Dsterlandenes Khan eller Karavan-straj og de
gamle Norstes BZe.unuß, 88Lludu, BNlußto-'a. Disse, som
Regjeringen har ladet opfore i Lapland og paa Karel-
stranden, vare vel af den yderste Simpelhed, men nogle
af dem vare dog ganste ny, saa at det viste sig at de
vare den eneste Del af Vejen, som det anses nsdven-
digt at vedligeholde til Livets Redning om Vinteren.
Bvqningen bestod kun i at man af de tat omkring staaende
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Traer havde hugget nogle Stotter, der vare optomrede
til et eneste sirkantet Rum, neppe saa hejt at en Mand
kunde staa opret inne. Mcd Dxen havde man ikke fiadhug-
get fiere Stotter end til Gulv, Der samt en Bank, der
gik rundt Voeggen. Endelig var der af Gl aasten opmu-
ret en forsvarlig Pejs (petßii). Det eneste, som vidnede
om lidt Konst, var et hovlet Vindu, sjensynligen infsrt
fra en By. Th> det passtde saa fiet til det svrige Ar-
bejde, at man kunde stilte sm Haand ud imellem det og
den hjemmegjorte Glugge.

Det er dog disse tarvelige Herberger, der yde et
uvurderligt Husly til de Tusener af Fistere. som om Vin-
teren rejse Imandravejen og ofte overrastes af uudholde-
ligt Uvejr. Saameget markeligere var det at se fiere af
dem saa ramponerede af Uvorrenflab. Ruderne vare van-
ligvis istytter. Ved det Hvide Hav paa Vejen til Umba
laa et saadant Herberg, hvorved der ingen Skydsfolk bode
om Somren, saa at det var overladt til de Rejstndes
Forstand paa sit eget Bedste og Agtelst for Tsarens Gods.
Men disse Fardingsmoend havde bortstjaalet Vinduet og
istedetfor at hugge sig Vrande af Skogen lige omkring,
havde de exet store Spaan ud af Voeggen, og hugget saa
meget ud af Petshens Stolper, at den var styrtet ned.
Et folgende Kompani havde siden gjort Ild mellem Ste-
nene paa Gulvet, som derved var delvis opbrandt. Alli-
gevel viste en Renmost-Houg lat ved, at Stuen var
vigtig for dem, der om Vinteren fardedes Landvejen langs
Havet.

Ved de svre Skydsstifter af Imandra bode Styds-
folkene (MMBiltßi.ilii) tildels mcd sine Familier i de for
bestrevne nfie Gammer, som de havde opfsrt. Ved den
siste Station lashejka havde den elendige Lap-Familie,
hvortil hsrte fiere Bern, ikke engang gjort sig denne Ulej-
lighed, men de laa inne i Statens i/da. Denne maatte
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altsaa rommes for de Rejstnde. Dette gjorde de ndcn
Knur, og uden at vi havde nogen Forestilling om hvad
Slags Husly de kunde have beredt sig. Men efter den
regnige Nat saa vi dem den fslgende Dag krybe frem
under sine hvoelvede Baade og Pulkcr. der tilligemed et
og andet Sejl ikke havde varet Ly nok for Alle, isar da
vor Skyds fra Jek-Den ogsaa laa der. Nogle af dem
vare derfor drivvaade i sine Pjalter.

Til saadanne Klimatets Afvexlinger ere dog alle
Ruslands Nationaliteter saa vante, at de neppe regne dem
for Uheld. De vist hvert Djeblit, at de ingen Übehag.-
-lighed fsle ved mange Intryt, som foraarsage en anden
Smerte. Om ikke denne ufslsomme Hud staar i Forbin-
delse mcd den aandelige Dorsthed, som ogsaa ofte fpores.
er noget jeg ikke formaar at afgjsre. Disse Lapper bekla-
gede sig kun over Sult, uheldigt Fiste og Mangel paa
Bred. De have vel aldrig Naad til at anstaffe sig meget
Mel. Til vanlig Kost blande de nemlig Melet baade til
Brod og til Fiste-Suppe mcd Furubark. Middendorf
smagte paa en saadan Snppe. Jeg kjobte en Venkniv,
som de bruge og altid bare hos sig til at stave Barken
mcd. Uagtet Fistet stulde vare deres Livsophold, kjendte
de kun et Fifleredstab, Garn. Men da disse i et Par
Dage intet havde leveret. vare Zashejka-Lapperne nu i
ren Mangel. Prof. Friis fangede da en Aftenstund 20
Har, hvormed han bespiste alle Stedets Beboere. Men
hans Rcdstab havde de aldrig set for. Deres Videbe-
gjoerlighed var heller ikke stor. En Kjarring blandt dem
havde aldrig varet i det 20 Verst fraliggende Kandalaks.
Dog var der en anden Lap, som roste sig af at kjende
Hammerfast, som af en stor Del af disse Mennefler er
anset for at vare en Stad af storste Rigdom og Marke-
lighed. En tredje af disse Stakler havde mcd den Vil-
des barnagtige Sans for unyttige prunkende Ting tjsbt



74

sig et Vindorgel, hvormed han ustanstligt forlystede sig
og sine Kamrater.

For at fuldende Skildringen af denne elendige Fa-
milie, vis jeg tilfsje at da jeg havde taget nogle af dem
til at stydst til Kandalaks, vilde de af Fanatisme ikke
dritte af vore Kopper, endstjsnt vi maatte give dem af
vor Mad. Kort efter at jeg havde betalt dem. saa jeg
at den ene havde druttet sig fuld i en Rusfist Butik,
medens hans Familie hjemme endnu sultede. Jeg haa-
ber at jeg ikke noget andetsteds har stodt paa mere for-
komne og fiove Mermester, og dog maa jeg sige til deres
moralste Ros, at de redeligen leverede Prof. Friis de
Madvarer, som jeg kjsbte for ham i Kandalaks, og som
jeg maatte betro dem at bare op til ham i Zashejka,
hvor han blev tilbage. Thi her begyndte ogsaa vor Rej-
sekost nu at gaa op. Dens vigtigste Vestanddel, det Fin-
ste Knoekbrsd, havde holdt sig ufordoervet, intil det blev
forbrugt. Det var altsaa nu fornodent at ile til Kan-
dalaks for at faa ny Forsyning.

Efterat vi nu havde loert Rejstmaaden noelmere at
kjende, bestuttede Friis og jeg ved denne Lejlighed at stil-
les, for at kunne gjsre de Udflugter til forfljellige Kanter.
der bedst passede sig for enhvers Fag. Han vilde saale-
des undersoge de mest isolerede og af Castren som de
interessanteste omtalte Baba- eller Attala-Lapper. Jeg
vilde gjore en Udflugt til Umba ved det Hvide Hav.
Desuden var et saa stort Selstab som vort i Grunden
for meget for Laplands Nejstbekvemligheder. Ingen af
de ufie Baade kunde rumme alle vore Folk. Ia itte en-
gang Herberget kunde optage saa mange Mermester uden
Troengsel og Mejlighed.

Vi delte altsaa vor falies Rejseoppakning og vore
Tjencre. Jeg beholdt Lappen Hatta og Karelen Kle-
menti. Mcd dem forlod jeg den 26de Juli Kl. 11
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Aften Imandra og Zashejka, og tog Afsted mcd Friis og
hans Norste Ledsager.

Da denne Imandras Postvej er itte blot den bedste
men af alle Infsdte anset for at vare den eneste pratti-
kable Landvej fra det Hvide Hav gjennem Lapland, kan
en Normand ikke let undgaa at tanke paa, at der har
varet en historist Skole, som har antaget at vore Forfa-
dre ad denne Vej ere invandrede fra Asten mcd sit Kvoeg
og sm Kornavl. Jeg haaber det er nu afgjort, at en
saadan Tanke kun kan opstaa eller noeres af Larde, der
mistyde gamle Bsger, fordi de ikke sammenholde dem
mcd Natnrens endnu oeldre og langt tydeligere Bog.

Imedens vi i detlndre afHalvsen udeluttende om-
gittes Lapper, granstede Prof. Friis mcd ufortrsden Iboer-
dighed deres Sprogart, idet han nedstrev Prsver deraf
i Sagn, som man mcd Msje kunde lotte dem til at for-
talle. Der blev imidlertid ogsaa for mig Anledning til
at stifte Bekjendtstab mcd deres Seder. For den, der ved
noget om vore Lutherfle Lappers Tilstand, vil det vare
let at joevnfore dermed de Virtninger. som den Graste
Tro synes at have udsvet paa deres Navoer.

De NusMe Lapper. (Ter-Oapper).

Dommene ere visselig forstjellige. En Nussist Em-
bedsmand forsikrede mig, „at Lapperne havde Penge, som
de nedgrove i lorden, og at de desuagtet tiggede Kjsb-
moendene om Laan og Embedsmandene om Fritagelst for
Afgifter. Hverken de Russiste Lapfter eller Vonder vilde
nogensinde give ud en Stilling uden til Brandevin. De
staffede sig mcd egne Hander Hus, Fsde, Kloeder. uden
minste Intjsb hos Haandvarkere eller Handlende. Der-
for, og ikke af Armod, vare alle deres Ejendele af den
ufieste' Bestaffenhed."
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Denne Kritik, der stulde tjene til Bevis for det Raad,
at man aldrig burde lytte til Lappernes Uformuenheds-
Klager, gjentoges af en Prast, som 10, da vi berettede
ham at vi havde havt en gammeltroende Lap i Tjenesie.
Han paastod, at hans Lapper kun udgave sig for at vare
B.arovMi, for at undgaa at betale sm Prast hans Til-
kommende.

At disse Lapper, ligesom de Finmarkiste fsrend de
loerte at bruge Sparebanker, nedgrave Penge i lorden, er
troligt nok. De stjsnne jo ikke at anvende dem til no-
gen vang Forbedring af sm Tilstand. At de Grast-
katholfle Lapper ogsaa bestdde fortrykte Folks List og
Falsthed i Tiggeri, gave de os fiere Bevistr paa. Paa
alle Stationer klagede de over Mangel paa Mad. Men
naar vi paa Marsen mcd dem spiste, maatte vi oftest er-
klare, at vi itte turde give meget bort af Hcnsyn til vore
mange Munde og Rejsens Usitterhed. Omsider kom de
da ogsaa i den ellevte Time frem mcd sm Mad.

De fleste Russiste Embedsmand erkjendte dog, at de-
res Lapfter vare yderst fattige. Der er ogsaa Syn for
den Eag i deres lastde Udseende. Men end mere vil
man kunne ovcrbevises derom ved at betoenke. at de saa-
godtsom ingen Midler have til stadigt Penge-Erhverv.
Det vigtigste i denne Egn er jo de store Hav-Fisterier.
Men de Russiste Lapper deltage nok ganste lidet i dem.
De sysle mere mcd det nsikre Fiste i Elve og Insjser.
Den her mest indringende og regelmoesstgste Noerings-
vej, Renstjstselen, have de enten opgivet eller de forsemme
den. Vi horte neppe angive nogen Familie, som flnlde
eje mere end 20-30 Dyr. Lad det nu vare 2 eller
3 Gange forlidet. formedelst politist Forsigtighed eller
maaste af den Overtro, der ogsaa findes hos vore Lap-
per, er det sittert at de Norste vilde have udtalt sig om
ligesaa mange hnndrede, og altsaa erkloeret sig for at vare
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10 Gange bedre bjergede. At de Russiste Lapper ikke
have mange Rensdyr bevistes tydeligt af at de aldrig vare
at formaa til at soelge os det minste enten Renkjod eller
Ost, endfljont det lykkedes os at fjsbe et as de 2—3
Faar, som vi fandt groessende paa Raznavolok. Deres
lasede Vadmels-Dragt bar ogsaa Vidncsbyrd om at ikke
en talrig Renhjord ydede dem de til Mimatet bedst pas-
stnde Stoffer. Et sittert Bevis er ogsaa Skydsens Ve-
flaffenhed. Middendorf beretter at Negjeringen betaler en
Mand i Kola og en i Kandalaks for at befordre Posten
og Embedsmandene mellem disse Steder. Disse to Rus-
ser hyre siden det fornsdne Antal Lapper til at ligge
paa hvert Skifte, og kunne staffe sig dem saameget billi-
gere, at hine Forpagtere fortjene nogle hundrede Rubel
paa Regjeringens Vekostning. Men i det minste den i
Kandalaks maatte staffe Lapperne Rener til Vinterkjsrst-
len. Man berettede os at han ejede 200 Kjsrerener,
som han ikke engang kunde faa inkjsbt i Egnen, men
maatte infsre fra Samojederne omkring Arkhangelst og
Mezenj. Vi saa nogle af disse hans Dyr gaaende paa
Der i Imandra, hvor de om Somren sattes hen. for
at undgaa Bevogtningens Msje. Det er sittert at Nen-
holdets store Besvarlighed ogsaa er en Grund til at de
trage Russiste Lapper foretroette at holde sine 2—3 Faar,
fremfor at vogte ligesaa mange hundrede Rener. De
Russiste Lapper behandle ogsaa sine Rener ganste ander-
ledes end deres Norste og Svenfle Brodre. Om Som-
ren jatte de dem hen paa en D, eller stoenge dem in paa
et Nas, som de inhegne mcd et Gjarde af Trastotter.
Et saadant saa vi ved lek-Den i Imandra. Om Vin-
teren holde de dem tildels bundne nar ved sm 8.6, Landsby.
hvor de noeres af insamlet Mos.

Ved disse Midler flipper vistnok Ejeren for at strejfe
omkring mcd dem, mens de ssge sm Fsde. men man sagde
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at Dyrene vantrivtes og lidet formerede sig under denne
Tvang.

Migevel beviser denne Russt-Lappernes Nogt, at
Renen kan blive i langt hojere Grad et Husdyr end man
i Norge har forssgt eller inbilder sig at vare muligt. I
Finmarken har man Flyt-Lappernes Ren-Skjstsel og den
fastboendes syd-Evropaifle Kvagavl ved Siden af hinan-
den, som to ganste sarstilte og uforenlige Husholdninger.
Det er klart nok at det vilde vare et stort Fremstridt i
Benyttelst af Landets Hjalpekilder, dersom disse to Na-
ringsveje kunde forbindes. Allene Bonden i de nordligste
Sogne af Uleaborgs Lan har lost denne Opgave. Disse
Finloendinger, hvis agte nordiste og dog civiliserede Hus-
holdning visstlig i fiere Henseender er menstervoerdig.
holde virkelig baade Rener, Heste, Ker og Faar paa
samme Gaard.

Denne Finlandste Fremgangsmaade kunde jeg ikke
saa fuldstoendigen erfare eller forstaa, at jeg vil driste mig
til at fremstille den. Men jeg har ikke kunnet undgaa at
forestille mig, at dersom Finmarkens lordbrug stal komme
paa en bedre Fod, kunde der vare meget at lare i Finland.

Noget saadant har endnu mindre varet ftraktiseret r
Russifl Lapland. Dog have der varet Embedsmoend.
som have inset Folkets Mangler, og som derfor velmenende
have opfordret Imcmdra-Lapperne til at holde Kor. De
svarede dog dertil, at de ikke vilde leve saa fiabsomt som
Finnerne. Ogsaa Pasvik-Lapperne paa den Norste Groenst
havde engang faat det samme Naad, men afstaat det, efter
Sigende fordi de frygtede for siden at paaloegges storre
Skatter. Thi paa intet af Stederne betvivlede man at
Evropoeist Kvaghold var muligt.

Men Lapland er dog Renavlens naturlige Land.
Vel voxer der smukt Gras paa enhver Rydning omkring
en Gamme. Renlaven gror dog af sig selv paa mange
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hundrede sH Mile. Nasten overalt er Skogbunden eller
den tralsst Fjaldmark hvid af denne for Renen tjoere
Urt. Den vozer fra Fjoeldtoppen lige ned til Haukanten,
hvorfra ikke lidet udfsres til Norge. Naar Hoetta mcd
mig gjennemvandrede Laplands hvide Lapmarter, frydedes
Hyrdens Hjoerte over at se saadan Overfiod, medens han
bedrsvedes ved Tanken om at i hans Hjem var der
Mangel. Her derimod kom Rigdommen intet Menneste
til Nytte.

Naar man betoenker at Ter-Lapperne, idet de have
for stsrste Delen ophsrt at vare Nenhyrder, ikke af Nus-
serne have lart eller optaget nogen brugbar Industri, men
vasentligen kun er blevne dovne Tiggere, kan det neppe
bestrides at Forandringen snarere maa betragtes som en
Lemlastelst end som et Fremflridt.

Men jo mere overbevist man bliver om Lappernes
Uselhed, des mere maa man paastjonne deres Nedelighed.
At de besad denne Dyd i hsjere Grad end Russerne
medgaves af Alle. Ogsaa vi kunne devidne, at vi intet
mistede blandt dem, og at de altid samvittighedsfuldt over-
holdt enhver mcd dem ingaat Overenskomst.

Derimod synes Fslgen af deres ufie Kaar at aaben-
bare sig i en bedrovelig Stillestand ellennaaste Tilbage-
gang i den ringe Befolkning, som nu findes i deres Dr-
kener. Det var alles Mening, som jeg talte mcd, at
Lappernes Antal forminstes. Prasterne sagde at faa gif-
tede sig. I de nejagtige Folketallings-Lister, som de op-
gave mig, vemoerkede jeg ofte den samme Foreteelse, som
iagttages blandt de hedenfle Barbarer, der ds ud, at
Stammen bestod af fiere Mand end Kvinner. Jeg saa
ved Imandra smaa Trak af den Behandling, hvorfor
maaste Pigebsrn ofte butte under. De gik stadigen min-
dre varmt kladte end Gutterne. Engang sik jeg en Pige
paa 10 Aar til at fere Aaren som Skyds. Heldigvis
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havde jeg min Karel Klementi, som jeg kunde befale at
tage hennes Aare, saa at hun for den Gang fiap for en
overdreven Anstrengelse.

lagttagelserne om de Groest-Katholste Lappers afta-
gende Antal ere allerede gamle. I 1744, da den Danste
Regjering lod oplage Thingsvidner angaaende Groense-
Reguleringen mcd Sverige, erholdt man om Nejdens
Lapper, som dengang vare Nuslands og Norges falles
Undersaatter, folgende Klagemaal: „Nuomstunder ere disse
N. L. kun 8 Familier, men i forrige Tider have de va-
ret end engang saa mange, som til det mindre Tal ere
bortdsde." (Et andet Vidne siger, at de fordum vare 30
Familier). „De ere udarmede og fattige paa Ren. Der-
for have Arritsby (d. e. Enare) Lapperne arriperet Lejlig-
heden til at soge dette vakante Fjaldrum mcd deres Ren
og Ren-Skytteri"*).

I 1824, da en Nussist-Norfl Kommission berejste
disse Foelies-Distrikter for at dele dem mellem de to
Stater, beretter den at Nejden-Lapperne fremdeles bebode
syv Hytter. Deres Dal maatte, for at istandbringe en
nogenlunde billig Deling og en ikke altfor uregelmassig
Granse, tilkjendes Norge. Siden den Tid har da denne
lille bitte Grast-katholste D inne i det Norst-Lutherste
Omraade, narved Vadse Vy, vedligeholdt sine mange-
haande rcligiost og sociale Saregenheder, under den
übrodeligste Afsondring fra de Kjoettere, til hvis Stat de
bore, og i stadig Omgang og Samgifte mcd sine Brodre
paa Rusfist Grund. Folgen af denne Sejghed oplyser
vor siste Folketalling af 1865, der angiver Nejden-Folket
til 2 Familier bestaaende af 15 Mermester og ejende 35
Nener, 1 Koog 7 Faar. De have hverken villet efter-
ligne de narboende Lutherste Lapper eller de Finste og
*) Norsie Rigsarklv. Grcrnse-Regulerlngen Vol. 25. p. 278 Vol.

26, p. 97.
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Norste Kolonister, som have bosat sig i deres Fjord, end-
stjsnt nogle af dem have varet nodte til at lare disse tre
Sprog, og desndenRusfist. Last kunne de rigtignok ikke,
saa at de ikke stulle forfores af vore Boger.

Ogsaa den Russiste Statistik, som vi have kunnct
erhverve. synes at godtgjore den samme Affolkning. I
Semenov's. for saa vidt jeg formaar at sammenligne mcd
andre Kilder. ypperlige statistifl-geografiste Ordbog angi-
ves de Russiste Lappers Antal for Aaret 1859 til 2.183
Mermester. Vi besogte i 1867 tre af de sire Hovedstam-
mer, hvori Lapperne ere delte. Hos deres Sognepraster
fik jeg af Kirkebogerne opgivet Lappernes Antal og
kunde i nogle Tilfoelde sammenligne dissts omstandelige
Opgaver mcd andre fra civile Tjenestemand. De erholdte
Tal stemmede mcd saa smaa Afvigelser, at den ene ikke
kunde vare en Udflrift af den anden, men at de dog be-
klaftede hinanden formedelst Ensheden i det voesentlige.
Kola-Prastens Protokol angav ogsaa samme Tal paa de
Graste Lapper i den Norste Dal Nejden som vor Folte-
talling. Ifolge Uddrag af disse Opgaver var de Graste
Lappers Antal i 1867: I Kola Distrikt, nemlig Nejden,
Pasvik, Mutka (Bomeni), Pejsen, Kildin, Manselta,
Not-sjsen, Songela (Sondergjald), Lov-sjoen, Voronesti
pogost, Seminostrovsti pogost, Varsina 1,201 Mnst.

Men ifslge de ligesaa detaljerede Opgaver fra Folke-
tallingen af 1859, som Prof. Friis har afstrevet, udgjorde
Lapperne i disse samme Steder 1.249 Mnst., altsaa en
Forminstelst af 48 i otte Aar. Endnu storre er Afvi-
gelsen i det sydligere Distrikt, Kandalaks. Her angav
Prasten 196 Lapper og Landstriveren 206. men derimod
Toellingen af 1859: 275. altsaa minst en Minkning af
69 Individer.

Ingen af disse Tallinger omfatte vel de Lapper. der
som Tjenestefolk bo ide Russiste Landsbyer. Disse ere
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vist ikke faa, da vi traf dem overall. Thi hvorsomhelst
Hatta kom, og blev bekjendt som Norst Lap, fik ban straz
Besog af nogle Nussiste. I Kandalaks af 4.

Det silreste Pidnesbyrd for Lappernes Forsvinden
paa det Nussiste Omraade afgive dog de af saavel Finstesom Russiste Forfattere samlede Efterretninger om hvor
langt sydligere i Niget Lapperne i en ganste nar Fortid
have boet. Sjegren og Castren ere enige mcd Ogorod-
nikov, hvis udferlige Afhandlmg om den Murmanste oq
den Terfle Kyst findes i det Petersb. Geogr. Selstabs
Skrifter 1869, 2 D/) S. 583 fg.. om at Lapperne endnu
i det 16de Aarhundrede fandtes i talrige Besteder langs
hele Karelstranden fra Kandalaks ned til Floden Vyg
samt til Vyerne Soroka og Suma. Paa denne betyde-
lige Strakning findes nu ikke en eneste Infedt, som taler
Lappist.

Midt i det videste af Imandra toet ved Stationen
let-ostrov ligger en D, som af Russerne taldes Uogi.-
nvj o8trov: Grav-D. Thi her have Egnens Lapper brugt
at jorde sine Lig. Vi fandt endel raadne Kors, en og
anden ovenpaa lorden liggende Kiste-Fjal. Der var ikke
gravet dybt i den frosne og derhos stenige lord. Der
var kun et Par nyere Grave, og mange behsves vel heller
ikke for Stammens ringe Levninger. Den Lap, som led-
sagede os did, berettede om. hvor meget talrigere hansFolk
for havde varet, han paaviste hvor mange af Imandras
Bugter for havde varet bebode, som nu vare ode. Til-
stneren kunde derfor vanstclig bortholde den Tanke, at
maaste engang den siste Lap stal hvile paa denne gamle
Gravholm! Visstlig kunde neppe nogen Omgivelst af-
give et mere udtryksfuldt Mindesmocrke for en forsvunden,
uddsd Nation. Dette Ddemarkens St. Helena er en af
de Holmer, der danne en vidtlsftig Dfiok i Imandras

*) Imp. Ü,uBk. OeoZrat'. odB-itBl.6BtvH.
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mest udstrakte Bassin imellem de brede Mundinger af dens
dybest instjarende Fjorde. Derne og de narmeste Strande
ere bedattede af Millioner levende Traer, og de ligesaa-
mange dsde, der henraadnende udgjsre Vaxtlivets ufor-
styrrede Kirkegaard. I det Fjerne blaanc eller hvidne
Manselkas og Umbtiks Fjaldtoppe mcd den glimrende
belyste Lav- eller Snebund. Her jagede engang Lappen
Renen, Ulven, Bjsrnen, Skogfuglen, Svanen og Fisten.
Snart ville kun vilde Dyr her finde et trygt Opholdsted.
Thi for Mermester er der nasten Dodens Taushed.

Saadanne alvorlige Betragtninger fremstode af sig
selv, idet den gamle Lap viste os midt i den maleriste
Natur sine Fadres Grave, og ved sit Udstende endnu mere
end ved sine ordknappe Klager bevidnede sm Stammes
Forfald og Useldom. Optrinets Vemod fremkaldte tilsist
uvilkaarligen hos Tilstueren et Dnste om at ogsaa hans
Ben kunde hvile paa Imandras enlige Grav-D- Det
var den samme instinktmassige Uhygge, som naar Blittet
ud fra en svimlende Brink saa ofte vatter en gysende
Langsel efter at styrte sig ud over den!

Legemlig talt ville visstlig aldrig Lapperne ds ud.
Derfor borger deres hyppige Vosoettelse paa Kystcn blandt
Russerne og deres idelige Blanding mcd dem. Men des
lettere kunne de ophere som Nation, og maaste tillige
folsvinde fra Inlandets Ddemarker. Dette Folk har al-
tid vist en markelig Fsjelighed eller Blsdhed i at give
Slip paa sine Ejendomligheder. Efterat de allerede have
opgivet den nyttigste Del af sine Fadrene Seder, kunde
de naturligvis ikke af Grundsoetning holde paanogen af
de svrige nedarvede Saregenheder. Man kan mcd Sik-
kerhed sige, at naar de ikke i et og alt efterligne sine
moeqtige Beherstere, er det fordi deres Slsvhed hindrer
det. I deres Sprog opdagedes endnu et og andet Norst
Ord fra den Tid, da de vare vore Forfadrcs flatstyldigc.
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En Gjog heder jek. og detula na..» taldes Bkirri n>.
«Kjarringris). Flere vare de Finste Ord, som Hatta
gjentjendte hos dem ved Imandra. Men allennest var
deres Lappist fordarvet ved Optagelst af Russiste Ord.
Hatta kunde egentlig ikke forstaa dem i en loengre Lap-
pist Samtale. Den Nussiste Tolk maatte altid vare
tilstede, for at give en fitter Forklaring. Thi i Russist
kunde de Voxne gjore sig forstaaede, om end mcd slet
Udtale og Grammatit. Et Bevis paa det Lappistes
gradvise Uddoen var ogsaa at Hatta forstod de aldre
Mand bedst, fordi de inblandede minst Russist. Dog
foregaar denne Denationalisering uden Hensigt og af sig
selv. Thi Bsrn og Frucntimmer svarede vanligvis paa
Russist Tiltale kun njs ponimaju (jeg forstaar ikke).

Derimod er det en Fabel, at nogen Stamme af de
Russiste Lapper endnu stulde vare hemlige Hedninger.
De oegt-Groefle Navne Ivan, Vasilej, som de bare den
Dag idag, gjenfindes allerede i deres Danste Statte-Register
fra Aarene 1590 og bevist Mden af deres rettroende
Neddyppelst. De Helgenbilleder af Messing eller Tin
som de bare om Halsen, som findes opstillede paa en
Hylde af den «fleste Gamme, og endelig den Bsnnehus-
Hytte (tBl.aBovnja). der findes i nasten enhver af deres
Bosteder. bevist notsom at den tristne Tro stadigen syssel-
satter dem. Ordet tBnaBovnja kommer af tBaBv Timer, og
minder altsaa, ligesom de Romerste Katholikers KarN, om
Dagens fiere Bedetimer. Prof. Friis fandt ogsaa ved sit
Vessg hos de Baba-(Attala-) Lapper, som Castrsn af de-
res Granner i Finland hsrte udstrige for Hedninger og
Troldkarle, at de vare ligesaa oprigtige Graste Kristne.

Bedre have de Terste Lapper bevaret Snittet paa sm
Dragt: Kusten og Komagcrnc. Kvinnerne bare Baltet
natnrligen under Bannen. Deres Legemsform er mere
Russifl ofte langvoren. Deres Haar og Ttjag. dersom
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de hadc noget, boeres altid utlipftet saa langt som det v.l
voxe. Denne Mode er ligesaa nyttig til om Vinteren at
bestytte Anstgt og Dren imod Kulde som om Somren
imod Myg.

Da det altsaa har nogen Sansynlighed, at de Graste
Lapper ville ophore som saadanne. kunde der sporges om
dette vil have til Fslge at Imandras Strande flulle blive
ganste ode for Mermester? Russer bliver det neppe. Vi
erfarede aldrig at nogen af dem bode blandt Lapperne,
og heller ikke dille de vel for Eftertiden forsoge at leve
der, hvor ikke engang den underordnede Stamme kan tri-
ves. Russen er ikke saa usel at han vil leve af Fist- og
Furubart-Suppe. og han forstaar ikke at afvinde Naturen
bedre Fodemidler.

Da jeg siden kom ned til Kandalaks ved det Hvide
Hav, traf jeg der en Familie, som kunde give en mart-
vardig Bested om Imandra-Ggnens Bebolighed. De
vare fsdte i Finland paa Gransen imod Attala. Paa
sm Gaard ved Sjserne Sala-joervi og Kuola-jarvi havde
de levet af en Boskap bestaaende af Rener, Kor og
Faar. Disse Finncr havde nu foretaget Rejstn fra sit
Hjem til Imandra. en Afstand, som de anstoge til 200
Verst. Vejen git over hoje Vjerge, hvor der ikke voxer
Traer: saa anselig er altsaa her Landryggen Maan-stltoe,
eller Vandflillet. Deres Hensigt var nu at bosatte sig i
Attala, hvor de vare overbeviste om, at der var bedre Livs-
bergning end ved Kuola, thi ved Imandra var Stog
nok og Gras til saamange Kor som man kunde snste sig.
De vilde derhos tage sine Rener mcd, og fremdeles rogte
denne Noeringsvej. De havde allerede erhvervet sig Ud-
vandrings-Tilladelse af sm Dvrighed, Guvernsren i Ulea-
borg, og haabede at erholde Ret til Vosoettelse af de
Russiste Myndigheder. Hensigten mcd deres Komme ned
tll Kandalaks var kun at hente sig Mcl og Salt, der ikke
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var at faa hos Attala-Lapperne. Disse djarve Finste
Udvandrere berettede videre at de ikke vare de fsrste, som
havde forsogt den Udvej fra Hjemlandets Trangsel. I
10 Aar havde en anden Fin boet i Attala. Flere andre
havde dog prsvet Forsoget og opgivet det.

Sittert er det at disse Erfaringer fra det Folk, som
har den sterfte Ihoerdighed til at tilgodegjore det hoje
Nordens Hjoelpekilder, maa inneholde Bevis for at Lap-
land har Egne, der ere ligesaa flittede til Ophold for en
civiliseret Befolkning som det nordlige Finland og Svcn-
ste Lapmark. Kolonisationen kunde udbrede sig naturli-
gen fra Nabobygderne ligesom i hine Lutherste Landsta-
ber. Men vil nogensinde den politiste og religisst Sty-
relse i Lapland blive saa frisindet. at en Bosoettelse af
Kjoettere er mnlig? Det er Spsrsmaalet. som hidtil ikke
har kunnet besvares bekraftende.

Den 26de Juli Kl. 11 Aften forlod jeg Imandra
for at vandre nedad Dalen til det Hvide Hav. Vejret
var smukt. Jeg var nu kommen saa langt imod Syd og
Somren var saa vidt fremstreden, at Solen var borte et
Par Timer hvert Dsgn. Men Natten var dog fuldkom-
men lys. Den blev foretlutten til Vandringer. fordi
den gay Lejlighed til at nyde Solens straalende Nedgcmg
og Opgang.

Nva-Dalen. Kandalaks. (U. I<an6alakBlia).

Mit Rejst-Selflab var nu for Eftertiden inflranket
til den Norste Lap Hatta og den Russiste Karel Kle-
menti. Derhos lejedes to af Zashejka-Lapperne som Ba»
rere og Roere. Men desuden var der 3—4 Lapper .og»
Kareler, som bade om at fslge Karavanen for at komme
i min Baad over Elve og Insjoer. Nogle af dem stulde
tll Kandalaks for at kjsbe Mad, andre horte hjemme
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langere sydpaa. Lignende Folge havde vi joevnlig havt
paa Rejstn, da dette er den eneste Maade til at komme
frem uden at betale for Skyds og Baad. Det var be-
synderligt at se Modsoetningen imellem de mig ledsagende
Lappers Dorsthed hjemme, medens deres Virksomhed be-
rode Paa deres egen Frihed eller Skjensomhed, og den
taalmodige Udholdenhed, hvormed de nu under en andens
Befaling bare sine Byrder. Ikke mcd Uret havde en
Russer bemarket at Udtryttet natßiiainiii. prii.a_.al (d. e.
Hsvdingen har befalet) var en Talisman, hvormed Alt
kunde gjsres i Rusland, og uden hvilken intet kunde ste.
Denne Lydighedens Grundsatning synes at gaa igjennem
det hele Folteliv; thi som natsnainik ertjendes ikke blot
Statens Dvrighed og den militoere Chef, men ogsaa en-
hver Husbond eller Emplojer, om end hans Myndighed
kun beror paa en Kontrakt af faa Timers Varighed.

Da jeg nu i langere Tid stulde foerdes allene mcd
Hatta imellem en for os ganste fremmed Befolkning,
blev det et vigtigt Spsrsmaal, hvorledes denne Kommando
stulde udfores. Thi at stole übetinget paa nat-cka.n.K-
Vardigheden, faldt mig dog ikke in. Den ikke uhorte
Leveregel, at man i saadanne Tilfalde dor imponere Raa-
heden ved at flryde over sm egen Vigtighed og ved at
behandle Barbarerne som sine Slaver, havde altid fore-
kommet mig ligesaa dum som lumpen. Thi vistnok har
den Nussiste Bondes nedvoerdigede Troelestand intil de
siste Tider, og tillige hans sorglose eller letsindige Lynne
bragt ham til ofte at taale, mcd tilsyneladende Ligegyl-
dighed, af Vest-Evropaeren et Overmod, som i et mere
frit Land maatte have fremkaldt ojeblittelig Hevn. Jeg
vil kun herpaa anfsre et Exempel, om hvis Sanhed jeg
er fuldt overbevist. En Somand, der ofte havde laddet
sit Fartoj baade i Riga og i Onega, har berettet om den
Maade, hvorpaa de Evropoeiste Mandstaber omgittes mcd
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de infodte Sjauere, som stadigen brugtes til at instuve Tra-
lasten. Matroserne havde af det Nussiste Sprog kun
ladet sig meddele dets kraftigste Stjaldsord og Forbandel-ser og navnligen et, hvis Uterlighed forsaavidt er agte
osterlandfl, som den gaar ud over den Tiltaltes Moder-
Denne Fornarmelst brugte nu Civilisationens Reprastn-
tanter som stadigt Tiltale-Ord til de arbejdende Rnsser.
De lystrcde, ligesaa taust som en Hund retter sig efter
det maaste latterlige Navn, hans Husbond har behaget
at loegge paa ham. Tilsyneladende var tanste Ejauernes
Ligegyldighed endog blandet mcd Tatnemlighed for det
ftittigt ndstjantede Brandevin. Nusserne have dog af-
givet nok af Beviser paa at saadanne Raaheder opbeva-
res dybt i deres Bryst. At Pobelen kalder os po^anin
og I'atarin (Hedning og Tyrk) er nu ikke andet end sim-
pel Gjengjald. Men det er vist, at shsn.tß. (Tysterne)
prake ganste forgjaves om alle de Veigjarninger, deres
Oplvsning har ydet Riget. Folket hader dem. Det er
heller ikke uhsrt, at Almuens Forbitrelst har ledet til
Voldsomheder, der kanste ere Forbud paa fremtidige Ver-
dens-Begivenheder.

Da den Rejstnde idelig sperges om sm Bestillmg
og sit Mrinde, instjoerpede jeg mine Ledsagere at afgive
samme Forklaring, som jeg selv. nemlig at jeg kun var
en Larer (utsnitjel). som vilde sammenligne de Russiste
Lappers Vilkaar mcd de Norstes. Jeg kunde ogsaa for-
lade mig paa at min Dragt snnrere vidnede om udstaaet
Uvejr end om Rang. Naar jeg alligevel hsrte engang
Lapperne kalde mig do-Bi.H tßi.inovn.li. (stor Embedsmandl,
kunde jeg vide, at det hidrsrte fra at jeg ved Afsteden fra
enhver. som havde varet i min Tjeneste, trode at burde
udstroette Drikkepengene saa langt som muligt. Det gla-
dede mig dog en anden Gang at here dem omtale mig
som Ki.oroßi.ij tslrelavjsk (en god Mand), en Benavnelse,
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som zeg havde ssgt at fortjene, idet jeg stroebte at omgaas
enhver Rus, Lap eller Fin mcd den samme Hensyns-
Fuldhed, som kunde ansts fornsden ligeover for en fri-
baaren Engelstmand.

Det vare dog langt fra mig at tilstrive det mine
Egenstaber, at jeg aldrig fik Anlcdning til at beklage mig
over nogen Fornoermelse eller ond Vilje. Den vigtigste
Aarsag hertil var sittert saavel Lappers som Nussers i
Grunden godmodige Lynne.

Endnu bsr jeg her tilfsje, at denne Rejst afgiver
et lidet Bevis for, at Nykterhedssagen ikke er en Daar-
stab. I Fsrstningen af Rejstn havde vi mcd os en liden
Dunk Broendevin, som isar benyttedes til at bringe Snak-
somheden i Gang ved ethnografiste Spsrsmaal. Men
foruden at Kaggen var en ufornsden Tyngsel paa vore
Folks Ryg. havde den ogsaa fremkaldet Mistanker om
utilbsrlig Tapning, som ingenlunde vare flittede lil at
vedligeholde den Fred innen Selstabet, hvoraf Rejseheldet
i saa hsj Grad beror. Som Fslge heraf afstod jeg ved
Delingen i Zashejka min Anpart i den lille Skat. Jeg
markede dog ikke siden nogen Ulempe af at favne dette
Bestittelsts-Middel. At den, som ikke i sit Hjem har
vant sig til en saadan Nydelse, stulde tiltrange den paa
Nejser er en Fordom, der af erfarne Folk forlangst har
varet gjendrevet.

Niva-Dalen, hvorigjennem Vandringen gik. er uden
Tvivi ganste bred. Elven gaar tat henunder en hoj
Aasryg i Dst. der er en Fortsoettelse af Umbtik, som har
infattet Imandra paa Dstsiden. Denne Bjergmasse. som
har en anstlig Hsjde og et ganste Norst Udseende, barer
forfljellige Navne blandt andre Liiel^naja Zora (lern-
bjerget) og fortsoettes siden langs det Hvide Hav tll
Umba som Laftland-Halvsens Sydrand. Nivas Vestside,
langs hvilkcn vi vandrede, bestod af fiade Sandmoer,
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bedoettede mcd saa tat og ursrt Birk- og Barstog, at
jeg aldrig kunde faa Udsigt til Hsjder paa den Kant.
Vejen git dog som vanligt ikke altid tillands. Et Stytte
fljsd vi pilsnart i Baad nedad Niva i det voldsomste
Stryk, jeg nogenfinde har maattet passere. Jeg stap rigtig»
nok tor fra det. Men siden turde jeg dog aldrig riskere en
brysom Neddyppelst af Tsjet, om end der kanfle ikke er saa
synderlig Fare for Livet i en saadan Laplandsteller Finst
Elv, hvoraf de fleste ikke ere meget dybe. Uheldet bestaar
ogsaa altid i at Baaden tsrner imod Stranden eller nogen
Sten saa voldsomt, at den hvoelves og fyldes, medens
Mandstabet som oftest kan naa Land. Men dersom man
ser for sig en soerdeles stenig og stummende Koßki, kan
der heller ikke vare mere vundet ved at lade det staa til
end en halv Times Tid. Den forsigtige Nejsende lader
derfor Baaden allene gaa udfor, medens hans Toj bares
langs Stranden.

En langere Baadfart havde jeg paa den store men
formedelst Uregelmassighed som vanligt uoverstuelige Pin-
sjo. Naar Land-Vejen narmede sig hentil Niva, saa vi
den stromme dybt under os mellem hsje Sandmoeler og
mcd rast Fart. Det maa ogsaa til, da den stal falde
471 Par. Fod paa et Par Mil. Alligevel horte vi ikke
navne noget egentligt Vandfald. Lazen gaar dog kun
op til Pin-sjs. Hvorfor den ikke fortsatter sm Opstig-
ning til Imandra, vidste ingen at forklare. Lapperne
forsittrede kun, at der ikke fandtes Lax i Imandra.

Mcd Hensyn til Beboernes Skjststl af Lazefangsten,
der er en af deres Houednaringsveje, er det naturligvis
saa langt fra at de nare Tanke om Fistens konstige For-
plantelst eller Formerelse, at de tvertimod anvende al sm
Smule Konst paa at hindre dens Forplantelse. De fiaa
ncmlig Damninger over alle Elve saa tatte de formaa.
Jeg hsrtc omtale en saadan strax ved Kandalaks.
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En Forfler, som for os havde varet i Kandalaks
havde berettet. at der i dens Narhed fandtes markelige
Lapste Grave. Men da jeg spurte Lapperne derom. nag-
tede de haardnattet at saadanne fandtes. Efter at vare
kommen til den Russiste Landsby, stjsnnede jeg at de
havde afspist mit Videbegjar mcd en Troele-listig Lsgn.
Aarsagen dertil var at den omhandlede Forgjanger havde
drevel sine Oldgranstninger saa ivrigt, at han af Kirke-
gaarden havde opgravet Hjerneflaller, hvormed ban vilde
herige de ethnografiste Museer. Forbitret over denne
Vanhelligelst af Forfoedrenes Stsv, havde Almuen gjort
et Forsog paa at kjsle ham, om ikke drukne ham i Niva,
fra hvilket han kun havde fiuppet ved hurtig Flugt.

Derimod gjorde Lapperne mig selvmanede opmark-
somme paa en ikke ringe Naturmarkvardighed. De be-
rettede, at der et godt Stytte fra Vejen fandtes en ud-
market Kilde. Medens Toget hvilede, gik jeg mcd Hatta
henad en Fodsti, der viste at Stedet hyppigt besogtes.
Kilden kom boblende frem af Sletten i et stort Bassin
(Kum), udforet mcd Scmd, og altsaa ganste ren. Van-
det holdt nu i Sommervarmen -l- 2^" (.. og var altsaa
v.dunderligt koldt og heiligt: i Virkeligheden den eneste
kolde Drik, jeg smagte for jeg i Haparanda fik Vand,
kjslet mcd Is. Om Vinteren holder Kandalakskildens
Vand ogsaa omtrent de samme -<- 2^" 6. Det er altsaa
da saa varmt, at Kummen aldrig kan fryst. Vilhelm
Boethlingh, som i i-luiietin Beient. de I'^.aed. deß 3c ds
3t. -?6terßbourZ ?. 7 p. 107, 184 har givet en Beret-
ning om sm Rejst gjennem Lapland i 1839, fandt paa
Vejen imellem Finland og Kola ved Nuorti tunturi i
Narheden af Not-sjoen, altsaa omtrent midt imellem Ha-
vene, ligeledes en Kilde, som viste 1H" K. Ogsaa Hatta
kjendte fiere lignende Kilder (a^'a) fra sit Hjem Finmar-
ken, hvoromkring der endog en stor Del af Vinteren holdt
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sig gronne Urter. Saadanne altsaa fra et stort Dyb
stremmende Opkommer ere et sittert Bevis paa lord-
bundens Varme. En ganste modsat Slutning have nogle
troet at kunne gjore af at den Norste Geolog Dahll den
30te Juli fandt en endnu frossen Myr i Pasvik-ElvenS
Dal. Man har gjattet, at paa et saadant Sted kunde
vel Talen aldrig tine. Altsaa maatte der jommesteds i
Finmarken findes stadig Bund-Is, ligesom man har iagt-
taget ved lakutfi i Sibirien. Erfarne Finmarkinger paa-
stode dog, at denne Slutning berode paa en Misforstaa-
else. Thi senere hen paa Aaret blive alle Finmarkens
Moradser netop saa bundlsst blsde, at det endog varer
lange ud paa Hosten, innen de atter fryse saaledes til at
man tor gaa over dem.

Men allerede den Finmarkste og Laplandste lord-
bunds forbausende Evne til at frembringe Traer og nare
hsjere Urteliv maa vare et klart Bevis for at den ikke
kan vare stadig bundfrossen. Enhver lagttagelse er dog
af Vigtighed, som oplyser hvorloenge Talen holder sig ud
paa Somren her Nord. Det er ligesom mcd Sneplet-
terne paa Fjaldene. hviike ofte faas i Juli, hvorimod
baade Middendorf og enhver Infsdt, jeg talte mcd, for-
sikrede at Lapland ikke har noget Fjald mcd evig Sne.
Den gaar nemlig bort i Sluten af Somren. Det varer
da vel ikke lange innen Fjaldene atter ere hvide af
Ny-Sne, iigesom Myrerne snart begynde at fryse. Men
enhver begriber den uhyre Forstjel imellem den korteste
Opvarming eller det mest stattede Naturliv, og den Norste
Iskels eller den Sibiriste Bund-Ists evige Dod.

Det var her jeg vilde vist mine Lapper Erkjendt-
lighed for den herlige Drik, de havde anvist mig, ved
at bare hen til dem et Spand fuldt, der, som for be-
moelket, afstoges mcd hellig Afsty. Jeg maa bemalke
om denne bedrovelige Farisaer-Tro, at den syntes at inne-
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holde Modsigelser, hvorved den som al anden Overtro
blev mere fornuftstridig. Det synes isar at vare Vand,
Malk, Suftpe, der er Gjenstand for Radst.. Vroende-
vin, Fist, Brod og lignende dyrebare Ting lod det sig
lettere gjore at modtage af en Vantroendes Haand eller
Kar. Et Barn, som jeg engang gay et Stutte Sutter,
gjemte det ligesom en hvid Sten til Leg.

At man paa en Vandring igjennem disse Ddemar-
ker moder en anden Rejstnde eller Karavane er naturlig-
vis en sjalden Markelighed, fljsnt man ingenlunde atraar
den, da den let kan afbryde Ens egen Fremkomst. Ved
Imandra droge to Kjoerringer fra Kola forbi os, hvis
Wrinde var efter Lsfte at tilbede et undergjorende Hel-
genbillede i Kandalaks. Kort for jeg kom til den siste
By, msdte jeg den Kejstrlige Post, som gik til Kola.
Det var to Lapper barende tunge Vyrder og en Russer
i Mundering, der ledsagede dem. Det var for mig en
Tilnarmelst, som da Dritteflaalerne kom toet hen til den
torstende Tantalus, uden at han kunde naa dem. Thi
jeg maatte antage, at i disse Soette fandtes en Underret-
ning fra det fjoerne Hjem, hvorom jeg saa lange havde
varet uvidende og endnu lange stulde blive det.

Kandalaks har den samme Saregenhed som Kola,
at man uden at mode noget Menneste eller troeffe noget
Hus kommer fra den vilde Urstog lige in paa Byen.
Den er ogsaa en Oase omgivet af en vid, formedelst uvor-
ren Rydning og Itte-Dyrkning nasten gold og ode
Sandmo. Og dog fandt jeg Synet af dette mennestelige
Anloeg opmuntrende. Paa Moen grasstde Vyens Kor,
omtrent saa mange som en god Norst Gaards Besoetning.
Men Kvagavlen var saaledes fordelt imellem Stedets
390 Inb., at ethvert Hus havde umiskjendeligt Prag
af Bonde-Liv. Vaaningshus og Fahus vare byggede
saaledes om hinanden langs Gaderne og saa lige hinan-
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den i Udseende, at man ikke strax kunde stjelne imellem
dem. Gjodseldyngerne laa ogsaa, som det syntes übenyt-
tede i aarevis, saaledes omkring baade Husene og i Ga-
derne, at man overall fslte en landlig Duft, forfljellig
fra den Ishavets Fiflelugt, der udmoerker Kola. For-
ventningen om nu at kunne faa Malk stuffedes heller ikke,
da jeg tog in i Stedets rigeste Hus. Det tilhorte den
Mand, som baade holdt Butik og tillige var Skydsstaffer
(eller Skyds-Enterprensr). Han benavnedes hyppigst
mcd sit Graste Dobenavn levtykhfej (Evtykhtheos).

Modsatningcn imellem denne Landsby og Imandras
Ddemark var ligesaa moerkbar for Djet som for Noesen.
Kandalaks ligger jo ved Eivilisationens Landevej, Havet.
Rigtignok var Udsigten derover instranket eller forstjon-
net ved den betydelige Dfiok, som afstangte dette Inner-
ste af den store Havbugt. Alligevel forjog den friste
Havbris aldeles Myggene, staat blodige Ansigter og
Hoender snart lagtes. Beliggenheden knnde vare voerdig
den anseligste Stad. Midt igjennem den strommer den
valdige Niva endnu i rast Fart. Omtrent Halvten af
Husene ligge paa hver Side, hver Del mcd en stor vel ved-
ligeholdt Trakirke. Den ene af dem har en fljon Belig-
genhed paa en hoj Odde imellem Elven og Havet. Imod
Dst have sig 2ireljsi.naja Aaser, maaste saa hejt,
som omkring Kristiania. Imod Vest ses kun Skogen, som
infatter Bymarkens Sandmo.

Den 28de Juli var en Sondag. Jeg gik glip af
Gudstjenesten, som havde varet holdt om Morgenen
imellem 8 og 9. Men jeg besogte Prasten, en ung
Mand fra Arkhangelst mcd dannede Manerer. og lige-
ledes Dvrigheds-Personen, som tillige var Oppebersels-
betjent for et storre Distrikt af Karelstranden. De infandt
sig hos mig til venlig Samtale, endstjsnt min Bevoert-
ning instrankede sig til to, forovrigt dersteds sjoeldne
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Luxus-Gjenstande: Chokolade og Engelst Tobak. Jeg
dristede mig ogsaa til at inbyde Vartinnen til den simple
Sladeration, i den Tanke at hun mcd sine egne Kopper
kunde voerne om sm rettroende Nenhed. Der var dog
ogsaa en anden Vanhellighed, nemlig Tobaksrsgen, „tbi
det der, ligesom Rog, gaar ud af Menncstet, gjor det
urent" ifolge deres bogstavelige Bibel-Tolkning.

Hun viste ellers sm Velstand tydeligt nok ved sm
Hsjtldsdragt af hsjrsd Silke og Guld-Broderi. Vinter-
pelsen var maaste af endnu rigere Stof. Men hvad jeg
mest beundrede af hendes Luzus var Potteplanterne, som
hun lod staa i mit Vindu. Dette lange uvante Syn
blev ogsaa heldigen fremstillet i en Plante, som netop
da prangede rigt mcd rode Blomster. Hun kaldte den
XitaMa roxa (Kinesifl Rost). I Uleaborg erfarede jeg
siden at den hos Blomsterkjendere barer Navnet i.idiB-
-euB roBa Oi_inenBiB og horer til Stokrostrnes Familie.
Den er troeagtig og fieraarig lig en I?uenB.a.

Beboerne af Kandalaks ernoere sig hovedsagelig af at
rejse paa Fifle til den Murmanste Kyst. Deres Landbrug
gaar vistnok ogsaa ud paa at holde nogle Faar, Rener
ja endog et Par Heste, som bekvemt kunne soettes ud paa
Holmerne i Havet, for at nare sig übevogtede. Kareler
komme sondenfra som Slaattefolk, for at bjerge Hoet.
Kornavl er nu ganste ukjendt. De fleste af Husene saa
ganste fattige ud. Men der var heller intet Spor af
Haandvoerksdrift, og lidet Tegn til Handel. De allerflcste
Huse saa ud som om de uden Hovl eller Sag kun vare toel-
jede mcd Dxen. De runde Tommerstotte laa ovenpoa
hinanden i Laft. Men de fremspnngende Ender i Hjsr-
nerne vare saa ujoevnt afhnggede. at disse fremspnngende
Nav tillige brugtes som en Trappe til at stige op paa
det flade Bordtag. Ide Par storre Hnse var Kjsttenet
Ingang til de andre Varelser. Dersom Beboelstsrummet



96

stsdtc til den opildede petßd, var Heden ligesaa besvarlig
som Duften af den stedsekogende kav-sure Fist. Af Han-
delsvarer kunde ikke de simpleste Varer opdrives, ligesaa-
lidet som Kjod. Dog var der et Statens Magasin, hvori
jeg kunde faa kjobt Mel. Heldigen opdagede vi ogsaa en
i Byen bosat Finloenderinne, som stegte det til Knakbrsd,
hvormed da Nisten blev nodtsrftigen suppleret.

For 1840 var Imandra saa übekjendt, at man Paa
de fleste Karter enten ikke gay den Udlob, eller et under-
lig krummet hen til Landsbyen Umba. hvor man vidste
at en stor Elv falder ud i det Hvide Hav. Middeudorf
kungjorde nu den geografiste Opdagelse, at Imandras Vand
ftyder ud toet ved Zashejka i en nasten sydlig Netning
ned til Kandalaks. Denne naturligvis betydelige Elv
hcder Niva, uden Tvivl det samme Finste Navn, som boe^
res af den bersmte Flod ved Petersborg. Aarsagen til
at Geograferne havde kommet paa hm Vildfarelst ligger
vel iet Par Saregenheder ved disse Steder. Imandra
udgyder nemlig ikke sit Vand gjennem sm sydligste Ende,
Baba eller Attala, hvor den derimod optager Juni.
Niva strsmmer derimod ud midt fra Imandras sstlige
Strand. Heller ikke naar den det Hvide Hav i dets in-
nerste Bugt, men ved Kandalaks. Fra denne By gaar
nemlig en af Der opfyldt Havarm endnu en 30 Perst
imod Vest. Her i Hvidehavets virtelige Botten udmun-
der en ganste anden Elv, som kaldes Kanda'"), og rime-
ligvis kommer fra Landryggen imellem Imandra og Kauta.
*) I Bemenc>v'B B<NtiBt. geoZr. Blovar. v. liovclo forklares det

at denne Elv kommer fra Kauta-sMn, der altsaa siulde have
to Udlpb: igjennem Kovda til Lcmdsbyen Kovda og Kanda til
hm Vit. leg horte aldrig ymte om noget saadant UdlobKanda, da
jeg var ved Sjsen, og finder det lidet sansynligt. Sjoer mcd
to Asiob ere gansse scelsynte.

Betydningen af Ordet Kanda t denne Glvs Navn, samt i
Kandalaks og Vugterne Oktakanda, lokokanda (ncrr Porjci),
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sjoen. Her ligger en Landsby Fedosievo (el. Feodojevka).
Derfra sagde man at der gik Veje over Sumper og Bjerge,
som Lapper kunde passere, baade til Kauta-sjsen og til
Imandra.

Kandalaks's Markvardigheder vare dog snart under-
ssgte. Invaanerne lagde heller ikke an paa at lotte Tu-
rister til et langere Ophold. De ytrede Misnoje over at
der fistedes af Udlandinger i deres Elv, som vistnok var
Gjenstand for Forpagtning. Jeg hyrede derfor en
Baad mcd tre Mand, hvormed jeg vilde foretage en
Sotur forst langs Nordsiden af det Hvide Hav om-
trent 130 Verst til Landsbyen Umba, og derfra tvoert
over Havet til Knjazha paa Karelstranden. Ifolge den
Kontrakt, som striftlig oprettedes ved uegennyttig Bistand
af Ombudsmanden, stulde jeg for dette i alt betale dem
13Nubel paa deres egen Kost. Han forsikrede ogsaa at
de vare brave Folk og gode Ssmoend.

Da jeg forlod Kandalaks den 30te Juli, vilde min
Vartinne ikke angive nogen Betaling. Omsider maatte
jeg forsoge at byde henne 4 Rubel, hvoraf hun tilbage-
leverede den ene som for meget. Og dog afstyede hun
mig som Kjatter!

Sammen mcd Hatta og Klementi steg jeg den 30te
Juli i den aabne Baad (i.ardaB), der strax viste sig endog
for mit usvede Dje at vare meget usitter til at udholde
nogen alvorlig Prove. Ligesaa urmindcs som dens Sam-
mensyning mcd Vidjer og Troenagler, var ogsaa Niggen.
Til Mast hente en afhugget Gran af en passende Tyk-
kelse. Den bavde ikke modtaget videre Bearbejdelse end

Vet Hvide Hav. Umba.

er mig übekjendt. Men at det er det, som vore Forfcrdre laldtc
Gand-vik, er klart nok.
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at der i den ene Ende var instaaret et Hak. Over denne
ujoevne Kloft lagde man det Toug (Draget), hvormed
Sejlet uden Trinst haledes op og firedes ned. Det blev
saaledes ganste sansynligt enten at Draget, som troligvis
ikke var meget stoerkt, ved stadig Skamfiling vilde fiides
af, saa at Sejlet kunde falde ned paa os, eller at, der-
som det stulde fires pludstlig for en Kastevind, kunde
det lsbe fult i sm grove Fals. Men det priseligsteRejse-
vejr hindrede at noget af disse Uheld intraf. Vi sejlede
kun lidet. Vinden var svag og oftest ostlig eller sydlig,
altsaa imod, saa at Folkene maatte ro. Dette gjorde de
mcd Kraft og Ihoerdighed. Men de viste ogsaa et lidet
Trak af Oldtidens Sedvaner, saaledes at de engang rode
hen til nogle Laxegarn, af hvilke de forsynede sig mcd
Spist. Det var ikke Tyveri, thi Ejeren stod som fiuk-
oret Tilstuer paa Land. Han dristede sig ikke til at gjore
Invendinger imod en Proviantering. der udfortes af et
saa talrigt Mandstab. Jeg pristde mig lyttelig ved at
jeg selv intet mistede i dette Selstab. Men det er Dster-
landenes Wrlighed ikke at plyndre dem, i hvis Tjeneste
man staar. Allerpristligst er det at rane lidt for ham
eller give ham Part af Byttet. Det stede ikke her, thi
Bedriften forsvedes, mens jeg sov i Baaden, og kun
Hatta berettede mig siden derom.

Det Hvide Hav er tilstroettelig bredt til at vare nu
ligesom i Fortiden en bestemt Folte - Granst. Paa Lap-
lands-Halvsen i Vest og Nord bo nu kun Lapper og Rus-
ser. Paa Dststden troeffer man Samojeder, Iyrjaner og
Russer, samt i Syd og Vest Kareler og Russer. De
heftige Storme og Bslgestag ere farefulde nok for Urti-
dens Farkoster. Men Isbundetheden er i fiere Maaneder
en for al Samfarstl uoverstigelig Mur imellem de mod-
satte Strande. Man sagde mig at Isen om Vinteren
altid er utryg, undtagen i de innerste Viker. Overall
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hvor Havet er vidt og bredt. ssnderbrydes Isen saaledes
i Vaaker eller Raaker, at den aldrig kan blive nogen na-
turlig Vro enten for Lap eller Samojed til gjensidige
Besog. Man maa saaledes antage det rimeligt at Lap-
perne. som engang ifslge Russiste Vidnesbyrd innehavde
hele Karelstranden ned til Vyg og Onega. ad denne Land-
vej ere invandrede til Laplands-Halvoen og langere Vest.
At denne Havets Bestassenhed ogsaa gjor Germanernes
formodede Invandring til Norge nordom Ishavets Kyster
qanste aventyrlig, er selvfslgeligt.

Det Hvide Hav kan heller ikke joevnfores mcd Is-
havel enten i Mangden eller i Godheden af dets finnede
Beboere. Det stemmer mere overens mcd den grunde
og mindre salte Dsterss den at Torsten ikke soger derin.
Derfor maa jo Russer og Kareler drage til Ishavcts
Murmanste Kyst for at siste Torst. Hvidehavets vigtig-
ste eller eneste Storsifle er noget Sild i Bugterne ved
Kandalaks og Onega, samt Flodfiste af Lax og Sik i
alle de utallige Elve-Mundinger. Men i alle disseFifle-
rier deltage kun de noermest boende. De soges aldrig af
langrejsende Fiflere.

Farlen til Umba foregik saa nar Land, at der var
god Anledning til at betragte den Laplandste Halvos syd-
lige Strand. Innerst i Bugten, de forste Mile fra Kan-
dalaks, vare Kystbjergene endnu ganste hsje, omtrent som
i det sydlige Norges Fjordc. De git op over Furusto-
gens Granse, saa at de paa sine Hsjder havde Mos
<wndra) endnu mcd Sneflakker hist og her. Ogsaa jeg
horte dog at al Sne tiner bort stnere ud paa Aaret, saa
at der i hele Landet ikke gaves nogen Bra eller Fjalde
mcd varig Sne. Denne Bjergryg, som fulgte Havet fra
Vest imod Dst, gjennemfuredes ofte af enten Dale eller
mindre Fjorde fra Nord til Syd. Som vanligt i Lap-
land saaes sjalden den negne sslippe i det grsnne Skog-
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doette, og aldrig de braite Norste lvv (Styrtninger)
Udenfor Stranden laa for det meste en Skjargaard af Der.

Markvardig var ogsaa her Troevoextens Frodighed
og at den aldeles itte bcnyttedes til Udfsrstl. Nogle Mil
udad fra Kandalaks-Viken har Vcrxten endnn fuldstan-
digt Inlandets Karakter. Skogen gaar lige ned til Hav-
kanten. Alle Der ere ligesaa Troe-bevozede som Fastlan-
det. Maaste gik den ikke saa hojt opad Fjaldene som
ved Imandra, men her var dog ogsaa et Hav af Urflog.

Naar man kommer langere ud imod Dst, hvor det
Hvide Hav udvider sig saaledes, at man kun ojner en
Landstrimmel imod Syd, hvilken senere aldeles forsvinder
til blaat Havbryn, aftage Fjaldene i Hojde. saa at de
stundom itte kunne ses over Toftpene af de Traer, der
bedatte Inlandet ud.il Havet.

Efterat vi havde passeret Porja guba, begyndte det
nnod Dst uoverstuelige Hav at ytre en forkrsblende In-
virkning paa Troevoexten. Nogle Klipper og Holmer ved
Havet vare flaldede. Selve Kystens Traer bleve lavere
og glesnere. Ifslge de Nussiste Nejsendes og Plante-
kjenderes Beretninger tiltager dette Forhold, eftersom man
i sstlig Retning drager langs mcd den Laplandste Halvo.
Forbjerget og Den Sosnovets, hvor der er et Fyr, har
sit Navn af at her endnu findes Furu (808na). Men
lidt langere i Nord ved Elven Ponoj, der kan antagcs
at udmunde i selve Ishavet, er Skogen kun synlig som
en ganste usel Levning paa solbare Lier, bestyttede for
Havets og Nordens Storm.

Fra dette Punkt af siges hele den Murmanste Is-
havskyst at vare trales ligesom dens Fortsoettelst i Norst
Finmarken. Som hele Forholdet vistr, er dette en Fslge
af Havets Stormc. Hvor langt de virte inad Landet er
ukjendt og rimeligvis forstjelligt. Vi kjende kun Forhol-
dene l Norst Fmmarken og langer est < Pasvik-Elvens
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og Kolas Dal. Jeg fik dog Lejlighed til at se at det
ostligere Vasdrag, Lov-sjoen og Teriberka, er stogbevoxet
i sit svre Lob, endstjont naturligvis goldt ved Mundin-
gen paa den Murmanste Kyst.

I en Henstende var Farten paa det Hvide Hav langt
livligere end paa Insjserne. Havet var stadigen belivet
af en Ssfugle-Vrimmel enten strigende i Flugt eller
svsmmende mcd sine Unger. Itte sjoelden traf vi ogsaa
paa nogle af disse Havets Pattedyr, hvoraf det er saa rigt:
Soeler og Niser (Delfiner). Engang saa vi en hel Flok
af VjeiuZ-l. (Hvidfist, delpiiinopteruB Isv(:a8). Det er et
proegtigt Dyr, naar det livligt boltrende sig i Vandstorpen
frMviser sm stinnende Hvidhed. Det regnes for en af
Veboernes vigtigere Noeringskilder, da det yder meget Tran.
Fangsten af disse Dyr foregaar ofte i Isens Vaaker om
Vinteren eller Vaaren, da de maa ssge aabent Vand
for at aande. Driv-Istns stsrre Flak afgive ogsaa Nngle-
Pladser for Salerne.

Mcd Hensyn til mennestelig Bebyggelse og Ordning
var det itte meget bedre bevendt i Lapland ved det Hvide
Hav end ved Imandra. Paa de 13 Mile til Umba laa
kun en af de minste Landsbyer paa 120 Mnst. i Porja
guba. Den anden ligesaa betydelige Vit, Kolvitsa, er übe-
bod. Om Somren foregaar al Samfoersel langs denne
ode Kyst tilsos. For dette Fiflerfolt ansts det inre Land
da utilgjoengeligt formedelst Sumper. I den lange Vin-
ter, da det Hvide Hav er isbundet, tor man itte tjsre det
langre ud fra Kandalaks end 3 Mile til Kolvitsa-Viken.
Herfra maa man benytte Nener og Landvejen, for at
komme frem til Umba eller videre imellem Fisterlands-
byerne. Thi hvor det Hvide Hav udvider sig saaledes,
at man itte kan se over det, er dets Is itte sikker. Disse
Vinterrejser tillands, vasentlig til Fisterierne, ere dog saa-
vidt hyppige, at Negjcringen havde ladct opfere den ulyk-



102

telige i-.da (Herberg), hvis Medfart allerede er berettet
IS. 72).

Den siste Del af Farten maatte vi ro i Taage og
stoerkt Negn, hvorimod endog Prestnninger og vandtatte
Plag itte afgave fuld Veflyttelse. Kl. 4 om Morgenen den
Iste Aug. kom vi i dette Vejr til Umba, hvis fleste Huse
endog efter mine nu dannede Forventninger saa temlig
afflroettende ud. Men man sagde mig, at der paa Stedet
fandtes en velhavende Handelsmand. Terasov, hos hvem
jeg kunde have det godt, hvis han vilde modtage mig.
Ellers var der ogsaa et offentligt Hus for Rejstnde, hvil-
ket jeg netop ifslge vundne Erfaringer onstede at fiippe
for. Det var vistnok meget tvivlsomt om en uafhoengig
Familie vilde midt paa Natten tage imod en uanbefalet
vild fremmed. Men jeg vovede Forsoget at gaa til det
smutte Hus, ledsaget af Mandflabet barende vort dryp-
pende Toj. Da vi havde vattet Beboerne, var Husmo-
dcrens forste Svar som naturligt Nej, men da hun ret
fik se vor bedrsvelige Skittelst, kunde bennes Medliden-
hed itte langer gjore Modstand, og vi fik strax anvist et
Par Varelser til at hvile ud i. De mange Veluilligheds
Tjenester, jeg siden modtog i dette Hus, ere hoevede over
enhver Ros, og vilde varet mig interessante allene ved
Modscrtningen til de svrige Oplevelstr. Men enhver
ringe Omstandighed vidnede om, at jeg nu var i Selstab
mcd Damer af agte, fin Folelse. Husfaderen og den
eneste vozne Son vare i Arkhangelst. Den hjemmcvoe-
rende Familie bestod af Terasovs Hustru og Moder, som
havde faat sm Opdragelse i hm stsne Stad. Desnden
var der en Plejeson, bestagtet mcd min Vartinne i Kola,
der altsaa dannede en Art Tilknytningspunkt. Ligesom
jeg siden erfarede, at T. omtrent ejede hele Umba, var
ogsaa hans for faa Aar siden opbyggede Hus det smuk-
keste, jeg sta paa Russist Grund, og i det hele sta ne-
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kvemt. som et Trahus kan gjsres af ordentlige Haand-
voerkere. Der var ogsaa en Have til det, hvori Poteter
voxede godt, uagtet det itte havde regnet mere end to
Gange for i Sommer. Min Part havde nylig ved For-
lis tabt en kostbar Skonnert, hvorved to Mand druknede,
som Damerne mcd Taarer fortalte.

Da jeg tog Afsted mcd disse venlige Folk, vilde
Fruen aldeles itte have Betaling for min og Tjeneres
Bevartning i to Dage. Jeg maatte beklage at det For-
raad af Gaver, som jeg havde inkjobt i Norge, mest pas-
sede sig for fattige Lapper. saa at jeg mcd Msje kunde
strabe sammen nogle Smaating. som jeg kunde undvoere
paa Rejsen, og som i alleFald kunde tjene til Bevis paa
Erkjendtlighed.

Terasov havde en Vutit eller et Handels-Oplag, som
var rigt forsynet mcd Landets smutteste Frembringelser:
isar fljsnne Skind baade til Udforsel og forarbejdede til
Brug. Jeg inkjsbte her det bedste Forraad, som jeg paa
Rejsen kunde erhverve af Kuriositeter for det ethnografiste
Museum, samt personlige Rejse-Erindringer. Blandt disse
vil jeg navne nogle sardeles ejendomlig broderede Haand-
kloeder, der ligne paafaldende el, der af Proesten Ejlert
Sundt siden er stjanket Samlingen. Under Navn af
„sprangede Haandklader," forarbejdes fiige i Bergens
Stift. Er det Handelen, som har udbredt denne Vonde-
Konstflid fra Folk til Folk den lange Vej og til trods
for deres Übekjendtstab mcd hinanden? Eller flulle vi
her se en Levning af den i Romerfl-katholste saavelsom
Grafl-katholste Klostre meddelte Undervisning i kvinlige
Netheder? Jeg vil itte dvale ved de nydelige Svane-
hammers Anvendelighed til Pynt for Damer og til Penne
for gammeldags Folk. Men jeg kan itte undlade at om-
tale at jeg her fik inkjobt et Forraad af den Sibirifle
Cembra-Furus spiseiige Nodder, eftersom der i den siste
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Tid har varet uirket meget til at infore dette Tra til
Norge og Sverige. Disse, som Russerne kalde orjekiii
Kedrovve (Ceder-Nodder) prises hojt i Finmarken og
Lapland for deres Velsmag. At de kunde holde sig lange
fik jeg Erfaring om, da mange Planter siden om Hosten
og Vinteren spirede i Urtepotter. De taale naturligvis
ypperligt Kristianias Vinter; men deres Voext har vist
sig at vare saa stn, at der vel kunde vare Udsigt til at
de som Traer vilde blive det varagtigste Mindesmarke
om Nejstn — dersom blot Havens scncre Ejere vilde
staane de stattels Sibiriater!

Min Erindring om Umba er sta venlig, at jeg itte
kunde unddrage mig heller for det Intryk, at det kanste
er den eneste Egn i Lapland, som kunde fortjene Nadnet
blid. Vistnok udfoldede den hsjnordiste Natur nn sine
Urter i den smutteste Fylde imellemBlomstring og Frugt-
modning. Men Urnbas Klimat er vist ogsaa det gunstig-
ste. Beliggenheden inne i en Vik, luttel fra Havet mcd
Holmer, og ved Enden af en Dal, bestyttet imod Nord
af Hsjdcr, samt paa Halvoens Syd-Skraaning, maa rime-
ligvis vare lun og samle Varme. Byen var ogsaa om-
ringet af frodige Enge. Toet bag den steg en Aas op,
hvorfra man kunde overstue det lille Landstad. Umba-
Elven er ganste anstlig, da den fiyder ud af de betyde-
lige Sjocr: Vjal-, Umba-, Mun- og Konbo- (af Andre
kaldet Kan-). Strax ved Byen er der dog slaat en saa
stoerk Tommerdoemning over den, at den ovenfor danner
en stor Dam. Under det saaledes frembragte hoje Fald
fange nn vistnok Invaanerne dekvemmest en hel Del af
den i Rusland saa hsjt vurderede Lax. Men naturlig-
vis forhindredes ogsaa dens Formereise. Det er at af-
hugge Troeet for at faa Frugten.

Byens Huse vare derimod de daarligste, man kunde
se. Langsmed Elven gik en lang, kroget og smaabattet
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Gade tildels bclagt mcd Planter. Den Ratte af Huse,
som vendte imod Elven, var af denne understaaret, sta
at mange Vygninger stode paa stat, truende mcd at styrte
ud i Vandet, der nu git lige op til dem. Den anden
Rad imod den bratte Batte var itte mindre uregelmas-
sig. De fleste Huse vare i yderste Forfald. Og dog stod
Skogen toet omkring Byen.

Invaanernes Sprog var som stdvanlig udelutteude
Russist. Mine Ledsagere opdagede dog ogsaa at Kareler
opholdt sig der, og to Finloendinger fra Kusamo. De siste
havde talrige Vorneflotte mcd sig, i Modsatning til alle
de Russer, som jeg her horte omtale. De kom til os
og beklagede den trange Udkomst i deres overbefolkede
Hjembygd. Alligevel vilde de itte forblive i Umba, men
tankte paa at fiaa sig ned i det fjarne Ura, paa den Nor-
ste Groenst, hvor de kjendte til sine Landsmands Forsog
paa at stifte en Bygd. Da jeg spurte hvorfor de ikke
heller bosatte sig paa den lige til deres Sogn groensende
Russiste Karelstrand, erkjendte de, at det der var bedre
end hjemme, men at de dog helst vilde bo blandt sine
Trosfoeller. Jeg fik ogsaa et, Bevis paa de Vanstelig-
heder, som det Russiste System loegger i Vejen for Kolo-
nisationen, da de fortalte mig at den Tid, som i deres
Passer var ansat til deres Fravoer, nu var udlobet, sta
at de forst maatte rejse hjem den lange Vej, for at faa
forloenget Tilladelst til Rejse ellennaaste til Udvandring.

Under Opholdet i Umba intraf en Festdag mcd
ustanselig Klottetiming. Den gay fslgelig Byens Ung-
dom Anledning til det vanlige Voldspil. Jeg bemarkede
isar i Umba, hvad jeg forhen havde hort fortoelle om
Mandfolkene her Nord, at de fleste havde antaget den
Norste Somandsdragt, samt klippede Haar og Skjag
kort. Kvinnerne derimod bare uforandret den hsjrsde
Russtste Barakan.
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Jeg havde et Vrev fra Ombudsmanden i Kanda-
laks til hans Embedsbroder (Landsflriverenj i Umba. Da
jeg kom til hans Hus, fortalte en Gut mig at han var i
uprava dla^otBilin^a (Politikontoret) langst borte i Ga-
dens modsttte Ende. Fuld af Beundring over Embeds»
varkets Fuldstandighed i denne Afkrog, git jeg didhen
og traadte sta trostig in i den lille Hytte, at Hjernestal-
len itte undgik den üblideste Paamindelst om Dorens
Lavhed. Imidlertid var der virkelig et Kontor fuldt af
Papirer og Protokoller. Derhos havde Menighedens
valgte Forstander sit Navn og Vardighed firevet over en
usel Hyttes Dor. Det er da vist, at her regjeres nok.
Skriveren gay mig velvilligen de statististe Oplysninger, som
jeg udbad mig om Umbadistriktets Folkemangde. Men
naar mine Sporsmaal git udenfor det, endog om det
gjaldt de narmeste geografiste Forholde, overbeviste det
naturligen og hofiigen udtalte njs xnaju (jeg ved itte)
mig om, at Rejser itte her ere sedvanlige. Jeg besogte
ogsaa Popen, en yngre, kraftig Mand. Han fulgte mig
til Kirken, hvor han gjerne vilde have Oylysning om en
Instrift paa en af dens Kletter. Den var paa Latin, og
viste at den var stsbt i Holland. Interessantere var det,
at han berettede at Kirken var den aldste paa denne Kyst
ellennaaste i Lapland.

Han opgav Befolkningen i sit Proestegjald, bestaaende
af Landsbyerne Umba, Porja gnba mcd Kirke, Kuz rjeka.
Olenitst mcd Kirke, samt Lapperne ved Vjal-sjoen, til 662
Invaanere. Ifolge den forhen navnte Foltetalling af
1859 stulde derimod disse Steder beboes af 853 Men-
nestcr. En Forminflelst af 191 Mermester kunde synes
altfor stor, endstjsnt den stemmer mcd hvad vi erstrede
for Kolas og Kandalccks's Vedkommende, og uagtet det
visselig er stnsynligt at ogsaa de Russiste Landsbyers
Befolkning her er aftagende. Det er vansteligt at tanke



107

sig en Bevocggrund til paa den Maade at narre en Rej-
stnde. Hellere kunde man vel forestille sig Grunde til at
den offentliggjorte Toelling angiver Befolkningen sterre end
den er i Virkeligheden.

Den 2den August trode jeg at maatte benytte den
gunstige Fordevind til at sejle tilbage fra Umba. Vinden
vilde i Norge varet regnet for Magsvejr. Men ander-
ledes var det, naar alle Sejlgrejer befandtes at vare
raadne af Wlde, og den hele Inretning er uhensigtsmoes-
sig. Der var itte Ballast i Baaden. Noret gik to Gange
iknas. Foltene vare saa vante til stige Uheld. at de
strax begyndte at styre mcd Aarerne. Men her syntes
jeg det git for vidt, sta at endog den mest ustgkyndige
natLiialniK maatte kommandere Sejlet ned og Roen til
Lands. Jeg blev strax adlydt, Skavanken blev forbedret
og Rejsen fortstt, stalange til atter en Fille gik les.

Det er denne tause Lydighed hos Almuen, hvorover
Russiste Embedsmand ytrede sm Tilfredshed, idet de ftri-
ste sine Tjenere for „aldrig at resonncre." I Modsatning
hertil vatter Flnlandingens selvstandige Vasen Mishag
hos despotifle Herrer, naar han stundom vistr at hans
Dygtighed og Redelighed burde modes og paafljonnes
mcd Tillil af de Overordnede. Jeg var dog undertiden
i Uvished om Aarsagen til de Russiste Skydsfolks Ly-
dighed itte tildels var tankelss Ligegyldighed. Thi naar
jeg, efter Norst Sedvane, spurte dem til Raads om So-
vasenet eller Vejret, blev Svaret nasten altid n^'e xnaju
(jeg ved itte). Heraf fulgte da, at naa^ noget forekom
mig altfor urimeligt, maatte jeg bcfale, uden at have hort
deres Raad og uagtet jeg altfor meget var mig bevidst
manglende Erfaring tilsos. At de som kunne taale at sny-
des af en Tjcner. naar de kun have Adgang til at hundse
ham, ogsaa ville foretroette en Rnssist for en Finlandst.
er klart nok.



108

Den eneste Undtagelse, som jeg erfarede i denne
übetingede Underdanighed var naar det angik Neligionen,
og et stadant Tilfalde intraf Paa denne Sotur. Nasten
overalt er det Hvide Havs Strandbred bedattet mcd en
Bord af Drivved, som vidner om hvor lidet den store
Overflod paa Traer her beuyttes. Denne Drivved er
torrere og mere letvint for Nejstnde til at danne et Baal
end de friste Traer eller Vindfald, som man hugger op.
Vi landede dog engang Paa en Holm, hvor intet stadant
Brandsel var at se. Men ved at spasere omkring, opda-
gede jeg et tilstratteligt Forraad i en liden Bjergkloft.
Jeg bad nu Klementi at fslge mig for at hente det nar-
ved (bi.2ko) et Kors, vi kunde se, og hvoraf der altid er et
eller fiere paa enhver Landingsplads, som vidne om de
Besogendes Fromhed. Min Udtryksmaade var vel sta
klodset og Klementis Mistanke til min Tro sta stor, at
han inbildte sig at jeg befalede ham at koge Theen mcd
selve det hellige narved staaende Korstegn, og derfor sva-
rede, at ingen Kristen burde gjore en saadan Synd. Den
lettesteMaade til at lost Misforstaaelsen var at fore ham
til Stedet, hvorpaa han mcd stor Made og heftigste Und-
styldning beredle en Koge-Ild for baade Nettroendes og
Kjoetteres Spist.

Tilsist stulde Sejlastn stutte mcd at vi forlode Lap-
lands Strand og satte over det her 20 Verst brede Hvide
Hav til Knjazha Bugten paa Karelstranden. Det var
itte uden Wngstelst jeg tankte paa dets pludselige krappe
Volger og paa vore Fille-Grejer. Men Vinden var netop
saadan som Varbarer eller Landkrabber kunde snste den,
da den for det meste stod fra Land og derfor itte oftrorte
Ssen synderlig. Den 3dje Aug. vare vi i Knjazha,
efterat have i 18 Timer tilbagelagt, hvad man kaldte
100 Verst fra Umba. Gud vare lovet!
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Turja.
Det Land, som jeg hidtil havde gjenncmrejst, er den

store Halvo, som i Vest begransts af Norge og Finland,
samt strakker sig til Ishavet i Nordog til det Hvide
Hav i Dst og Syd, intil det innerste af Kandalaks-Viken.
Dersom man fra dens Botten ved Kanda drager en ret
Linje imod Dst til Finland, vil Halvoens Flade-Inhold
blive omtrent 2,200 ü. g. Mile.

Den er ifolge alle Nejstndes lagttagelst en Fortsat^
telse af det Norste, Svenste og Finlandste Bjerg-System,
som her ndgjor en Terrassteller Fjaldmark, hvis Mid-
delhojde over Havet vel maa vare noget lig Imandras,
altsaa omtrent 500 Fod.

Denne Fjaldflette er gjennemfuret af en Mangde
Dale og Vasdrag, af hvilke kun folgende for Tiden ere
saavidt bekjendte, at de mcd Sikterhed kunne noevnes:

Enare-sjo og dens Udlob Patsjok eller Pasvik-Elv;

Not-sjsen mcd des Aftob Tuloma, samt Vlfloden
Kola,

Teriberika

Petshinga eller Pejstn-Elv;

Alle disse Elve have et nordligt Lob til Ishavets
Murmanste Kyst.

Imod Dst gaar kun en mere bekjendt Elv, Ponoj.

lokanga, der falder ud ved Svjatoj Nos.

Imod Vest kan intet Vasdrag gaa, da Landet her
er luttet imod Finland ved Maanselkcis Mur.

Imod Syd til det Hvide Hav ere de anseligste Var-
zuga el. Varzulha, Umba og Niva.

Mcd Hensyn til Voextlighed adstiller Halveen sig i
to modsatte Omraader, den tralsse Tundra i Nord, og
Urstogen af isar Gran og Furu i Syd. Groensen imel-
lem dem anses i det hele taget Floden Ponoj at vare.
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Den meste Del af Landet er ganste übeboet, stame-
get mere som de faa Mermester, der leve her, langt fra
at vare joevnt udbredte, tvertom ere stmlede i folkerigere
Bosteder.

De Nussifl talende bo i meget fjarnt fra hinanden
liggende Oase-agtige Landsbycr, hvis Folkemoengde er efter

vigelse, der allerede er bemoertet ved Lappernes, at de
Opgaver, som meddeltes i 1867, ere mindre end den tid-
ligere Toellings.

Ogsta Russtrnes Antal viser altsaa den samme Af

Det er dog for bemoertet, at der i de Russiste Lands-
byer leve en anstlig Del fodte Kareler, Finlandinger og
Lapper. Den nysnoevnle Russiste Forfatter Ogorodnitov
anser det derhos for historist vist, at disse nu for Nussi-
ste gjaldende Anloeg i sm Oprindelse ere Karelste, og at

hed andetsteds fra komne Russer 10, kan jeg lidel domme.
Enhver fremmed kan dog stjonne, at den Laplandste Kyst-
boers djoerve Kjarlighed til Havets Sysler i et og alt
afviger fra det inlandste Slavonerfolks Seder, og at dette
Ssmandsliv heller minder om Slagtstab mcd Karelerne.
Thi hos disse Finste Folkefard bar Hzemmet paa de Skan-

Sprog og Seder endnu vidne om en saadan Folkeblanding.
Om den her brugelige Sprogart, over hvis Fortert-

Tcrllingen i 1859; ester Opgave i 1867:
i Nord Kola 598 500
i Dst Ponoj (Russer). . .

i Syd Pjalitsa, Tshapoma,
Strelna, Tetrina, Tshavanga

i Syd Kuzomen og Varzuga
i - Kaskarents og Solnitsa
i - Olenitsa,Kuzrjeka,Um-

ba og Porja .
.

.

i - Kandalaks . . . .

21 (21)

866 (866)
584 (584)
170 (170)

853 621
390 (390)

3,482 3,152
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dinaviske Halooer udbildet den umiskjendeligste Eomands-
nand. Den Norste Fister kan ofte le ad sine (Nussiste og)
Karelste Naboers gammeldagse Redflaber, men deres Frygt-
lsshed paa Havet kan han ikke overgaa.

Urbeboere findes endnu i det inre Land samt paa de
Kyster, der ikke af senere Invandrere ere besatte, ifolge
Tcellingen af 1859, som anfsrt. 2,183 Mnfl. eller i 1859
maafle kun 2,066.

Den hele Halvos Folkemcengde bliver cütsaa omtrent
5,000 Mennesser, hvilket mcd en ganfle ringe Vrokdel
overstiger 2 Mermester paa hver geografist Flademil.

For denne ringe Befolknings kirkelige Tarv er der
rundelig ssrget. Man opgav os at der fandtes 17 Kir-
ker og 12 Preester, nemlig:

Desuden findes et Vedehus i enhver af de mindre
Russiske og Lapste Landsbyer. endog paa fiere af de mcrc
bessgte Fiskepladser («tanovislitLlier). Nogle af disse
tKasovnM ere dog af et saa bestedent Omfang og Udstyr,

Klrke. Prcrst.
Pats-rjeka (Pasvik)
Petshinga (Pejsen) .

Not-sjo' ....
Lov-sjs

i
i

1

1
1

Kola 2 2
Kandalaksha .

. . 2 1
Porja-guba . . .

Umba
Olenitsa .... !! 1

Varzuga .... 1 1
Kuzomen ....
Tshavanga....
Tetrina
Pjalitsa

....

Ponoj

1

!!
1

2

1

1
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at de vilde give den Fremmede Tanken om et lille Hus
af en ganste modstt Vestemmelse, dersom han itte sta
Korset paa Taget, og itte havde erfaret at den übenavnte
Inrctning i Lapland anses for overfiodig.

Da dette Land altsaa er den Del af Evropa, som
mest narmer sig til at vare en Drken, er det naturligt,
at den sta sjoelden omtales. at den itte engang har faat
noget gjangs eller almindelig vedtaget Navn.

Benavnelsen Laplandste Halvo er vel den hyppigste,
da ogsta i Nussiste Boger I_aplandia bruges saaledes,
men er temlig forvildende, da omtrent samme Navn ogsta
bruges af mange Evropoeer om det Norste Finmarken
samt om de Svenste og Finlandste Lapmarker.

Navnet Kola-Halvoen var halv officie! Nussist Sprog-
brug, stalange Kola var Kredsstad. Nu er det itte mere
lempeligt, efterat Kola er bersvet denne Voerdighed og
Halvoen inlemmet i den vidtstrcckte Kemfle Kreds. Men
allerede for tusen Aar siden blev Landet stildret vasent-
ligen som det nu er, og under et Navn, der endnu delvis
har vedligeholdt sig. Den Norste Helgeloending Ottar
fortalte Kong Alfred (-j- 901) om sine Nejstr til Floden
Dvina. Laplands Kyst ved Ishavet, som Ottar paa
denne Fard maatte sejle forbi, bestrives og benoevnes saa-
ledes i Kongens Angelsaksiste Skrist:

„Ter-Finnernes'") Land var ganste ode, uden hvor
der opholdt sig loegere eller Fistere eller Fuglefoengere."
*) Nogle, som Lehrberg, Untersuchungen z. Geschichteßus

lands, antage at lordanes allerede i det sjette Aarhundrede
ncevner Ire-l'snnls, endstjont Lcesemaaden er tvivlsom.

Derimod kan det vel verre sikkert, at samme Lehrbergs For-
ftg paa at udlede dette Navn af det Skand. Ord Trcr, saa
at det altsaa siulle betyde d. s. s. Skog Lapper, er uheldigt
Thi den Murmcmsse Kyst, hvor Ottar utvivlsomt tras dem, er
netop gemste trcebar. Det maatte altsaa betyde Folk, som bo,
hvor ikle er Trcr



113

Men om det samme inre Land berettede Ottar videre:
„Lige ud for den nordlige Del af Landet er Kvoen-

land. Kvanerne harje undertiden paa Normandene over
Fjaldet, undertiden Normandene paa dem. Der ere me-
get store farste Sjser imellem Fjaldene og Kvanerne
bare sine Baade over Land in i Sjserne og derfra harje
de paa Normandene. De have meget smaa og lette
Baade."

Vi finde altsaa at paa Halvsen fardedes for tusen
Aar siden de samme Folkefiag som nu: Lapper (hvilke
de Norste kaldle Finner) og Finnerne, som de kaldte
Kdoener. I disse Stammers Levevis er der meget, som
stemmer mcd den nutidige: Ter-Lapperne navnes ikke
som Rensdyrhyrder, kun som Fistere og lagere. Fin-
nerne drage igjennem Landet over Sjser og Tajpaler.
Men de bare dengang sine Baade mcd sig over de siste.
De maatte altsaa vare lette og smaa, lig de nuvoerende,
ellerrettere den Bygningsmaade, som nu er et foroeldet Bar-
bari, var dengang den hensigtsmassigste. Andrejev, som
i det Geogr. Selstabs 2apiBlii, Petersb. 1867. 1 D. har
udgivet et hydrografist Arbejde over Ladoga, fortoeller at
de paa denne Sjs endnu brugelige mcd Vidjer stmmen-
syde Baade fremstilles ganste ligedan paa gamle Afbild-
ninger i de der omkring anlagte Klostre.

Karelerncs Hensigt mcd Rejserne over Imandra var
dengang Krig og Plyndring, medens de nu foerdes der
som Fistere i Fred mcd Lapperne og paa Baade, tilhs-
rende dem.

Navnet Ter er itte instranket til Ottar og Norman-
dene. Ide Nussiste Aarbsger noevnes i Sluten af det
13de Aarhundrede Ter, Tir el. Trje som et Distrikt
(voio8t), Fristaten Novgorod tilegnede sig. (Ogorodnikov
S. 593). Under Navn af den Terfle Kyst er det fjenlt
den Dag idag. Den sistnavnte Forfatter beretter, at
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dermed tidligere forstodes hele Kyststroekningen fra Evja-
toj-nos intil Kandalaks. Nu regner man den ikke lan-
ger imod Sydvest end til Varzuga-Elven. Stranden der-
fra imod Vest kaldes den Kandalakste Kyst intil Byen af
dette Navn. At ogsta Navnet engang hos Nusserne har
gjaldet om Nordkysten, og allsta om hele Halvoen, tan
man alliage for sittert, baade af at det netop er der Ottar
soetter Ter-Lapperne, og af at Navnet Murmanst maa vare
af nyere Oprindelse end Terfl.

Endelig stsde vi paa det samme Navn fra en rime-
ligvis ogsta yderst fjern om end übestemmelig Fortid,
nemlig i Finnernes bersmte i Hedendommen forfattede Kale-
vala. Her heder det Run. XV. V. 80.

I_fter Biagtare man Bsli.ts
I_.arl atd Btora oxen laiia
k'ran I-.ar6lenB Bi-.öna dv^der,
3uon.ÏB vida iandamaren,
3öi<-t6 kran det Bvaza livsiand,
l'ran det Btolta 3viaian6et,
I_applands vidt utBtraei.ta grauser,
lurja-j trolldomBrilia traktsr,
Böiz.te slutli^on noB luoni,
Hinder jorden i Uanaia,

Oversoetteren heraf Collan (Suomi 1856) inbilder
sig vel at Turja stal vare d. f. s. Rutja d. e. Norge.
Men idet vi frabede os al Hoeder af Troldom, maa vi
paakalde Eurens Finste OrddoK, hvori forklares:

I_etads, men farm doei^ in^en,
Loiite, varBediek ej nazon.

„lurja, l. dagdelen at nalilcen, 2. landet pa anöra
Bidan kjellsn i borden. I^oi^e, I_appiand;

I'urjan meri, Isnakvet;
I'urjan tunturit, I_appBlia tjellen;
l'urjaiainen, I.app, Morman.
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Om end disse Oversoettelser ikke vejledc til at sinde
Benoevnelsens alleraldste Betydning eller Oprindelse, kan
dog Finnernes Forvezling af Norste og Lapper vanstelig
forklares anderledes end som et Bevis paa at de betrag-
tede disse Terste Lapper som Norste Understatter. An-
vendelstn af Navnet Ier eller lurja om Norge bliver
altsta ligesom det nyere Nnssiste Navn Murmanste (Nor-
manste) Kyst Vidnesbyrd om at hele Turja-Halveen an-
saas for at vare Norge tilhorende.

Den samme underlige Forvezling hsres endnn blandt
vore Lapper i Finmarken. Hos dem er varo Norste eller
Danste Folk og daroBk Ajei del Danste Sprog (K. Leem).

Hvad enten dette Navn Ter oftrindeligvis brugtes
om Folket eller om Landet, er det vist, at vore Forfoedre
benoevnede hele den Laplandste Halvs derefter. Paa det
forste fuldstandige Kart over disse Egne af Bure: Lurei
I_appo...-y nova deiineatio a. d. 1611, hvoraf et Aftryk
opbevares paa det kgl. Bibliothek i Stockholm, fra hvil-
ket vort Univ. Bibl. har erholdt et Facsimile, benoevnes
Halvoen saaledes:

Hano etiam regionen. 1-.apponeB ini.aditant, Bed
<^ui iVI-lBeov-<..(.0 parent imperio appeilanturc^ue dodie

utuntar autem lin^va reli^uÏB I_apponiduB eominuni.

3vec.ic:s I'rinneB
I_apponiee -?vnenieml
liutnenioe I?erBeiia novuioen,

Paa et udfsrligt og smukt udfsrt men ikke ndgivct
Danst Kart over disse Egne, der ejes af TrondhjemS
Videnstabers Selstab, og som sts at vare bygget paa
Oftlysninger stmlede af Liljenstjoid, som blev Amtmand
i Finmarken 21de Maj 1687^), gjengives denne Under-
retning saaledes:
*) Det maa sansynligvls veere det samme som Schoning . sm

Norges Gamle Geogr. Kbh. 1751 S. 138 omtaler som „et
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„Dette Land kaldes paa Danst

For at forstaa at disse fra fire Nationer hentede
Navne ere ganste overensstemmende og ligebetydende, maa
man erindre:

i gamle Tider kaldtes det Harmin el.

paa Finst 1-arje n^ar^
paa Nyssist lerBko^ no»

IrinnleB, I.rkenWB.

at rimeligvis hos alle Nationer er Ordet Halvs
(peninBula o. s. v.) et nyt Ord, der er oftkommet stmti-
dig mcd en videnstabelig geografist Vetragtning;

at vore Forfadre derimod, stavelsom alle hine nor-
diste Folk, benoevnede Halvoerne:

enten Der saasom her Syd: Ladegaardso, lals og
i Nord Fistero (li,vdatBii^-08trov i Folkemunde, poiu-
ostrov kun paa Karter);

eller Forbjerg, Nas, hvilket aldeles svarer til
Rus. NoB, mvs og navolok

Ved Hjoelp af denne lille Ordbog findes det lettelig,
at alle de fire Folkcstag have kaldet stmme Halvs "lri-
el. "ler- el. lar-^NB.

Finst niemi og
Lapst n^ar^a.

Det eneste, som har vakt nogen Forvirring, er den
vanlige Forvezling imellem Finner og Lapper. Liljen-
fljolds Finste Tarje njarg er naturligvis Lappist. Bures
I_.apponies -?vilaniemi er derimod itte blot rent Finst,
men ogsta en sproglig Misforstaaelst, thi Ordet betyder
ligefrem „det hellige Forbjerg," og er altsaa en Oversat-

smukt ridset Kart over Finmarken tegnet 1689, som findes blandt
thi hvad han anftrer derafstemmer aldeles

mcd det, som her er gjengivet efter Videnst. Selsiabs Erem-
plar, der maaste er en Kopi foraustaltet i Anledning af den
Trondhjemste Rektors lcrrde Arbejde.
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lelst af det strax bredved liggende „Svjatoj nos." itte af
Trinas.

Nysnavnte Liljenstjoldste Kart bruger ogsta en her-
fra hentet Venavnclst om Fjaldryggen, som betegnes:

Disse Fjalde kaldes paa Danst Nordkj-V.d

Halv Karelerne ved Veleaga.

paa Ryst ?erBka
paa Laplandst larje-tuder-

noevnes i det vigtigste Dokument, som haves om Udstroek-
ningen af Norges Overhsjhed over Lapland og dets Skat
til Norges Rige. idet de ligesom danne dets Mergranse
langs Kysten. Denne Vestemmelse antages at vare oeldre
end 1326') og blev aldrig siden ved nogen Overenskomst
forandret. Derimod lykkedes det Russerne og Karelerne,
ved Intrangsel i Landet og formedelst Lappernes Omven-
delse lil den Graste Kirke, smaaningom at erhverve Rus-
land Vesiddelst af Turja-Halveen, der omsider efter 500
Aars Forlob ved den ferste ny Trattat af 1826. blev udelt
Russtst. idet Falles-Distrikterne deltes.

Por Historie er altfor rig paa Beretninger om de
Llnledninger, som Karelerne tidligcre end hm Fredsfint-
ning i 1326 kunde have stasset sig paa sine Strejferier til
at nedsoette sig i Turja. Ifolge Islandste Aarboger
gjorde Karelerne og Kvanerne allerede i 1271 Hoervark
endog i Halogaland, altsaa minst sta langt i Sydvest som
til Senjen. I Vinteren 1278—79 fangede Karelerne den
Norste Kongcs Sysstlmand Thorbjsrn Stejn eller Skjani,
og drabte 35 Mand for ham opfte paa Fjaidet (nemlig
som inkravede Skat blandt Lapperne enten i Finmarken
eller i Turja).
*) P. A. Munchs Afhandling i Norsi Tldssirift for Vidensiab og

Literatur 5 B.
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Om den nu eller tidligere stedfundne Karelste Bo-
sattelst ved Veleaga-Elvcn har dog vor Historie hidtil itte
vidst mere end at der ved Umba paa nogle Karter anfs-
rcs en Vjal-ozero IV.-sjs) og en Vjal-rjeka (V.-Elv).
Nogle Forstere have da antaget at her maatte Veleaga ssges,
endfljsnt fiere, mcd G. Munthe og ifslge Kristian den Fjer-
des Paastand, have anset Vyg-Elven imellem Karelstranden
og det egentlige Rusland for at vare det gamle Veleaga.

Navnets Vetydning kunde ingen Vejledning give.
Det er nemlig tydeligen Finst, i hvilket Sprog v^li
betyder et Mellemrum. vseii-msri Middelhavet, vgeii-^oki
Mellem-Elv, Granse-Elv. Af er ga en hos Rus-
serne i mange Tilfoelde gjoengs Forvanflning, som findes
i mange bekjendte Elv- og Insjs-Navne (Pinega, Varzuga,
Ladoga, Onega).

I Umba kjendte enhver Russer Vjal-ozero og enhver
Karel Vali-jcirvi. Insjeen stgdes at ligge 50 Verst fra
Umba og at vare 3 Verst lang. Fra den udmundede
Vjal-rjeka, Voelijoki, som 12 Verst fra Umba Landsby
falder ud i Umba Elv. Ved denne Sje sagde man der
bode I_opari, B—98 —9 Familier, der havde Rener, Faar og
Ker, men vare fattige.

Da vi erfarede, at der netop stmtidig mcd os op-
holdt sig to af disse stakaldte Lapper i Umba, lod jeg
dem hente, og fik dem bevagede til, siden det alligevel
var en Festdag da der intet stulde bestilles, at lade sig
underkaste en ethnografist Granstning ved Hattas og Kle-
mentis Vistand. Meddelelsen var besvarlig nok ogsta
formedelst disse mine Gjoesters altfor tydelige Enfoldig-
bed. De vare lyshaarede Folk af en moerkelig styg og
vantreven Legemsform, mcd et umiskjendeligt fisvt aande-
ligt Udtryk. Som vanligt i Turja talede de fiydende
Russist, men de forstode itte et Ord af Hattas Lappiste
Tiltale. Heller ikke kjendte de Lapperne i Vest ved Iman-
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dra eller i Nord-Dst ved Ponoj. De vidste kun at der
bode nogle Lapper ved Varzuga, men havde intet at be-
stille mcd dem. De giftede sig inbyrdes eller en sjoelden
Gang mcd Russer, fljsnt ingen saadanne bode hos dem
ved Voeli-jarvi. Den ene af dem havde dog to Dstre
gifte mcd Lapper ved Lov-sjsen, og den anden Adonis
kunde have Lyst til at faa sig en Russist Hustru. Strax i
deres Narhed maa Umba-sjeen ligge. Der fistede de lige-
som ogsaa Imandra-Lapper, men den ene af dem havde al-
drig varet der. Laz gik itte op i nogen af disse Sjeer.
Heller fistede de nogensinde enten i det Hvide Hav eller
Ishavet. De lode sig neje mcd den Drret, Sit, Abor
og Gjedde, som fandtes hos dem selv.

Men hvad vare da disse Stakler, som kaldtcs Lap-
per, uagtet de itte forstode Lappist, og som dog stgde sig
at have et andet Morsmaal end Nussist? Saasnart de
ferte Samtalen over paa dette deres eget Sprog, gjen-
kjendte baade Hatta og Klementi strax at det var en
Finsteller Karelfl Sprogart. Det var altsaa dem, som
Evropoeus i et Brev til Prof. Friis havde kalde, i^.
relars. Den ene af vore Gjoester havde ogsta talt mcd denne
Finste Sprogforster, som opholdt sig en Uges Tid i Umba.

Men det maatte tillige vare de Halv-Kareler, som
de Norste for nasten sex hundrede Aar siden navne ved
Veleaga. Den ene af dem havde ogsaa hert at hans
Forfadre vare Kareler blandede mcd Lapper. Han mente
at det vel kunde vare et Par hundrede Aar siden. Det
var itte blot Nusserne, som kaldte dem Lapper; de be-
noevnede sig ogsta selv saaledes og sit Sprog I_ap.n-
-i-^'eie. De vidste itte om det talies noget andet Sted i
Verden end blandt deres af 17 Mand og 24 Kvinner be-
staaende Stamme. Deres Sprog var ogsta sta forvan-
stet, at mine Folk itte kunde tale Finst mcd dem uden
ved idelig Tilhjoelp af Klementis Nusstste Tolkning.
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Det er rimeligt at deres Levevis, Nen-Skjotsel, har
ligestavel som den historiste Overlevering bidraget til
at de baade imellem sig selv og i de Nussiste Embedsproto-
koller have bevaret Lap«Navnet. For Nusserne var det
desuden ligegyldigt enten de horte til de underordnede
Lapper eller Kareler, da de i alle Faid forstode Nusfist
til Nodtsrft.

Men hvad der er sittert er, at det norste Dokument
for nasten sex hundrede Aar siden omtaler Halv-Kareler
ved Veleaga i Udtryk, som ganste passé paa den Tilstand,
man nu sinder hos disse gamleKareler ved Vali-joki. At
Sammenhangcn i Mellemtiden stulde vare afbrudt og siden
atter tilknyttet paa netop samme Vis, er et Tilfoelde, der
strider imod al Sansynlighed. Der staar altsaa ingen an-
den Forklaring aaben, end at denne Stamme har i Raahed,
Isolering og Fattigdom stalange uafbrudt vedligeholdt sit
Sprog midt imellem Lappiste og Nussiste Granner. En
saadan levende Folke-Mumie kunde synes at vare et Vid«
under, vansteligere at tanke sig end Vedligeholdelsen af
Wgyptens balsamerede Lig. Alligevel har det vilde og
barbarifle Liv. baade blandt Amerikas og Australiens bitte
smaa og dog udproeget afvigende Stammer eller Nationer,
fuldt op af lignende Vidnndere af national Sejgbed og
Uforanderlighed.

Imidlertid vil det forstaas, at det er nsdvendigt at
fremfsre Beviser for enhver saadan Foreteelse. De kunne
ittuns bestaa i de Sprogprsver, som jeg fik stmlet oq
som ikke ville optage stort Nnm.

Hvad man lettest tan sammenligne, nemlig, Talordene.
viser at den Veleaga-Finste Sprogart vasentligen kun i
Udtalen har lidt en Paavirkning af Russist og Lappist.
Af det forste har den optaget Hvislelyden, og af det siste
8 istedetfor il. Ellers stemme Ordene nasten aldeles mcd
det Finste Bogsprog. Som et Vidnesbyrd paa aandelig
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Armod tor det gjoelde at de havde glemt sit fadrene Ord
for 1000, endstjont det stemmer noje mcd de noermeste
Naboers Russist (F. tunat. R. t7B^'atßira).

Som stmmenhoengende Sprogpreve nedstrev Hatta
felgende Fortalling efter disse Karelers Diktat. Jeg er
inflranket til at stole paa hans Dom, at det er et forvan-
stet Finst, men nasten uden Inblanding af Nussiste eller
Lapfle Ord:

Nia ieiiß.n jaiÏBt. »soutßin an isudinut.
I_ekßin, Isil.Bin toißin paikan, tulin miin paid moßtin pakati
Konti ÏBtoia icatßui minun paale. Ma iiand tantoin
anpo. I'u.in Kuuß ailolkß. L-oiran tailain jailan alle.
l_ian BÏrdai tuonnan poißell.B. M ammoin. Vieirma
saa oii. I pÏBBaiB BpoßÏBtai (li,. Bpoßtai). Hlu (i)^88v)
Bitti 2an «itti Keppiiii Bivald maa vaßt. L_oli-
Ketaman iel<B . . Nadei Kei I:a1c8 po^jat .Bto. M Koi-
ran laßßin. li-oira icoiciietaman leicß. ?o^at puuimn

Veleaga-Flnfi.
1 7KBII
2 ZaliBk

Flnst Vogsprog.
7^Bl
K9.K81

3 ZO.N. K01n.6
4 N6^6
5 visri v.Bl

6 liUBk KnBl
7 86it8SM6N 86Ït86M3.N
8 KaIl6kBHN 1c3.1^66k83.N
9 71.7^86»
10 K7MM6N3. Ommenen

100 B^tg. 83.ta
1000 Ii7MM6N6U 83,tg>

leg mi».
Du BÏ3

tuliat
min»
BÏN3,

Han BÏ3, voltLd (Rus. vot -- Fr. KB.n
voi Iq,)
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ment.. X.o.ra IrauKu. Ni tuiin puun iuokgi.

laßa paika 8.1..a oiii. Ni 86Ï8ain, mi Katßoin, eigoamma
tule. N amma nai.v. l?ietara olli (juiuma tule oili).
luie puuda iikota. Ni ammuin vnta poika, an 088anut.
i?-886.in Bapoin. ?oiß 86i8oin, Katßoin, ei tulla amma.
?o^at rakißit. Ma toißen Ksrran ammuin, poika maa-
Iran .anke.-,. i?okoira Bitti poika puißta. Nia piBBÜa
Bappoin. H.0.i.61. poika vsila puußa rakißa. Ma am-
moin, poika maairan lanKeiß. I-_oira puißta taß toißta
poika. Ma pißßila Bappoin. I?o^'at Kuuß.n alle lom.
Xoiran Bitti tavitin. I_ei_Bin Koiran Kanß. H.mma H
tuilunut minun luokßi. Nia lektnn jtziki miada noatta-
man. Bitti porvo tuntu jakaiai iitßa iiavaßt. Ma'
Koiran laßßin. li_oira KoKittaman lakBi. iL^ viku (Ka-
van) Kjavenut Koira. IBan tvKKe alioi.B Koira Bitti tuii.
Ma tavitin Koiran, nuoran lranda panin. 198 jalki
miata lakßin. Varaie nouB.n puKKatßoin Konti lakßi
KoKKitaman muliono. p«iß. Nia Koiran nouran^ laßß.n,
itßa il^ppaman MÜBt lakßin. Konti atteßa jouK,BÏ,
Koira M.B KoKKita. li_onti edeßa olli. Ma Beißoin,
Katßoin, Koira isan olloi.B jalla tuii. Xonti tuiie Koiran
Hal_Bt. Xoira Bielliclß ißana,Bt. Tont. _Ban ailoßt Kvm-
menan svnlM KoKKita, tuli Kolmen Bvien paan KoKKita
Karva,Bt. Ma amoin pvûil an Biritßi mvößt
Koivo vaßtan, mia Bitti pvöratin nansßt poiß Kuußin taka.
Han toitzeld, puoieid minua vaßta tuii. Ma iiand
BtaZnin p^Bßelil. ?vßßvn po muid KatKejß poiki. Han
minun taviti pajaßt Kmi nanpail. Ma Bitti rupejßM
Kaßii I^and IvKKamaan poiß. 3itti i.an minun tavitti
Kateßt. I_.onti Beißal, takßÜ, jallo.ll. Nia Beißal tavitin
Kontia vatßg.Bt Kawl, tomen Kaßi KolKaß olli. Ma Ka-
nen Berrin (voitin). 3itti leitßin Bain, Bitti nanta 80K-
Kam Karsßi. Han Ballai (8ailal) vanno. Ma paalle
paaß.n, Kontin BÜmat Kaivoin veitßil po.B, Bitti Katin
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Kanßin KulleKoßt poiß. Itßa b^ppaman lakBin poiß.
Han luokß. (Mokßi) minun.jalißt, de lang.B. 3itti mia
Kottig, laksin vkan voren övßin Koiß (Kotona). I'ul.n
tovsi 3ain, nailan KÏBkoin de tulin Kotti ds müin naKKa
videu lioppian rudlan edeßßaa. I_oppo.

Den for omtalte Bestemmelfe om Norges Granser
er infort i Norges gamle Love 3 D. S. 152 og over-
sattes ordgrant paa det nuvoerende Sprog:

„Disse Endemarker ere imellem Norges Konge og
Russtrnes Konge efter det som gamle Mand have stgt
og endnu sige, sldagj, gamle Bumand og Finner. Nus-
serne have at tage Skat ved Soen til Lyngstuen, men
paa Fjoeldet til Male-aa, og ligger den benest (lige) fra
Lyngstuen og ost imod Kjslen. Men Kongen af Norge
tager Skatte sster til Trianama sel. Thriathimos^ og mod
Gandvik til Veleaga, hvor Halv-Kareler eller Halv-Finner
ere, som have havt en Finst Moder. Heller ikke tages
mere i de yderste Endemarker end 5 Graastind af enhver
Bue, men efter Vedtagt, dersom de ville yde efter Vedtoegt."

Det er inlystnde, at i denne Bestemmelfe betyde
Finner d. f. f. Lapper, og Bumand ere de Norste Kolo-
nister i Finmarken. Ved Nusser maa den Norste Ned-
striver have tankt sig alle det ostlige Niges Understatter,
som vare omvendte til den Graste Tro. I dette Tilfalde
maa derved altsaa voesentligen forstaaes Karelerne, som
ifslge de Russiste Kilder vare omtrent de eneste, der paa
denne Tid fardedes i Lapland paa Novgorodernes Vegne.
Af det Finste Sprog i de folgende Steds-Navne er det
ogsta tydeligt, at de Norste maa have erfaret dem af
Kareler.

Tria nama*) er nemlig Ter-niemi d. e. Ternoes, Turja,
Lapland. Veleaga er Vali-joki ved Umba.

") Den anden Lcrsemaade af dette Ord Thrlathlmos er vissellgen
forvansiet af Afsirivere, som ikke have kjendt Stedet. Alligevel
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Norges Konge kroevede altsaa den Gang Skat langs
hele Laplands Kyst inad Kandalaks-Bugten til Umba.

Mcd ringe Afvigelst stemmer dette mcd de Vidnes-
byrd, som afgaves af nogle Borgere fra Trondhjem og
Vergen den 28de Juni 1595, „at hvad Vesten for Garsak
(d. e. Varzuga) og Trinnes (d. e. Tri-nas) ligger, hsrer
tl Norge, hvilket de havde hsrt af deres Forfoedre."
(lessen Norg. Bestr. S. 239).

Men denne Tilhsrighed blev rigtignot meget usitter
eller illusorist, naar det tillige erkjendtes i de samme Akt-
stytter, at Russerne toge Skat i de samme Egne, forme-
delst Karelerne. Da disse deres Undersaatter bode «ar-
mere til at hjemssge Lapperne mcd Skattekroevnings-Tog.
og efter vore Aarbsgers Vidnesbyrd vare baade ftittigere
til at foretage dem og uden Tvivl haardere eller grusom-
mere i Razzia'ens Udforelse, blev Folgen efterhaanden af
den falles Plyndring at Lapland blev Russist.

Den endelige Vesiddelse begyndte mcd at Karelerne.
og maaste nogle Russer, fast bosatte sig i de Fisterbyer,
hvori der nu talcs Russist. Deres tidligste Navngivelse
i den Russiste Historie er „at i Aaret 1419: Murmaner
(Normand) 500 Mand i LuB'er og 3i_neK'er (mindre
Fartojer) hoerjede en betydelig Del af den Kyst ved Flo-
den Dvina. som tilhorte Novgorod, og blandt andet be-
krigede i Varzuga en Karelst By" (Ogorodnikov S. 601).
Foruden denne By have uden Tvivl Kuzomen (Kustmo?),
Porja, Kandalaksha, Mastlfla og Kola Karelfle eller Fin-
ste Navne. — Da Ter-Lapperne i det folgende stztende Aar-
hundrede omvendtes til den Graste Tro, var Folkets Over-
gang til et nyt Herredsmme i Virkeligheden fuldendt.

lnneholder det den bekjendte Stavelser Ir.-n<)B (for n.<_>B), som
er den Russiste Overscrttelse. Dersom man tcenker sig at der
ved Triancrma har vceret tllstrevet i Randen som Forklarlng
ecNi3,llirii.c>B, faar man ncrsten det hele meningslese Ord tyde-
lig tolket.



Karelstranden.





er en liden Fjord eller Vik, som gaar ret in imod Vest
paa det Hvide Havs Vestkyst. Paa en af dens fiere flov«
bevozte Holmer, hvor vi stege i Land, facies et magtigt
Tra, som maatte antages at vare rammet af Lynild,
thi Stubben var splintret paa en sta soeregen voldsom
Maade, og den affiidte Stamme var forkullet i Enden.
At Ilden siden af sig selv var fiuknet, undrede mig itte,
efterat jeg ved vore joevnlige Baal havde havt Erfaring
om, hvor vanfleligt det er at faa en hel og foerst Tsmmer-
stok til at brande.

Knjazha

Innerst i denne Bugt ligger Landsbyen Knjazha Paa
125 Invaanere. Hatta erklarede den for det usteste og
smudsigste Sted, han havde set i Rusland, og da jeg
spurte Klementi, hvor Fyrsten (11-nM/j) havde sit Slot.
blev hans Munterhed ustanselig. Alligevel er denne
dersvn^a en Art Korsvej for Vefordringen. Thi naar
man kommer fra Kandalaks, deler Vejen sig her i en syd-
lig langs Kysten nedad til Kemj, hvilken blot om Vinte-
ren kjsres, medens man om Somren farer i Baad langs
Landet fra By til By. Den anden Vej, hvorpaa jeg
tankte at fiaa in. gaar fra Knjazha imod Vest til det
inre Land og til Finland.

For denne Trafik var der da en ixba (Herberg), som
vistnok var rummeligere end de Laplandste. Nedenunder
bode nemlig en Nus mcd sm Karelste Hustru. Men den
svre Vaaning for de Nejsende var ligesaa lav og rampo-
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neret paa Vindver som de fsr bessgte. Et Troek deraf er
betegnende for Sederne. I intet af disse Herberger staes
en Spiger, men vel ofte Huiler i Voeggen, hvoraf stadant
instaaet lern var bortranet. Den ankommende star da
loegge sit Toj paa Gulvet, stalange intil han kan fiaa in
Troe-Nagler til at hoenge det paa. Her bemarkede jeg, mcd
Glade over Civilisttionens Tilvaxt imod Syd, en hel
Nabberatte til Kladerne. Men da jeg trostigen benyttede
denne Bekvemlighed, knak Naglerne og det hele styrtede
ned. Da jeg bad Klementi soette disse li,ußki veßiitßiri
(Nussiste Grejer) istand, lo han mcd stort Velbehag, uden
at stsdes over en Dadel, som jeg ellers vogtede mig for
at udtale i hans Noervoer, da jeg naturligvis itte havde
varet istand til at udgrunde Bestaffenheden og Graden af
en saadan Grast Karels Russiste Medfslelst.

Knjazha havde dog Beboere, hvis Husrum var end
strobeligere. En af de mange, som kom in til mig for
at tilbyde Styds, var en Karel, som paa Spsrsmaa-
let om han ejede Hus, mcd et Smil svarede Nej, da det
nemlig faldt ned, efterat han havde beboet det i 10 Aar.
Han trode det var over 100 Aar gammelt, men vilde itte
erindre hvad det havde kostet ham. Dog var der et nyt
Hus under Opfsrelst strax ved Herbergel. Men det vid-
nede itte om Byfolkets Konst-Fardighed at alle de arbei-
dende Tsmrere vare Finloendinger.

Tiggeriets utrolige Udstroekning gay dog en endnu
sikrere Maalestok for Folkets Armod. Strax efter at jeg
var kommen i Kvarter, traadte et Fruentimmer in, som
beklagede sig over itte at have spist den Dag. En Gave
af 10 Kopek bragte henne til det dybeste Knafald, sta at
hun tryttede Panden imod Gulvet, hvorpaa fulgte »n
Ratte Korsninger foran Helgenerne i Varelset. Da
Rygtet om denne Godgjsrenhed udbredtes, begyndte en
sta almindelig Tilstrsmning af Bellere, at jeg tilstst havde
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-talt over 40, eller en tredje Part af alle Byens Inbyg-
gere. Det var naturligvis baade Bsrn, Gamle og Ar-
bejdsfore, men alle i Armodens umiskjendelige Dragt.
Nogle Bern vare virkelig ynkvardige Gespenster. Der
var ogsta et Par Hustruer fra Finland, som bellede til
sine fem, sex Bom, en Medlidenhedsgrund, som jeg aldrig
hsrte fremfore af nogen Russist Moder. De klagede over
al anden Elcndighed end talrig Borneflok. Overall hvor
der var Anledning til at sammenligne Folke - Formerelse
hos Russer her i Norden og Finloendinger, paatrangtc
sig Modsoetningen imellem det rettroende Hersterfolks For-
minstelse og de undertvnngne kjatterste Stammers For-
merelse.

Under Uvisheden om Trangens Virkelighed, befiut-
tede jeg at give lidt til enhver, kun-med nogen For-
ogelst for enkelte Tilfalde, der isar syntes at paakalde
Medlidenhed. Denne Almisst-Uddeling uden Personal-
Kjendstab forsgede uden Tvivl Bctlernes Tilstrsmning,
hvorved Fyrstestaden (Xnja^ila) troligvis kom til at frem-
vise en itte ganste sikker Velstands-Statistik for Kejser-
rigets nordlige Landbefolkning.

Min Uddeling havde forsvrigt ogsta en soeregen
Grund, der vistnok forminfler dens Barmhjertigheds-
Yard. Jeg befandt mig nu i den siste Russiste By,
som jeg paa denne Rejse snflede at betrade. Det var
altsaa billigt ligesom at fejre Skilsmissen mcd Nusst-
Foiket. Det var mcd gladere Haab at jeg stulde tiltroede
den stnere Vandring igjennem Karelcrnes og Finlandin-
gernes Land, fordi disse Folkefiag stemmede mere overens
mcd mit eget. Alligevel kunde den agte Ivan Ivanovitsh
itte hos mig efterlade nogen bitter Erindring. Han havde
aldrig tilfsjet mig noget ondt. Der var hellere Aarsag
til at ynkes over meget, som jeg havde set. og til at stil-
les sra ham mcd et Dnste om at hans Fremrid maa blive
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bedre. Hos mange kan vel itte Fattigdommen blive stsrre>
uden at den mennestelige Natur butter under.

Selvfolgclig havde Knjazha ogsta et andet offent-
ligt Hus, nemlig et nyt opfsrt Bedehus. Her havde
itte allene Billederne det vanlige gamle, forrogcde Ud-
stende, der laa ogsta tre Veger, hvis Emuds og Forre-
venhed maaste var ligesaa arvardig som deres old-stavo-
niste Sprog.

Da jeg tankte det kunde give en Forestilling om en
velhavende Familie i denne lille By, underrettede jeg mig
om den Mands Besoetning, som bebode Statens Herberg
og altsaa var en Art Gjoestgiver. Den bestod af to Ker,
en Hest, sex Faar, Hens og to Rener. Den ene af de
siste, en udkjort Statte!, gik omkring Hustt spisende Gras
blandt Faarene og var ganste tam, undtagen at den itte
godvilligen lod sig klappe. Den forsmaade at spist det
Brod, jeg bod den. Forresten lod det til at Knjazha-
boerne, ogsta brugte at vinterfode sm Voflap tildels mcd
Lsv, ligesom mine Landsmand i Fjaldegnene. Landsbyens
Invaanere vare netop nu sysselsttte mcd at stjare det.
Da et Loft og et Tag omkring mit Varelst vare belagte
mcd stadant tsrkendes Lev, udbredte det en Vellugt, som
formedelst andre Aarstger var et Gode, der burde paa-
stjonnes.

Om Fremkomsten igjennem det Inre af Karelstran-
den lsde Veretningerne i Forstningen mistrsstige nok.
Man fortalte, at forhen havde der paa de store Insjse.
varet offentlige Baade og ansttte MMBNtßiiiKi (Stydsfolt)
som Embedsmandene brugte udeu Betaling. Men for
fem Aar siden havde Karelerne ophert mcd at underholde
denne Inretning, og siden maatte Embedsmandene rejse
en lang Omvej, endfljont der stadigen var forhandlet om
Tingen i Kemj. De Infsdte kom dog frem i sine egne
Baade, og man kunde attordere mcd dem. Jeg erstredc
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ogsta snart, at det var muligt at komme frem mcd det
Gode og for Betaling, hvor man ingen Net havde til at
kommandere. "

Hvidehavs-Skydsen afstedigedes mcd en Nubels Drik-
kepenge, og ligeledes hjemstndtes Klementi mcd lignende
Veviscr paa min oprigtige Tilfredshed mcd hans Tjeneste
i nasten tre Uger. Han modtog sm Afgjsrelst mcd den
formelleste Hsjtidelighed, som nogensinde bavde vanket
imellem os, pokorno dlaZoöa^'u vaBne dia^oroHe (jcg
takker ydmygt Eders Velbaarenhed). Men denne ringe
Frikostighed inbragte mig en Popularitet, hvorpaa jeg
overhobedes mcd Vedistr. En Par af Klementis Bekjendte
vilde endelig arve hans Post som Tjener og mange tiibsde
sig at stydst.

De forste Tilbud maatte jeg dog rent afstaa, da
jeg itte vilde paatage mig at holde fiere Tjenere mcd

Kost end Hatta, for derved at spare paa Oppakningens
Tyngde. I ovrigt kan man itte klage over, at en Rus-
sist Tjener besvoerer et vandrende Tog mcd sm egen enstilte
Oppakning. Kleinen., havde til hele Rejsen fra Kola til
Knjazha og tilbage igjen itte medtaget andet end netop
de tarvelige Klader, han havde paa Kroppen. Disse
aftoges eller ombyttedes hverken Nat eller Dag ligestalidct
som en Hunds Skind.

Tii Etyds vilde jeg ingen Russer have, da de aldrig
kunne tale Finst, og da jeg nu stnlde rejse gjennem Ka-
rclste Trakter, hvor dette Sprog tales, som Hatta forstod
ligesaa godt som sit Morsmaal. Idet jeg foretrak Folksom herte hjemme i Inlandet, kom jeg til at stifte Attord
mcd dem, som rimeligms gjaldt for at vare Landets Pa-
riaer eller Galilaer. Det var tre Medlemmer af en
Stamme, der baade selv kaldte sig og af andre benavne-
des I.appala.BLt. (Lapper). De berettede at den udgjorde
omtrent 500 Skatteydere. som isar bode ved den store
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Paa-jarvi (d. e. Hoved-sjs) men ogsta ved de mindre
Sjser Ruva, Tunst og Sonkelci. De fleste af dem kunne
nu intet Lappist, men tale blot Finst, ligesom Karelerne,
blandt hvilke de bo. Men de vidste at deres Forfoedre
vare Lapper, at deres Foroeldre kunde noget Lappist, og
at der endnu gaves nogle gamle Mand, som kunde lidt.
De holdt Ksr, Heste og Rener. De giftede sig nu hyp-
pigt mcd Kareler, men sjoelden mcd Finloendinger. De
lignede ogsta Karelerne i Lyst til Rejser og langvejs
Fisteri. Den ene af dem havde varet i Norge og der
lart Ordet „allestmmen," hvilket han benyttede, idet han
stgde: allestmmen I_appa.a.Bet Btarov^'eri.

De tre Mand af dette Folk, mcd hvem jeg stiftede
Overenskomst, vare fra Tunst-sjoen, og havde egentlig em-
net sig til at fiaa og bjerge Ho i Kandalaks. Nu vendte
de gladeligen om, og paatoge sig at bringe mig 130 Verst
fra Knjazha til Oulangan-su ved Pa'a'-ja'rvi for ialt 10
Rubel. Dette siste Sted ligger sta nar Finlands Granse.
at der stulde findes to Mand, som tale Svenst.

Kauta-jmm.

Opholdet i Knjazha forlangedes, medens Vinden dar

forstark til at vi turde loegge ud paa de Karelste Insjoer,
som laa i vor Vej. Den ste Aug. forlod jeg dog Vyen
i Selstab mcd Hatta og de tre Karelste Halv-Lappcr.
Det var en herlig Solstins-Morgen Kl. 4, da vi tiltraadte
Marsen i Vest over en 4 Verst bred Tajpale. som adflil-
ler Kautasjoen fra Hvidehavet. Vi vandrede den vanlige
Sti gjennem Urflogen langs den lille Knjazha-Elv og
forbi fiere Tjarn. Det flraanede ganste lidet opad, thi
Kauta ligger, ifolge mit Aneroid, kun 132 Fr. Fod eller
43 Meter over Havet.
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Ved Stranden laa Lappernes Baad, i hvilten vi in-
stibede os for at satte over i sydvestlig Retning. Det
samme gjorde ogsta et Par andre Rejstfslger, nemlig
Folk fra Kuito-jcirvi i det sydlige af Karelstranden, fra
hvilke vi dog snart stiltes. Vore Baade satte op det i
Kastevind ikke ustrlige Lovsejl, nemlig afhuggede Buster,
som opstilles i Forstavnen til Vindfang. Men Vslgerne
vare smaa og snart blev Vinden sta straa. at Sejlet blev
kastet over Bord, mcd den troligvis gamle Bonde-Vittig-
hed, at man itte behovede at rejse til Byen for at kjobe
et nyt.

Men strax efter begyndte det at regne ganste tat,
hvilket vedblev intil Ankomsten til Konjets-ozera (d. v. f.
Vas-Enden). Negn er itte flittet til hos den Nejstnde at
nare Beundring for de bestuede Landflaber. Udsigten
forminstes jo ved Taage og Disighed. Og naar nu Voeden
omsider har banet sig smaa men ganste markbare Kana-
ler igjennem Regnkioedernes usynlige Rifter, introeder tit
en Stemning, der er modstt Tilfredshed mcd Naturen og
Hengivelse i den. Jeg vil dog bestrabe mig for at vist
Netfoerdighed imod Kauta-sjsen. der har adflillig geogra-
fist Martelighed.

Dens oprindelig Finste Navn betyder bred. Den heder
hos Nusserne Kovdo. Den angaves ogsta at vare 40 Verst
lang og ligesaa bred, hvorfor den afbildes paa Karterne
omtrent firkantet. Men man stgde ogsta, at den inne-
fiuttede 360, eller et uendeligt Antal Der og Holmer,
deriblandt fiere store og klippige. Der bliver altsaa sjoel-
den Num til Udsigt over en vid Vandflade, tvertom rej-
ser man oftest gjennem meget trange Sunde, ligesom i en
bugtet Kanal eller Elv. Gjennem Kovda-Elven har den
et Aflsb paa 27 Verst til den Nussiste Landsby Kovda
ved Mundingen i det Hvide Hav. Men Trafiken fra
Finland og det inre af Karelen gaar aldrig langs denne
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Elv. fordi Vejen til Havet derved bliver langere end til
Knjazha. I den udstrakte Kauta udfiyde naturligvis fiere
Elve, hvoraf nogle angaves at have sit Udspring i Fin-
land. Man navnte Kapris-joki og Tolvant-joki, den siste
udstrsmmende fra en Sjo, hvor der forhen bode Lapper.
men hvor det nu er mennestetomt.

Hvad der maa synes at vare den sterfte Markvar-
dighed, er dog, at fljent Lapper engang ogsta havde bod
ved Kauta, findes der nn ingen eneste enten Lap, Rus
eller Karel ved dens Strande. Og dog horer den til et
stort Vasdrag, Kovda eller Oulanga, hvis svre Dalstroek-
ninger stavel i Finland ved Kitka- og Paana-sjoerne, som
i Karelstranden omkring Tuoppa- og Pcici- ere besttte af
ikke ringe Finlandfle og Karelste Bygder, som baade drive
Kornavl og Fadrift. Vistnok ligger Kauta nogle ganste
faa Mile nordenfor hine debode Dale og Strande. Men
denne Forstjel af et Par Mils nordligere Beliggenhed
synes dog at maatte opvejes af den altid stigende Hojde
over Havfladen (Paa-jarvi 224 Par. F., Paana-jcirvi
456 P. F.). Men sittert er det, at Oulanga-Vasdraget
flyder paa sm hojere Bjergfiette gjennem beboet Land,
og bliver ved Kauta-sjsen til vild Ddemark, hvoreftcr
man omsider ved Udlsbet i Havet atter stsder paa den
Oase-moessige Russiste Fisterlandsby Kovda. Findes der til
dette Forhold, som gjenkalder de Sibiriste Floders sorge-
lige Lob fra det bebode Svden tii det ode Nord, nogen
naturlig Aarstg? Eller hidrorer den kun fra Finioen-
dingens, Kareiens og Russens forstjellige Evne til at
kolonisere og bebo Norden? Er Kanta-sjoens vide Om-
kreds allene ode og übenyttet, fordi den regnes for at tilhsre
Russer?

Visselig var det jeg saa fra Kautas Vandflade. itte
inbydende. Udsigten forekom mig endog vildere end den
ogsta folketomme Imandras. De blottede Gnejsklipper
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stak ostere frem og Lierne eller Stranden bestode javnligen
af store Stenblokkes bradstyrtede Forvirring. Alligevel
narede den sparsomme lord overalt den evige Barstog.
som nogenledes tilstorcde de geologiste Indigheder. Men
her syntes at vare endnu fiere omstyrtede Traer, som
maatte vidne om frygtelige Vinter-Storme. Enkelte Dde-
laggelser bare ogsta Skogbrandens fale Marker.

End mindre Malende bleve disse vide Strande for-
medelst deres ensformige Hojde eller Lavhed. Fra Van-
det opsteg en stundom brat Fjaldvag paa 50—100 Fods
Hojde, hvor den dannede et javntlobende Himmelbryn sta
langt Djet kunde naa. Kun paa S. O. Siden laa det
hsjere men ikke stejle Bjerg Kallikorva. Rimeligvis var
Sjsdybden ogsta meget uregclmassig. Under en brat
Fjaldhammer havde Fistere loddct 80 Favne.

Naturiigvis maa Sjoens mere end 16 Miles Om-
kreds have mange gunstigere Egne, idetminste i Botten
(Pollen) af dens mange Bugter eller ved Udlobet af Bi-
floderne. Jeg horte ogsta i Knjazha om en Finlanding,
som havde boet der en Stund, men opgivet Forssgct. En
anden ihoerdigere Finlandst Familie havde holdt ud i de
siste tre Aar, og bode endnu ved Konjets-ozera, hvorhen
vi stevnede. Lapperne vilde dog dampe Loengselen efter
Husly og Interessen af at se en Nybygd, idet de beret-
tede at Hu.set var sta opfyidt af Tarakaner. at Ingen
bnrde tage in i det. Vistnok maatte det vatte en uhyg-
gelig Rcedsel for Utojets Bestaffenhed, naar man hsrte at
det kunde stramme Lapper, som stnnelig hverken ere udeu
Erstring eller unejsomme imod saadan Ulempe. Jeg vidste
dog heldigvis at det omhandlede Instkt er en Art Kaker-
lak (dlatta). hvormed der er adstillig Anledning til at
stifte Bckjendtstab i Norge. Den Art, som er'debt V.
I_apponiea, eister Nussernes hede Huse, ja forsmaar ikke
engang Lappernes Gamme, hvor dens Graadighed i at op-
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crde deres Mad er meget frygtet. Jeg havde dog i den
siste Tid gjort visje Erfaringer, som beviste at ethnogra-
fiste Undersogelser og Fordomsfrihed imod andre Natio-
naliteter itte ere uden Ulemper. Men jeg foragtede Ta-
rakanerne, som aldrig bide Mermester.

Strax ved Landingspladstn hang paa Stoenger Her-
man Kurvojnens Nster og Fistegarn, der sta ud til at
vare ligestamange som de Fisteredstaber, som man kunde
faa Dje paaien hel Russist Landsby. Vi gik derpaa
gjennem en lat Skog op til taio (Gaarden), hvilken paa
Norst og Finst Vis bestod af Stuc for Folk, Fjss for
Fa samt Stabur for Tsrfist og lidt Kom, alt adstilt fra
hinanden og ganste rummeligt. Det var saaledes en Mod-
soetning til det Nussiste Bygningssat ved Havet, hvor alt
dette Hnsstel enten findes under et Tag eller dog klint tat
stmmen. Manden, som modtog de vaadc Rejstnde yderst
velvilligt, var endog istand til at inrsmme os til udelut^
kende Brug en Stuc, hvori der itte var Tarakaner, og
hvis mennestelige Beboer just da var nede i Knjazha paa
Tsmmerarbejd. Da jeg her stulde inrette mig i dette
forste Finste pirti (Hus, Sv. Psrte), viste det sig at have
en Mangde Bekvemiigheder, hvis Voerd maatte paastjon-
nes formedelst Savnet deraf i de Kejserlige Herberger.
Da Civilistiionens forste Skridt ere de, som vansteligst
kunne undvoeres, tor vel i al Simpelhed navnes:

starke Spiger i Vaggene til Ophoengning af det
uaade Tsj;

et Bord, hvis Fedder vare sta javnt afstaarne, og/
som stod paa et Gulv sta pent bovlet, at man sttterr
kunde strive ved det, isar dn Stolen heller itte var ledlss;

Ovnen var inrettet til Kogning, men havde dog ud-.
market Lufttrak gjennem Skorsten;

Vinduerne mcd stx hele Glasruder, passtde i sine
Gulvet rensturet;
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Karmer, uden at behove c.t dyttes mcd Filler eller Torv
imod Nordens Storm.

Hertil kom at Nybyggeren havde 5 Ksr, og at Lu-
theraner kunde spise sig matte af hans Malt i rene
Kjoerler, uden Farisoeifl Helligdoms-Epektakcl.

Delte var sta store Goder, at jeg intet havde imod
at Regnvejr den fslgende Dag holdt mig fast i disse
Omgivelstr. En Normand kunde stadigen mindes det
foedrelandste Bondeliv, og vare overbevist om at det knn
var Tiden men itte Viljen, som havde hindret at Nybyg-
geren endnu itte havde opnaaet at inrette det ganste fuld-
stoendigt.

Men Herman Kurvojnen havde udrettet sta meget,
at jeg ikke kunde betragte hans Arbejde uden Hojagtelse.
Familieu bestod af 8 Mermester, deraf nogle lidet ar-
bejdsfsre Bsrn. De havde imidlertid i denne Drken rsd-
det og opbrudt ganste anstlige Agre for Kom (Byg og
Rug) samt Poteter og Naper (Noer). I Kandalaks
havde kun Proesten gjort ikke nheldige Forssg mcd Pote-
ter. Kornet stod nu i Ax og Poteterne i Blomst. Men
desvarre dette Aar 1867, som kort efter harjede Finland
mcd Frost og Hungersnsd, staanede vel itte den en lige
Odling ved Kauta-jarvi. Heller itte havde Arbejdet va-
ret let. Den rsddede Plet var kun en forsvindende Aab-
ning i den omgivende Urstog, som paa enhver Kant stod
sta toet. at Gaarden neppe fra noget fjoernere Pnntt tunde
fes. Thi det hele var en ssad Mo faa Fod over Sjsen.
lordbunden bestod kun af Sand, bedoettet mcd et tyndt
Lag forraadnet Tra og Var. Et simpelt Middel til
Dyrkning fik jeg se. Efterat Myggene ved det Hvide
Hav havde gloedet Sindet ved sm Fravarelse (i Knjazha
kun svagt erstattede af Vaggelus), viste de sig ved Iman-
dra atter i sit hele Voelde. Men Finnen vidste Naad
imod dem. Hans Boskap laa i Kveer (Inhegninger),
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hvori der stadig ulmede et Baal af raadent Tra, hvilkct
udsendte en tyt Nog, som fordrev Fienden og staffede
Fact Mad-Ro. Den saaledes gjsdede Mart blev i det
fslgende Aar Ager.

Mest Livs-Bjergning havde dog Nybyggeren af sit
betydclige Fisteri i Sjeen. Thi Laxen gaar op i den og
endnu langere i Vasdraget. Han ansta den for fisteri-
gere end hans Finlands Vande. Men netop denne Fangst
misnndte hans Nusstfle og Karelste Granner ham, da de
ansta Sjeen og dens Fist som sig tilhorende. Det er
en betlagelig Saregenhed ved Fisteren og lageren, at
han modsatter sig Kolonisttion og at han helst vil vare
omringet af store Vildmarter. Han er overbevist om, at
jo fiere Folk der leve i Landet desmindre Fangst bliver
der for enhver. Kurvojnens Fist var ogsta inbydende
nok, da han itte brugte deu Nussiste Sur-stltning. Han
tilbercdte sit Vinterforraad ved en Torking, hvorefter det
ikke stinkede.

Men Kurvojnens Liv havde ogsta sm Skyggeside.
Hans Hustru bagte af Furubark et Brod, hvoraf jeg kjobte
noget til et ssrgeligt Minde. Moerkeligt er det dog at
den Finste Ungdom, som opfodes mcd dette Barkebred
samt Malk og Fist, str kraftigere ud end den Nussiste
Befolkning, som har mere Korn-brsd. Jeg vil ikke sige.
at enten min Voerts Familie eller den Finlandste Bonde
i det hele er udstyret mcd bestittende Skjenhed. Trakkene
ere oftest haarde, om de end ved noermere Bekjendtstab
vinde formedelst Folkets Venlighed og Wrlighed.

Der var her Anledning til at smage den Finlandste
Kvagavls Frembringelser. der ere ligesaa udmoerket idyl-
liste som en Norst Saters. Jeg fik kjobt Smsr, tilvir-
ket paa Evropaist Maade, sta at jeg kunde bortstjoenke
det i Kandalaks kjobte ma_.io (S. 39). Det Finste

(Ostebrsd) er en stmmenkogt Kage af sod
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Malk, som leveres ved hojtidelige Lejligheder og her frem-
bodes ved Siden af foerst Drrct.

Men til den Hungersned, hvoraf Finlandinger og
Kareler stundom hjemseges, og til det Barkebrod, hvormed
de altfor hyppigt maa stille sm Hungcr, er hverken Fro-
sten eller Naringskildernes Knaphed den eneste Aarstg.
Den fornemste maa seges i Ruslands uudviklcde Sam-
foersel. De ftragtige Vasdrag og vidstrakte Sjoer, som
gjennemstjare Karelstranden og forbinde den mcd Fin-
land, ere sta lidet forbedrede ved Konst, eller reltere stgt
overladte til en sta raa Natur-Tilstand. at dersom Far-
fien foregaar om Somren, maa de tyngste Varer, saaledes
som mine Folk gjorde, bares paa Menneflets Nyg. Om
Vinteren kan man vistnok lidt bekvemmere kjore dem mcd
den svage Ren, der er den eneste Drager, som formaar at
komme frem uden Vej gjennem dyb Sne. Endog For-
bindelstn sovarts paa det Hvide Hav maa vare meget
mangelagtig og usitter. Man sagde, at i Knjazha kostede
et Pud (40 Skaalpund) Mcl l Rubel 20 Kopek (96 Sk.
Norst), medens det i Arkhangelst kun kostede 90 Kop.
Men da vi vare i Knjazha, var der intet Kom at faa
kjsbt. Man ventede paa en Sending. Og dog er dette
uste Sted Endepunktet af den natnrlige Vandvej mcd
det nordsstlige Finland, som altsaa har de naturlige Ve-
tingelstr for at blive en Handelsstad af Betydenhed. De
offentlige Kornmagasiner soelge vistnok billigere. Men det
er kun i Nsdsstld, man tan faa noget fra dem. Efter
hvilke Regler da Uddelingen tii Underftris foregaar, erst-
rede jeg itte. I Kandalaks betalte vi i Magasinet 1
Rubei 2 Kop. for Pndet. I Oulangan-su angaves Pri-
sen til 1 R. 5 K. I Finmarken, hvor fri Handel regu-
lerer Priserne paa de Russiste Varer, ansts 96 St. N.
at vare hoj Pris for en Vog (36 Skaalpund) Nussist Mel.
hvilket stundom er at faa for H Sft. (60 SM.).
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Kauta-sjoens Strande fremstille det Nussiste Nordens
Oldtid og Nutid i et Mikrostop, som den Rejstnde neppe
kan undlade at kige in i, om han end den forgjaves
spejder efter et Glimt af Fremtiden. Her hensvandt en
lang Oldtid af Lappist Hedendom, da et frit Jager-,
Fister- og Hyrdefolt befoltede Stog og Strand. Saa kom
den Graste Kristendom og det Nussiste Herredsmme, som
udstettede Lapperne og gjorde Egnen ode. Den egentlige
Rus mcd sine sydlandste Seder har nu i et halvt tusen
Aar tilstrattelig lagt for Dagen sm Ulyst eller sm Udyg-
tighed til at befolke og bebygge Turjas og Karjalas ud-
strakte Vidder. Men ligesaa klart har Finnen bevist, at
han formaar det. Thi han har i Finland grundlagt et
Evropaist civilistret Samfund. Han vilde mere end
gjerne udvide det til at omfatte baade Turja og Karel-
stranden. Vil Suomis Folk her blive sta vidt overladt
til sm egen ihoerdige Kraft, at det vil vare istand til at
overflytte sm Skandinavifle Kultnr? Mandcns Omtanke
og Arbejdsomhed vilde i Fred kunne rsdde den Vildmark,
hvor Skogen nu gror i jomfruelig Vazt, og Hustruens
kjarligc Omsorg vilde fostre en talrigere og ligesaa stoerk
Efterslagt.

Men stasnart man har stat Erfaring om det Rus-
siste Politivasens Smaalighed og om Folkets religiost
Utaalsomhed, maa man inst, at den Tid da Finlands Over-
befolkning kan erholde Luft ved at udbrcde sig over de
Rettroendes Drkener, maa vare meget fjern.

Der er en langt vigtigere og modstt Betragtning
som frembyder sig, naar man ser hvor magtigt det Rns-
siste Statsliv og Folteliv endnu staar ikke allene bredved,
men over det Suomiste. Kan gjerne inrommes, at det Rus-
siste i Fredens Sysler ikke viser sig meget tjenligere til at
stemme Velstand end det Tyrkiste. Men det Russiste er
ganste modstt dette andet osterlandste Hersterfolk mcd Hensyn
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til Tendensen at ds ud i Dorsthed, Last og Uvorrenhed.
Den Standinaviste Kulturs individuelle Kraft og Uaf-
hangighedsstns drifter sig ganste vist til at plante en
enlig talo i Drkenen for Husfaderen og hans Sloegt.
Men hans Borgcrstmfund svattes atter ofte af Uenighed
og Selvgodhed, hvorunder Fadrelandets Kraft forsvinder.
Russens Samliv i store Stoeder og folkerige Derevujer
er derimod ganste utjenligt til at befolke Norden.

Men herom gjalder det heller itte. Den, som for-
maar at beherste Arbejderen, tragter itte efter at overtage
hans Slab. Den Samholdsaand, som forbinder Oast-
Derevnjarne fra Kola lil Kamtshatka, stmmenknytter og
inforliver ogsta Erhvervelserne i Turkestan og Kaukasus
til stmme Enhed. Kirtens strenge Tugt, Huslivets urti-
dige Mangel paa Komfort, og Hoerdelsen imod Klimatets
Vexlinger frembringer Soldaler mcd den Nojsomhed og
det Mod, der overvinder Arbejdere uden stmme politiste
Enhed.

Det store Sporsmaal om dette stal vare Evropas
Fremtid har ofte sysselstt Forflere, der have betragtet
Mostvas og Petersborgs Magt. Men da intet Dje for-
maar at overstue og granfle Wmnets hele Vidde, bsr
man vel itte tilbageholde det Intryk, som i Nigets übe-
tydeligste Udkanter paatroengte sig.

Vi vide at Romerne inforlivede i sig mange barba-
riste Nationer, idet de af deres Millioner dannede en stor-
artet ethnografist Sammenstsbning, et nyt Nationalitets-
Konglomerat. Men itte engang deres Valde formaade
at denationalisere den kultiverede Groeker og Isde. Sam-
meledes er det i Nusland gaat de uenige og upolitiste
Lapper, Kareler og mangfoldige andre Horder af Barba-
rer. Men Tysteren, Svensten, Finlandingen ja den Mu-
hamedanste Tyrk og Tartar modstaa virkelig Nusstficeriu-
gen!? Hidtil er det vel sta, at nogen stor og hel Sam-
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mengydning itte er overgaat dem. Men det er itte sit-
tert at stole paa i Fremtiden. Jeg har trnffet en Hus-
stder, hvis Navn var sta Tyst, at hans Russiste Navoer
itte gad udtale det, men navnte ham blot ved Dsbenav-
net. Men han havde saalidt meddelt sm Son Tyst som
Hussprog, at Gutten msjsomligen maatte stave Ordene i
en paa Nussist streven Sproglare, hvor Udtalen var beteg-
net formedelst Nussiste Bogstaver.

Heller itte tsr man stole paa at Vesten stal over-
vinde Dsten ved sm Nigdom. Om itte andet saa vistr
Kirtens og Statens storartede Udstyr, at Landet har Kraft
nok til alle betydelige falies Foretag, hvori det soetter sit
Hjoerte. Heller ikke maa man dsmme fra Mangelen af
huslig Hygge til Mangelen af Penge og Kapital. Jeg
har ligget paa Gulvet i en Stas-Stne mcd knoettede
Nuder og ssnderstagne smudsige Msbler, mens Husstde-
rens og Fruens Kladesstab pruntede mcd Dragter af
Gnld-Broderi, Silteflsjl, Hermelin og Sslv til fiere hun-
drede Nubels Vardi.

Novan-Kylii.
Den 7de Aug. Kl. 2 stod Solen op i sta straalende

Purpur-Skyer, at den gay Haab om godt Nejse-Vejr.
Vi gjorde os da snarest muligt marsfardige. Farten gik
opad det Vasdrag, Oulanga eller Kovda, som fra Pcici-
sjeen fsrer ned til Kauta. I 50 Versts Afstand laa den
forste Karelste Kvla, hvor vi kunde finde Ly.

Dersom Kauta var dystert cnsformig, er den betyde-
lige Flod, som forbinder disse nordlige Karelste Sjser,
fuld af pragtige Udsigter. Dens Vredder ere ofte klippige
mcd fjerne Fjald- eller Aasrakker til begge Sider, af
hvilke den, som vender udad til det Hvide Hav, tyttes
hojere end den inre imod Finland. Nogle af disse Fjalde
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ere sta fjerne at de fortonede sig blaat. Alligevel paa-
stode Lapperne at ingen af dem laa sta langt borte som
i Finland.

Medens Afstanden fra Kauta til den sterfte Sjo
Paa' er meget forlanget ved Vasdragets betydelige Krum-
ninger, er Forstjellen i Hojde kun 92 Fod. Folgelig er
en stor Del af Elven farbar ved Noning. Oftere udvi-
der den sig sjoagtigen, og fiere af disse Vandkummer ere
virkelig anstlige brede Vandspejl: Tute, Susi, Rovan,
Soukela. I Flommen stige de et Par Favne og vare
endnu itte minkede meget. Etsteds sta jeg en Vi-Elv
danne en virkelig Norst Fos mcd et lidet Fald; et andet
Sted horte jeg Dnren af et. Her var da unoegtelig
Klippe-Trin, Afsttser, som ikke vare oploste i Sten-Nas.
Alligevel var her ogsta Stryk og itte sta korte Tajpaler
st. Ex. 7 Verst), oftere dog for at undgaa lange Krum-
ninger af Elven, end formedelst dens Stridhed. Men
disse Karelens Tajpaler vare ogsta af en saadan Bestaf-
stnhed, at jeg kom til at flattere Turjas Straat som vir-
kelige Konstveje. De Karelste Stier syntes at vare sim-
pelthen dannede af Mermesters Fodtrin, der havde kroget
sig omkring enhver Hindring, intil de ligesom Foeet havde
stat istand en Natte af Fjed. Dersom man altsaa stulde
gaa over Myrer eller hojere Aasland, fik Vandreren fuld
Anledning til at undersoge Terranets Bestaffenhed. Al-
ligevel vare hine Fodspor sta dybe, at de beviste, at Stien
var sta befoerdet at den vel kunde have fortjent nogen
Omtanke og Arbejde, for ikke at navne Vigtigheden af et
Vej-Anlag.

Heller itte udmarkede det Karelste Herberg sig til sm
Fordel. Den i_.da, jeg besogte, havde hverken Vindver,
Dor eller Gulv. Pejsen var nedrevet og Taget halv for-
brandt. Den kom altsaa i besteden Fordringsloshed nar
inpaa de Knive, som hverken have Vlad eller Skast.
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Man viste mig en Vifiod Tunst, langs hvilken man
kan rejse til Finland, hvorfra den kommer. I denne Af-
dal, hvor der bode 74 Mermester i 9 Huse, havde mine
Lapper sit Hjem.

Da jeg i dette vilde Land stundom stsdte paa af-
huggede Traer, som laa raadnende paa lorden, spnrte jeg
om Hensigten mcd denne underlige Skog-Husholdning.
Svaret var at der paa Troeerne voxer et Lav (lioiien),
hvilket Renen spiscr ligesaa gjerne som det der gror paa
Marken. For at komme til denne Mundfuld hugges da
Troeet ned.

Et andet elstvoerdigere Bevis paa Forholdenes Sim-
pelhed var, at hvorsomhelst vi kom til en Sje fandtes der
Baade, blandt hvilke vi uden Forespsrsel eller Tilladelst ud-
segte den bedste, for at ro til den modsttte Bred, hvor
den maatte blive liggende intil Skydsen efter fiere Dages
Tid vendte tilbage. Denne Selvtoegt forekom alle ganste
naturlig.

En endnu markeligere Foreteelse end Karelstrandens
livlose Natur frembsd mit Lappiste Rejst-Selstab. lagt-
tagelsen deraf var itte übehagclig, da de altid viste sig
fulde af Tjenstagtighed, Velvilje og Godslighed. Deres
personlige Udstyr var endnu fattigere end Nussernes. Til
Sko brugte de itte som disse Lader eller Ladder af Vad-
mel, men derimod fiettet Noever, saadanne som Oldtidens
Virkebencr maa have brugt. Til denne Sandal herte in-
gen Strsmper. Til Mad havde de lidt Bred og halv-
fordoervet Saitsist, som de enten spiste raa, eller stegte lidt
i Ilden paa Spidstn af en Kjap. Alligevel staa de tyde-
ligen, efter Antagelsen af den Karelste Nationalitet, paa
et hesere industrie.. Standftunkt end deres Halv-Nussiste
Brodre i Turja. Thi de bestreve Kvagavlen og Ren-
stjotselen i sit Hjem som ganste anselig. Endnu mindre
passede deres Udstende til de vanlige Begreber om Lappist
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Dvoergagtighed. En af dem, Alexej lungi, pristes afKam-
raterne for sm ssjamftestyrke, hvormed han engang havde
baaret 5 Pud (200 Pund) over en Tajpale paa 7 Verst.
Jeg sta selv at han engang uopfordret bar mere end det
som ellers plejede at vare to af mine Folks Byrde. Han
var en meget hsj, lyshaaret Mand paa 32 Aar, men
hverken smuk af Ansigt eller Voezt. I deres Trak kunde
jeg intet andet soeregent opdage, end at Skjoegget instroen-
kede sig til det som af Malere og Modeherrer ansts for
stjsnnest, nemlig Mustash og Fip. Kinderne og Hagen
«llers vare naturligen uden Haar (snaue).

Alligevel var deres Lappiste Afstammelst tydelig nok.
Da Hatta havde vundet deres Fortrolighed ved fiittig
Finst Samtale. kom de frem mcd adstillige Lappiste Ord,
hvilke de havde bevaret som Kuriositeter. De fleste Tal-
ord erindrede de ogsta i Orden. Til Bevis hidsattes her
deres Karel-Laftpiste, bredved de Finmarkiste Former:

For 8 og 9 kunde de dog itte opgive andet end de Fin-
ste Former KairoKiza og vi.ekB.

Det eneste, som af deres forste Veretning siden viste
sig at vare enten overdrevet eller vel snarere en Misfor-
staaelse, var. at den ikke ringe Karelste Bygd omkring
Paa-jarvi fluïde blot bestaa af Lapper. Da vi kom der-
hen, horte vi den rimeligere Forklaring, at Egnen kaldes
Lapmark fra gammel Tid, men at Folk nu kunne flytte
som de ville, og at man derfor itte kunde vide hvo der
var af ren Lappist eller ren Karelst Herkomst. Kanfle
vare de fleste en Vlanding af begge Stammer. At det
var en Medlidenhedens Forret at hore til Lapmarken er-
kjendte de udtryttelig, da Lapperne itte stulde stille mere
end en Netrut af 200 Mand og derfor kunde kjsbe sm

4 5 6 ?
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Menighed fri for 150 Sslv-Nubler, hvorimod det Nussiste
Sogn, som stulde stille dobbelt Soldat-Antal, maatte udrede
300 N. S. Isvrigt stgde de, at de maatte betale 6 N.
S. af hvert Hoved Mandkjen. eller som det Russiste
Kanstllisprog udtrytter sig, af hver Sjal. Kvinnerne
behove nemlig ikke at betale for sm Sjal. Den ene af
vore Folk maatte saaledes udrede aarligen 40 N. S.
Han havde nemlig havt fem Ssnner, men uagtet den ene
af dem i fiere Aar havde varet dso, maatte han endnn
yde Skat for ham (intil naste Talling). Denne Mand
angav sm Ejendom til 50 Ren, 10 Faar og 5 Kor.
Han var overbevist om at Skatterne vare meget lavere i
Finland. Hertil kom endnu Prastens Tilkommende: 3
Kopek for hvert Hoved og derhos noget Smor. For at
dobe en Gut beialtes 20 Kop. En Pige kostede kun 15
K. For en Begravelst ydedes intet, da Proesten itte havde
noget mcd den at staffe (!?); for en Brude-Vielst betalte
Fattige 1 Nubel og Rigere intil 20 R. En af vore
Halv-Norstc Nejden-Lappcr berettede derhos, at han kjendte
en Lap, som havde betalt Popen 100 R., for at faa Lov
til at oegte en altfor nar Elagtning.

Om Bestafstnheden af den Religions-Undervisning,
som de modtoge, fik vi en ynkelig Underretning, idet vi
spurte dem om de vilde spise og dritte af vore Kopper og
Kar, eller tillade os at benytte deres. De erkjendte strax
at det ikke kunde ste. Paa Sporsmaalet hvorfor, svarede
de, Gud ved enten enfoldigt eller undvigende, at de havde
hort det af fin pappi, og derfor kunde de itte gjore an-
derledes. Denne Prast forklaredes at vare den rettro-
ende i Kovda, til hvis Embedsdistrikt de hsrte. Det
fremgaar af denne og stère Omstandigheder, at Statskir-
ken her Nord, mcd ligesaa stor virkelig eller paataget Fa-
natisme som Starovjer-Eektcn. vedligeholder de Fordomme,
der afsondre Graker fra Protestanter. Denne Mm cr-
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kjendes vel, uagtet dens Fordarvelighed i timelige Anlig-
gender, for at vare det stkreste Middel til at opretholde
det aandelige Overherredemme.

Den storste Forandring, som denne Dag stulde gjsre
i Rejsen, var dog at her ender Vildmarken. Siden stulde
zeg fardes igjennem bebocde Karelste og Finlandste Trak-
ter. Denne Overgang bebudedes derved, at der i de
morke Varstoger viste sig hist og her lysgrsnne Pletter.
Det var de Lsvtraer isar Birk, der altid forst spire op,
hvor der har varet svedjet (brandt Vraate). Saa stygt
et stadant Brandsted er i de forste Aar, meddeler det siden,
naar det efter at have baaret Kornsoed i et Aar atter
overlades til Naturens Vazt, og naar disse lysere Traer
da voze op, Landstad., en mildere Karakter. Jovrigt maa
man tilstaa, at Modsoetningen her fra Drken til Bygd er
ligesaa vidunderliz starp, som ved de andre Nussiste
Landsbyer. Efterat have fardets i to Dage B—lo Mile
opad et stolt Vasdrag, hvor man kuns har trusset en
Udlandings enlige Bolig, og itte msdt mere end et Par
Nejst-Folger. kommer man mcd et til store opdyrkede
Gaarde, omgivne af ret betydelige Byg-Agre. At den af
de Infodte übenyttede Urstog saaledes stsder lige in til
Ageren, uden noget formidlende Mellemled af Wngdyrk-
ning og Kvoegavl, er tilfulde i Mennestclivet ligesaa for-
underligt som at Naturen i Bergens Stift styver en Is-
bras lokel tat ned til en Ager.

Forovrigt er dette Karelste Novan-kyla langt snarere
anlagt efter de Skandinavisse Bygders end de Nussiste
Landsbyers Vis. Den Rnssiste dersvnja ligner i Sam-
mentrangthed fuldstandig en Stad. Man kan ikke stjsnne,
at det er muligt at pakte mennestelige Voliger stort toet-
tere jammen. Desvarre findes der vel ogsta Kvarterer
eller Forstader i de storste Hovedstader, som ere ligesaa
fattige og smudsige som Kola og Knjazha.
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Det Finste Kvla oversattes visselig ogsta i Ordbo-
gerne ved By, men af fiere saadanne Karelste Anloeg har
jeg aldrig set noget, hvis Udseende i minste Maade lig-
nede en Landsby. Denne fsrste, Novan-kyla, som anga-
ves at bestaa af 8 Gaarde (taio) mcd 89 Mermester,
vilde i Norge kaldes en Bygd eller Grand. Thi imellem
de fjarneste Huse var der visselig en Norst Fjerdingvej.
Nogle af dem laa paa en D; de andre paa to forstjel-
lige Odder af Fastlandet.

Desuagtet var dog nok den Karelste Kvla mcd Hen-
syn til sinSamfunds-Inretning, Samejet og Kejserens Over-
Ejendomsret, efter hvad jeg bsrte, fuldkommen Nussist.
Der var heller itte nogetsteds at se et Gjoerde imellem
Gaardparterne.

Denne forste Grand, hvori vi toge Natte-Kvarter,
var dog kun et nyt Forsog. For 20 Aar siden flyt-
tede en Koloni hid fra den dengang nordligste Bygd
BouKeia. Inbyggerne i begge regnes til disseKarelistrede
Lapper. Til stmme Tid begyndte man baade i BouKeia
og dets Datter-Grand at dyrke Kom mcd stadant Held, at
man siden ikke havde havt noget Uaar. I disse foregaaende
Aar havde nemlig Agren varet moden til Skur ved den
Tid, da vi vare der. I dette haarde Aar 1867 stod
Kornet endnu 3—4 Uger tilbage, og rammedes vist siden
af den store Frost. Deres Agerbrug havde endog ydet
dem Kom til Salg. Det dreves ene og allene ved Sved-
jing, hvilket dog stgdes nu at vare forbudet.

I Amerika eller endog i Norge vilde en sta heldig
Fremrykning af Civilisttionens Enemarker snart ledet til
videre Fremgang, intil hele den store Dal var bleven be-
bygget. Her gaar det bedageligere til. Efter 20 Aars
Forlsb har endnu intet andet Forssg varet gjort paa
Red..mg i de mangfoldige Kvadrat-Miles Vidde.

Endstjsnt Rovan-kyla's Omgivelser frembede et gan-
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fle smukt Sommer-Landstad mcd sine frodige Wnge og
Agre stmt blomstrende Nype-(Hyben)Roser paa Odder og
Holmer, var dog lordsmonnet neppe andet end Sand
mcd et tyndt Mulddoette ovenpaa.

En anden besynderlig Omstoendighed fortjener Natur-
kyndiges Opmarksomhed. Her i det inre Land begynder
Agerbruget ved Novan-kyla' i vel 200 Fods Hejde over
Havet; men ved selve Kysten troeffes den fsrste Kornavl
ved Keretj, som ligger 7 Mile (42 geograsiste Minuter)
sydligere. Er dette en Felge af Havets menlige Invirk-
ning? Eller betegner det Skilnaden imellem Fisterens og
Inlandsboerens Interesse for Landbrug? Eller kanste
imellem Russens og Karelens Dygtighed?

Det Karelste Hus, hvori vi toge in i Rovan-kyla',
var visselig venligere og rumligere end nogen Bondestue,
jeg fer havde set paa Russist Grund. Alligevel var Hu-
set saa lavt at man maatte gaa bejet; den uhyre Pejs
mcd sit tilstoengte Spjald frembragte en kvalm Varme.
I mit Rum var der et Sengested. Men denne uvanlige
Luxus var itte til Husbrug. Da jeg om Natten gik ud
igjennem Dagligstuen, fandt jeg hele Familien liggende
omkring paa Gulvet, og sta nar Pejsen som muligt, men
dog halv paakloedte.

Mcd Gloede hsrte jeg at vor vclhavende Vart ejede
13 Kor, 4 Heste, 130 Rener og 50 Faar. Thi det be«
budede en Bevoertning mcd Soeterlivets Herlighedcr. Re-
ligionen gay dog Beboernes Gjoestfrihed en meget frasts-
dende Form. Den vistnok gode Tykmalk (liimjolk, til-
dunke), som man her kaldte üldvtta*). blev serveret i et

*) Det maa bemcerkes, at disse Grcrsie Kareler, tiltrods for deres
«naturlige Fjernelse fra fine Lutherste Vredre, bruge fiere
Svenste Ord. Foruden det nu ncevnte, hprte jeg rieBkl_, sed
Mcrlk (af frisy. Den Russiste OmbudSmand, Mar, kaldte
de rivari (Zkrivare).
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Kjoerl af Noever. Det stmme var Tilfaldet mcd Vaste-
vandet. Nigtignok forstode disse Virkebener at fiette sine
Naver-Skrutter sta tat at ikke en Draabe lakkede ud.
Hensigtcn mcd denne Inretning blev dog snart klar, da
Husmoderen mcd den venligste eller ydmygste Mine bad
mig ikke at dritte af en Stenstaal, hvori hun bragte den
rießka, der stulde koges til Chokolade. Hun havde itte
Naad til at knust eller brande den ligesom Noever-Skaa-
lerne, naar en vantroende Mund havde gjort dem urene.
Naturligvis fojede jeg mig taus. Thi naar Fordommen
fremfsres ved en enfoldig Kvinne-Munds Bonner, er der
ligesaa lidet Anledning til fornarmet Stolthed, som til
filosofiste Prakener.

For yderligere at betegne denne Neligions Inflydelst
paa Folkelivet, maa det tilfsjes, at min velhavende Voert
itte kunde last. Heller itte var der i den hele Grand
noget Kjod at sta kjobt, enten fristt til Fortaring strax
eller saltet. To vindtorkede Wnder, som frembodes, syntes
itte at burde foretroettes for tiidvtta og rieBka, der nu
siden overalt vare at sta, og som vistnok var god Kost.

Den folgende Dags Nejst den Bde Aug. fra Novan-
sjo gik forst opad Vasdraget til den hsjere liggende Sjo
Soukelci, hvor den allerede noevnte Grand (Kvla) af
stmme Nabn ligger. Dens 12 Gaarde ere omspredte
imellem Wnge og Agre, ligesom de allerede bestrevne og
temlig ligt en Norst Fjoeldbygd.

Paa-jiirvi.

Her forlode vi det sterre Vasdrag, fordi det i en
altfor stoerk Bsjning gaar ud af Paci-jcirvi. Vejen kom-
mer hurtigere til denne Sjo ved al gaa mere rct frem
over en tajpale samt derpaa over Sipringi-sjo og forbi
de ved den beliggende Groender, Ukoniemi og Kangas paa
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10 Gaarde. Paa begge Sider af Dalen hocvede sig her
hojere Aastr. Fra Sipringi fortstttcs Roningen ncdad
den lille Elv, som falder ud i Pa'a'-ja'rvi. Det var kun
et smalt og meget bugtet Vandlsb. nasten uden Fald eller
Strsmning, lig en gravel Kanal.

Denne store Insjs, som af Russerne benoevnes Pjav-
ozero og som angaves at vare 60 Verst lang, gjor et
moegtigt Intryt ved sm paa engang overstuelige Vand-
fiade, mcd nasten Ocean-agtigt Himmclbryn, stmt de hojere
Bjerge, hvoraf den infattes baade i Vest imod Finland
og i Dst imod Hvidehavs-Kystcn. Den omfiutter ogsta
hsje Der som den smukte Lupsingi. Paa stavelsom de
fleste andre Karelste Sjoer var ogsta paa denne Aarstid
belivet mcd store Flotte af Vandfngle, stemmende mcd
sine nys kloettede Unger. Hvor der er Lejlighed ssge de
Infodte at bestatte Fuglene for Wg, idet de langs Vred-
den opstille konstige Reder af hule Trastotter, i hvilke
Wnderne ofte umistanksomt opfiaa sm Bopal, som natur-
ligvis da mcd Lethed kan findes og plyndres.

Endnu betydeligere er den lidt sydligere Tuoppa-
jarvi (R. lop-o^ero). nemlig 90 Verst lang. Den lig-
ger noget hojere, sta at en kortere Elv derfra flyder ned
i Paa. Ved begge disse Sjoer noevntes fiere Kvla, idet
der stgdes ved Paa' at bo 500 statpligtige og ved Tu-
oppa 800.

Vi stjlede lysteligt over Paa ved Hjoelft af en Scjl-
stump, som formedelst et Par Aarer blev opstuttet i For-
stavnen^ Farten gik dog itte lige til den sydlige Ende,
men kun til det Sted omtrent midt paa Sjeen. hvor
Oulanga-Elven, kommende fra Finland, udmunder. Her
ligger Groenden Oulangan-su (d. e. Oulangas Os), bvor
vi inkvartercde os. Der var Spersmaal om enten at
tage in i det mest velhavende Hus, hvor de Russiste
Rejstnde plejede at bo, eller i et andet, hvor der taltes
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Svenst. Jeg maatte betragte den siste Omstandighed,
som en vastntlig Anbefaling. da den tilbod en lange
stvnet Udsigt til at underholde mig ligefrem mcd Stedets
Beboer, uden at tage Tilfiugt til Hattas vistnok kyndige,
men dog tungvinte, Tolkning af det for mig i det hele
uforstaaelige Finste. De Prsver, jeg havde hort paa Ka-
relernes Russist, gik formedelst deres fiette Udtale ogsta
for det meste tabte.

Den sprogkyndige Karels Stuc viste sig desuden ved
det forste Blik at have hele Nuder, sta at den ifolge den
paa Rejsen erhvervede Nsjsomhed maatte erkloeres irvva
(god). Da jeg her afstedigede de tre Lapper, som trolig
og redelig havde stydset mig fra Knjazha i fire Dage
13—14 Mile, forekom de betingede 10 Rubel mig at
vare sta lidet, at en Foroering maatte tilfojes. Ander-
ledes var derimod den Russiste Skrivers Opfatning af
Karelernes vanlige Dags-Forljeneste, da han ytrede at jeg
havde betalt for meget. Han medgav dog at der ingen
Skydspligtige (jamBtitBiiiki) vare paa denne Vej, sta at
man maatte attordere sig frem.

Folket ved Paci-jarvi og end mere ved Tuoppa
gjoelder for at vare de Kareler, som have bevaret mest af
sine gamle Seder. Visselig bo de fjernest afsondrede fra
Berorelse mcd Russer. I disse inre Fjoeldbygder er det,
at Finlands patriotifle Granflere har optegnet Kalevala,
saaledes som Digtet blev sunget af Runestngere til Kan-
telt. Det tor vel ogsta vare mere end en Inbildning,
at nogle af disse Almue-Sangere eller Digtere tillige drive
lidt i al Hemlighed paa Troldom. Thi underligt vilde
det vare, om de selv ganste havde fornoegtet Troen paa
de Guder og Shamaner, hvis Bedrifter og vidunderlige
Hexerier de forherligede i Sangen. Mcd dette formodede
Hedenstab stemmer det vist ikke synderlig at Tuoppa lange
har varet den mest fanatiste Kristendom, Starovjerismens,
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Midtpunkt. Paa en D i Sjsen havde nemlig denne for-
fulgte Sekt et af sine hemlige Klostere, eller rettere her holdt
nogle af dens ansete Hsvdinger og Bodsovere sig stjulte.
Vistnok maatte jeg bekjende min videnstabelige Uforberedthed
til at granste disse Forholde, som allerede have varet
undersogte af Finlands lardeste Forstere, Lsnrot og Ca-
stron. I Oulangan-su fik jeg desuden den Bested, som
jeg stnere har set bekroeftet i Russtste Skrifter, at i Kejser
Nikolajs Tid havde enten hans Utaalsomhed eller den
rettroende Kirkes ladet Sektererne fordrive fra dette Til-
boldsted. Nu fandtes der ikke paa Den mere end en
rettroende Pope og et Statskirkens Gudshus. Ogsta i
en Kvla ved Paa er der et Kapel, som stulde vare tre
hundrede Aar gammelt. Alligevel havde jeg stor Lyst
til selv at best i det minste Overfladen af dette antike
Folkeliv. Afstanden til Tuoppa-Den var 9 Mile. Der-
fra blev jeg rigtignot nsdt til, hvad der altid er et kjede-
ligt Tab af Nejse-Intryk, at drage den stmme Vej tilbage.
Men hvad der afgjorende tvang mig til at opgive Turen
til Tuoppa, var en Antydning til Gigt, som jeg tilstrev
de opvarmede Karelste Soverum. Den Rejstnde, som
stulde overrastes af et Sygdoms-Anfald midt imellem
disse fanatiste Farisaer, maatte vistnok vare belavet paa
at nyde det modsttte af Pleje og kjoerlig Velvilje. Jeg
dristede mig itte til at forsoge', hvad jeg gjerne vil tro,
at der dog vel ogsta blandt disse Hellige kan findes,
Barmhjoertighed. Jeg foretrak derfor, sta hurtigt som mu-
ligt, at ile over til mere civiliserede Tilstande i Finland.

Det berettedes forovrigt, at ved Elvens Udlsb af
Tuoppa ligger en liden Kvla, Kottinstlmi (Balmi I?. d. f. f.
Sund), hvilket paa de Danste Karter over Groense-Regu-
leringen af 1751 er forvanstet til Kjsttelstllaas. Bygden
ved Tuoppa stgdes at vare ligesaa frostnem som ved Paa.
Dersom Moradser og fiade Strande gjore et Sted mere
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udstt for tidlig Hostfrost, havde jeg set nok deraf ved de
Insjoer, jeg havde passere.. I Finland har man som
bekjendt hoedcrligen og kraftigen modarbejdet dette Onde
ved at sanke fiere fiige Vandspejl et Par Fod, hvorved
vide Strande blive tsrrere og kunne forvandles til LEng
eller Ager. Her i Karelen kan der naturligvis ligesaa
lidet vare Tale om at anvende Vandbygningskonsten til
lordbrugets Frcmhjalp som til at forbedre Forbindelsen
imellem den af Naturen fljonne Nakke af Insjoer.

Groenden Oulangan-su's 14 Gaarde ere byggede paa
vidstratte Elctter ved Elvens Os. lordbunden var lige-
saa stndig som andetsteds her. Det er troligt at den
Moengde Sjoer, som disse Vasdrag gjennemlobe, hindrer
Aflejringen af dyb Muldjord eller Ler i Flod-Dalene.
Det meste fine Materiel, som Vandet forer mcd sig i Flom,
afsattes vel paa Bunden af disse naturlige Klaringstum-
mer. I Karelen have heller itte Invaanerne Driftighed
til at dyrke de store Myrer, som t. Ex. sindes ved Rovan-
og Paa-sjsen.

Karelernes Landbrug er for stavidt ganste Russist,
som det bestod i at ploje op store Vidder til den for
Frost udsttte Kornsad, hvorimod den naturligere Kvagavl
staar langt tiibage for Finlands. Karelstranden har vel ogsta
tamme Rener, men man tilstod dog at de plejede at kjobe
baade Heste og Rener fra Finland. Min Voert i Oulan-
gan-su holdt 4 Heste, men af Kor sta lidet, at han kunde
paastaa. at vi havde druttet op al hans Malt: en Artig-
hed, som dog rimeligere stod i Forbindelse mcd hans
religisse Urimeligheder.

Mcd Hensyn til Industri og Handel stode disse Ka-
reler itte meget forud for Turjas nysnavnte Invaanere.
I ingen Kvla fandt jeg noget Handelsoplag. Aldrig
bodes mig noget tilstlgs. Foresporslerne om man intet
kunde faa kjsbt, ledede heller itte til noget. Besynderligt
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at dette Folk uden Konstflid stal have udviklei en saadan
Handelsaand, at de ere istand til mcd udenlandste eller
Russiste Manufaktur - Varer at oversvomme Finlands
Bygder!

Disse affides Dale mcd deres fremmed-fiendtlige
Befolkning modtage naturligvis heller ingen Invandring.
I Oulangan-su bode kun to Russer, hvoraf den ene var
en som Skriver anstt Underofficer, samt en Finlanderinne,
der bellede. Heller itte kunne Regjeringens Foranstalt-
ninger begunstigt Invandring. Kejstren var lordens
Herre, sta at ingen havde Tilladclse til at salge sm Gaard,
endstjsnt de vel kunde dele den imellem fiere Ssnner,
eller en af disse rsdde sig en ny. Men Formaliteterne
vare sta besvoerlige, at en Karelst Handels-Karl ytrede,
at naar han havde tjent Penge nok, vilde han kjobe sig
talo i Finland. Der vare ogsta storre Gaarde end i
Karelen.

Derimod har netop Folket fra disseKarelstrandens over-
ste Bygder i den siste Tid begyndt i storre Moengde at drage
til Norge, for at siste eller arbejde hos Kjsbmoendene.
Rejsen foregaar den lange Vej tillands, fsrst igjennem
Finland. Karelstranden, stgde man. var altfor fattig
til at man der kunde leve uden Handel eller Arbejde uden-
bygds. Desuden brugte man strax at spist op det Kjod
eller andet Forraad, som man havde. Vist er det at Tig-
gernes Antal i Oulangan-su omtrent kunde lignes mcd
Forholdet i Knjazha. Hatta maatte endog beklage sig
over at vare frastjaalet noget Fsste-Redstab.

Den Familie, hos hvilken jeg havde taget in i Ou-
langan-su, bestod af fire Brodre. af hvilke de to vare
giste og bode paa Stedet som Bonder. De to andre
havde i fiere Aar som Handelskarle strejfet om i Rus-
land og Finland. Den ene var nu i Helsingfors, den
anden. Pavel, havde varet sta lange iAbo, at han for-
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mente sig at tale godt Svenst, ligesom hans Farder til
Mostva og Petersborg borgede for hans klassiste Russist.
Om det siste kunde jeg allene bemarke, at han virkelig
betjente sig af den dannede Mostovitiste Udtale, forstavidt
han stgde t. Ex. davohno (nok), medens Bsnderne ellers
her i det nordlige udtale, som det strives, dovol^no. Hvad
Runcbergs og Tegners stjenne Sprog derimod angaar,
ter jeg mcd mere Bestemthed forsikre, at neppe noget
Tungemaal er bleven ynkeligere radbrattet end under vor
Konversttion i Oulangan-su. Dette bliver saa meget
moerkbarere som Finnens fattige Lyd-Forraad giver hans
Udtale af Skandinaviste Ord en Art Barnagtighed. Da
deres Morsmaal egentlig mangler Bogstaverne B, D, G
og F, bliver deres Gjengivelst af mange Svenste Ord na-
turligvis besynderlig, om man end strax stjonner hvad
v.Bk, vamilia og ViKlilant (Finland) stal betyde.

Alligevel underholdt jeg mcd levende Interesse Sam-
talen mcd denne vidtbefardede Mand. Det var noget
nyt at tale mcd en Infodt et Sprog. mcd hvilket jeg var
fortrolig, og jeg ventede at han stulde berette mangt og
meget. I det minste larte han mig at kjende sig selv,
da han mcd al Oprigtighed fortalte, at han kjobte Rus-
sist Kloede og andre Varer, som han „akvtrade" i Finland
mod dobbelt Pris ved at IjuZa. Han og en Kamrat
kunde derved tjene 1,000 Rubel. Derimod solgte han
ingen Finste Varer i Rusland. Han tilstod ogsta, at
han det forste Aar havde tabt paa sm Handel. Det var
venteligt at en saadan Spekulant ogsaa vilde tage Lejlig-
heden iagt til at gjore et lidet jod mcd den Rejstnde,
som kom til hans Hus. Han overhangte mig derfor mcd
Raad eller Anmodninger om at jeg burde vexle hos ham
Russiste og Finste Penge, i hvilken Anledning der endog
vankede lidt lard Handels-Snak om de Russiste Sedlers
Kurs og at Finlocndingcrne itte vilde modtage dem. Men
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jeg beklagede, at mine Penge vare for faa til at der kunde
spekulere mcd dem. Det var forsigtigst at vare mistank-
som imod min emanciperede Ven, efterat han havde flil-
dret mcd saadan velbehagelig Frimodighed sine galante
Seder og sine fri Wrligheds-Begreber. Jeg bsr tilfsje,
at denne Oulangan-sus Lsve bar sit Skjoeg og Haar kort-
klippet, og at hans Frak, Hat og svrige Dragt vare ganste
som en vest-Evropaist Haandvoerkssvends. Det eneste ud-
vortes Nationalitetsmoerke, han havde vedligeholdt, var
rigtignok det tydeligste, om end itte det smagfuldeste, nem-
lig den Ustik at bare Skjorten udenpaa Buxen. Ogsaa
hans Ansigtstrak vare psbelagtige.

Naar Samtalen gik udenfor disse Handels- eller
Stsjer-Bedrifter og jeg oeflede Oplysning om geografiste
Forholde i Nabobygderne, forebyggede han strax ved for-
stilt Uvidenhed, at han stulde komme til at meddele en
Fremmed nogen Underretning, hvoraf han itte kunde hsste
Fordel. Naar jeg ymtede noget om Starovjerismen eller
Trolddommen, kom endnu nalurligere denne Sluhed til
Anvendelst, hvormed han vilde hindre al uvedkommende
Intrangen i sm Stammes Frimureri.

Ligesom for at bevist de paafaldende Modsigelser,
som kunne findes i et raat-listigt Mermesters Hjerne, be-
gyndte han ogsta det vanlige Vrovl om Moelkekopperne.
Han vilde styrte den tiibvtta, jeg stulde spise, ned i et
andet Kjoerl. som bedre kunde undvoeres efter Vanhelligel-
sen. Her syntes jeg dog det gik for vidt, at lade sig
behandle som vanhellig af en Person, der strax forud
havde rost sig af sine Handelskneb og andre Smaa-Syn-
der. Jeg ansta mig derfor fuldt berettiget til at betragte
Ijugaren som en Hykler i religies Henseende, og forkla-
rede ham bestemt, at hvis han tillod sig en eneste af
sine Nenheds-Uartigheder, vilde jeg strax gaa fra hans
Hus til et andet. Naturligvis fik jeg nu uden videre
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Invending Lov til at spist som jeg behagede. Men han
forebyggede paa fin Side, at mit Herredsmme i hans Hus
stulde blive for langvarigt ved at fremstille sm nysnoevnte
Beklagelst over Malke-Mangel. Sittert er det, at dette
heldigvis enestaaende Krangel bestyrkede min Bestutning
snarest muligt at forlade Karelstrandens ugjastmilde Byg-
der. uagtet jeg maa medgive, at denne Blanding af den
moderneste Jankis og den antikeste lodes Uclstvoerdigheder
maa hore til de besynderligste Foreteelstr, som det kan
falde i noget Mennestes Lod at iagttage.

Til dette frastsdende Intryk af de nulevende Kareler
forbandt sig hos min Ven Hatta en mcd Morsmoelken
insuget Frygt for det gamle krigerste Folk, hvis grusomme
Bedrifter imod hans Forfadre ere Gjenstand for Lapper-
nes mest romantifle Sagn. Jeg havde rigtignok anstaffet
til Nejsen et Vaaben, nemlig en sexlsbet Nevolver. Men
den var fort uladdet i en Kuffert fra Kristiania til

Knjazha. Da vi her stulde rejse in imellem Karelerne, bad
Hatta instandigen om at den maatte forsynes mcd Kug-
ler. Nu i Oulangan-su fandt ogsta jeg, at det kunde
vare rimeligt at betjene sig af Amerikanttncs Forsigtig-
hedsmiddel. Det blev derfor baaret foerdigt om end stjult
i Bannen. Jeg var dog noermest belavet paa kun at bruge
dette yderste Nodmiddel til Trusel. Thi dersom det kom
til nogen Ulytte, maatte det forudsattes at Russtste Dom-
mere rimeligvis vilde have modsttte Begreber om Ned-
voern fra de Amerikanste.

Jeg maatte derfor prist mig tilfulde lyttelig ved at
vare fiuppen fra Karelerne uden at de engang havde for-
ssgt at anvende imod mig, ligesom imod andre af deres
enthustastiste antikvariste Beundrere, den oegte osterlandste
I.vnon-la'U, Eteningen. Men ved Ankomsten til den for-
ste Gaard i Finland var Folkets Venlighed sta umiskjen-
delig, at jeg maatte anst det besvoerlige Nedvarges Vered-
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stab for en Latterlighed iblandt Euomis Folk, som jeg
ved ethvert tidligere Sammentraf havde stat Anledning
til at hojagte og elste. Efterat vi havde foroauset vore
Vartsfolk ved at styde Kugler gjennem en tyk Planke
paa Gaarden, blev Pistolen atter lagt i Kufferten og fre»
deligen bragt igjennem hele Finland intil Haparanda. Ved
Afsteden her fra Hatta, bad jeg ham modtage den, om
han muligens stulde finde bedre Anvendelst for den paa
noget Slags Jagt.

Da det enten formedelst de hellige Karelers geogra-
fiste Ukyndighed eller deres Vrangvillighcd havde varet
mig umuligt at inhente nsjere Sted^Underretninger om
den Vej, jeg stulde fiaa in, for at naa Tornca eller Hapa-
randa, blev jeg nedt til at bestemme Nejsens Retning
allene efter Kartet. Ifslge denne, som jeg troede sikre
Oplysning, kommer det betydelige Vasdrag, ved hvis Os
jeg nu befandt mig, fra Kitka-sjeen i Finland, der atter

fiyder ud i Paana og derfra gaar til Paa*). Vejen langs
denne Dal maatte altsaa vare given. Fra Kitka-jcirvi
vilde jeg vandre over Vandstillet til den paa Veststden af
Landryggen ganste narved Kitka flydende Kemi-Elv.
Forholdsvis let maatte jeg altsaa i Vaad kunne gaa nedad
Kemi intil dens Udlsb i Vottcn-Viken toetved Tornea.

Oulauga.

Pcd Ankomsten til Paana-jarvi i Finland erstrede
jeg dog at denne Nute var forfejlet, og at denne vistnok
korteste Vej imellem det Hvide og Botniste Hav nasten
itte benyttes. Man ansta den ufremkomlig for en Rej-
stnde formedelst Vansteligheden ved at erholde Skyds.
*) Selvlydens Fordobling i Finsie Ord betyder altid dens for-

lcengede Udtale, saasom PHna.
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Denne Underretning bestyrker fuldkommen hvad jeg havde
hort ved Imandra og Kauta, nemlig at der imellem det
Hvide Hav og Botten-havet er en ganste hoj og kuperet
Ryg, sta at de Veje, der ifolge Karterne synes at vare
de korteste, i Virkeligheden ansts for utilgjoengelige. Vist
er det at de aldrig bruges, hverken Sommer eller Vinter,
af det ikke ringe Mandflab. som baade fra de Karelste
Sjser og fra Finland drager til Norst Finmarken paa
Fiste.

Disse Fistere gjennemstjoere derimod Finland noget
sydligere, langsmed et Vasdrag, som endog paa det af
Alfthan udgivne Kart over Finland af 1860 er sta urig-
tigen aniagt, at det vilde vare umuligt efter dette at
anc Vejen.

Den som vil fra Rusland rejse over det nordlige
Finland, bor nemlig ssge at naa den ordentlig anlagte
Kjsrevej, som fra Kustmo Kirke til Uleaborg gjennem-
fljoerer Landet fra N. O. til S. V. Fra Kustmo-sje
gaar et Udlsb gjennem fiere andre Sjeer, under Nav-
vet Tava-joki, ud i Oulanga imellem Paa og Paana.
Dette Vasdrag, som altsaa vilde have fort mig gjennem
en fortstt Natte af Finlands ejendomlige Vand-systemer,
fra Oulangan-su til Postvejen ved Kustmo, burde jeg
have fulgt. Men Kartet gjor itte Tava-Elven til Kustmo-
sjsens Aflob, og fsrer den heller itte ud i Oulanga, men
umiddelbart ud i Paa' langere imod Syd.

Da jeg derimod, vildledet af Karterne og de Infsdte,
ankom til Paana, maatte jeg altsaa erfare at der itte var
andet Raad end at vandre over temlig hsje Skogaaser
ret i Syd til Kustmo-Sjoerne. Personligen kan jeg itte
beklage mig over denne Misvisning, da jeg hverken kom
til kort paa Tid eller andre Livets Nsdvendigheder. Den
Nute, jeg bragtes til at fslge, var derhos stavidt smuk, at
jeg neppe kan antage, at den anden vilde varet interes-
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santere, om det end er rimeligt at den vilde varet mage-
ligere, fordi den vilde have gaat gjennem en fortstt Dal
uden Aaser. Men de Finste Hejder ere dog heller ikke
enten sta heje eller bratte at en Nejstnde, der beholder
Helse til at vandie, behever at bry sig om at tajpalerns
ere lidt langere og fiere end det behovedes.

Til Skyds paa Oulanga-Elven havde jeg hyret min
Voert og en anden Karel, rigtignok for den dobbelte Pris,
af hvad den Nussiste rivari havde erklaret for billigt.
Men de stulde heller itte fsre mig langere end til den
noermeste Grand, Vartiolampi, hvor jeg i alle Fald haa-
dede ikke at traffe tvarere Folk. Disse mine to Nors-
karle antoge derhos til Medhjalp en Enke, hvis Fattig»
dom viste sig. da hennes to smaa Pigebsrn kom ned til
Baaden for at sige Farvel. De vare vel ikke efter de
Vildes Sedvane ganste uden Kloeder, men af deres eneste
Dragt, en Soerk, var der sta sta Laser tilbage, at den
omtrent var javngod mcd fuldstoendig Negenhed, stavel
mcd Hensyn til Kulden som Synet.

Vi afrejste den Bde Aug. i en herlig Sommeraften
Kl. sog i Blikstille. Elven sta fiere Verst ud som en
magtig Kanal, der uden minste Strsm bugtede sig i utal-
lige Krumninger imellem Wngfieiter og partagtig gruppe-
rede Lsv^Traer eller Barstog. I Syd stas hsjere Aaser
og et tagget Fjald. Det var et nordifl Landstad, men
lysere end de hidtil gjennemrejste, fordi det var rigere paa
Lovtraer, enten dette nu hidrorte fra Karelernes Svedjer
eller fra at vi vare komne langere imod Syd. Men
hvad der mere end alt andet gjorde Turen paa Oulanga
behagelig var, at her ikke var en eneste Myg at spore.
Aarsagen dertil var dog itte Karelernes ngjastmilde Lynne
imod alle Fremmede, men simpelthen at Myggens Liv,
som fiyvende Dyr nu var forbi, som allerede S. 62 be-
moerket. Det var godt, at denne Befrielse foregik paa
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Karelstranden og ikke i Finland, da jeg ellers kunde have
mistoenkt mig selv for nogen Partisthed i Opsttningen.

Endstjsnt man neppe til mit Nejst-Selstabs Be-
dsmmelse kunde instranke sig til at sige, at det var
blandet, havde jeg dog ingen Forurettclst at beklage mig
over. Da jeg gjerne vilde stmle ethvert lidet Trak til
de sta übekjendte Karelers Billede, ter jeg vel fortalle,
at vi paa Oulanga modte en Baad roet af to Kvinner.
Min i visse Wmner fritalende Ven Pavei sagde uden
videre, at den ene af dem var en Skjoge. At et stadant
Civilisttionens Institut findes i disse hellige Bygder, tor
visselig ikke antages blot efter huzaren-; Vidnesbyrd, end-
stjsnt det unoegtelig var lige velbekjendt for Karelernes
gamle Msnsterfolk, Hebraerne. som for deres ny, Jankierne.
Derimod vare alle de, som bestreve de Nussiste Fister-
pladser, enige om at berette at de ogsta den svarede til sit
Navn Btanov.Bntßi.6 (Lejr), at der fandtes paa dem Vase-
ner mcd en Felt-Marketcnterstes ftersidige Gjoremaal. Flere
Lager forsikrede, at de medicinste Fslger heraf i Lapland
vare ligesaa umiskjendelige som i de storste Armeer. Paa
Kauta-sjoen rode vi ogsta i nogle Minuter ved Siden af
en Baad, som kun var bemandet mcd et Fruentimmer og
en halvvoxen Gut. Hun fortalte, at hun fra Fisterierne
rejste hjem til Karelen og underrettede mig, mcd hele Ka-
sernelivets stsjende Lystighed, om sit Kjendstab til Normand
og deres Sprog, i hviltet Blipum betyder at sove^).
Hennes gulbrune Hud og ved mange Befatninger furede
*) I Finmarken inbilder man sig derimod at dette sijenne Ord

er Russisk. Det er dog snarere Engelsi (Bleezi). Paa Russist
heder det Bz>n,t^. Endelsen urn, som i bette Kragemaal fsijes til
alle Ord, der siulle betragtes som Berber, er nmaffe den Rus^
siste ftrste Person Flertal («^itein, vl sove). leg tilstaar at
jeg kun har hert faa Ord af dette Nusse Norsi. Alle inne
holdt de latterli'ge Misforstaaelser, hullke dog af begge Natio
ner begribes.
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Troek svarcde ganste vel til Forestillingen om en Finst
Hex fra Sagnverdenen. Alligevel ytrede ingen af hennes
Tryllekonster nogen moerkelig Inflydelse paanogen af os.

Den stille Fart paa Oulanga kom dog til en plud-
selig Slut. idet Elven ved Klipper og Stene deltes i fiere
meget brustnde Stryk. Man stgde at denne Ustrbarhed
vedvarede et Par Verst. Her var altsaa en tajpale. Vi
gik da mcd Tojet paa en hsj Furumo, som dannede en
brat Mal nedlil den dybt under Trammen fiydende Elv.
Dens Fos afsttte endog etsteds Skum-Skyer.

Derefter udvidede Elven sig atter til et sejlbart, stille
Vand. Men her var ingen Vaad. Min Voert afsendtes
da til noermeste Kvla, Vartiolampi, for at bestille en Far-

kost. Efterat vi andre havde ventet et Par Timer ved
Elvestranden, kom omsider en Vaad roet af to unge Piger.
De hilsede vor Noerste mcd den smutte Omfavnelst, som
er i Brug blandt baade Lapper og Finner, naar de efter
langere Ekilsmisse ses, eller de tage Afsted for langere Tid.
Innen vi kom til Hus var det nu midt paa Natten ble-
vet sta morkt, at det kunde kaldes Skumring: et gloedeligt
Vidnesbyrd om, at jeg var kommet langere imod Syd.
Men Manden paa Vartiolampi tog venligere imod os
end jeg havde ventet. Da jeg spurte om han itte kunde
staffe et Lys til Natvoerden Kl. 12, kom han endog frem
mcd et af de farvede. tynde Voxkjarter, som jeg sta ofte havde
set anvendte foran Helgenbillederne. En sta vanhellig
Brug maatte naturligvis vare en stor Artighed, som Ka-
relen viste en Kjoetter. Desvoerre forstyrrede dog Senge-
rummets Varme i dette gjastfri Hus itte blot Sovnen,
men lagde ogsta Grunden til en Upasselighed, der var
brysom i en Uges Tid.

Thi forstyrret Nattero betydede paa denne Rejse ikke
meget. Under Inflydelse af Nordens evige og altid viduu-
derlige Sommerlys havde jeg nu, tiltrods for min Alder
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og regelmassige Tilvannelst hjemme, erhvervet mig hele
den Vildes eller Ssmandens uordentlige Frihed mcd Hen-
syn til Vaagen og Ssvn. Liggende vejrfast paa et Skyds-
flifte, har det varet muligt at inlage paa engang i et
Par Dage en uhyre Portion af Hvile. Vistnok knnde
jeg itte, lig min Lappiste Ven, sove mange Timer i el
Trak. Desen blev snarere hver anden Time afbrudt mcd
den lille Aands-Virksomhed, at jeg i Nattens Stilhed
nedtegnede den foregaaende Dags Hendelser og Samtaler,
idet de endnu fristt gjentaldtes. Herved undgit jeg at
opstrive nogen Notits i mine Folts Paasyn. Erfaring
havde strax loert mig, at enhver Striven fremtaldte
en Mistante, som stansede al Meddelelse mcd de In-
fsdte, der frygte Bogstaverne voerre end Hexeri. Efter
saaledes at have hvilet rigtig ud, var det itte vansteligt
at vare vaagen i et Snes Timers Nejse, sta at intet
Landflabs-Intryt blev bortsovet i Baaden. Alligevel var
den blotte Hvilen paa Vandet tilstrattelig til igjen at
tage fat 'paa Marsen over tajpaisrns. Ulytteligvis er
det kun i disse arktiste Egne at jeg har formaaet at vare
uafhoengig af stige Naturens Moerkepoele som Middag og
Midnat.

Da jeg gik ud paa Vartiolampi i den tidlige Mor-
genstund den 10de Aug., uddunstede den wagtige Elv fra
sit übevagede Vandspejl stadigt vexlende Taagemasser over
et Landstad af Wng og Skog mcd alle Gronhedens Farve-
afstygninger. Det maatte ansts for et yndigt Sommerop-
holdssted, dersom det itte laa i Karelen. Her vare ingen
haarde Fjoeldformer, kun Skjonhedens delgende Linjer,
stavel i Aasernes Fortoning og Skraaning som i Elvens
eller Tjarnenes Krumninger.

Men end mere oplivende var det at tanke paa at
dette Vartiolampi dog var Karelens siste Bygd, og at jeg
om kort Tid kunde vare i Finland i en mere bjemlig
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Civilisttion. Heller ikke var det uden Tilfredshed, at jeg
afstedigede Skydsen fra Oulangan-su, saaledes at den fat-
tige Noerste fik de for hele Selflabet bestemte Drikkepenge.
En ny Skyds var ogsaa ganste nsdvendig. Thi paa
Gransen imellem Finland og Karelen bestaar Elven af
en Ratte stride Stremninger, hvilke allene de noermest
boende, som kjendte Lodser, ere istand til at stage Baaden
opad. Fra Paana-jarvi (456 Par. F. hejt) falder nem-
lig Elven ned til Paa (224 F. h.) i blot et Par Mils
Fart. Det nu tilbagestaaende Stytte af den var neppe
halvanden Mil, men der behsvedes 4 Mand i to Baade,
for i en halv Dag at bringe os frem.

Den 10de Aug. Kl. 6 Morgen satte vi ud paa den
brede og klare Elv. Dersom der ellers kunde vare noget
ensformigt i de vilde Landflabsformer, frembsd denne
Nejstdag Afvexling i rigeste Maal. Hvert Djeblik maatte
vi arbejde os opad en Ratte Hvirvler, stride Strsmnin-
ger, ja endog lave Fald, hvorover den store Vandmasse
flummede og bruste: kanste nedad en Klippe-Trastel af et
Par Fods Hojde. I hver Baad stode to Mand mcd
lange Stanger, en forud og en agter. Ethvert Stryk dan-
nede et lidet Wventyr mcd nyt Sceneri og ny Farer,
hvilke dog alle, ligesom i godslige Noveller, endte heldigt.
Naar man narmede sig en saadan Stromning, sta den i
Frastand ganste frygtelig og uoverstigelig ud. Men naar
man kom Faren narmere in paa Livet, opdagcde det svede
Dje, at den ene Side af Elven gik langt mindre stridt
end den anden. ja at der ofte i Vandet var en stille eller
modstt fiydende Bagevje. Her sneg da Baaden sig in
forsigtigt og dog rastt. Men ogsta her var et Dsrtrin,
der maatte passtres. Saa nar Stranden som muligt, i
det grundeste Vand, hvor Baaden kunde fiyde, efter den
dumdristige Ssmands-Regel: touen anö F 0.8 tile i)6Bt

pilot, stodtes nu Sloengerne kraftigt i Vunden eller Aarerne
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grebe fast i Strandens Stene. Baaden tvinges fremad,
kun en Tomme fra de store Stene paa den ene Side, som
vilde voelte den, og heller itte mere end en Tomme fra
den voeldige Vandmasse, hvis Voldsomhed ingen Slagers
Mandsstyrke kunde overvinde. Efterat have passeret dette
Knibetag, hvori Vaadens Stavn oversprsjtes af Skum
og Fraade, maa der endnu bruges stor Kraft til at over-
vinde det hojere liggende Vand, der i en lydlos, stnmlos
men magtigen hvalvet Bolge hurtigen iler imod Stupet.
Ogsta dette lyttes, og Karelerne puste nu et Djeblik ud
efter Anstroengelsen, Paa en stille Dam eller Bagevje, fra
hvilken de snart efter maa ile ud til en ny Kamp.

To af disse Stryk vare dog stoerkere end at de erstrne
Kareler kunde overvinde dem ved Stagning. Her gik
Mandflabet iland. I Vaad-Stavnen blev da bunden en
stoerk Laderrem, hvorefter en Mand, vandrende langs
Bredden, trak Farkosten op, medens den anden styrede den
ved Hjoelft af en Stang, som han havde stuttct in i en
Strop af Nemmen.

Intet af disse Stryk forekom mig dog at vare enten
saa langt eller sta vildt, at der kunde tantes at vare
synderlig Fare for at en taalelig Svsmmer stulde i varste
Tilfoelde mistet Livet i dem. Des stsrre forekom mig
Sansynligheden at vare for at alt Tsjet kunde blive
hvoelvet nd i Elven, og fordarves eller gaa tabt: en Fare,
som det syntes mig at vare en simpel Dumhed at under-
kaste sig, uden anden Nytte end lidt Arbejds-Besparelse.
Jeg forvandlede altsaa alle de mest romantiste Stryk til
tajpaler, fordi hvilke Tsjet blev baaret — ganste unodigen
stgde Karelerne, fordi i de siste Aar var aldrig nogen Baad
hvoelvet her. Men jeg havde nok Moro af at betragte
deres Bedrifter fra den torre Strandbred, uden som de at
vades af Sprojten.

Da det svoereste Stryk var saaledes lytteligen over-
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vundet, befandt vi os mcd et paa Paana-sjsens spejlblanke
Vandftade. Her var ogsta Gransen imellem det egentlige
hellige, pravoß.avi.aja lioßßija og det underlagte, prote-
stantiste Finland. Efter en hurtig Roning vare vi Kl. 2
Eft. i den fsrste Finlandste Gaard Mantyniemi (Furunas).

Bag den Rejstnde laa den kolossale Gjenstand, mcd
hvilken han visselig ikke havde magtet at blive fuldelig
bekjendt, men mcd hvilken han heller itte snstede at blive
fortrolig.

Dersom Kapitlet om disse Sekterere vil befindes fat-
tigt, er Aarstgen ingenlunde den stmme, som maatte gjore
det ofte anforte Afsnit i en Islandst Nejstbestrivelst „om
Slangernc" utilfredsstillende, nemlig at det allene kunde
meddele, at der slet ingen Slanger findes paa Island.
Tvertimod kommer man meget snart til den Overbevisning,
at uden at forstaa de Gammeltroendes Lare og Voesen
kan man hverken fljsnne Folkets Nutid eller anc dets
Fremtid i disse nordlige Egne. Enhver Underretning,
som den Nejstnde kan opsnappe, og enhver modende Erfa-
ring gaar ufravigelig ud paa, at stagodtsom alle Turjas
og Karelstrandens Beboere, ligemeget enten de ere Lapper,
ssareler eller Nusser, bevare den gamle Tro i sit Hjarte.
Denne deres Overbevisning fremtrader mcd sta storKraft
eller Fanatisme i deres Handlinger. at den kun altfor
übehageligt rammer enhver Fremmed, som kommer i Be-
rsring mcd dem. Dersom han nogensinde paa disse Kan-
ter stsder paa et Mcnneste, som liberalt omgaas anderledes
Tankende, er det i de fleste Tilfaide en Person, der tillige
inrsmmer eller vel er stolt af sm Ligegyldtghed for en-
hver Tro.

Starovjererne.

Det er meget stnsynligt, at denne religiose Opposi-
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tion er noermest begrnndet i de her boende Karelers Folte-
lynne. Ligesaa vist som det er at de udgjsre Karelstran-
dens talrigste og i de fleste Bygder eneste Befolkning,
ligesaa klart bliver det ogsta ved Omgang mcd dem, at
de besidde det Finste Folks hele Kraft, eller som man
ofte kalder det Envished eller Trodsighed. Karelerne ere
i Lynne ganste som i Sprog et mcd sine Granner i Fin-
land. Aanden har kun stat andre Atringsformer forme-
delst den store religiost Splittelst, der som Starovjerst
Fanatisme snarest maatte fortjene den Benavnelst tjur-
-Bkal.ignet, hvormed den hele Finste Almue ikke sjoel-
den trakteres. I Forhold til det inre Lands mere upaa-
virkede Beboere er den blandede Befolkning i Karelstran-
dens Fisterbyer, hvilken nu gjoelder for Nusser, endfijont
den for en stor Del rimcligvis nedstammer fra Kareler,
langt blodere, mere eftergivende og mindre selvstoendig.
Men ogsta de fleste Nusser syntes at rette sig efter Sta-
rovjer-Sektens Meninger.

Ifslge den Russiste Histories Vidnesbyrd maa man
ogsta erkjende, at den gamle Tro er mcd uudfietteligt
Martyrblod plantet paa Karelstranden. Strax udenfor
dens Kyst ligge Solovetsserne, hvis rige og bersmte
Kloster, efterat have udbredtKristendommen blandt Kareler
og Lapper, stden oftere ledede Forsvaret imod Svenste Fien-
der. De paa Ishavets og Hvidehavets Strande bosatte
Munke forbedrede endog Inbyggernes Naringsdrift, idet
de kyndigere dreve Fistcriet og anlagde de store Saltsyde-
rier. Disse mcd Net hsjagtede Solovets-Munke erkloerede,
da Patriarken Nikon under Tstr Aleksej, Peter den Sto-
res Fader, havde fremstt sine Nettelser i Bibel-Oversoet-
telsen og i Kirte-Ceremonierne, at de vilde holde stst ved
den gamle Tro (Btaraja vjera). Deres befastede Kloster
fit Tillsb af fiere Kozater. som havde hert til Stenta
Nazins stmtidige Vonde-Opstand. Tsaren ansta det derfor
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nsdvendigt i Norden at dampe en Bevagelse, som i Sy-
den af Niget havde truet mcd dets Omstyrteise. Men
de fra Mostva til det Hvide Hav afsendte Krigsfolk maatte
i syv Aar fra 1670 forgjoeves belejre Solovets-Derne.
Forst den 22de lanuar 1677 banede en frafalden Munks
Forraderi Velejrerne Ingang iKlosteret. Lofte om Skaan-
sel stansede snart Munkenes haardnattede Forsvar. Men
itte desmindre lod VHevoöa (Anfsreren) Ivan Meshtshe-
rinov enhver Munk, som endnu holdt stst ved stn Over-
bevisning, nedstble eller henrette under udsogte Pinfier.
Til at betegne Datidens Grusomheder, vil det vare nok
efter Makstmov (t^od na Bjeve^6 S. 112) at anfsre

(Abbeden) Nikanors Skjabne: „Da
Vojevoden kaldte ham for sig, blev den gamle Mand vaa-
ren paa en Seng, fordi han var syg i Fedderne. Han
overhobedes nu mcd Bebrejdelser, til hvilke han svarede
mcd Fasthed, men omsider sprang Anforeren op og fiog
mcd sm Stok Abbeden i Hovedet, sta at hans Toender
faldt ud, lod ham derpaa b'nde og kaste udenfor Muren
i Graven, hvor han laa i den blotte Stjorte intil han
dode om Morgenen."

Efterat de Munke, der flaantes for Doden, vare for-
viste eller instukne i Foengfier, blev Klosteret forsynet mcd
en ny ydmygere Besoetning af Munke. Det har vel siden
holdt sig innenfor den Kirkes Troestel, som Tsaren allene
erkjender for rettroende. Men de myrdede Munkes Ben
fra 1677 ere nedlagle i et Kapel, og hoedres som Mar-
tyrers Helligdomme.

Det er let at forstaa, at dette Barbari maatte i de
Karelste Landsbygder gjoelde som et ugjendriveligt Vid-
nesbyrd paa Sanheden af den fadrene Tro, for hvilken
de hellige Mand vare dode. At denne Overbevisning
har vedligeholdt sig i uforvanstet Iver til vore Dage vil
man ogsta forstaa, naar man horer at Kejser Peter 1
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fortsttte Forfslgelstn mcd en Grusomhed, der kan fortla-
res af at Rigets gamle Har, de imod ham oprorfle Strje-
letser, vare Starovjerer. Mindre Undstyldning er der for
at Kejser Nikolaj i det nittende Aarhundrede gjenkaldte
Erindringen om sine Forfoedres Tyranni, uagtet Staro-
vjererne dog ikke vare andet end de tonservativeste Under-
statter af den stolte Tstr, der altid ertlarede Bevarelsen
af Europas gamle Tilstand for sm storste Opgave.

Det er ved forste Djckast .en Modsigelst, at Staro-
vjererne i visse Henseender benytte de dem forfolgende
Kletter og deres Gudshuse. uagtet de paastaa, at Stats-
kirken er frastlden og dens Ceremonier tildels kjatterste.
Men nogle stgde dog at det kun var Daad og Brude-
vielst, som de Gammeltroende saaledes lode udfsre imod
en Betaling, der bidrog tii at stemme de rettroende Proe-
ster gunstigt. Fyrst Peter Dolgorukov fortaller derhos
(ia Verits Bur Ia li,uBBis) at Starovjererne ogsta ere rige
nok til at kunne bestitte de civile Embedsmoend til at lade
dem vare i Ro. Han siger at dette System gaar sta
vidt, at et Embcdsdistrikt anses for federe end et andet,
naar der ere fiere Starovjerer, som saaledes kunne udsuges.

Men af at de fleste Starovjerer saaledes tuns ere en
hemlig Sekt, som udvortes gjor sm Skyldighed imod
Kirken, fslger ogsta at de embedsmoessige statististe Op-
lysninger om Kjoetternes Antal ere aldeles urigtigc. Fre-
den og Fordrageligheden imellem Sektererne og Embeds-
mandene strider imod Tstrens Anordninger og beror
derfor paa en dobbelt Falsthed. Staten lader sig derfor
inbilde, at den kuns har nogle faa Kjoettere innen sine
Enemarker, imedens de ifslge Dolgorukov belsbe sig til
ni Millioner. At neppe Halvparten af Folket i Lapland
og Karelstranden er sekterist er ogsta en Vildstrelse, som
Regjeringen lader sig inbilde af sine Embedsmoend.

Udloendingen maa dog endnu spsrge, hvori da den
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hemligholdte Gamle Tro egentlig bestaar. Han kan nem-
lig neppe forestille sig. at Tusener i Aarhundreder have
udgydt sit Vlod for en Neligion, som kun bestaar i Ud-
vortesheder, saasom at korst sig mcd tre knyttede og to
udrakte Fingre, istedetfor at Statskirken, ligesom Vest-
Evropoeerne ved Edsafiaggelse, folde Haanden paa modstt
Vis. Er det muligt, at en Tro bestaaende af fiige Narre-
streger kan talie Millioner Tilhangere i Nusiand, Dster-
rige og i Tyrkiet? Dolgorukov tilfsjer, at „Upartiflhed
byder os at sige, at de i Almindelighed ere mere moral-
ste end vore Medkristne af den rettroende Nusstfle Kirke,
at de ere adruclige og meget fiittige i de religisse Plig-
ter. At de fore et tilbagetruttent. oedrueligt Liv, spar-
somme til sine egne Fornsdenheder; dette staffer dem
Midler til at erhverve betydelig Formue. Nogle ere uhyre
rige. De spare itte paa Penge, naar det gjalder at ud-
brede sine Gruudsatninger."

Vi traf stmmen mcd nok af Sektens Medlemmer:
rige Kjobmoend, fattige Vonder, ja endog en Mand. som
opgaves at vare en endnu hoedret Ssn af Karelernes
mest agtede Leder eller Profet. Jeg havde noget Haab
om at Hatta stulde vare istand til at lofte en Flig af
denne Hemligheds Slor. Han var selv en Sekterer mcd
stor Bibel-Kunstab og den mest levende Interesse for
religiose Wmner. Han talede Karelernes Sprog som en
Infodt, og naar han, uden at de vidste at det stede efter
Anmodning, stadigen bragte Neligionen paa Vane, kunde de
til den Lappiste Tjener ytre sig mere uforbeholdent i en
Samtaie, som hans Husbond ikke forstod. De Meddelel-
ser, fom Hatta siden i Enrum gjengav. tror jeg at kunne
nedffrive, blandt andet af den Grund, at de ikke robe
nogen Hemlighed, der kunde blive farlig for nogen.

Hver Sondag holdt de to Gange Husandagt: om
Morgenen fra 7—B og om Eftermiddagen. Den hele
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Gudstjeneste foregik paa Slavonist, endstjont kun de Ka-
relste Mandfolk forstode Russist. Finste Bibler eller An-
dagtsboger brugte de aldrig. Kun ganste sta forstode
desuden at last nogensomhelst Skrift. Endstjont de
itte vilde gjore Invendinger imod Fremmedes Noervoer
ved Andagten, fik vi dog dertil ingen Lejlighed. Ved
nogle af disse Sammenkomster blev der itte last, fordi
der ingen var tilstede, der havde saamegen Loerdom. I sta
Fald instroenkede Gudstjenesten sig til at bede og korst
sig. De trode vistnok paa Treenigheden, men satte dog
mere Pris paa det gamle Testament end paa det ny,
hvilket siste de antoge var forvanstet i nogle Punkter.
Vist er det at Starovjerernes Spise- og Dritte-Negler
stemme ligesaa nsjagtigt mcd de Isdiste, som de afvige
fra de Kristelige Love.

Den Forfslgelst, de Gammel-troende have varet ud-
sttte for paa Karelstranden, har havt til Folgc at mange
af dem have maattet fiygte derfra. Markeligt nok have
de itte udvandret langere end til det tilgroensende Fin-
landste Sogn Kustmo, i hvilket der nu itte bo sta ganste
sta af dem. De fortsoette der sit afsondrcde Voesen, sta at
de fremdeles udgjsre en egen Kaste. Det er et ganste forun-
derligt Forhold. at man saaledes kan fiygte fra den strenge
Tstrs Vrede — til en anden Del af hans Omrande.
Intet vidncr tydeligere om Isoleringen imellem Finland
ogKarelstranden samt om den dybe Skilnad imellem deres
Love og Frihed. Forst da jeg havde hort denne Sag
bekroeftct af mange i Finland, og selv der havde truffel
paa fiige Starovjerer, kunde jeg ganste tro det.

Af nogle Russiste Embedsmoend fik jeg den Vested,
at siden den ««voerende Tsar, Alexander 2, itte forfolger
Starovjererne, er deres fanatiste Had imod andre Merme-
ster aftaget, staat de nu kunne omgaas Vantroende og
bedre taale deres Seder. Det vilde vistnok vare meget
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moerkeligt, hvis en saadan Menings-stiften sta hurtigt
kunde intrade. Men her i Kustmo, hvor man baade
kjendte de infiyttede Starovjerer i Vygden, og sine noer-
meste Grcmner udenfor den, forsitrede man at alle deres
Isoleringsregler overholdtes mcd uforandret Strenghed.
Dette kan meget vel forenes mcd at vi mcd Taknemlighed
maa erkjende at have modt en gjoestfri og venlig Mod-
tagelse hos enkelte af de Gammeltroende. Thi oprigtige
Folk kunne ynkes over sm Noestes beklagelige Vildstrelser,
uden derfor at ville tilfsje ham noget ondt. En velha-
vende Familie kan derhos let stjule sine Hedning-Kopper
og sm Hedning-Bevoertnings Saregenhed.

Mere Nimelighed kunde Fyrst Dolgorukovs Mening
have, at Starovjererne formedelst de grusomme Forfolgelser,
som de have lidt intil de siste Tider, ere en meget strlig
Bestanddel af den Nussiste Stat, der maaste engang i
Fremtiden ville berede den store Vansteligheder. Det
vilde vare Uforstand at soge at statte Betydningen af
hans Beretning om at, da Napoleon i 1812 kom til Moflva,
vare Starovjererne de eneste Invaanere, der itte forlode
det halv-taalte Kloster, som de bestd ved den Preobrazhen-
siste Port, men som tvertom ved en Deputation udbade
sig Erobrerens Beflyttelse. Glad over at finde itte-Fi-
cndtlighed hos en eneste Rus, red den store Tstr mcd sm
Stab hen til det lille Kloster, hvis Beboere modtoge ham,
ifslge sit Foedrelands smutte osterlandste Skik, mcd en
Gave af Brod og Salt!

Alligevel stulde jeg tro at endnu den Tid er temlig
fjarn, da det politiste Misnoje vil udbrede sig til de
antikt enfoldige Vonder ved det Hvide Hav. Jeg tager
minst Hensyn til at vi aldrig hsrte udtale en Stavelse af
Uvilje imod Tsaren, men i det hsstste kun imod Kleresiet.
Dette kunde vare forsigtig Mistoenksomhed. Men man
anforte det som en Sareg.nhed, at endog de rigeste Sta-
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rovjerer aldrig laste Tidninger eller sit Foedrelands verds-
lige Literatur. Man maa erindre at de, som have fiyttet
til Finland, vedligeholde Afsondringen fra det friere Folk,
blandt hvilket de have fastet Vo. Heller itte har nogen
af hine Forfulgte gjort Mine til at tage sm Tilflugt til
Norges eller Sveriges Omraade, endstjont de der kunde
vare fikrede imod videre Fortradigelser.

Naar man desuden betanter, at Starovjererne dog i
1812 itte vitterligen gjorde den Frcmste Har nogen Tje-

neste, og at de heller itte have varet navnte i nogen af
Ruslands senere Oprorsforseg eller Sammensvoergelser,
maa man antage at de endnu befinde sig paa det
rent religisse Standpunt., uden mcrrtelig Inblanding af
verdslige Hensyn. De synes ogsta at antage, at deres
gammeldags osterlandste Seder, uagtet al Trangsel, dog
ville trives bedre i det Hellige Rusland end i det fti
Vesten.

Vil man sammenligne disse Nuslands Forholde mcd
de mere bekjendte i det Engelste Hindostan, turde man
kanste komme Sansyniigheden narmere. Der findes nok
af Reiigionspartier, som alle ere enige i at deres uden-
landfle Beherstere ere urene. Men den ene Sekt anser tillige
den anden for uren og fordommelig. At Hinduerne saa-
ledes holde sig adstilte fra hinanden formedelst gjensidigt
Had og Fordom, har netop vist sig at vare itte en Fare
eller Svaghed men en Stotte for Englands Overvoelde.
Ethvert Oprsr i Indien har kun varet delvist, og in-
flranket til et af de inbyrdes fiendtlige Partier. Imod
saadanne Udbrud af Forbitrelst eller Uafhangigheds-
aand have de Engelste hidtil altid fundet Vundsfor-
vante i nogen af de fiendtlige Setter. Isoleringen og
Uenigheden inneholde, ligeoverfor en fast og ordnet Ne-
gjering, et stadant Forstyrrelstns Fro, at Rcjsningens Ve-
sejring altid tan forudses, og altid snart er intraadt.
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En ganste anden Sag er det at det kanste i en
Fremtid kunde lyttes det unge Nusland, saaledes som
forhen (S. 26) er antydet, at forbinde de religisse og de
verdslige Ideer til en ny Organisttion, der i sta Fald
vilde erhverve en mangedoblet Krast. Men derom havde
jeg ingen Lejlighed til lagttagelser. Denne Vevagelse
udgaar jo fra Mostva.

Dette Landstad har ligestalidet som Lapland eller
Turja noget officielt Navn eller nogen bestemt Vegrans-
ning, endstjont det er ligesaa naturligen adfiilt fra sine
Nabo-Provinser.

Karelstranden.

Russerne benoevne Landstroekningen fra Kandalaks til
Kemj I-.ar6.BkH derez (den Karelste Strand). Deres
Begroensning er ganste vilkaarlig og fuldkommen stridende
imod den Forklaring, deres egne Historikere og Ethnogra-
fer give af Karelernes aldre og nuvarende Vopoele. Tbi
ifslge Koppens Ltno^raütBii6Bkaja Xarta l_vropejBko^
tioBBii strakker det Karelste Land sig fremdeles intil Flo-
den Vyg og tidligere endnu langere imod Syd.

Den Nussiste Embeds-Indeling inbesttter under den
Kemste Kreds ikke blot hele Lapland og dette ethnografi-
ste Karelland, men ogsta en Strimmel syd for Vyg hen-
imod Onega, samt Solovets-oerne, hvilke nu 'ere fuld-
kommen Russiste. Den hele Kemste Kreds havde i 1863:
33,590 Mnst., af hvilke man sittert kan fraregne 3,590
for denne ren Nussiste Del. Det er forhen anfort, at
omtrent 5,000 Mnst. bebo den Laplandste Halvs. Til-
bage bliver altsaa omtr. 25,000 Mnst. for Karelstranden,
der fra Kandalaks til Vyg udgjsr 1,400 g. mM. Dens
Befolkning udgjor altsaa neppe 18 Mnst. paa m M.:
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et Forhold, der visselig i et Land mcd delvis Kornavl
maa anses ligesaa forbausende srkenagtigt som Laftlands.

I Finland kaldes dette Land vanligen L.v_,Ka Xare-
len, endstjont derunder vel ogsta inbefattes de sydligere
Egne imod Onega og Ladoga, hvor Kareler mcd Groest
Tro bo. Disse inre Landstrakninger maa dog naturligen
vare sta betydelig afvigende fra Hvidehavets Kystrand,
at det itte kan andet end lede til geograsist Forvirring at
inbefatte dem begge under stmme Navn.

At Karelerne i Middelalderen bode paa dette Kyst-
land og at det derfor er vore Forfadres Karelstrand, der
saa nar stemmer mcd det nuvoerende Russiste, bor itte
bestrides. Geijers Antagelst i 3venBka l'olk. UiBt. Iv.
S. 98 at „KuBten af li^Ka I_app!and KailadeB sordom
I-.arelaBtrand, atven l'er oeir 1.r6n3e8," maa da vare en
Forvezling og Sammenblanding. Ter-Halvoen kunde vist
itte benoevnes saaledes, naar Nusserne itte vide om at
Kareler bode der for i 1419*).

Men innehavde de da allerede Karelstranden? De
vare jo ogsta paa Karelstranden et sta sildigt introengende
Folk, at Russiste Krsniker endnu i 15de Aarhundrede
omtale Lapper boende sta langt syd som til Onega-bugten
af det Hvide Hav og Onega-Sjoen?**). Men det ene

*) Cn anden Sag er det at, formedelst Karelernes gamle Vedrif-
ter, er Finmarken opfyldt af Navne, der have Hensyn til Sagn
om dem, saasom Karelbotten, Karelgammen o. s. v. Flere af
dem har rigtlgnok Danst og Norsi Ukyndighed forvanstet til
Carlbunden, Carlgammen. Saaiedes omtales ogsaa i „Matri-
tul og Vesirivelse over Flnmarken af 1694" (t Nlgsarkivet) et
Karelstrand, hvorfra Varde kunde fes. Det har altsaa vceret
paa Flsteroen, hvor ogsaa Karelgammen var.

Maaste et llgnende Sted, omtalt i Svenste Dokumenter, kan
have givet Anledning til Gejers Forverling.

**) Lemeuov, Bta,tÏBt. Blc»vl.r. v. I_«pl.ri; OFnroclmlwv i
2apiBlci liuBBk. 6leo^r. 0I)8lit8li68tv3, 1869.
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Hyrde- og lagerfolks Omstrejfen i et Land udelutter in-
geniunde at et andet ogsta kan sindes der til stmme
Tid, isar naar det ene tig Lapperne er fredelige Urbeboere,
og det andet krigerste Introengende. At Karelerne allerede
tidligt i vor Historie vare komne frem lige lil Kyrjala-
botn (Botten-viken) er sittert.

Nu er Karelstranden ligestameget et Finst Land som
Finland. Af Tshubinsti regnes i den Arkhang. statistifle
KomitesottBket af 1865: 15,812Kareler, hvilket, da hele
dette Kystlands Folketal kun er 25,000. giver dem en be-
stemt Overvoegt fremfor Russerne, endog efter de sistes neppe
upartiste Talling. At Karelernes Nationaiitet er det af-
gjort overvejende, fslger ogsta af at de fordum her bo-
ende Lapper ere blcvne denationaliserede til Kareler, itte
til Nusser. Tshubinsti modsiger ogsta Kozlovs Paastand
om Karelernes almindelige Kyndighed i Nussist.

Dersom Landet ethnografist er en Del af Finland, er
det endnu mere Tilfaldet mcd Hensyn lil Vergbygning
og Vandsystemer. Gransen imellem Finland og Nusland

er helt igjennem et konstigt og tilfaldigt Produkt af Krigs-
begivenheder. Landemarket overstjarer Floder og Dale
uden ringeste Hensyn til Naturens Forholde. Landryggen
gaar nemlig itte langs denne Groenst, men langere in i
Finland. De sstligste Finlandste Sjser have altsaa Ud-
lsb til det Hvide Hav. Men de Dale, som de gjennem-
strsmme, blive pludselig Nussist Ejendom.

Vandstillet i et Land falder dog sjalden stmmen mcd
dets absolut hojeste Bjergtoppe og endnu mindre mcd dets
mest taggede eller sonderbrudte Overflade. I Norge vide
vi at vore mest maleriste Klippeformer findes imellem
Vandstillet og det store Hav: Nordsscn, Atlanteren og
Ishavet. Det er denne yderste Nand af den Standina-
viste Fjaldmasse. som har de mest alpeagtige Former.
Sammcledes synes, efter alt hvad jeg fik Anledning til
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at se eller erstre, Tilfaldet at vare baade i Lapland og
Karelstranden: Ogsta her folge Bjergmassens hojeste
Toppe det store ydre Hav i itte meget fjern Afstand.
Turja-Halvoen og Karelstranden have altsta ikke allene
Klippebund, ligesom de inre Egne af Finland og Lapmar-
ken, men de have for Djet mere Fjoeldkarakter end In-
landet. Heraf folger det, at de ostlige Kystegne ved Is-
havet og det Hvide Hav mcd Hensyn til stn Bergbygning
maa svare iil Norges, paa stmme Vis som Finlands sva-
rer til Sveriges. Den Finlandste Bjcrgfiette er, idet den
narmer sig det store Nussiste Fladland. mindre hsj end
den Svenste, ligesom ogsta Turjas og Karelstrandens
Fjalde ere lavere end de Norste. Alligevel er Forholdet
imellem dem ens. Den, som gjennemvandrer Turja og
Karelstranden, har stadigen eller javniigen Udstgt til Keg-
ler og Aasroetter paa mere end 1,000 Fods Hojde. Deres
Former frembringe altsta Landstaber af Norsteller endog
Vestlandst-Norst Karakter, uagtet den Nejsende foerdes paa
Sjoer eller i Dale, der itte ere mere end 2- 500 Fod
over Havfladen. Da jeg derimod i Kustmo steg over
Manstlkas Nyg, var jeg omringet af fiade Sumper eller
Sjser, der syntes at fiyde over sine lave Bredder. Den
Nejsende syntes at vandre gjennem et Fladland, men
Aneroidet viste at hanstod paa Toppen af en magtig
Stenmasst 800-1000 Fod over Havspejlet.

Ligesom man gjennem Sverige stiger ned fra Kjslen
til Dstersoen ad et mere langstut, mildere og javnere
Straaftlan end det modsttte Norste Afhald imod Havet,
saaledes er i Finland Haldingen fra Landryggen ned til
den Botniste Bugt nasten umartelig for Djet.

Dersom man aitsta ved et stmlet Billede vil fore-
stille sig den hele Standinaviste Bjergdannelse eller Land-
gruppering, tan man anse den itte dybe Dsterso som dens
af Vand udfyldte Midtpuntt. Derfra stiger Landet smaa-
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ningom op til en hoj Nand af Bjerge, som styrte sig
brattere og vildere kleftede ned imod Nordsoen. Atlanter-
havet, Ishavet og Hvidehavet, ja endog ned til Sjserne
Onega og Ladoga, hvilke geologist talt ere Fortsattelser
af Hvidehavet og den Finste Bugt. I sm Forening om-
stutte disse Have og Sjser den Skandinaviste Landmasst
nasten fuldstoendigen som en D*).

Karelstrandens Bjergmasje er gjennemfuret af mange
Elve og Dale, der alle bave sit Udspring i Vest i Fin-
land og udmunde imod Dst i Hoidehavet. Tre af dem
ere af sterre Vetydenhed, nemlig:

Kemj-Elven") i Midten udflyder, efter Alfthans Kart,
af Muo- eller Kustmo-sjeen i Finland. Da jeg rejste
over denne betydelige Insje, som ligger nasten paa Top-
pen af Landryggen (889 Par. Fod over Havet), beret-
tede Beboerne af dens Strande, baade Vonder og Em-
bedsmoend, at den har tvenne Udlsb, baade det af Alftha..
anfsrte til Kemj og det forhen noevnte til Kovda. Det
siste stulde vare det vandrigeste. Det til Kemj kan de.->
imod ikke passeres uden i hsjeste Flom. Intet af disst
Aflsb har dog den ringeste Vigtighed for Trasiken, da
Vasdragenes pragtige Vandkummer ere ganste unyttede.
Kemj-Vasdraget kan ifelge Karter og Veflrivelstr neppe staa

Oulanga-Vasdraget nordligst, hvilket i det foregaaende
er flildret.

*) Uderligere Vevlser for denne geograsiste Skildrlng ere samlede
i G. K. Hamiltons Nordist Tidsstrift 1869 S. 172 fg.

**) Samme Navn Keml bcrrer ogsaa 2, den store Finlandste Elv,
som falder ud tcetved Tornea, og fremdeles, ifolge Semenov, 3.en
stgrre Vifiud tll den Sibirlsie lenisej, mcd hvilken den forener
sig 12 Verst nedenfor lenisejst Castrün oplyser derhos (N R.
F. 5 V. S. 61, 140) at for det 4de. Tatarerne give selve
lenisej Navnet Kern, ligesom at der ved Petshora findes et
Sted Kymstaja. Han siger at Navnet i Finst betyder „en
Btor tiocl."
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tilbage for Oulanga mcd Hensyn til Betydenheden af de
Insjoer, det gjennemstrsmmer. Det flyder nemlig igjen-
nem de tre store Kuito- (el. Kunto-) sjoer, som deles i
ovre, mellem og nedre, og har en Biflod, der kommer
fra den sydligere Njuksjs. Ogsta i disse Dalferer ligge
Karelfle og Starovjerfle Bygder, som antydes paa Kar-
terne og have varet bessgte af Caströn. Alligevel kan
dog dette sydligere Flod-Eystem itte vare synderlig toettere
bebygget end det nordlige, da det ifslge Semenov kun
har 300 Beboere nedenfor Insjoerne. Ved dets Udlsb i
det Hvide Hav iigger dog Kemj. som er denneKysts eneste
til Handel berettigede Stad, endstjont dens Folkemoengde
itte angives til mere end 1,750 Mnst.

Det sydligste Vasdrag Vyg, som danner Glansen
imellem Karelernes Omraade og den mere Nussifle Be-
byggelse, strsmmer ud af de anselige Sjoer Vyg og Sego,
der ligge nedimod Onega. Ved Mundingen i Havet lig-
ger Landsbyen Sorota mcd 653 Inb.

Semenov siger, at der bo Kjattere ved denne Elvs
Vredder, hvilke her i en 70 Aars Tid havde et Kloster
og Kirke, som i 1857 kom under den rettroende Stats-
kirtes Herredomme, uden at de Midler, hvorved denne
Erhvervelst bevirtedes, detaljeres noermere.

Af de to Nationaliteter, som nu innehave Karelstran-
den, ere de talrigste, Karelerne, vel vasentligen omdannede
i mange Henseender ved den Graste Kirkes og det Rus-
siste Samfundslivs Inflydelse. Alligevel gjenkjendes endnu
det gamle Finfle Hyrdeliv i deres spredte Gaarde og bedre
Boflaps-Skjstsel. Den minder tydcligen om den vanlige
Udledelst af Navnet Karjala, Kvoeglandet, af Karja I.,Kvag.

Ogsta det Finste Folkelynnes kraftige og haarde
Troek gjenkjendes letteligen endog i de ufordelagtigste
Skiidringer. som Nussiste Forfattere meddele afKarelerne.
Semenov gjengiver vel det almindelige Intryk af Mod-



181

satning imellem det Karelste og Russtste Sind, idet han
i sm Ordbog (v. Xareiv) siger, at „Karelerne udmoerke sig
fra sine Russiste Granner ved en uvanlig Haardnattethed,
Lumsthed, Mistanksomhed og Hevngjarrighed, og staa
tillige under Russerne i Klogt; derhos karakteriseres Kare-
lerne ved sm Redelighed, samt ere renligere og mere vel-
havende end de Russtste Bonder."

som i Lapland udeluttende i en Natte af toetbyggede
Landsbyer, liggende i fjerne Mellemrum ved Havkanten.

Det herflende Mindretal af Nussifl-talende bor lige-

Semenov noevner som de anseligste:

er det isar af Fiflcri og Ssstrt at disse Karelste Nus-
ser leve. Det er de Handlende i Kemj, som fornemlig eje,
og den Karelfl-Nussiste Vonde-Befolkning, der beman-
der den storste Del af dej Baade og storre Fartojer, som
soge Ishavskysten for Fifleri stmt de Finmarkiste Kjsb-
stader for Handel, i Fortiden Spitsbergens Kyster, for at
fange de store Havdyr og nu i stmme Wrinde Novaja Zem-
ljas. Det er altsta itte tvivlsomt, at de tilligemed Turja-

Ssndenfor Keretj begynder noget lordbrug. lovrigt

Halvsens Fistere udgjore en djarv og ssvant Befolkning.
lovrigt regne Nusserne, som for anfsrt, hverken

Ishavets eller end mindre det Hvide Havs Fifle-Udbytte
til Nigets betydeligere. Danilevfli, som i stère Aar har
anstillet Underssgelser om Fisterierne, beregner (Ooup d'oeii
Bur 168 P6ci-6ri6B en li,uBB.e):

lioner Nubler;

10z Mil. N.;

den Nussiste Fistefangsts aarlige Vardi til 20 Mil-

derafKaspi-havet samt Volga mcd dets svrige Tillob

Kovda . . 406 Inb
Keretj . .

Kemj Stad.
579 -

1,750 -

Soroka . . 653 -
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men Ishavet, det Hvide Hav og deres Tilfloder kun

fiaar de Nyfundlandste Fisterier til en Vardi af 9z Mill.
N. og de Norste af Sild og Torst til 7 Mill. N.. en
Angivelse, som mcd Hensyn til de siste stemmer ganste vel

til 1 Mill.
Til Sammenligning kan endnu tilfejes, at han an-

1865, gjengivet i Ermans Archiv z. w. Kunde v.
Nusland 25V. p. 238, havde ogsta den fjernere Fangst-
Virksomhed sit Hovedsade paa Karelstranden, endstjont
ogsta den udviser en Tilbagegang og Aftagen i de siste
Aar. Spitsbergsfarten vedvarede intil 1851—52. Den
var ikke istand til at udholde Konkurrenstn mcd den nu
frcmblomstrende Norste Fart, fordi Russerne ikke kunde
rejse fra sit isbundne Hvide Hav for i Juni, medens Nor-
mandene langt tidligere kunde naa op fra de isfri Havne,
Tromso og Hammerfocst. Han beretter at til Novaja

mcd vor Statistiks Resultater.
Ifslge en Afhandling af Kozlov i NorBkH 3dorniK

Zemlja udrustedes i 1865: fra Karelstranden

Fra de ostligere mere rent Russiste Byer ved Hvide-
havet: Suma, Shiznja, Kolezhma og Arkhangelst udgik
i stmme Aar til deune Art lagt ialt 7 Fartojer paa
omtr. 20,000 Puds Dragtighed. Deres Fangst belob sig
til 600 Hvalrosser, 26 Saler, 2 Isbjerne, 110 Rener
og 350 Lax: et rimeligvis yderst tarveligt Udbytte. Hertil
kommer at denne Fangst er underkastet langt storre Farer
og voldsommere Afvexlinger end det joevnere Fifleri tat un-
der Laplands Ishavskant. Men det er netop denne Lotteri-
Usitterhed, der uimodstaaligt egger de djarveste Ssmand.

i Gredina . . 2 Fartsjer paa 6,000 Pud tilsammen.
i Kalgalaksha .

i Kemj . . .

i Shuja. .
.

1 — - 3,500 - —

2 — - 8,000 - —

3 — - 10,000 « —

8 Fartsjer paa 27.000 Pud tilsammen.



183

Karelstrandens Kolonisation.
Et vildt Lands Nybyggelst og et dyrket Lands Ero-

bring tilfsre begge en ny Befolkning. Men fraregnet
denne Overensstemmelse, er Uligheden imellem disse Folke-
Flytninger sta stor som muligt. Kolonisttionen foregaar
enten aldeles fredeligt, dersom Landet er ganste uden tid-
ligere Mermester, eller under ringe Modstand og gradvis
Sammensmeltning, dersom det allerede er besat af Barba-
rer. Thi disse vilde Stammer udgjore, ifslge sit hele
Levevis, kun en Haandfuld Mermester, som strejfe omkring
i et Land, af hvilket den storste Vidde desuagtet er gan-
ste unyttet. Et mere fremstredet Folks Kolonisttion er
fremdeles et Vark af de inflyttende selv, der stlvmanede
og naturligen soge et nyt Felt for sm Arbejdsomhed.
Dens Virkninger ere lordens bedre Venyttelse og det sig
udvidende Folks forogede Kraft og Betydning. Det er
en i det voesentlige for Mennestestocgten gavnlig og for
det nybyggende Folk stedse arefuld Begivenhed. Vang-
heden af dens Virkninger maa anses at have den Übereg-
nelighed, som vi kalde historifl Evighed. Thi det er vist
at de derved dannede Nationalitets- og Kultur-Forholde
lange overleve Koloniens Lssnvelse fra Moderstatcn.

Omvendt er Intagelsen af et civilistret Land led-
stgct af en forfoerdelig Ddelaggelse, der vanligvis er for-
darvelig baade for Sejrvinder og Overvunden. Den er
nasten altid en oergjoerrig Fyrstepolitiks Voerk. Dens
Varighed vedbliver at vare usitter, ligesom det ulagte
Saars. Thi man har mange nok Erfaringer om at en
saadan tvungen Erobring efter Aarhundredes Forlsb itte
har varet istand til at bevirke Folke-Sammensmeltning
og derfor atter er oplost. Alligevel prises saadan Fyr-
sternes unyttige Vlodsudgydelst i Almindelighed som glim-
rende Vedrifter, medens de mest storartede Kolonisttioner
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ere foretagne af navnlost Folk og forblive stagodtsom
übemarkede af den sedvanlige Historiestrivning.

Alligevel have vel de fleste nu nogen Anelst om at
den Glans er unyttig og aitsaa falst, som Digt og Sagn
har udbredt over de romantiste Engelste Kongers Vragder
ved Crecy. Maupertuis og Azincourt, ja maaste endog
senere over Malplaquet og Waterloo. I Modsoetning her-
til inses det vel at det Engelste Folks uforgjangellge
Storhed og Moegtighed ere en Folge af navnlost Von-
ders i Forstningen übemarkede Arbejde iblandt Amerikas
og Australias Vilde.

Ligesaa villige ere vel oplyste Mand nu til at er-
kjende det fordarvelige i de Tyste Ottoners og Hohen-
staufers ridderlige Erobringer i Italien, medens den Tyste
Nations varige Storhed beror paa dens gradvist Frem-
trangen imellem Slavoniste Folkestag, som over vide Land-
strakninger og i Millioners Tal lode sig inforlive.

Ogsta Nordens fattigere og stagere befolkede Strak-
ninger vist de stmme Foreteelser, om end i en mindre
Stil og lidet bemoerkede. At Karelerne ere invandrede
til Karelstranden i en forhistorifl Tid mcd sm sydligere Bo-
skap, Kvaget (Karja), er ligesaa vist som at de der levede r
lange Tider stmmen mcd det faatalligere, paa et lavere
Kultur-Standpunkt staaende Urfolk, Lapperne, intil vi se
at disse to Ugriste Broderfolk i vore Dage ere fredeligt
smeltede stmmen.

Men omtrent ligesaa tidligt som Finnerne i Historiën
fremtroede mcd sm sterre individuelle Kraft som Lappernes
Mestere, aabenbare de ogsta sm politiste Udygtighed.
Finnerne vare aldrig istand til at udvide sit oprindelige
Stamme- og Slagtsliv til en Stats-Forbinde.se. De
faldt derfor tidligt i Afhangighed af de politist hojere
organiserede Naboer, isar Svenster og Nusser. Thi
Normoendenes Delagtighed i denne Kamp er bleven sta
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sporlos for Nutiden, at den har stat endnu mindre Plads
i Historiën.

Det er bekjendt at denne Finnernes Troengsel baade
fra Vest og Dst endte mcd, at de stmtlige kom under en
af de fremmede Staters og under en ny Religions Infly-
delse. Mcd det stmme ssndersplittedes de i tvenne mod-
sttte Udviklingsformer: den Svenfl-vesterlandste i Finland,
og den Rusfist-osterlandste paa Karelstranden. Det er
ligesaa unagteligt at begge disse Omvoeltninger fandt Sted,
medens baade det Svenste og Russiste Folk virkede til
sm Udvidelse mcd mest Selvstoendighed, nden vasentlig
Overledelse af den stakaldte hojere Politik eller afKonge-
magten. Begge Nationers Fremgang flyldtes enkelte fore-
tagsomme men enstilte Mand af Clives og Cortez's Prag,
ikke nogen dybtstuende Diplomatik lig Gustav Adolfs eller
Tstr Peters.

Men netop under disse middelalderlige Forholde havde
de selv vittende Folkestag ogsta Instgt om sine Interesser
og arbejdede paa at stemme dem. De i Finland bosatte
daadkraftige Svenster insta, ligestavel som det omvendte
Suomi-Folk selv, at Finlands og Finnernes Sondersplit-
telst ved konstige Granser i to fiendtlige Folkefiag var
en storre Ulytte end alles Overgang til en ny Nationalitet.
I dette tidligere Tidsrum forsogte derfor Svensterne og
Finnerne fra Kajana gjentagne Gange at bemagtige sig
Karelstranden. Navnligen dens Hovedstad Kemj blev
angreben 1579,1580, 1590, samtKovda, Keretj og Umba.
Men Solovets-Munkene. der allerede i 1450 havde stat
Kemj til Gave af en Novgorodfl Posadnik-Frue, erholdt
i 1591 Herredemmet oder den heleProvins (volo8t) Kemj.
De ledede Karelernes Forsvar imod disse Forseg, som
itte kraftigen underststtedes af den minst dygtige Fyrste
i Vast-atten, Kong lohan.

I 1657 byggede Solovets-Munkene en stoerkere Foest-
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ning i Kemj (Semenov v. Kemj). Den navnes dog
aldrig som angreben af Svensterne. Heller itte kan
man se at Karl 11 havde nogen Anelst om Vigtigheden
af den Starovjer-Borgerkrig, som kort efter hjemsogte
Karelstranden. Munkene forblsdede uhjulpne, og alle Nus-
ser og Kareler vare siden Svensternes og Finnernes en-
droegtige Fiender.

Man kunde maaste undres over, at der aldrig under
Gustavernes og Karlernes mere bersmte Sejrvindinger
tanktes paa at erhverve Finland naturligere Granstr.
Vistnok frembsd den fattige Karelstrand lidet, som kunde
friste en Konges Stolthed. Det viste sig ogsta at den
nordlige Drken maatte staa tilbage for de rige Nusstst-
Polste Provinser syd for den Finste Vik, som Gjenstande
for de Svenste Heltes Vindesyge. Imidlertid viste dog
Udgangen, at Valget kun var det bedrsveligste Mistag.
De fortystede og forpolstede Provinser vilde aldrig blive
Svenste, saaledes som Karelstranden havde kunnet blive.
Saasnart den Svenste Erobrerstat svaktedes, faldt Liflands
Tyste Adel fra den, ifslge Pattuls Nusst-Politit. Naar
man erindrer hvor lidet Handel og Naringsveje i det
syttende Aarhundrede vare reproesenterede i Kongernes Naad,
og hvor ufuldtomne Insigterne dengang vare om disse
fredelige Midler til at opnaa national Storhed, vil man
kunne forklare sig at Sveriges sterfte Konger vare blinde
for det inre Finlands Interesstr. De anede itte at det
maatte forarmes af Mangel paa Adgang til det Hvide
Hav. De sergede itte engang for at erhverve sig en kor-
tere Landgroense til at forsvare imod Nusland, endstjont
det dengang kun var en Landmagt.

At den Svenste Styrelst i hine krigerste Dage fore-
trat Erobringcn af ny rige Provinser for fuldstandigen
at afrunde de gamie, har medvirtet til at baade gamle og
ny ere tabte. Finloendingcr og Kareler have dog derved
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opnaaet, hvad man stulde tro maatte vare en Fordel, at
blive Understatter af det stmme Nige. Man stulde nem-
lig antage, at dets Kcjsere vilde inse Vigtigheden af at
lade alle sine Understatter fsle, at det medfsrer Fordele
for Handel og Noeringsveje at vare Medlemmer af denne
vidunderlig udstrakte Masse Land. Itte des mindre er
der intil denne Stund itte foretaget det ringeste til at
fremkalde Samfoersel imellem Finland og Karelstranden.
Intet Vasdrag til det Hvide Hav er strbargjort, ingen
Vej anlagt. Der er itte engang Postgang over Granscn.
Naar man betoenker at et Vrev, som under en Dyrtid i
Finland adresstres til den narmeste Havn ved det Hvide
Hav, maa stndes Vejen rundt hele Finland, Petersborg
og Arkhangel, for at vinde frem, og at de den inneholdte
Ordrer altsta forst kunne efterkommes efter Maaneders
Forlob. er Forholdet ligestn aventyrligt som Münchhau-sens Beretning om de Proekener, der i stark Kulde fryse
fast til Vaggene. Alligevel er Fortoellingen om de Karel-
ste Breve intet andet end tor statistist Virkelighed.

Vist er det, at imellem de to Finste Broderfolk, som
nu i sexti Aar have varet Medborgere, er Forbindelsen
fremdeles sta ringe som om de i et og alt vare Fiender
eller som om begge vare vilde og Barbarer.

Og saaledes maa det blive, stalange de nu randende
Forholde bestaa. Thi dersom nogen vilde inbilde sig at
Karelerne stulde kunne gjore sterre Fremgang, efterat ny
Kommunikationsveje ere anlagte, vil Aarhundreders Er-
string stge, at det i Norden er umuligt, stalange de 150
aarlige^) Fastcdage stulle overholdes. Og dersom han vilde
stge, at Finloendingerne kunde gjore den Fremgang, hvor-
til deres Brodre itte ere flittede, svarer en Mennesterost,
der for Djeblittet har ligesaa stor Magt til at hindre som
Naturen, det stal ej fle!

*) v_mi-6VBk. coup d'oeil 8. 1. ?eei.eri6B 6. I. liuBBie.
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Det er netop Modsoetningen imellem de geografiste
og ethnografifle Forholde paa den ene Side samt de reli-
giose og politiste paa den anden Side, der kunne give et
Begreb om Bestaffenheden af denne Umulighed. Fin-
land er itte naturligen adstilt fra, men paa det nojeste
forbundet mcd den rent Russiste Provins. Folket i
begge Naboegne er oprindelig det stmme og taler endnu
voesentligen stmme Sprog. Da den sstlige Del af Fin-
land ligger intil 1,100 Fod over Havet, er der ingen
Rimelighed i at Karelstranden, narmere Havet og altsta
lavere, stulde vare «gunstigere for Finst lordbrug eller
Voflaps-Skjstsel. Da det Russiste Landstad ogsta er for
det meste en Ddemark, var der jo den bedste Anledning
til Udvandring did fra det maaste overbefolkede eller visse-
ligen stoerkt befoltede Finland. Naar man endnu des-
uagtet kun traffer paa rent Nussist Omraade en enkelt
Finlandst Nybygger, og ligesaa enkeltvis en protestantist
Arbejder blandt den Graste Neligions Bekjendere, maa
dette betragtes som Kjendsgjerninger af Uforligelighed, der
omfatte Tusener af Erfaringer i mange Sloegtfolger. De
inneholde übestrideligt Vidnesbyrd om, at Finlandingens
Hu itte staar til Nusland. Tvertom maa et uoverstigeligt
Svalg adstille ham derfra. At han vrager Ruslands
übenyttede Natur-Nigdomme maa komme af, at han noerer en
uovervindelig Modbydelighed imod Alt, hvad der er Nussist.

Denne Uvilje er i sit dybeste Voesen minst politist.
Den Finste Bonde er uagtet sit mandige og personlig-
selvstandige Lynne, der gjor ham ndmoerket stittet til at
nyde san Borgerfrihed, meget lidet politist. Han maa
naturligvis vare blottet for politist Dannelse og Erfaring.
Man bsr altsta ikke egentlig tanke paa, at saadanne
Begreber som konstitutionelt Kongedomme i Modsatning
til Tstrist Absolutisme have noget mcd Finioendingens Valg
af tilkommende Fadreland at staffe.
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Den vigtigste Omstandighed, som bestemmer Forhol-
det, maa man egentlig anstue mcd egne Djne. Det er
vansteligt at fremstille for Lastren mcd Ord den uhyre
bjerte, nasten übegribelige Modsoetning eller Afstand mel-
lem os Hedninger (poganin) og den oegte Russiste Bonde,
som i det Hellige Rusland taldes KreBtjanin d. e. Liv-
egen (af Ordet KiiriLtjauin d e. Kristen).

Denne Anfluelse beror itte paanogen individuel
Fordom eller paa Udygtighed til at forstaa Karelerne.
Et uklanderligt Vidnesbyrd fremgaar af den beromte
Castrens Erfaring. Han gjennemrejste denne Karelstrand
itte blot udrustet mcd mere end en Infodts Sprogkun-
flab, men i den Hensigt der, hvor Kalevaladigtene vare
opdagede, at granste sit eget Folks oervoerdigste Minder.
Man stulde altsta tro, at idetminste hans falles Finste
Patriotisme stulde vakt nogen Deltagelst hos det Finste
Maalstroevs udkaarede Folk. Alligevel hendte der ham i
1839 folgende Ufoerd i Landsbyen Miinoa (Caströns
li>6B6minnen 1. D. S. 82):

OiveKan toZade, att en ak mina Kamrater vid
Bjelkva intradet tili dvn Kom att drieka vatten ur en
drunn oen derelter ds^aZnade en vart vardßfoik tili-
iiöriZ Knit vid maitiden. Lade drunnen oen Knikvsn
anßaZoß ak dvnß innevanare, Bom voro Btranza li,aßkoi-
niker, nari^enom iiatva diitvit tili den orenads
oen kördertvade, att man e^j trodde dem Kunna oe^aF-
naß, at mmßtone un6er den nu köriianden varande faßts-
tiden. l_tt Badant ingrepp i ds BeKterißka innevanar-
neß reii^ionßßtadZar Kunde naturii^viß ikke annat an
lramkaila ds Bkarpaßts demonßtrationer itran ds kor-
orattao.6B Bi6a. Nn iveKiiZ tillkailiziret detriacis 088 lik-
val ifran ailt anßvar kor de de^an^na l6ii^ionß-k0r8661-
--Berna. !Vls6an den brottßÜZa Kamratsn etter inta^en
maltid nvilads pa en dank oen aiiör6s Il,aßkolniKelnaß
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antöran6an, liands B>g att en pa vaZ^en uppiianzci
ireigondild nediö.l ökver I_anß irutvud oen tillloZads
ironom nogon Bve6a. Detta u6tvcids i7l,aßkoinikerna Ba,
80M ira6e nslgonet i egen IlöZ p6lßon beßtraii'ai- l»rott8-
--linden, oei. anBaZB det numera e^j kor tillßtanciigt lor
dem Bjellva att alagga 088 nogon vidare napßt.

Hvad en saadan napBt af gammeltroende kunde be-
tyde, maatte han selv erfare i 1843, da han i Ustzylmst
ved Petshora, som Troldkarl, Mordbrander og Forgifter
af Floder og Bronde, gjentagne Gange blev overstldet af
Landsbyens Mob, intil han i storste Hast maatte flygte
til en Zyrjanst Landsby, hvor dog ogsta Videnstabsdyr-
kerens onde Nygte var gaaet forud for ham, sta han
nagtedes Husrum (S. 252 fg.).

Denne Forgjoengers Erfaringer maatte naturligvis
af mig behjartes som en nyttig Lardom. Det var altsta
et uventet Held, at vandre igjennem de lange Vidder af
Nussist Omraade, uden at mode nogen ligefrem Uvenlig-
bed enten af Nus eller Karel. Alligevel aabenbarede
denne Isdifle eller Orientalst-Farisaiste Afsty mod Ander-
ledes-Troende sig i mangfoidige Smaatrak at vare lige
lyslevende i 1867 som i 1839. Jeg var heller itte den
eneste Galilaer. At Hattas Mund stulde berere en Ret-
troendes Kop var ligesaa afstyligt. Min Skyds fra den
siste Landsby paa Russist Omraade bragte sine egne
Mad-Kjarler mcd sig til den fsrste Finlandste Gaard for
at undgaa Besmittelse af sine Naboers Gjastfrihed.

I Fornforsternes Djne staar detteKarelste Folk maaste
overst i Evropa, da det mcd sta stor Trostab har bevaret
Forfadrenes Seder, Sprog og Skjaldstab. Maaste dets
moderne Kristendom i Grunden mest bestaar i at insoette
lehovah og Kristus bredved lomala og Vajnamojnen i
et sideordnet Pantheon. Sittert er det at for en Prote-
stant i det nittende Aarhundrede er det itte meget kom-
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fortablere at bo blandt gammeltroende Kareler, end at
logere i en LEgyptist Pyramides Skakt eller et Pompej-
anst atrium.

Men Modbydeligheden eller Gjenstridigheden mellem
de Graste og Lutherste Troesbekjandere er mere end gjen-
sidig. Man kjendte itte paa Vadso mere end et halvt
eller helt Snes Norste og Finste Familier, som havde
fiyttct over fra Norst Finmarken til Nussist Lapland.
De fleste af disse havde havt et stadant Nygte, at det kunde
vare troligt, at de have fundet stg befsjede til Udvandring
af den stmme Grund, som en Lap i lignende Tilfalde
naivt betegnede mcd den klandrende Karakteristik: „at der
er formeget Lov og Net i Norge."

Sittert ved man dog i Norge, at endnu farre Rus-
ser eller Vekjendere af den graste Tro have bostt sig
blandt os. Jeg har hert omtale ialt 2—3, itte Familier,
men ugifte Mand og et lidet Woentyr om hver. (Det
ene begynder mcd, at en Nussist Matros, som havde remt
i London. og som vilde udvandre til Australien, kom
ved en, dels sproglig dels geografist Forvezling, istedet-
for til Lotanv dav til Bod o, hvor han forblev og na-
rede sig redelig i firti Aars Tid). Denne Udvandringens
Faatallighed vidner om den brede og dybe Klsft. som
adstiller Normandens og Nussens Lynne og Levesoet.

De Russiste Vonders kommunististe Samfundsaand
lovprises vistnok af Ruslands moderne revolutionoere De-
mokrater som noget uendelig fuldkomnere end Vest-Evro-
paernes bestemte Ejendomsret, og som det siges stlviste
Individualitetsaand. Men at dette Sameje og den falies
Ansvarlighed maa vare et ganste alvorligt Hinder imod
Fremmedes Bosattelst i Rusland, kan man blandt andet
erfare af de Privilegier, som den Kejserlige Negjering d. 3 Ite
August 1860 udstedte for at fremme de Norstes Kolonist-
tion i Lapland (Prof. Friis, Morgenbl. 345, 1868):



192

„Retten til at nedsatte sig er betinget af at de biive Rus-
siste Understatter og at de bosatte sig enten paa privat
Ejendom, som de personligt erhverve, eller paa lordstyt-
ker. som tilhore Staten, eller paa allerede af Statsbsnder
disponerede lordstytter, stafremt Komunerne dertil give
sit Samtytte."

I Virkeligheden udgjsre ogsta de store Tyste Kolo-
nier, som findes i Sydrusland, isolerede Menigheder be-
staaende af bare Tyste Udvandrere og liggende ganste langt
fra de Russiste Anlag, mcd hvilke de hverken have Sty-
relse eller Nettigheder og Pligter tilfoelles.

Det er nemlig inlysende, at Komunerne aldrig kunne
give sit Samtytte til at modtage Urenhed iblandt sig.

Vistnok gjalder denne Skildring af Utaalsomhed imod
Fremmede fornemlig de nordlige Provinsers Gammel-
Troende. Men det er jo ogsta disses Stemning, det
kommer an paa for den udvandrende Fin, som vil ned-
satte sig nogenlunde nar sit gamle Hjemland. Det vil itte
hjoelpe ham, at der i Petersborg og Moflva findes Tuse-
ner af nymodens Fritankere, og at ellers i Niget kanste
den statskirkelige Kristendom bedre lader sig forene mcd
Menneflehedens Net. Ikke desmindre er det Nussiste
Folk sta helstobt i sine moerkelige Soeregenheder, at Mod-
satningen til udenlandste Seder og anderledes Troende
maa vare betinget i dets hele Samfundsliv. Men at den
i Nusland bosatte Udlanding steder paa mange Naboer,
der vist ham ingroet Uvilje, maa gjore dets inre Vygder
til et mindre behageligt Hjem for den fri Noeringsdrivende.
Det hjalper iidet, at fiere Tstrer i de siste Aarhundreder
umistjcndelig have begunstiget Udlandinger og lagt an
paa at infore Vest-Evropas Civilisttion i Riget, om det
end stulde fle ved Magts Anvendelst. Saaledes have de
ogsaa opmuntret Invandring ikke blot af duelige Krigere
og klogtige Wventyrere, som kunde ansattes i Statstje-
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nesten, men ogsta af naringsdrivende Kolonister. Derved
ere da i Sinten af forrige og Begyndelscn af dette Aar-
hnndrede de betydelige Kolonier af Tystere anlagte i
Syd «Rusland. De modtoge stadigen ny Tillob af fat-
tige Tyste Bonder. lige intil disselarte at kjende Vejen
til Amerika. Nu foretroettes de Forenede Stater sta übe-
tinget, at den Tyste Invandring til Nusland er insvundet
til en Übetydelighed eller kanste ophsrt.

Det er ogsta unagteligt, at fiere af disse moderne
Russiste Negenter og Styrere have vist den grundigste
Vilje til at inromme enhver Frihed, som itte stader Ri-
gets Storhed. Det har maaste ogsta havt talentfuldere
Statsmoend, end de fieste Lande. Imidlertid er der i alle
Lande et langt Stutte Vej mellem Styrelsens «sfter eller
Forsatter og Udfsrelsen. Isar i Rusland findes mange
Forbedringer kun paa Papiret. Underssger man, hvorfor
de itte ere trangte igjennem, kommer man ofte til den
Overbevisning, at der findes en Art Civilisttion, der itte
lader stg infore, stalange Almuen bar den Russtste Op-
fatning af Religion og Samfnndsliv.

For de fleste Udvandrere er det Hovcdstgen, at de i
det ny Land kunne forbedre sine Inkomster. Men uagtet
Styrelsens Hensigt, at gjore Rusland til et Msnster-
Despoti, staar dets etonomiste Lovgivning endnu i sta
stor Modsatning til en sund Statsetonomi, at den al-
vorligen maa hamme den simple Arbejders Fremgang til
Velstand.

Dersom Finlandingen stmmenligner Norges og Eve-
riges Love om Handel og Naringsveje mcd Nuslands. maa
den uhyre Stilnad strax blive inlysende. Hos os ere Arbejdet
og Norelsen nu omtrent sta udstratte, som det i et ordnet
Samfund er muligt. I Nnsland er der allerede strax den be-
stoerligste og, som man siger gjennem Embeds-Sportler og
Bestittelser, betosteligste Instrantning i Norelsen formedelst
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det intil Smaalighed gjennemfsrte Pas- og Attest-System
Den Slaattekarl, som fra Finland vil gaa paa Arbejdt-
til det Hvide Havs Strande, maa medbringe de omstoen-
deligste Prast-Vetyg og underkaste sig idel'g Pas-Ransag-
ning. Herved opnaar han dog itte videre end Tilladelse
lil i et vist Antal Maaneder at opholde sig borte fra sil
Hjem.

Alligevel prise de Nussiste Forfattere Styrelsen, fordi
den har inrommet Landsbyerne o.^ Bonderne ved det Hvide
Hav saregne Begunstigelser formedelst den haarde Natur,
mod bvilten de maa tjampe. Den friere Handel, som
drives mellem det Norste Finmarken og disse Hvide Ha-
vets Fistere, er en Folge af Eoerrettigheder, som de have
faat fremfor Tstrens andre Understatter. Intil nylig
bestod dog disse Hvidehavs-Nussers vigtigste Udmoerkelse
deri, at ingen af dem var en enstilt Godsejers Livegen.
Denne Art Traldom stod ogsta i Rusland altid i For-
bindeise mcd en frugtbar Agerjord, og fandtes kun paa
de der oprettede storre Ejendomme. Fiflerens Irke vilde
det nasten vare umuligt at drive ved Tralie. Den, der
paa Havet stal vove sit Liv, maa forst og ftemst vare
en fn Mand. Det nordlige Ruslands stakaldte Kron-
bonder anstas derfor i loevnforelse mcd Rigets ovrige
Almue for uafhoengigere og foretagsommere.

Mcd alt dette er Handelen ved det Hvide Hav endnu
insnsret i langt besvoerligere Vaand end den Norste.
Der findes t. Ex. itte i det hele nordlige Nusland me.e
end fire Stader, som have fuld Handelsret. eller knnne
drive udcnrigst Kjobfart. Disse privilegerede Stader,
som have Handelsmand af forste Klasse, der betale den
hojeste Naringsstat og kaldes Borgere af forste Gilde, ere
Arkhangelst, Onega, Euma og Kemj: alle ved det Hvide
Hav. Men dette Inhav er af Naturen noegtet Handelens
vigtigste Bctingclser, fordi det kun i en Tredjedel af Aaret
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er faroart. I Midten af Oktober begynde dets innerste
Viker at bedoettes mcd Is. I Maj regnes den vel for
at vare fordetmcste brudt, men endnu i Juni plejer at
findes Drivis').

Ved Ishavcts ode Kyst findes kun en og anden
Landsby i umaadelige Afstande fra hinanden. Ingen af
disse Kjobinger har Ret til udenrigfl Handel. Dette
gjoelder ogsta om dem, som stundom noeones i Udlandet:
Kola, Mezenj, Pustozcrfl") ved Udlobet af Petshora, og
Obdorst ved Udlobet af Obj. At dette instroenkede Sy-
stem itte kommer til at forandres, kan man rimeligen
stutte deraf at i den siste Tid endog en Stad Kola er
bleven bersvet sm gamle Stapelstadsret. Dens Handels-
virksomhed instranker stg nu tii Samfarstlen mcd Ar-
khangel og til at udfsre et Par Fiikeladninger aarlig til
Petersburg. Dens Beboere ere altsta hverken Handels-
mand eller Haandvoertere, der kunne i nogen moerkelig
Mon fremme Industricn. De bestaa dasentligen af simple
Fistere, som visselig bo narmere Varene og altsta kunne
siste betvemmere end andre Russer. Alligevel er deres
Held stundom sta lidet, at de aftjobe Norste Fistere Varer,
hvilke de stden infsre som sm egen Fangst.

Det er rimeligvis en Fslge af deslige Inflranknin-
ger i Norelsen, at der endnu itte i de Nussiste Stader har
udviklet sig nogen hsjere Kjobmands - Aand. Medens
Russen, baade Bvboeren og Vonden, ifslge Nejsendes Dom,
stal have stor Fallenhed for Hokring og Sjakring eller

*) Grmcms Archiv z. wissensch. Kunde v. Rusland V. 23 S. 361.
**) I de nyllg bekjendtgjorte Beretninger om Russeren Sidorovs

Forseg paa at sejle til Floden Obj omtales en Stad Pet.
shora, bencevnt efter Elven. Admiral Lütke bencrgter l fin
Rejse S. 52, at en saadan Stad findes. Den er übekjenvt for
Castren, uagtet hem lcrnge bode i Pustozersi ved dens Mundlng.
Dette Navn var ellers ikke inbydende, da det betyder „Byeu
ve^ den ede Sjo "



196

Smaahandel, er det ikke desmindre bekjendt, at i alle
Rigets Stader og ikke minst i Arkhangelst drives de storre
Handelsforretninger af Udloendingcr: Engelstmand eller
Tystere mcd ofte kolosstl Formue. Men de drive va-
sentligen Landbandelen og Tralast-Udstibningen. Arkh-
angel, Onega, Suma og Kemj ligge for langt fra Is-
havet til at deres Borgere kunne have tilborligt Opsyn
mcd dets Fisterier. T>t er en Bedrift. som bestaar af
saa mange smaalige Enkeltheder, at den hverken kan reg-
res af langt fravarende Kapitalister eller af Handelsbolag,
hvilket ogsta i Rusiand har varet forssgt uden Held.

Det Norste Finmarkens Kjobstader have i den siste
Tid vundet et synligt Overtag over sine Medbejlere ved
det Hvide Hav. Hvormeget dette styldes den noermere
Adgang til Atlanterhavet og hvormeget Friheden, kan na-
turligvis itte afgjsres. Men sittert er det, at stalange
Tranen, en af Fisteriets tostbareste Frembringelser, er
anvendeligere i Hamburg end i Nusland, tan det itte hin-
dres, at den Russiste Fister vil faa bedre Pris paa Yards
og Vadss end i Arkhangelst. Den Russiste Stad bliver
da et unsdvendigt og fordyrende Markcd eller en forsin-
kende Omvej. Den maa altsta finde sig iat gaa Glip
af denne Handel, men lade sig nsje mcd hvad der natur-
ligen tilkommer dens Beliggenhed, nemlig Omsatningen
Hf de Infsrstlsvarer, som i det inre Land flulle forbru-
ges, og Udstibningen af dets Tsmmer og Kom.

Disse Forhold maa ogsta udove sm Inflydelse paa
Fisterens enten Fremstridtsaand eller Konservatisme. En
Fister, der itte gaar fremad i at forbedre sine Baade,
Rig og Redstaber, maa naturligvis staa tilbage for dem,
der infsre de nyeste Opfindelser. At Lovgivningens storre
eller mindre Frifind har en voestntlig Andcl i at bestemme

Russtrnes og Normandenes Dygtighed i Fisten kan tyde-
ligst stes af at Forholdet for mindre end 100 Aar siden
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var ganste omvendt. Den Tid, da det haarde Monoftols-
aag havde, om itte gjort Norst Finmarken til en Dde-
mark, dog tilintetgjort al Foretagsomhed hos dens sta
Beboere, antog man i 1774, at aariig 1300 Russer drev
Fifleri paa vore Kyster. Den Danste Styrelse viste sm
faderlige Uforstand ved at udstede et (troligvis unyttigt)
Forbud imod, at „Kejserindens Understatter stulde infinde
sig i Finmarken. hans Danste Maj. Understatter til Skade."
Endnu i 1830—40 fistede gjennemsnitlig 30 Russiste
Baade paa Finmarken, altsta 150 Mand. Men i 1856
—65 har der kun varet 11 Baade mcd 55 Mand. Sam-
tidig hermed har Norges Udforsel af saltet Fist til Rus-
land steget, fra 1820—1829 gjennemsnitlig aarlig 8.883Tdr.

Forandringen, som er bevirket ved fri Udvilling, har va-
ret til begge Nabo-Nationers Fordel. Itte blot er Rus-
lands Forsyning mcd Fist bleven rigere, fordi der nu op-
tages sta meget mere af Havet. Men endog Rnsstrnes
Skibsfart har vundet i Udstrakning, efterat Fisteriet mcd
Baade er noget aftaget. For at infore den af de Norste
fangede Fist til Rusland, have nu itte blot Handelsmoen-
dene i de fire HvidehavetsKjsbstader anstasset storre Far-
tojer, men ogsta Bonderne drive en betydelig saadan Be-
fragtning mcd sine Lodjer (lagter)*).

til 1855—1861 —

„ 52,948 —

En saadan Skildring behover neppe at mistankes
for demokratist Partisthed. Man har i den siste Tid set
sta mange Beviser paa Tyranni og Aands-Sneverhcd i
Repubiiker og bos Folkestyrelser, at man er stare villig
tii at tanke stg Modsatningens Mulighed, nemlig at i et
uinstroenket Rige Mennestets Ret og Frihed agtes> idet-
minste paa det materielle Feit. I Rusland spores dog
neppe noget stadant Fremgangens Liv og heller itte hsrte

*) Ee Kommissjons-Instilllng om Finmarkens Handel og Told-
vcrsen af 3dje Februar 1862 i Sturth. Forh. 1863 0. No. 2.



198

jeg det omtale, uagtet Borgerne dog vel allcsteds maa
have en Fornemmelse af Forbedring eller Tilbagestridt.
Hermed vare det ingenlunde sagt, at den Russiste Etv-
relsts statsekonomiste Forstandighed er gaaet tilbage.
Tvartom var der fiere Monopoler og Instroenkninger fsr.
Men den handlende Verden tager nu fiige Mile-Skridt
i sm Fart, at Nuslands konservative Folk er stkket agter.

Dersom det altsta er givet at protcstantiste Nybyg-
gere itte kunne antages at ville bosatte sig i det Nnssiste
Norden, uden i et Streg der stilles under protestantifl
Styrelse, har ogsta denne Vetingelse endnu vist sig at
vare en umulig Inrsmmelse.

Thi endog den Forandring, at det Hellige Nusland
kunde erhverve sig en Strimmel Land ved Petersborg af
stor Vigtighed for Hovedstaden, mod at til Finland afstaa
Nordiste Drkener, som allene Finner kunne tilgodegjsre,
har vist sig at vare intil denne Dag utilstedelig.

Sikrere end at gjoette om Fremtiden, er det at op-
stille for Djet Fortidens Tavler. Naar to Nejsendes
Skildring af de stmme Steder ere adstilte fra hinanden
ved et Mellemrum af nasten 200 Aars Tid, er det afsar Interesse at stmmenholde Forstjellen imellem da og nu.

Turja og Karelstranden i 1690.

Den Danste Amtmand Liljenstjold paa Vardo an-
modede i 1690 „en ung Kjsbmand ved Navn Gedeon
Slytter," at foretage en Nejst fra Vardo over Kola og
Kandalaks til Arkhangelst.

Veretningen herom findes anfsrt i Liljenstjolds
Zpeeulum Loreals 2 D. S. 467 (Kgl. Bibl. i Kbh.).
Saalange der itte er Udsigt til dens fuldstandige Tryk-
ning, vil folgende Uddrag oplyst om de voesentlige For-
stjelligheder, som den mellemliggende Tid har istandbragt:
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Rejsen foregik om Vinteren, ligesom endnu hyppigst
ster. Saasnart Slytter overstred Gransen for det Danst-

Russiste Fallesdistrikt i Pejsen, begyndte „Munkegodset."
De smaa Temmerhuse (ixda). som fandtes paa Vejen,
kaldes „Munke-stuer."

I den Tid. da Lapland og Karelstranden regnedes
'for de Vervarende Klosteres Ejendom, havde denne gejst-
lige Styrelse altsta anlagt disse Stuer (og den Vej).
hvoraf nu kun Levninger findes.

Kola havde en Garnison paa 900 til 1.000 Mand,
tommanderede af en Bojar, hvis Distrikt inbestttede det
heleKemste. nemlig i Dst intil Unizhma (Uneshemstaja paa
Stülpnagels Kart „lapland u. d. Neer. 1856").

IKandalaks var 1690 et Kloster. „Inbyggerne have
Hsns, Kjsd og Wg udi got Kjob. Her begynder og den
forste Kornvoezt af Byg og Havre."

„Knjazha horer Munkerne til, som og ber have en
Saltpande."

„Kovda er en Landsby, som holder ongefoer 250
Huse. Inbyggerne staa under Munkernes Direktion.
H Mil nordenom Kovda ses en Saltpande. Deres Ager-
brug er ringe af Byg og Havre. Udi Kovda faar man
forst Hcst og Sloede."

„'lmellem Kovda og Keretj er det Kragesslvbjerg.
som Ryssen kalder Sludna (Bljuda d. s. s. mica, Glimmer),
hvori der arbejde 180 Mand."

Kemj „staar under Munkernes Direktion, har et Ka-
stel opbygget udi Sezkanter mcd ligesaa mange Taarner
paa. Haver dog ingen Stytter eller Skyt. Dets Garni-
son bestaar af 50 Eoldatre til Bestjarmelse imod de
Svenste Kareler."

„Euma er en stor By paa 6—700 Huse. Der er
et stort Kastel opstt af Epansse Ryttere (Palisader) mcd
Kanoner forsjunede. Garnisonen bestaar af 500 Soldatere."
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Om de fleste Landsbyer lige til Distriktets Granst
bemarkes „at Inbyggerne forfsje stg ad Malmis (Kola)
der om Somren at siste."

Nejsens Fortsattelse gjennem rent Nussiste Egne giver
den Norste Kjsbmand Anledning til at beundre det prag-
tige Nikolfle Kloster, den Mangde Saltsyderier, og den
rige Handel i Arkhangelst og Kholmogory. Men det
vedkommer itte det her omhandlede Landstad.

Alligevel bsr det dog udhaves, at det noevnte Skrift
ogsta meddeler en Liste over Nuslands Udfsrstlsvarer
til Finmarken, hvoraf det fremgaar at vort dengang af
Monopoler svakkede Land forsynedes fra Arkhangelst itte
blot mcd Kornvarer og simplere Frembringelser af Rus-
sist Husfiid. men ogsta mcd

Atlast. Taft, Flojl (d. e. Silkevarer). fint Klade,
Silke, Traad" m. m.:

„Katun, blaa Larit,
Saxer, Dxer.

altsta i Almindelighed finere Konstfiids-Varer. At
denne Udforsel nu er ophsrt er vel nsdvendigen begrun-
det i den siden intrufne Forflytteisc af det Nussiste Niges
Tyngdepunkt fra Nordost til Sydvest. Dengang var Dvi-
uas Munding den eneste Aabning for Hovedstaden MostvnS
Forsyning mcd Vest-Evropas Varer. og dens Afsatniug
af sm innenlandste Konstflid. Nn afhandes det Nussiste
Fabrikarbejde til det inre Asiens Folkefiag. Vestens Varer
bringes derimod in i Niget voesentligen gjennem Petersborg.
Niga og Odesst.

Kornavlens Ophor ved Kandalaks og Kovda efter
1690 er et tydeligt Vidnesbyrd om Tilbagegang i Hvide-
bavsboernes Dygtighed og Velstand. Den er itte til Van-
are for den Munkenes Styrelse, som de havde erhvervct
sig ved Omvendelse.



Finland.





Normand, som passtrer over den Norste Groenst
ved latobselv og ser Forstjellen imellem den Norste og
den Nussiste Fisters Levesoet, kan mistanke sig selv for
patriotist Partisthed. Desuden er det forste Intryk, som
En modtager af et hidtil übekjendt Folk maaste stuffende.
Nu da jeg forlod det egenilige Nussiste, for at bctrade
det for mig ligesaa ny Suomiste Omraade, modte en
ligesaa flarp Modsatning. Deri kunde ikke vare inblan-
det foedrelandst Forkjarlighed, da jeg forstod endnu min-
dre Finst end Nussist.

Paana-jiirvi. Ven Uord-Finste Sonde.

Den Groest - Russtste Civilisttion msdte her den
Lutherst-Svenste under ens Vetingelser, men sta hvast
adstiite som ved en Knivseg. Var der nogen Stilnad.
maatte den vare til Finlands Stade. Thi Paana-sjoen
er 232 F. hojere over Havet, end Paa stmt dertii «ar-
mere Havet og dets Marted. Men den, der stmmenligner
del forste Finlandste Herberg i Mcintyniemi mcd det siste
Karelste, maa tro sig at vare kommen i en et Aarhundrede
langere fremstreden Borger-Dannelse.

Den Finlandste Bondes Husbekvemligheder ere nem-
lig omtrent de stmme som den Norste og Svenste Land-
mands. Husenes Num-Inhold er altsta tre Gange sta
stort som den Karelste og end mere den Russiste Bon-
des; hyppig findes hos Finnen en Gjastestue mcd Svenst

Kamin, men altid er der rene Senge, ordentlige Stole
og Vindver, hoje Dore og lustige Rum: alt uforglem-
melige Vedettoag.lser efter at have ligget paa Gulvet i
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de lave Kot, mcd den tvalme petßil-Luft, og det hele
Tilbehsr af Ustlhed.

Det er endog en Nydelse at se Malerkonstens tarve-
ligste Forstjsnnelser i og paa Husene. efter at have varet
lange vant til kun en Farve: det urgamle Smudses.
Hertil kommer en Nenlighed i Finland, der visselig for-
tjener stmme Pris som den mere bekjendte Hollandste.
Trappen og Gulvene ere sta hvidflurede, at den Nejsende
maa stammes over sine sslede Fodder. Men isar ses
denne buslige Dyd i sm Glans, dersom Vonden ingen
Storstue ejer, og derfor inbyder Vandreren i sm Melte-
bod. Her vil han finde de hvide Koller, lig de Norste
forfardigede af Troestaver. opstillede paa pyramidalste Hyl-
der ligesaa smagfuldt som Vlomster i en rig Mands Sal,
og sittert til ligesaa stor Wre for Husets Kvinner.

Dersom det er en Lsrdag man oftholder sig paa en Finst
Gaard, vil man faa se, at den der endnu svarer til sit
gamle Navn laugardaZ, Badedag. Heller ikke kan man
stge om Finlandingernes som om den Hollandste Nenlig-
hed, at den vaster alting undtagen Mennestekroppen. Alle
Gaardens Beboere endog ganste smaa Bsrn benyttede
efter hinanden Badstuen, der laa sta afsides fra de andre
Huse paa Mcintyniemi, at den Badede, uden Folelse af
noget uanstoendigt. kunde gaa rsdkogt ud paa Groesbatten,
for at sidde i Natluften stalange. intil han afkjslet kunde
tage Moeder paa.

Dog er det itte blot Synet af et komfortabelt Folk,
som bydes den der tager in paa en Finst Gaard. Be-
boerne ssge at gjore det bekvemt for den Vessgende ved
den venligste Opmoertsomhed. Heller itte er det allene
den Nige, som under Haabet om Betaling star nyde
godt af den Finste Gjastfrihed. Hatta kunde fortoelle at
ogsta bans fiere fattige Lappiste Lcmdsmoend havde Aorsag
til at vare taknemlige for den Modtagelse, de node paa
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Nejser i Finland. Isar er man enig om at prise den
Godgjsrenhed, som vists imod de altfor talrige Tiggere,
stalange den, hos hvem nogen soger Husly. selv har Mad.
Denne Varmhjartighed er en adel Folge af Uaarene og
de hyppige Dyrtider.

Dog viser ogsta Finnen et godsligt, fslelsesfuldt Lynne
imod ringere Skabninger end hans egne hungrende Lands-
mand. Paa de aller fleste Gaarde er der nnder Hustaget an-
bragt en langTrarende eller enStrimmel afflattetBark, hvori
en hel Kolom af Svaler finde Ophold. Men der tankes
ogsta paa disse Dyrs Tryghed. Strax paa Mantyniemi
sta jeg Huskatten spastre ganste bedageligt og fiuksret
mcd et übehageligt Halsbaand, hvori hang en liden Sten
insyd ien Noever-Skrutte. Pus maatte taale denne Tvang,
for at den ikke stulde fristes til at klyve eller hoppe op
efter Svale-ungerne. Visseligen maa Svalen iet af
Myggenes Millioner hjemsogt Land vare en Guds Vel-
stgnelse. Alligevel er det neppe Skik blandt Norste eller
Svenste Bonder, at frede de Fugle, som kunde hjoelpe
dem i at udrydde besvarlige Insekter.

Finlandingens Dragt og personlige Udstyr vidner
ligemeget om Smag for alt hvad der er Vest-Evropoeist
og om Modbydelighed for hvad der str Russtfl ud. Han
foretroetter saaledes den flade bymasstge Kastel for Rus-
strnes og Karelernes smuttere cylindriske, broemlsst Hue.
Trods Vintertulden barberer han sig omhyggelig, thi i
Dsten bruger man jo at lade Stjoegget voze. I det min-
ste i Sommertladstlen kunde jeg derfor neppe hos den
Finlandste Almue spore nogen moerkbar Nationaldragt.
Kun Sloene have endnu det ejendomlige Snit, som dog
maaste i Oldtiden ogsta brugtes i Norge og Sverige, og
som man nu hos os kalder Komager. i Finland piekBat.

I det hele taget ere naturligvis Msnstrene for den
Finlandste Bondes Huse og Redstaber stavel i Hushold-
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ning som i Jordbrug Svenste ligesom hans hele Kultur.
Men formedelst Ligheden imellem det Svenste og Norste
Bondestel folger atter heraf at Normanden i Finland fin-
der sta meget hjemligt, at han tilstut undrer sig over at vi
desuagtet ikke forstaa et Ord af hverandres Tale. En
devstum Norst, som gjennemvandrede Finland, vilde neppe
se nogen Forstjcl imellem det og fiere af sit Fadrenehjems
Bygder, navnlig Dsterdalen.

De Sjoer, som ligge sverst paa Landryggen her:
Paana-, Vata- og Tava-, have ogsta ligesaa tydelig Fjald-
karakter som fiere af Dsterdalens ellerKristiansands Etifts
Aasbygder. Bredderne ere fuldkommen sta hoje som Hcjerne
der eller mere. Stundom trasses ogsta en lodret Fjald-
vag. Paa Lierne nedtil Vandet ligge Gaardene ligesaa
spredt, ulandsbymasstgt som i Norge. Men i fiere
Gaardes Beliggenhed er der dog en ejendomlig Finst
Inde. Det er de mange, hvis Navn ender paa niemi
(Nas). Af saadanne Eteder gives der nok ved Sjoerne,
og det synes at de foretroettes til Tun eller Gaardsplads
formedelst den ftugtbarere lord. De stembyde for del
meste en Udstgt som fra en D. Ratten af de omstyn-
gende Vngter og Sunde fortoner sig stundom som et
Teppe af Eslvbund broderet mcd Gront. Oftere er den
modstttc Fordeling af disse Hovedfarver forherstende, hvor-
til vi her hjcmme ere vante.

Det er klart nok, at den Finlandste Almues Veivoere
itte styldes nogen Omsorg af dens nuvoercnde Etyrelse.
Desvarre kan den heller itte rost sig af nogen soerdeles
Naturens Nigdom. Vel har jeg hert en Finst Natur-
lyndig forklare, at den Votniste Bugts Strande have Kyst-
klimat i lavnfsrelst mcd det endnu mere oplandste Vejrlag
ved det Hvide Hav, stmt at det Hvide Havs Vestside,
hvoraf et Stytte af Russerne kaldcs Sommcrkysten, atter
var mildere eller mindre Sibirist end Havets Dstkant ved
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Arkhangelst og Mezenj: den stakaldte Vinterkyst. Da
denne geografist stnsynlige Bemarkning stottede sig til
udstrcckte boianiste Vandringcr, er den vistnok uigjendrive-
lig. Alligevel viser Karelstranden ved sm Troevaxt at
dens Oplandsvejr ikke overall er sta kuende. Desvarre
lider ogsta det nordlige Finland vel ikke sta meget af
Vinterens voldsomme Kulde, som meget mere af Hsst-
frosten. I fire Aar efter hincmden havde Kustmos Fjald-
bygd havt Uaar, fljsnt taaleligst i 1866. Men dette Aar
1867 tegnede allerede i Midten af Angust til et fuldstoen-
digt Frostaar, hvorom Klager og Sorg overall gjenlod.
Strax efter at jeg havde forladt Landet fuldbyrdedes de
mismodigste Udsigter paa en gyselig Maade. I hele
denne Sommer havde Vannen varet sta svag, at hverken

Kom eller de vilde Var kunde rigtig modnes. Man
havde allerede moerket lidt Nim.

Men Finnens Arbejdsomhed boder paa Naturens
Mangler. lordbruget flaffer rigtignok kun en Vare til
Afsatning, nemlig ypperligt Smor. Men det maa, for at
finde Kjober, sores paa sta lange Veje af den stjandigste
Bestaffenhed, at det bliver stagodtsom uden Yard. Jeg
kjobte det uden Prutning for 15 Kopek (12 Skill. N.)
Pundet. Ellers maa det fsres enten til Norst Finmar«
ten eller til Petersborg, for at opnaa en hojere Pris, hvoraf
dog naturligvis formedelst de uhorle Transportomtostnin-
ger den forste Tilvirter kun beholder en ren Übetydelighed.

Mcd den omhyggeligste Nsgt af de vaniige Husdyr
Kor, Faar og Heste forbinder den Nordfinste Bonde ogsta
i Kustmo Proestegjald et ganste betydeligt Nenhold. Min
Vart i Mcintyniemi ejcde 100 Dyr, andre Bonder lige-
til 400. Han kunde derfor salge Nenkjsd, som jeg
forgjaves havde opspurt i Karelstranden. Men i Fin-
land blev rigtignok Nisten omtrent en ufornoden Byrde,
da der var kort imellem Gaardene og paa enhver sta-
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dan var fortrinlig Bevoertning at faa efter mine Va-
ncr og Smag. Om Somren gaa Renerne overladte
til sig selv. Om Vinteren ere de derimod under Ve-
vogtning af en raidia (Lap raide), som Dag og Nat
maa vogte dem imod Udyr, imedens han kun har sine
Pelsklader til Vam imod Kulde og Snefog. Det er
dog Finner itte Lapper, som udfore denne Tjeneste, hvor-
ved de bevist at de tilfulde besidde Nussens Haardfsrhed,
uden at den er ledstget af Barbarers Raahed og Uforstand.

Kustmo-bonderne antoges saaledes at holde over 1500
Kjsre-Rener, som brugtes om Vinteren til lange Forsler
af Kom og Fist fra Knjazha eller Kemj. Stundom ud-
strakte endog disse Finner sine Skydser og Kjsbfoerder
lige til Arkhangelst. Denne Handels Virksomhed er sittert
ligesaa betydelig og langt nuttigere end Karelernes Visse-
kroemeri. Det er derfor tvivlsomt om Castrsn har Ret,
naar han i loevnforelse mcd sine Landsmoends Troeghed,
priser den livlige Handelsacmd, som Karelerne have er-
hvervet formedelst sm Beroring mcd Russerne. Skilnaden
synes kun at vare den, at Finloendingen driver Handel
mcd sm egen Flids Frembringelser. Karelen benytter sm
Kyndighed i baade Russist og Finst til at forhcmdle Rus-
siste Varer i Finland.

Renstjotselen i Finland er vel en Arv fra Invaa-
nernes Lapste Forfadre. Thi Kustmo har, ligestavel som
Pcici-jcirvi paa Karelstranden, i gammel Tid varet Lap-
mark. Endnu vedligeholdes Benoevnelsen Kustmo-Lap-
mark i det embedsmassige Sprog, og findes t. Ex. brugt
i Skydsbogen ved Kirken. Man stgde at Sognet havde
I_appBka privils^ier.

Det Lapfle Sprog er dog nu ganste uddedt i Byg-
den. Men allerede tidligere Rejstnde og Finlandste Ethno-
grafer have gjort opmarksom paa Spor til at Lapperne
ere itte fordrevne, men forsvundne ved Inforlivning eller
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Sammensmcltning og Sprogstiftcn. Ogsaa jeg traf netoft
i Kustmo to Pcrsoner, hvis Trak mere svarede til det
vanlige Vegreb om Mongoler end noget Mennefles, jeg
havde set fsr, enten i Finmarken eller i Turja og Karel-
stranden. Det var tvenne Piger mcd smale Djnc, itte
langt men rcwnsort Haar, gulbleg Anstgtsfarve, og frem-
staacnde Kindben. Den ene af dem forte Aaren i Skyds
mcd sta markelig Kraft og var sta brcdstnldret, at hun nok
kunde varet stittet til som en Hunnist Krigers Hustru at
fslge Stammen paa de fjcrrneste Tog.

af disse Dyr holde Finnerne foerre. Hvad der foraarst-
ger den voerste Skog-Forodelse, enten Gedens Gncwen paa
Traernes Vark eller Nedhugningen af hele Bartroeer for
at staffe Nenen lidt Lav at sftlse, herte jeg ikke af nogen
Sagfyndig afgjort. Derimod crfarede jeg at Nenen om
Vinteren dog ogsta nedlader sig til at fodres mcd Hs,
ligervis som hans Broder Hjortcn. Dette er da ogsta en
Civilisttions-Wvne, som man i Finmarken itte tiltror

Nenen trader i Nord-Finland i Gedens Sted. Thi

Vist er det at medens G. Neins Statistik for 1850
angivcr Finlands Antal af Geder kun til 19,059, har
han dcrimod anfort 35,904 Rener
Sldcn ere angivne i 1855 20,809 —

1860 24,537 —

1865 40,270 —

sm Ren.

Lcinstontor tilstrevne varMrn6B torsde^er, eller i nogen
Grad unsjagtige Angivclser.

Naturligvis holder den Finste Bonde Svin, naar

De store Sprang i disse Tal blcve paa Uleaborgs

han kan, ligesom en anden gudfrygtig Protestant. I
Turja eller Karelstranden denmod findes neppe et eneste
af disse efter de osterlcmdste Beqreber urene og afsty-
vardigc Dyr.
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Ausamo.
Ifslge den Underretning, jeg fik paa Miintyniemi

(se foran S. 160) maatte jeg nu, for at naa Postvejen,
der begynder ved Kustmo Kirke, rejse i et Par Dage over
Sjser og Tajpaler i nasten rak sydlig og kun lidet vest-
lig Netning. Den hele Vej laa dog innen det stmme
Prastegjcelds Groenser, der har 6000 Invaanere. og er af
Udstroekning som en ikke liden Provins.

I Finlands mindre befolkede Vygder ere Kirkerne
sta faa, at det maa regnes for et stort Under at Almu-
ens huslige Undervisning kan forhverve den sta megen
Kristendoms -Kunstab og Oplysning som den besidder.
Naar Finlandingen bosatter sig i et Land, hvor der slet
itte holdes Finst Gudstjeneste, beklager han det dybt. Dog
hjoelper han sig vist bedre mcd sm vante Husandagt end
noget andet Folk vilde kunne gjore.

Vi forlode den llte August om Morgenen tid-
lig Mcintyniemi, idet vi i Baad satte straat over den
smutte Fjoeldsjs til Korpela. Allerede her kunde jeg have
truffel en videnflabelig dannet Mand, dersom jeg ikke
havde ilet for meget mcd at tage fat paa den besvoerlige
tajpale. Nn gik jeg glip af at faa i Tide Underretning
om, at der da opholdt sig paa Korpela en Studerende
fra Helsingfors, stm daglig, og netop nu, var ude paa,
jeg ved ikke enten geologiste eller botanifie Vandringer.

Aastn imellem Paana-sjoen og det Vand-system.
der ligger ssndenfor, var, for i Finland at vare, me-
get hsj, stundom brat og ofte sumpig. Af anlagt Vej
var der intet, og af Stotter over Myrerne nasten heller
ingen. Hertil kom en Soeregenhed ved de Finlandste
Voerere, som jeg nu forste Gang forssgle. Baade i Turja
og paa Karelstranden havde jeg fundet mine Skydsfolks
Marstakt sta langsom eller sta laZom (passelig), at jeg
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vftest gik i Spidsen af Togct og aldrig markede synderlig
Troethed, naar de sttte stg til Hvile, eller kom i Kvarter,
eller til Baaden. Den Finlandste Skyds fra Korpela
derimod marserede langt hurtigere og hvilte sjaldnere, om
end kanste lidt langere. Jeg syntes det vilde vare en Skam
at en Mand, der stagodtsom intet bar, stulde give tabt
ligeover for sine belassede Folk. Kanste oplivedes jeg
ogsta ved Betragtningen af det Bevis paa stsrre Arbejds-
kraft, som mine hojagtede Suomiste Troesbrsdre afgave
paa min Magelighcds Bekostning. Maaste dog at en
ganste nykter Kritik burde tante paa en anden Aarstg til
Forstjellen, nemlig den Nussiste Tjeners stsrre Mmyghed
imod sm Husbonde. Kanste vilde han itte vandre hurti-
gere. Vist er det at den Finlandste Skydskarl regulerer
sm Mars selvstandigen, og itte vilde tanke paanogen
klsgtig Underordning. I hvad end Aarsagen var, blev
Fslgen den, at jeg holdt Trop mcd de andre. men
rigtignok ogsta kom ned til Tava-jcirvi mere trat end
nogensinde for.

Her blev imidlerlid et altfor langt Ophold til at
vare behageligt henimod Natten. Der var ingen Baad
ved Sjsbredden. Midt over laa rigtignok den Gaard,
hvor hm Starovjer-loerer Ilja (Elias) fra Kemj havde
boet til sm Dsd, og som hans Ssn nu bestd. Vi
begyudte da at raabe og kunde tydelig marke at Fol-
kene paa Gaarden vare i Vcvagelst, og saa os. Men
hans Hellighed gjorde ingen Mine til at komme Kjoettere
lil Hjalp. At kcnnpere Natten over i det Algierste Telt
var itte nogen behagelig Udsigt. da der itte turde tandes
Vaal inne i det, ligesom i Lappernes. Denne Nat var
allerede sta told at Marken rimede: et ssrgeligt Forbud
paa Frostaarct. Men omsider viste der sig en liden Far-
kost tii vor Forlssning. Den, som nu viste os Barm-
hjartighed, havde vistnok selv prsvet meget af Vcrdens
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Trangsel og Haardhed. Det var en svagelig og van-
for Enke, som for itte at vare borte fra sine to smaa
og ligcledes ynkclig lasede Bom, havde taget dem mcd
sig i Baaden. Det blev nu rigtignok ganste vanstcligt
at sta Plads til Hatta, mig og Tojet i Baaden. Men
naar Noersten vovede sine Vorns Liv, maatte jeg riskere
mit Toj. Barerne kunde gives Afsted. Vi kom stalunde
heldigt til et godt Natteherbcrg paa en anden Gaard ved
Sjsen, Kantaniemi (Brednas). Enken havde kun roet
os et ganste kort Stytte, men vist os en vigtig Tjeneste,
der staffede benne en Betaling, som hun i sm Fattigdom
ansta for sta uuentct stor, at hun udsendte over mig

Vclsignelse i Udtryt, der altid blive forstaalige
endog uden ringeste Sprogkunstab.

Den fslgende Dag 12te Aug., da jeg stulde fort-
satte Farten paa Ejoen, instndt sig som Skydskarl
ingen ringcre Person end hm Profet-ssn, som vel nu
havde hort om os af sm Husmandskone. Han var
en yngrc Mand mcd det stmme Haandvarkssvends Ud-
seende og Dragt som hans spekulative Aandsbroder i
Oulangan-su. I sm Samtale, der var Finst, inblandcde
han fiitligcn Eder, en Art Vlomster, som man endog i et
uforstaaligt Sprog tidlig larer at udstille fra andet Snak.
Jeg trode derfor itte at gjore den gammel-testament..ge
Hclgen nogen Uret ved at antage at hans rsdlige Anfigts-
farve mere var en Virtning af Branvin end af Faste-
Spagelser. Alligevel var jeg glad over et sta lange for-
onstet Betjendtstab. Men Nesultatet af Hattas Samtale
mcd ham om hans Landsmands hedcnste Trolddom, som
han foragtede for dybt til at ville kjende det minste
dertil, var ganste tarveliqt. Af Starovjer-Hemligheder var
Udbyttet ogsta meget ringe, enten han nu virkelig intet
vidste, eller Grnnden var, at Ekilvadden af Klogstab
Vilde holde sig inne i sm Stal. Men naturligvis bcholdt
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jeg ogsta, aldeles imod hans Forventning. Drittepen-
<;ene i min Pung.

Naturen var dog itte sta karrig paa interessant Stof.
Efterat have vandret over et Par mindre tajpaler, kom
vi til et Morads, der var sta blodt at der nasten ikke
kunde voxe nogen af de ellers alt Land bedattende Bar-
troeer, og endnu mindre kunde dct gaaes. Men de kjendte
Finner opdagede en ganste smal, noget dyb, og uendelig
bugtet Rende, der fiyngede stg gjennem Sumpen. Her
laa en Baad, i hvilken vi stagede os frem. I Forst-
ningen vare vi omringede af styg Mostbund. Men snart
antoge Omgivelserne Formen af et blomstervirket Teppe
af svommcnde baade hvide og gule Tjoernroser.

I Finland fristes man oftere end andetsteds til at
sporge om et Steds Navn, fordi man til Svar nasten
altid faar hsre noget melodist velklingende. Hvad hed da
denne Blomstersjo? Xariiu-pera var det itte mislydende
Svar. Men hvad bctyder det: Bjerne-rumpen! Vak
Romantik! Og dog havde Navnet den Grad af Nimelig-
hed, som Almuen er tilfreds mcd. Fra den trange Sjo
mcd det Navn, som itte behever at gjentages, kommer den
Nejsende in i den videre Knrhu-jcirvi. Bjsrnesjo. Idet
vi glede henad dens fnere Overflade, hsrtcs ingen Bjorns
Brummen. Dens Flade var ligesom de andre Karelste
og Finlandste Sjoer belivet af Skarer af Fugle. Men
Finnerne kunde ogsta pcge paa nogle Svaner hojt oppe
i Lusten, som sang. Det var ingen Skusselse, endstjont
Tonerne lode meget fjoernt. Men der var ogsta noget
stadant underligt orgelagtigt i Lyden, at den mcd Tillag
af Sagnets og Digtets Trylleri maatte vatte Vemod.

Fra Karhu-sjoen var der nu et fortstt. tydeligt Fcrrst-
vand. men under en Mangde Navne, som jeg lod mig
noje mcd at sinde velklingende uden Oversattelst: Akan-
lampi, Kallio-jcirvi, Sara-jcirvi, Kusi-jcirvi, Tivo-lampi,
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Rato-lampi, Etsyma-jcirvi og Majda-jcirvi. Imellem alle
disse Bugter, trange Sunde og aabnere Vandspejl bug-
tede sig Farleden. Dog var det altid den stmme Vand-
kum af en aldeles soeregen Art. Det var ikke blot den
stmme Sjo, der vel omtrent ligger paa Landryggens Top,
men den sta altid ud som et Vandfad, der er sta bred-
fuldt, at det flyder over paa alle Kanter. Ligetil Vandet
gik Traerne ned, og dersom man rode hen til Stranden,
sta man filrende Vand in imellem Traerne, mcd Mos-
vaxt, Vandplanter, Tjarnroser og übestigelig Vlsdhed.
Det hele kunde vel vare en Vandfiade af to Miles Langde
samt en übestemmelig Vredde, men som holdt paa at gro
igjen til Morads. Thi en oversvommet Snmp var det
dog itte. Alligevel gjenkjendtes overalt det gamle Norges
urottelige Klippegrund: midt i Sumpen stak op en Knaus,
atter en Knat, atter en Mangde store Stene, hvorimellem
Baaden maatte sno sig. Det var altsta dog en Sten-
fiette, men af en sta markelig Fladhcd, at ganste sta Fods
Vandog lord vare istand til at stjule Bjerget mcd en
tynd Hoette af Skog, Most og Vand. Endelig fandt vi,
der hvor Majda-sjoen har Udlob gjennem en strid ufar-
bar Elv, godt Natherbcrg hos Bonden i Majvajnen.

Ingen af disse Gaarde intil Kirken vare Gjoestgiverier,
eller som Finnen udtaler dette Ord, som jeg siden herte
tidt nok, KsBtiKivari. Der er nemlig her imod den nvej-
somme og af Rejstnde übessgte Karelstrand hverken Ekyds-
flifter eller nogen ordnet Stydspligt. Men denne Man-
gel paa Styrelsens Omsorg hverken sintede Rejsen eller
foraarstgede nogensombelst anden Ulejlighed. Vi toge
trostigen in paa de Gaarde, som sta smuttest ud, og bade
efter Omstandighederne om Kvarter eller Vefordring.
Overalt bleve vi under disse Omstoendigheder bevartede og
befordrede mcd Vcnlighed og Villighed, uden Optratteri
og for rimelig Betaling.
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Den 13de Aug. fortstttes Vandfarten efter et Par
korte Tajpaler paa den 4 Mil lange Sje, der fsrer lige
til Kirken. Blandt dens mange Navne stmt ligesaa mange-
artede Forgreninger og smale Sunde, men aldrig strem-
mende Elv, vare de oftest hsrte vel Muo-jcirvi og Kustmo-
ja'rvi. Thi en saadan Finst Sjo, som aldrig kan over-
flues i sm hele Vidde, opstttes itte af Almuen uden som
en Mangfoldighed mcd mange Navne. For en 50 Aars
Tid siden havde man sanket denne Sjo mcd de tvenne
Udlsb omtrent 3 Fod, hvorved vidtlsftige Strande vare
forvandlede fra blode Myrer til dyrkbar LEng. Der var
ogsta fuldt op af Gaarde ved Bredderne mcd vakre Gras-
marker og Agre.

Paa Gaarden Heitila bode en Bonde, som viste mig
at han havde en liden Have. End mere overrastende var
det at hore paa Tand-brattende Russist, at han roste sig
af at have varet i Sibirien. Ved narmere Undersogelse
viste det sig dog at han havde varet der i et meget agt-
vardigt Wrinde. Han havde nemlig som Tjener eller
Medhjalp fulgt den Holmberg, der forst havde berejst
Kalifornien og den dengang Nussiste Kyst af Amerika
lAlasta), derpaa Altaj og Ural, alt for at studere Guld-
forekomsten i disse Egne stmt satte sig in i Guldvasteriet.
Siden havde de bestret en stor Del af Nord-Finland, for
der at opdage det dyrebare Metal. Heikila-Vonden beret-
tede det stmme som Holmberg har ossentliggjort, nemlig
at han fiere Steder i Finland havde fundet Guld-Anvis-
ninger, men ikke paa et eneste Punkt truffet dem sta rige,
at han trode man kunde sta sit Arbejde betalt mcd at
vaste efter Guldet. Holmberg havde dog itte rejst nor-
denfor Landryggen. De her ved Ivala-joki ide to siste
Aar foretagne stsrre Vaflnings-Forsog ssyldes den Anvis-
ning, Finnerne have faat fra don Norste Vcrgkyndige
Dabll, der havde opdaget Guld paa den Norste Side af
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Groense-Elven Tana. Men ifslge de om Vastningen i
1870 i Finste Tidninger inrykkede Opgaver over Arbej-
dernes Antal og deres samlede Udbytte, havde Daglon-
nen itte paa langt nar steget op til sta hsjt Belsb, som
Vindingen paa de Norste Finmarks-Fisterier.

Farten paa Muosjoen forlangedes mcd en anstlig Om-
vej, da Guldgraveren havde gjort mig opmarksom paa en
Skat, hvortil jeg havde mere Tillit end til hans Guld-
Forekomster, men som desuagtet viste sig ligesaa stuffende.
Han fortalte nemlig, at der i en afsides Vugt bode en
afstediget Kaptejn, som kunde tale syv Sprog. Da jeg
itte traf ham hjemme, maatte jeg nojes mcd siden at hsre
at disse Mithridatiste Kunstaber dog instrantede sig til
Finst, Svenst. Tyst og Nussist. Egentlig var det ikke
den eneste Hensigt at nyde godt af hans Sprog-Kyndighed.
Der var en let forklarlig Nysgjerrighed efter at erfcne
hos en dannet Mand, om ikke noget moerkeligt var hendet
i Verden i de lange Maaneder, da jeg ikke havde set en
Tidning, ikke last et Brev og ikke talt mcd et Menneste,
hvis Synskreds strakte sig videre end til hans Hjembygd.

Dog allerede den foigende Dag stilledes denne Lang-
st., hvad den store Verdens Forholde angaar. Paa en
anden Gaard ved Muo-sjsen opholdt sig paa Bestg
hos sm Moder en ung Prast. Af en behagelig Sam-
tale mcd ham fik jeg ud, at det vigtigste af uden-
landste Begivenheder, der i de siste Maaneder havde fun-
det Plads i Finste Tidmnger, var Veretningen om at
Kejser Maximilian var bleven studt i Mexiko. Af andre,
der siden omtalte denne Begivenhed. tillagdcs at det for
nogle Aar siden var bleven den Dsterrigste Prins tilbudt
som Polens Konge at overtage Ledelsen af Oproret. En
Russist Stormand stulde i denne Aniedning i Petersborg
have rost sig af, at hvis han i den Egenstab havde fan-
get Prinsen, vilde han ogsta have ladet ham styde.
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Om Astenen den 13de Aug. tog jeg in paa Muo-
stlmi, en Gaard, der ligger sta hsit paa en Lcmdtunge,
at derfra var en nforlignelig vid og agte Finst Udsigt.
I en markelig Udstrakning til alle Kanter fortonede sig
Vand, dyrket Land og Skog til mangfoldig vexlende Stri-
ber af Vandflader mcd gronne Infatninger, den ene fjar-
nere end den anden, i altid ny Former. Belysningen var
herlig, stavel om Aftenen som i den tidlige Morgcnstund.
Modtagelsen var ogsta Finst venlig.

Den 14de Aug. kom vi ved Middagstid, fremdelcs
roende, til Kustmo Kirke. Unagtelig har dette Sted
den mest udvroeget Halv-Nusstste Karakter, som jeg har
bemarket i Finland. I Udsigtcn viste sig itte det ringeste
Kulle eller Hojde, kun dyrkede Wnge og Agre, stmt om-
kransende Stog, alt ganste fladt. Bebyggelsen var ogsta
lidt landsbyagtig, idet Hustnes Antal forogedcs derved
at fjarnere Menighedslemmer havde opfsrt ved Kirken
Stuer til midlertidigt Ophold. Det maa ogsta vare
nodvendigt, naar det betankes at nogle af dem have en
ni Miles Ncjst til Kirken. Den maa da naturligvis vare
meget stor, men har derhos formedelst sm Kuppel et By-
zantinst Prag. Endvidere staar der ved dens Side en
taarnagtig Stspul lMepie) for Kirtens Klotter.

Da Postvejen begynder i Kustmo, var der naturlig-
vis en Skydsstaffer (Ke^iKivari), hos hvem jeg bode i to
Dage. Nejsen havde nemlig i den siste Tid gaat sta
ustanselig fort, at det nu var nsdvendigt at foranstalte
en grundigere Udrenstlst af altfor meget instmlet oster-
lcmdst Vastn. forend Vandringen fortstttes til en af den
vesterlcmdste Civilisttions Stader.

Bekvemlighederne hos denne l-.6Btikivari vare taalelig
brugbare, men stode langl under dem, som jeg hidtil
havde trusset hos de fri Vonder, der havde bevartet uden
Forpligtelse. Negningen var ogsta lidt drygere. Om
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Bespisningen er det kun voerd at bemarke, at den inbe-
fattede nogle Poteter af Aarets ny Avl. De vare sta
vandige, at det var ganste rimeligl, at denne umodne
Grsde ogsta maatte fordarves ved den snart intra-
dende Frost.

Ved Kustmo Kirke og Insje begynder den Kjerevej.
der er cmlagt tvoertigjennem Finland til Dsterseen ved
Uleaborg. Det var for at benytte den at jeg havde rejst did.
Postvej kunde den neppe kaldes i Overcnsstemmelst mcd
den Skildring, som meddeltes om Vrevbefordringen. Thi
denne Stats-Inretning kunde omtrent ligesaa hurtigt
komme afsted uden Vej, da den for Tiden stgdes at be-
staa i at en gaaende Skydskarl boerer sm Postvaste fra

Kustmo Mandag, og ankommcr til Uleaborg Lsrdag.
Det var en ligefrem Fslge af denne Vedagelighed, at jeg
ved Afrejsen blev opboldt en hel Formiddag langere end
bestemt, fordi en Mand, der vilde vist mig en Artighed,
mcnte at jeg dog itte havde 8a drottom. Han vilde ikke
tro det muligt at jeg kunde gjcnnemfore min Bestemmelfe
at vinde frcm 22^ Mil fra den 16de til den 18de August,
altsta paa uoget over to Dage. Men det stede dog.

Fra Kusamo til Uleaborg.

Efterat jeg i Kustmo havde stilt mig paa korteste
Maade ved alt KjsttenM, Provianten, Nenshuden, der
sta lange havde tjent til Seng, og enhver anden Tyng-
sel, der var nodvendig i Vildmarken, men itte tiltrcrngtes
j et beboet Land, kuude vore Personer mcd Oppakning
bekvemt rummes paa to Kjoerrer. Mcd Skydsstafferens
to udkjorte, uste Dg, og iigesta strebelige aic6on og Saler
forlode vi Kustmo ved Middagstid. At disse Grcjer
mangfoldige Gange gik istvtter paa det to Mil lange
Skifte, var en argerlig Begyndelse. Sencre Elstring
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larie dog snart at det var Regel paa de allerfleste Skyds-
stifter. Heldigvis horte en Del Toug, Spigcr og andre
Redstaber til den endnu itte afhoendede Rejst-Oppakning,
og endnu lytteligere, at Hatta var en Tusenkonstner, eller
paa Norst handig som hover, til at afhjoelpe introest
fende Skavanker og Uheld, hvoraf vi stundom talte 4—5
paa Milen. Saadanne Ophold vare dog sittert til nod-
vendig Hvile for de svage Heste. Naturligvis bruger da
enhver velhcwende Nejsende i Finland at kjsbe sig en
Vogn. Stationerne ere alle faste, sta at IceßtiKivari me-
get hurligt kom frem mcd de Vefordrings-midler, som
han havde. Men ofte hendte det at han itte havde mere
end en Hest, og heller itte i Skydsbogen, der var affattet
paa Svenst, Nussist og Finst, var tilftligtet at holde fiere.
I saadanne Tilfcelde blev det da nodvendigt, og uvoeger-
ligen indrommet, at den Nejsende benyttede en af det til-
bagelagte Skiftes Heste en Station langere. Det kunde
saaledes hende at det stmme arme Dyr maatte gaa tre,
fire Mil i et Troek, uden synderlig anden Afbrydelse end
de for omtalte Neparations-Stansninger.

Disse Ophold medforte dog ogsta en nodvendig List
for den Nejstndes store Lemmer. Kjoerrerne vare nemlig
mrettcde efter stmme Model eller Maxel som de, jeg endnu
godt erindrede fra mine Ungdoms-Nejser i Norge: en to-
bjulet Arbejdskjoerre mcd et Tvoerbroet over, belagt mcd en
Hssak, og ganste uden Nygstod. Dersom nu Vejen er
stenig eller har dybe Hjulspor, hvilket her ofte var Til-
foeldet, er akdonet-, Vridning og Skcckning ganste adspre-
dende. Hertil kom at den Karelste Forkjslclse havde endt
mcd en Hovedpine, hvis Betydning og Vestaffenhed jeg
itte kunde anc, fsrend den forenede sig mcd en bedre be<
kjendt Tandvark. Det viste sig da at Kjarrens lemfoel-
dige Himmelspral vare anvendelige som Kur eller Ad-
spredelst imod en saadan itte farlig Upasstlighed. Vist
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er det at omfider Smerten paa engang gik over. Uhel-
digvis var dog vor Oppakning mindre vel stittet til at
taale haard Medfart. De myge Pressenninger og vand-
toette Sejldugssakke, som vare inrettede til at boeres paa
Lappers og Karelers Nyg, viste sig itte sta faste imod
voldsomme Skump som vanlige Kufferter mcd stive Vagge.
En Krukke mcd Levninger af Liebig knustes, og den tjoere-
tytte Extrakt udbredte uaturligvis Havariet over sine Om-
givelstr. Til Nejstns Vidervardigheder horte ogsta at
den omtrent i den halve Tid udfsrtes i sta osende Negn,
tildels mcd Tordenbyger, at jeg to Gange kom stjortevaad
i Kvarter, dog uden videre Men deraf ellers.

Strax efter at man har forladt Kustmo stiger Vejen
over det Vandstil, som ligger imellem Hvidehavets Vand-
systemer: Oulanga og Kemj, stmt paa den anden Side
Dstcrseens, af hvilke Ijo-joki og Ulea ere de vigtigste.
Lcmdryggen har itte det ringeste af Fjaldkarakter. Vi
passerede over en saa ensformig smaabattig Skoggrund,
at Djet intetsteds kunde opdage nogen markelig Kam som
Vandstil. Jeg maatte derfor lade mig noje mcd Skyds-
guttens Opgivende om det hojeste Punkts Beliggenhed.
Her udviste Aneroidet 1.074 Paristr Fod eller 349 Meter
over Havet.

Ifolge Finste Videnstabsmoends Veretning stal dog
dette Pas ved Kustmo itte antyde Landryggens Middel-
hojde, men snarere bctegne dens maaste laveste Insank-
ning. At den nordenfor haver sig meget hojere, forme-
delst Nabolaget mcd Kjolen, er forhen bemoertet som san^
synligt. Men ogsta sondenfor stige hojere Aaser op fra
Ulea-Troests og Sajmens Vandtummer, sta at et Land-
stad her har faat Navn af det Finste Schweitz. Dog
grunde disse Bcretninger sig neppe paa Hojdemaalin-
ger mcd Instrnmenter. Det er tuns de vigtigste Fin-
ste Sjoers Hsjde over Havet, der findes angivne i geo-
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grafiste Strifter om Landet. Dette er ogsta Grunden til
at jeg har anfsrt de Maalinger af hidtil nbestemte Hsj-
der, som jeg har tunnct udfere mcd et Instrument, der
for den Nejsende er det betvemmeste, om det end i Nsj-
agtighcd staar noget tilbage for Kviksslv-Barometr.t. Det
maa dog tilfojes at mit Aneroid mcd storste Omhu og
Velvilje blev javnfert i Kristiania, Domaas, Uleaborg,
Haparanda og atter efter Hjcmkomsten i Kristiania. Disse
ovede Meteorologer erkjendte alle at det var et af de bedre
Arbejder fra Engelste Voerkstcder.

Saavel paa Manstlkas umarkelige Nyg som ellers
langs hele Vejen var Grunden klippig mcd lave Kullar
og smaa Dalder. For det meste var Udstgten ganste in-
stranket af den overalt vozende Varstog. Vejen var itte
anlagt efter de nyere Ingcniorers Grundsoetning, for en-
hver Pris at undgaa Bakker. Alligevel var den formedelst
Landets Fladhed og den haarde, grusagtigc Vejfyld, vist-
nok ret forsvarligt bygget. Men uagtet den itte stulde
vare mange Aar gammel, var Vedligeholdelscn sta mislig,
at dybe Hjulspor vare dannede og ikke udfyldte. Sagtens
var der heller itte meget Brug for den. Paa mange
Steder var den ligesaa groesgrod som en gron Wng.
Meget sjoelden modte vi en Bonde, neppe nogctsteds en
langt Rejstnde for toet ved Uleaborg.

Vejen syntes i temlig rak Netning at overstjare fiere
Aaser og Floddale. Dens Anlag havde neppe endnu
frembragt nogen ny Vebyggclse. Paa Aaserne bode in-
gen. Stiftet laa altid som en enbelt Gaard ncde i en
Dal ved en Elv eller Sjo. Stundom var der ingen an-
den Gaard i lang Afstand, sta at der ikke var stort Valg
mcd Hensyn tii K<_Btili..var.. De fleste af disse Skyds-
stlfters Udstyr var dog sta paafaldende ringere end de
mere komfortabelt levende Kustmo-Vondcrs, som jeg havde
bessgt, at man maatte antage at Gjastgivervasenet be-
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tragtedes som en Byrde, hvilket kun de fattigste vilde over-
tage. Den Betaling, som fordredes var ogsta sta lav.
at der itte kunde blive enten synderlig Fortjeneste for
Vartshuset, eller at de Nejsende kunde opstille store Krav
af Bekvemligheder.

Fra Aaserne mcd deres Moradstr, Sandmoer og
Nullestensstetter var det en overrastende Forandring at
komme ned i en af de stsrre Floddale, saasom Ijo-
jokis. Her var navnligen ved Pudas-jcirvi frodig Dyrk-
ning og ganste lat Bebyggelje tilligemed den vanlige

Finste Landstabs-Skjonhed: Holmer, Nas og intungede
Sjo-arme. Dog fulgte Vejen itte lange en saadan frugt-
barere Vygd. Snart steg den atter op i Vildmarken. Her
kunde det nok hende at Skogen sta gles og lynd ud efter
langvarig ille Medstrt. Alligevel var der overalt nok af
Beviser paa at Finland oprindeligen har varet, hvad endnu
Turja og Karelstranden ere, et uendeligt Hav af Urstog.
Men Finland er smaaningom og delvis forvandlet til
Ager og Wng ved det nationale Middel Svedjing. Som-
mesteds forekom uhyggclige Spor af udstrakte Skogbran-
des Ddelaggelstr. I Finland er Svedjingen nu ganste
forbuden, efterat Skogen som Statens Ejendom er sat
under en talrig ossentlig Forstbetjenings Tilsyn. Bsn-
derne have kun Net til at hugge til eget Brug, men itte
til Salg.

Men et endnu ynkeligere Skue afstedkommer somme-
steds en for Finland ejendomlig Skog-Husholdning: Tjare-
brandingen. Den afgiver en sta vigtig Vare, der udfo-
res til Udlandet gjennem Uleaborg, at denne Stad an-
ses for Verdens vigtigste Marked for Tjare. Da jeg der-
steds ved Havnen sta de umaadelige Oplag, anstog en
Kjsbmand Stadens aarlige Udforsel til 60,000 Tonder
Tjare. Det er nok kun en ganste ringe Del af denne
Tjare, som udvindes af Nsdder eller andet unyttigt Skog-
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assald. Det meste Udbytte opnaas derved, at en hel Skog
kun benyltes til Tjoere-Tilvirkning. Naar Traerne have
stat en god Arms Tyttelse, kanste en 20 Aars Alder.
blive de afbarkede fra Noden op til den Hojde, en Mand
kan naa. Bartraerne ndsvede altid Harpix eller Kvade
fra ethvert Saar, hvilket Naturen derved soger at boette
og tilhele. Men naar hele Troeet er sta grundigen fiaact,
er naturligvis den uhyre Bestadigelses Helbredelst umulig.
Ikke desmindre overdattes snart det afbarkede Stytte af
Stammen mcd et rigeiigt Hylster af Kvade. Men naar
alle Safter saaledes ere opbrugte, intrader Doden ligesom
ved Forblodning. Det fede Troestytte, som i Norge tal-
des Tyri, afgiver naturligvis det lettest adtommelige
Wmne for Tjareovnen. Den opfores ogsta simpelt af
Graasten i Skogen, der hvor Tyricn findes.

Naturligvis ser en saadan Skog-Tejg afstyelig ud.
baade naar den staar doende i sit hvide Ligstrud, og efter
Tjoere-Broendingen. Grunden bedoettes da af smaa voz-
ende Traer imellem Vraaier af raadnende Assald.

At megen Skog-Forodelst for Eftertiden vil forebyg-
ges af Forstbetjenterne er vel klart, ligesom ogsta at en
ganste übunden Frihed vilde endt mcd en fuldstoendig
Ddelaggelst af en af Finlands vigtigste Naringsveje:
Tralasthandelen. Alligevel er den nylig oprettede Forst-
betjening den af Almuen minst likte Del af hele Embeds-
varket, hvis Ingreb i Vondens tilvante Naringer hoj-
ligen misbilliges. Man misundte Skogbetjenterne deres
Lonninger og stgde at det efter Nussist Skik hendte, at
de hojst lonnede intet bestilte, men betalte en Substitut
en Übetydelighed for at udfore Arbejdet m. m.

I det egentlige Rusland have fiere Nejsende bemar-
ket, at Vejenes daarlige Vestaffenhcd i Forening mcd
de fieresteds i halvvild Tilstand oftfodte Hestes lave Pris
begnnstige Dyrplageri. Ved nogle Nussiste Markeder gaar
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det saavidt, at Bonden bringer sm Foring mcd Heste frem
paa stmme Vis som sit Flodfartsj. Hverken Heften eller
Prammen plcje at sores hjem igjen, fordi de ere altfor
sdelagte og altfor lidt voerd. Da ere optjente paa Frem-
turen. Ingen af disse Aarstger, enten Vejencs Daarlig-
hed eller Hestenes Vardiloshed, kunne have Gyldighed i
Finland. Alligevel sagde man, at de mange gjennem-
rejstnde Nnssiste Militare og andre Embcdsmcrnd der
have infert sm Nejscmaade. Vist er det at Heftene paa
nasten alle Skydsstifter fremviste altfor umiskjendelige
Vidnesbyrd om Mishandling. Nogle vare stadige, andre
sty og fiere ynkelig Sale-brndte. En Fart af en Mil i
1^ eller kanste 1^ Time kunde itte opnaacs uden en
temlig hvppig Brug af Svoben. Alligevel ytrede fiere
Skydsgutter sm Forundring for Hatta over at vi kjsrte
langsommere end de fornemme Nusser, hvilke, fojedes der
til, rigtignok ofte vare fulde naar de rejste. Kun engang
lod jeg en Skydsgnt til et Forssg styre Temmen. Han
trode vist at han burde vist stg Tilliten vardig mcd en
stor Tjenstiver, tbi han begyndte strax mcd en ustanselig
Vanden og Pisting, som bragte mig til at befrygte et
velfortjent Uheld, enten paa Grund af Kjeregrejcrnes
Naadenhed eller den arme Hests fortvivlede Modstands-
forseg. Et ligesaa sittert Vidnesbyrd om uforstandig
Mishandling var det ogsta at de allerfieste Heste, naar
man kom til en Batte, istedetfor at stanst lidt, ligesom i
Norge er Vanen, gjorde Mine til at galoppere opad— natur-
ligvis fordi de plejede at prygles usedvanligt ved enhver
saadan Lejlighcd.

Den bedroveligste lagttagclse var dog Tegnene t.l
og Klagerne over det bebndede og almindclig befrygtede
Uaar. Vistnok var der ingen Grund til at fole stg be-
svar., ved Paatrangenbed eller endnu mindre Uforfiam-
menhed hos Betlerne. Den nodlidende Fin viste sig som
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vanligt taus og alvorlig, idet en Tilstedevarende oftest
gjorde opmarkstm paa hans Trcmg. Men de Gjastgi-
vere, der sta ud til at vare velhavende, saasom en paa
Korpi, den narmeste Station ved Uleaborg, klagede bit-
tert over den ved stère Uaar bevirkede Ned blandt Ben-
derne og over de Skarer af Bctlere, som man itte kunde
undlade at give noget. Da dette var den eneste, som
kunde tale Svenst, herte jeg ham ogsta fremsoette den Finste
Bondes Nesonnement om at hans Land var mere befolket
end dets Noeringskilder tillode, og at dets Folkmangde
formeget ogedes ved übetanksomme Giftermaal m. m., som
dannede en starp Modsatning til Assolkningen og Stille-
standen i Rusland.

Strax efter Ankomsten den 18de Aug. til det anviste
Hotel, ilede jeg Kl. 8 paa Telegraf-Stationen, for at
meddele Hjemmet at Nejstn gjennem Vildmarken heldigen
var tilende. Jeg vcntede at denne lange stvnede Under-
retning stulde naa Kristiania den folgende Dag, men
havde ikke betankt, at Uleaborg ligger 15° sstenfor Kri-
stiania, sta at Klokten dengang i vor Norste Stad kun
var 7. Nok er det, det Vudstab, som itte i fiere Maa-
neder kunde sendes gjennem Vildnisserne, fioj nu frem
allerede den stmme Aften Kl. 9, uagtet det havde maattct
omstrives baade i Haparanda'og Stockhoim.

Uleaborg. j^F. onl^.

Den 19de Aug. blev altsta gloedelig baade formedelst
Modtagelsen af Evar-Telegram, og af et for nogen Tid
siden til Posthuset adresseret Brev fra Hjemmct. Disse
forste Efterretnmger siden Afrejsen fra Norge inneboldt
ogsta den trosteligste Nyhed, at ingen Forandring af Be-
tydenhed var intruffen. Om vor Helbred paa den lange
Vej vidnede de Par Glas Vin. som endnu laa übru^te
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i Medicinkassen. og som nu fandt en passende Anvendelst
til venstabelige Dnster og Tatsigclser imellem Hatta og
mig, hvilke jeg styldte Forsynet for dets Varetoegt i 58
Aar, og ham for hans übrodelige Trostao.

Men ogsta uden tilfaldige Opmuntringcr og uden
Hensyn til Modsatningcn mcd de siste Maaneders Ople-
velser. er Uleaborg en Stad, som det maa vare en Gloede
at besoge. Den, som loerer den at kjende, vil vare til-
bsjlig til at tro, at den er sta smuk som en af Tra
bygget Stad sta langt imod Nord kan vare.

Den ligger nemlig ved 65" N. 8., altsta nogle Mil
nordenfor Namsos og ligesaa langt ssndenfor Pitea.
Alligevel har den 7,000 Invaanere og er altsta folkerigere
end nogen Norsteller Svenst Stad ligesaa langt imod
Nord. Siden den afbroendte i 1822 er den gjenopfsrt
efter en meget hensigtsmcesfig og smuk Plan, mcd yderst
nette og renlige Huse af kun et Stokvoerk. Imellem
de brede snorlige Gader ligge stère übebyggede Kvartaler.
der ere beplcmtede mcd Traer og udstyrede mcd offentlige
Spasergange lig Londons B<iuareB. Ogsta Vast (Nikolaj-
stad) bliver nu gjenopfsrt efter stmme Plan, efter en
lignende Ulytte.

At denne Bygningsmaade staffer den Fattige og
Arbejderen bekvemme, sunde og billige Boliger var ojen-
synligt. Neppe blev jeg paa Vandringer gjennem Staden
var noget egentlig ustlt eller forfaldent Hus, der brugtes
til Bolig for Mermester. Af Lager berettedes ogsta at
Uleaborg havde vist sig at vare udmarket sund, da den
aldrig havde varet hjemsogt af Cholera og ganste svagt
bersrt af andre strlige Febere. Dranering tiltroenges
kun lidet, da Stadens Tornt er en stor Sandmo. som
strax bliver tor efter det stoerkeste Negn, og altsta er istand
til at fiuge i sig al Fugtighed uden Forsumpelse.

Forsvrigt kan Vandet hverken i Ulea eller i de fleste
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andre af Landets smutte Elve og Sjser prists som syn-
derlig godt til Dritte. Det er vanligvis itte allene lun-
kent, men har ogsaa en Myrsmag af de mange Moradser,
der ufejlbarligen have Udlsb i ethvert Vasdrag. Paa de
fleste Land-Gaarde var derfor en Brond, hvis Vand baade
var koldere og renere formedelst Filtrering gjennem det
Eandlag, hvori man havde grcwet den.

Om Uleaborgs fri, villamassige Bebyggelst af Tra
«r smuktere end de i de fleste andre Stader tat stm-
rnenpattede Stentolosser, faar vare en Smagsstg. Af
Sten har Staden kun nogle faa offentlige Vygninger:
den Finste Banks Kontor (3uomen banken Xontori),
Gymnasiet (I^uoli), som optager Gutter fra 8 Aars Alder og
som derfor, endstjont meget stort, dog tiltroenger Udvidelst,
Kirken og et stort nyt Sygehus. Til offentlige Voerker af
Sten bor ogsta henfores en ftroegtig Bro over Elven,
som endnu ikke var ganste fardig. Befoestninger eller
storarlede Kaserner ere der ikke, om der end findes en
Besoetning af baade Finste Soldater og Kostttist Kavalleri.

Den uoverstuelige Slette, hvorpaa Staden er anlagt,
sagdes i sm Sandbund at inneholdc frugtbare Bestand-
dele. I alle Fald se Borgernes udstrakte og vel dyrkede
Vymarker meget frodige ud. Kvagavlen, der af den Fin-
ste Bonde fljotes som Hovedstg mcd storst Omhu, drives
paa Uleaborgs Lokker mcd et Libhaberi, hvis Nesultater maa
beundres af Rejstnde som Moerkvoerdigheder. Man ser
der Proemiedyr af fine fremmede Racer isar Ayrshire i
renlige Fjsser. Mejeristellet af nyeste Stil og Elegans
er lagt an paa at gjere Smeret, Finlands nationale Af-
draai, sta YPPerligt som muligt. Derimod var Tilvirk-
ningen af Ost kun i sm Begyndelst.

Naturligvis tilsteder den nordlige Beliggenheds ens-
formige Vazllighed itte meget Valg for Havekonstens
Forstjsnnelser. Birk, Asp og Non ere de dildt vozende
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Lovtroeer. Hertil kom som plantede Alm, Lon, Loerke-
tra, nogle Amerikanste Bustvaxter stmt Hakker af Nibs
og Stittelsbar. Egen trives kun som liden Bust. Al-
ligevel havde adstillige smagfulde Nigmand af denne tar-
velige Flora dannet sig smaa yndige Have -pletter, og
Guvernorens stavclsom Bystyrelsens Omstrg havde frem-
bragt smukte Epasergange og offentlige Parker. Jeg rejste
sta tidlig paa Aaret igjennem mit Fadrelands nordligste
Stader, Bodoog Tromso, at jeg itte fik Lejlighed til at
se om deres i andre Heuseender driftige Beboere havde vist
ligesaa stor Smag for sine Omgivelsers Forstjonnelse.
Vist er det, at Enhver i Uleaborg kan lare hvor meget
Konst og Smag formaa at udrette endog i det hojeste
Norden.

Den naturlige Voextligheds stjonneste Plante, der
her har et Indlingshjem, er maaste Aakerbarene (rubu3
aretieuß). De adstille sig fra sine narmeste Slagtninger,
Multerne (rubuß enamNmoruß), ved den sortagtige Farve
og ved en endnu finere Duft og Smag. Da de itte
voze i Myrer. men tvertom i Groesbund, ja endog paa
Agerrener, stulde man tro at de ligesom lordbarene
maatte kunne infsres i Haver, hvilke de ogsta vilde for-
stjsnne ved sine rode Vaar-Vlomster og smukte om end
smaa Blade. Imidlertid maa dog denne Urt fordre
ganste ejendomlige Livsbetingelser. I Norge tjendes og
traffes den nasten kun af Botanikere og som en Ejaldenhed.
Hjemlandet for dens frodige Udvikling er instranket til begge
Strande af Bottenviken. Den modnes hverken langst
imod Nord. og heller ikke trives den godt sondenfor Gefie.
I Uleaborg horte jeg, at kundige Botanikeres Forsog paa
at dyrke Aakerbcrr vare dlevne ligesaa forgjoeves, som de
ogsaa mislyttede Forsog paa at gjore Nordcns berligste
Dyrfiagter: Elgen, Tiuren, Orren, Hjarpcn m. ft. til
vusdvr. Forsvrigt voze disse Bar i saadan Mangde
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vilde i Finlands og Sveriges nordlige Provinser, at de
syitede udgjsre en liden Udforstlsvare fra Uleaborg og
andre Stader.

Stadens fiade Omegn vinder dels Interesse ved Ud-
sigten til det fjarne Hav, og dels end mere ved den stolte
Ulea, som i rast Fart styder forbi dens Nordkant. Denne
Elv har fra Ulea-Trast (365 F. h.) ikke mere Fald end
at Pramer, lastede mcd Tjare, Planker og andet Troevirke,
gaa fra den der beliggende Stad Kajana ud til Havet.
Men forbi Uleaborg stryger Elven sta voldsomt, at det
horcr til de Fornojelstr, som dets gjastfri Invaanere
kunne forstaffe en Fremmed, at lade ham se eller prove
denne Elve-Trafik. Lidt ovenfor Staden gik vi ombord
paa en Baad lastet mcd Planter, som var af ansclig Stor-
relse, men dog af Bygning forholdsvis lang og Kano-
agtig. Farten udover Strytcne havde intet farligt, da
Elven var oprenset for alle de storste og hinderlige Stene
stmt Farvandet meget dybt. Da Vandet itte stog in i
Pramen, havde KoBki heller itte dct Alvor, som de Stryk,
jeg havde loert at tjende i Niva og Oulanga. Men
Uleas Fald var meget langt. Elven git i et Skum af
krusende Volger, sta det var ojensynligt at vi glede udover
et Skraaplan af anstlig Hojde. Der kravedes Kraft og
Paapaslighed hos Vaadfolkene for at hindre at Vaaden
i den voldsomme Skynding stulde tvarvende.

I det Elven fosstr igjennem dette Stryk, deier den
sig i en Moengde Arme, som omfiutte et Virvar af smaa
Holmer, bevozte mcd Lovtraer. Disse Flodgrene ere for-
bundne mcd Broer. Paa Holmerne ligge en Del Moller
stmt et og andet Landsted, saasom Guvernorcns. Men det
meste af dem er mcd Smag omdannet til en ossentlig
Park af stor naturlig Skjsnhed. Her var en Aften hele
Uleaborgs stuelystne Publik forsamlet for at hore en Negi-
ments-Mufik og nyde en smuk Sommcraften, der dog
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nu var msrk nok til at behsve Lampelys i Traerne. Det
var en stille, ordentlig og velkladt Forstmling, endstjont
alle Stander havde fri Adgang.

Naar Ulea har styrlet stg ud over denne stenige Af-
sats ved Staden, lsber den siden ganste stille til Havet,
idet den fremdeles deler sig i Arme, der omstutte et vidtlsf-
tigt Delta af store lave Der og Sandbanker. Men Elven
har her intetsteds Dybde nok til at noget Hav-Fartsj kan
gaa op til Staden. Storre Fartojer losse og ladde da ved
Havnen eller Lastagepladsen, omtrent en halv Mil noermere
Havet. Paa dette Sted, kaldet Sundet, ere de store Op-
lag af Troelast og Tjare, som udgjsre Sladens vigtigste
udenrigste Afsatning. Her ligge ogsta Skibsvoerfterne.
Den anstlige Moengde Arbejdere paa Varfter og Tralast-
tomter have bygget sig en Forstad, og fiere af Etadens
Handlende have anlagt elegante Landsteder. Dersom et
af disse er udstyret mcd et Taarn, er derfra en umaadelig
vid Udsigt over Land og Hav. Hele denne Stadens va-
sentlige Nigdom blev brandt under Krimkrigen ved en af
de Engelstes unyttige Hoerjings-Vragder.

Endstjont Uleaborg staar hver halve Time i Forbin-
delst mcd Sundet ved Hjoelp af bekvemme smaa Damp-
stupper, er naturligvis denne Havnens Beliggenhed en
alvorlig Übekvemhed for Handelen. I selve Staden bliver
der sta liden Anledning til Virksomhed og Farsel, at de
fleste af dens brede Gader ere groesgrode. Alligevel er
den lange Afstand imellem Havnen og Staden maaste en
nodvendig Fslge af Dstersoens og Finlands Bergdannelse.
Dets Kyster er nemlig endnu lavere end den midt imod lig-
gende Svenste, hvorfor ogsta Havet er for grundt til at noget
Ekib kan gaa toet in til Land. Den Finste Skjoergaard, som
Kartel udviser langs Kysten, er derfor hverken rig paa
innenstjoers Farleder eller gode Havne. De Hemdlende
vilde itte erkjende, at Finland bestd mere end to gode



231

Havne, Helstngfors og Kasto. Da den Svenste Side af
Havet er hojere, er den ogsta bedre udstyret for Sofart.
Alligevel ligge ogsta Sveriges nordligste Stader sta langt op
fra Udlobet af de store Elve, at de maa have en laßta^epiatß
yderst ved Flodmundingen, vanligvis en Mils Vej bortc.

Det var naturligvis Handelsmand, som gjorde op-
marksom paa disse Mcmgler, der foranledige, at Fin-
lands Troelast betales stettere end den Svenste, fordi
Fragt-Omkostningerne blive stsrre. Alligevel besoges Ulea-
borgs Havn af en Moengde Skibe efter Tralast, deriblandt
fiere Norste. Finland ejer ogsta en betydelig Handels-
flaade, der forholdsvis til Folkemangden er stsrre end den
Svenste. Mange Finste Skibe gaa i transatlcmtifl og anden
Fragt-Fart, og de djarve Finste Matroser ere sogte paa
alle ssfarende Folkestags Fartojer. Uleaborg. som engang
stod overst i Skibsrederi, er nu overftsjet af Brahestad
sF. ?raalren KaupunKi^. Derhos bygges i begge disse
Stader aarligen fiere Fartojer til Salg, ogsta storre mcd
den kostbareste og nyeste Nigning og Inredning.

lovrigt var Stemningen i August 1867 tryttet i
Kjsbmandsverdenen formedelst fiere nylig intrufne Falliter.
Fragterne vare ftane. Der gik Rygter om Krig imellem
Frankrig og Preusstn. Mcd dyb Beklagelse sammenlig-
nedes Finlands lidet udviklede Dampbaads-Linjer mcd det
livlige Farsels-nat, som omfiynger Sveriges Kyst. Fin-
land havde dengang kun to, rigtignok store i England
byggede, Damp-Fartojer, Porthan og Euomi, der bessr-
gede Passtgerfarten imellem Petersborg og Uleaborg. Men
langere nord. til Tornea, gik de ikke. da en Vegyndelst
dertil itte havde svaret Negning. Derimod gik der ugent-
lig to sterre Dampstibe til Haparanda, og ligesaa mange
derfra til Stockholm. Den Russiste Styrelse lagde Hin-
dringer i Vejen for at de Svenste Fartojer stulde intage
Ruter i Finland.
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Hertil kom endnu Frygten for Uaaret, som forstandige
og erstrne Mand nasten mcd Sitterhed forudsaa. Enhver
mantte forstaa. at det vilderamme Landet mcd Dsd og For-
darv. Der gik allerede Nygter om at Frosten havde be-
gyndt at gjsre Skade ide noermeste Bygder. Guverns-
ren havde nedstt en Komite for at undervist Folket i at
vage Brod af Islcmdst Mos.

Desvarre varede det itte mange Dage innen denne
Mistrsstning blev bragt til Vished. Medens jeg i Vegyn-
delsen af September mcd hine Svenste Dampbaade gik
fyd til Stockholm, intraf i fiere Natter sta haard Frost
at stagodtsom al Grode i Sveriges nordligste Provinser
blev sdelagt. Enhver kunde da vide at det stmme maatte
vare stect i en stor Del af del ligesaa frostnoemme Fin-
land, ligesom jeg efter Hjemkomsten erfarede, at Ulytten
ogsta heftigen havde hjemsogt mange ganste ensartede
Norste Bygder.

At dette maatte bevirke Nsd og Dyrtid overalt var
uundgaaligt. Men Modsoetningen i dens Fslger var
forfoerdelig. Aldrig har nogen af vore dadelsygeste Tid-
ningsstrivere bereltct at en Svenst eller Norst Understat
var dsd af Sult. Men det er altfor vist, at i Finland
itte blot Tusener men Titustner af Mermester have mistet
Livet af Hunger og Hunger-Tyfus*). Det er itte en
übercttiget Slutning, at den egentlige Aarstg til denne

') Det berettes officlelt, at i de tre Nsdens Aar 1866, 1867 og
1868 fsdtes og dode l Finland:j

Fodte. Dode.
1866 58,853 61,894
1867 59,164 69,774
1868 43,758 137,720

161,775 269,388
161,775

altsaa Folketab i tre Aar. . . . 107,613
(Lverisseg ot'üeiela BtktiBtiK tor 1868, XVII,)
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Finlands roedselsfulde Dodelighed ligger i den Mangel
paa betimelig Korn-Tiifsrsel, som var en Fslge af uudvik-
let Handel og Samfoerstl. Vesterbottens Svenste Kyst
har nu mere end fire Gange livligere Dampfart og al
anden Art Rsrelst end Dsterbottcns Russtste. Dette blev
Hoved-Grunden til, at Finlands nsdlidende Folk itte i
rette Tid kunde sta tilstratteligt Forraad af Levnetsmid-
ler, saaiedes som Norrlands Svenfler, uagtet hverken
Sverige eller Danmark og Norge glemte at yde Pcnge-
Vidrag til Finnerne, der ere vore Vrsdre i Borgeraand.

Finnerne antoge, at en storre Dodelighed ieice na-

80n8inn ia^ttaZitB under den tidBr^md ak 1^ arbundrade,
Bom at tillZanZliga iaZtta^elBsr omfattaB. Men gaar
man endnu langere op, tii Karl lltes Tid, berettes det
rigtignok, at hans hele Rige baade sst og vest om Vot-
tenhavet efter Misvaxtaar hjemsegtes af nhyre Hungers-
nsd — fordi Handelen da overalt var ligestameget i sm
Barndom, som nu i Finland.

Visselig vilde Ruslands nuvoerende ligesom Sveriges
davarende Regent itte, at deres Folk stulde do. Jeg
hsrte, netop faa Dage fsr de odeloeggende Frostnatter
intraf, hvorlunde Finlandste Almuesmoend lovprisede sm
Tstrs faderlige Omhu mcd at anlagge Krono-Magasiner
af Mcl og Kom. Men snart fik den enfoldigste Bonde
sorgelig Vished for, at den moegtige Seivhcrster itte for-
maaede dermed at frelst sine Understatter fra Doden. Der
blev i Finland altfor rig Anledning til at opsende det
mismodige Russiste Klagesuk:

(der er for) hojt til Gud, for langt til Tsaren.
do Lo^a v^Bolio, do I's.arja daiei_o,

Men der ere nok af dannede Mand i det Russiste
Rige, som vide. at Friheden er narmere hver Mands Dsr
til at yde Selvhjalp i Nsden, end den fjerne Tsar.

Uagtet Politiken ikke bsr inblandes i disse Betragt-
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ninger, forudser jeg dog, at nogen Laser maaste vil mis-
toenke mit Vidnesbyrd, fordi han antager, at jeg er kom-
men til at like Finloendingerne formedelst en Inbildning
om, at de stulle vare stemte for en Skcmdinavist Tilfiut-
ning. Jeg nedes derfor strax til at benoegte hele denne
Forudsoetning. Mange og maaste Flertallet af Finlan-
dinger have antaget den Skandinaviste eller den Germa-
nifie Dannel se, ogsta i den bedrovelige Henseende, at de
ere mere tilbejlige til Splittelst end til Samdroegtighed, og
at deres politiste Ideal er et umuligt Eelvbedrag. I
det minste hos mange Finner lever der en Forhaabning
om et Suomi, uafhangigt af alle Naboer, Rusland der-
iblandt inbefattet. Dette fri og neutrale Land stal da syfie
menlest mcd sine nationela Btrafvan<isn, medens den sv-
rige Verden paatager sig at forsvare det gratis.

Da Uleaborg er den storste Stad i Landet, hvor
Sproget er overvejende Finst. kuude jeg itte forssmme
Lejligheden til at hsre det under det Forhold, hvori
det ligesom ethvert andet maatte lyde renest, nemlig i
Kirken. Da den 25de Ang. var en Ssndag, gik jeg
i Kirke til den Finste Pradiken Kl. 8. Denne Sta-
dens eneste Kirke maa altsta vare ganste rummelig: en
anstlig Stenbygning, opfort i Korsform. mcd Troehvalv
og Bi-^li^ilt. Prasten havde for Alteret rodt Skrud mcd
Guldbroderi, omtrent som hos os, da denne Gudstjeneste
gjaldt for Hojmesse og inbefattede Altergang og alle Til-
lysninger. Den var dog aabenbart kun besogt af Arbej-
dere og de fattigere Klasser, om end i temlig stort Antal.
Det er muligl, at naar det Finste Sprog almindelig beun-
dres for sm Vellyd, maa man mest tage Hensyn til de
enkelte Ord. Thi enhver maa medgive, at neppe Italien
eller Spanien kunne opvist en mere velklingende Natte
af Stedsnavne end Finland. I Samtale eller lammen-
hangende Foredrag lyder dog Sproget neppe ligesaa
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smukt. De uendelig lange Ord udkrave en stoerkt syn-
gende Betoning; dette i Forbindelst mcd den fattige Bog-
stavratte frembringer Tanken om Ensformighed. Lang-
truttenhed, ja endog manglende Kraft.

Klokken 11H begyndte den Svenste Gudstjeneste, der
kun betragtedes som underordnet, og dersor var uden Til-
lysninger eller ministeriel» Forretninger. Prasterne for-
rettede simpelt sortkladte. Men Menigheden bestod nu
tydeligen af Uleaborgs fornemste Borgerklasstr: Damer
i elegante Dragter. Man sta da klart nok hvilket Sprog
de dannede Folk foretrcck. uagtet visseligen intet Mennefle
kan vare bostt i Uleaborg, som itte maa lare sig tii at
forstaa Finst. Enhver Handlende og Embedsmoend talede
det ligesaa fiydende som Svenst, og maaste i det hele
taget ligesaa ofte.

Uleaborgs storste Fortrin for den Rejstnde bestaar
dog i dets Invaaneres selstabelige og borgerlige Dannelse.
Jeg kom til Staden uden en Linje af Anbestling, og
blev dog mcd en uforglemmelig Venlighed infort i et
fint verdensborgerligt Selstabsliv, hvor man traf Mand
mcd hoj videnflabelig Vildning stavelsom grundig Insigt
i sit Foedrelcmds mangeartede Forholde. Disse Wmner
maatte allerede af den Grund have Nyhedens fulde In-
teresse, at man forgjoeves om dem vilde ssge trovardige
Oplysninger i Skrifter. Hertil kommer at netop stige
Vansteligheder stjarpe og staalsatte den hojere Aandskraft
hos den som ejer den. I Finland vil den Rejstnde,
end mere end i Norst Finmarken, kunne iagttage, hvor-
lunde de forunderligste Modsatninger af Kulturformer,
der ligge saaledes bredved hinanden, udove de en stjoer-
pende Indflydelse paa Gemytter, der ere modtagelige
for hojere Aands-Dannelse. Naar Forretningsmanden
stal forhandle mcd eller inrelte stg efter mennestelige Seder
og Livsvilkaar, ligesaa afvigende som Oldtid, Middelalder
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og nyeste Nutid, forfiaar ingen enkelt Negel af udenadloert
Slendrian. Den, som vil tanke, larer da at tanke grun-
digt og stlvstoendigl.

Naar det erindres, hvormcmge udmoerkede Mand i
Konst og Videnstab det itte talrige Svenst-Finste Folk
har frembragt, naar man finder i dets Hjem stamange
Personligheder rigt udstyrede mcd legemlig Kraft og Skjon-
hed, vil man itte kunne nocgte at det bestyrker den ethno-
logiste Mening, der anser de blandede Nationaliteter for
at vare de rigest begavede. Men den modsttte Mening
tor vel nu regnes til de foroeldede Vildstrelstr. efterat
Amerikanerne, ved at gjore Fordommen til et Penge-
Sporsmaal, havde nedkaldt Strassedommen over den og sig.

Desvoerre ere vore Forholde sta letforstaaligt vanste-
lige, at maaste det vigtigste Middel, som staar tilRaadighed
for at betegne min Taknemlighed imod fiere Uleaborgeres
Venstab og Velvilje er —at sortie deres Navne. Jeg har
stroebt i denne Fremstilling at udfiette ethvert Spor, der
kunde lede til Kilderne for min Kunflab eller Opfatning.
Jeg har endog anset mig berettiget til at vildlede den
Laser, hvis jeg stulde finde nogen saadan, der vilde for-
soge at forste efter om en vis Skildring er meddelt enten
af en Person i Kola eller i Haparanda, enten af en Lap,
eller en Svenst. enten en Nus eller en Fin.

Personlighederne ere nemlig for Laseren uvedkom-
mende, da han under ethvert Forhold kun har at holde
sig til den Nejsendes Sanhedskjoerlighed. Men det er
dennes ufravigelige Pligt at forebygge at nogen, som
adelt har vist ham Tilllt, stal gjores ansvarlig for de
Slutninger, der ere uddragne af Meddelelserne.
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Fennomanien
har vistnok sit Hovedsade ved Helsingfors Universitet.
Alligevel ligger denne Landets Hovedstad i den vastntlig
svenst-talende Provins Nyland, staat det Finste Maalstroev
netop her ofte maa fremtrade som en unaturlig Affekta-
tion, fordi en stor Del af Folket der slet itte forstanr Finst.
I Nord-Finland bestaar derimod Bonde-Almnen af tem-
lig üblaudede Suomer. Endog Uleaborg maa ansts for
en overvejende Suomist Stad, forstavidt som man hyp-
pigt horer dette Sprog, idelig stoder paa Folk, som itte
forstaa Svenst, og traffer endnu fiere, der ikke kunne eller
ville tale det. I Nord-Finland gives der endog Svenst-
dannede Mand, som af patriotist Grundsatning altid til-
tale sine Tjenere paa Finst, endstjont de vide, at de for-
staa ligesaa godt Svenst.

Den Nord-Finste Almues Udygtighed til at med-
dele sig mcd Udlandinger er en af de marteligste Beviser
paa hvad man uhofligt nok kalder tjurBli.alliZi.et. Del
bliver regnet til envis Forstottelse, naar de, som have
idelige Gjsremaal mcd Udlandinger, saasom itte blot
KeBtiKivari paa Landet, men endog i Uleaborg Tjenerne
paa det ganste udenlcmdste af en Tyster bestyrede Hotel,
ikke kunne forstaa de simpleste Ord i noget fremmed Sprog,
og endnu mindre ville forssge at udtale dem. Jeg traf
itte paa den hele Vej til Staden mere end to Personer
af Bondestand, der kunde Svenst. Begge disse taiede
det som Infsdinger fuldstoendigt. Der synes itte hos
Finnerne at vare nogen Mellemting af Halv-Kunstab,
saaledes som blandt andre af Nejsende mere paavirkede
Folkestag. Noget Engelst er t. Ex. endog bekjendt og
fo.staaligt for den Norste Gjastgivers Folk.

Den fuldstoendige Uvidenhed om Svenst tan troligvis
itte bave herstet blandt Almuen under Foreningen mcd
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Sverige. Finnerne modtoge jo derfra sm hoje religisse
og industrielle Dannelse, vistnok isar formedelst frisindede
Svenster, som larte sig Finst, men dog vel ogsta under
nogen Vexelvirkning. Den Finste Almues nuvoerende
fuldkomne Uvidenhed i Svenst maa vare en Folge af den
nuvoerende Styrelsts Uvilje derimod, understottet af det
stakaldte Fennomanste Strav.

Vistnok fraloegge de, som ivre for at Finst stal blive
Üoeresprog paa Skolerne, sig kraftigen den Hensigt at
udestange Svensten. Men det er itte vansteligt at be-
vist, at disse Ting i nogen Mon vilde blive uadstillelige.
Det Finste Sprogs Lyd-System er sta overvoe.tes sim-
pel., eller Bogstavratten sta langt fattigere end i de fleste
andre Tungemaal, at dersom Barnet itte tidligt loerer sig
noget fremmed Sprog, ville dets uovede Taleorganer siden
frembyde de storste Hindringer for Tilegnclstn. At den,
som itte kan udsige B, D, G, F, Sh, Kj, som fremdeles
nasten aldrig udtaler en Stavelse, som ender paa en
Medlyd, eller taaler to Medlyd stmmen, maa faa den yderste
Vanstelighed i at udtrytte sig i de fleste andre Sprog, er
selvfolgeligt. Alle Naboers Tungemaal forekomme Fin-
nen at bestaa af haarde Lyd-Sammensoetninger. At den
simple Mand i Finland sta nodigen vil komme frem mcd
de Norste eller Svenste Ord, som han har hort mang-
foldig ofte, kommer vist vasentlig af at han ikke vil gjore
sig latterlig ved at udtale dem galt.

Om det Finste Maalstravs Inflydelse paa Literatu-
ren er jeg meget udygtig til at demme. I Bogladerne
sta man kun sta Finste, men et overvejende Antal Sven-
ste Veger. Jeg horte itte omtale noget Tilfoelde af en
original Finst Digter, hvis Vark var oversat paa Svenst.
Men omvendt ere fiere af Runebergs udodelige Sange af
Suomi-Sprogets Penner oversatte paa dette. Thi det Finste
Hjoertes adleste Tolk formaar ikke selv at digte i et Sprog,
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der ingenlunde er hans Morsmaal. I det hele taget bestaar
Dyrkelsen af Finsten hidtil vasentlig i Udarbejdelsen af
sproglige Arbejder, Grammatiker og Ordbeger, hvilket har
en hsj filologlst Interesse, i Udgivelsen af Folkedigtene.
som have staffet Landet Evropaist Hader, og endelig i For«
fattelsen af Skolebeger. Om de siste ytrede dog en erfa-
ren Skolemcmd, der tillige var en af Lenrots loerde og
ivrige Medarbejdere, at de som nu udkom i Helstngfors
visselig vare sprogrigtige, men ogsta meget svare at for-
staa, sta at praktiste Mand havde Vanstelighed for at
bruge dem. Dette er ogsta let at begribe, naar man
betoenker, at det tillige er den ny Bevoegelses Hensigt at
rense Sproget for den uherte Moengde fremmede Ord,
som det har optaget. I Fortiden lod Finnen sig neje
mcd at lempe eller omflabe de Svenste Ord for ny Be-
greber efter sm Smag for Vellyd. Han stgde rippi for
Skrift og lapani for Stefan. Nu. naar det fremmede sta-
vidt muligt stal vakstaffes, maa der dannes Sammensoet-
ninger istedetfor de korte udenlcmdste Ord. Men da de
innenlandste Sprogredder i stg selv ere lange nok, blive
Nydannelserne det i meget hej Grad. De blive naturlig-
vis ganste ufattelige for den, som itte ved hvilket viden-
stabeligt Begreb dermed stal betegnes. Dersom endvidere
ti Maalstroevere forsege ti forstjellige Sprog-Dannelser,
bliver Forstaaelstn tilstst svar.

Hertil kommer hvad de nyere Forstere have bevist, at
den Finste Sprogstats Hovedvarker, den gamle Bibel og
de dertil horende Andagtsstrifter, ere forstttede i en mcd
Svenst langt mere opblandet eller fordoervet Sprogform
end de oegte Folkestnge. De filologiste Fennomaner vilde
nu helst, af Agtelse for det gamle og originalt nationale,
rette alle disse Almuens tilvante Bsger i Overensstem-
melst mcd de Former, som endnu blomstre i Karelernes
mest afstdes Bygder. Saaledes var der nu udkommen en
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sproglig forbedret Salmebog. Men det var endnu usittert
om Menighederne vilde antage den. Maaste vilde den
Kejstrlige Magtfuldkommenhed paakraves, for at intvinge
det rette sproglige Fadrelandssind hos Vonderne.

Hvor lidet den Finste Bonde laser de Fennomanste
videnstabelige Skriftcr, kan man vide deraf, at mange af
dem tryttes mcd latinste Typer, hvorimod alle Tidninger
og Smaastrifter for den Snomiste Almue bruge Gotiste
Bogstaver.

Vigtigst vilde det vare at kunne demme om Fennoma-
nien i nogen Mon har havet Bonden, eller den har sankct
andre Vorgerklasser ved at besvarliggjsre Meddelelses-
midlerne for en rigere Kultur. Finland stavelsom Nus-
land ere sta fulde af Modsigelser, at der uden Tvivl
kunne paavists de mest modsttte Excmpler. Men just
derfor vilde det vare aldeles urigtigt fra nogen af dem
at drage en almindelig Slutning om Folket. Den Nej-
sende, som vilde nedtegne Vygde-Krsnikens maaste folke-
digteriste Vehandling, kunde fremstille underlige Billeder
af den nymodens Nivellering imellem Samfundsklasserne.
Han kunde t. Ex. hsre Fortalling om en vellsnnet Em-
bedsmand, som selv inbjerger sit Ho, ifort en ligesaa sim-
pel Dragt som en Bonde, og stundom tager sig et ganste
demokratist Rus, ligesom ogsaa Bogstmlingens Vesteden-
hed vidner om Ejerens Ligegyldighed for al baade Svenst
og Finst Bogavl. Men naar den stmme folkelige Em-
bedsmand venstabelig tilraader Udlandingen, at han aldrig
maa give drvelcßpenninZar, fordi man Bkai Zöra bonden
ratt, men alöriZ val, kan det vare et Sporsmaal hvil-
ket System Almuen er bedst tjent mcd. Fordum var det
Engelst aristokratiste Vasen herstcnde blandt Norges og
Sveriges, og vist ogsaa Finlands, Embedsstand, at den
vel ikke talede Vondens Sprogart eller gik i hans Dragt,
men man erindrer endnu, at den hojmodigen og efter
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Mvne sogte at gjore dade ratt oeir val i sm Kreds.
Saalcenge Digterne endnu sta sjalden have vovet sm
Vensel paa smtaalige Skildringer af de nyere folkelige
Strav, vil jeg forlade dette LEmne mcd den Bemartning,
at hm tarvelige Regel om ikke at stjoenke Bonden no-
get ien vis Henstende er Russist-Finlandst Lov. Det
er nemlig under streng Politi-Straf forbudet at bede om
Dnttepenge, og det stal itte engang vare vanligt at give
dem. Det ter vel vare et Epsrsmaal om itte den Dag
kunde komme, da man erfarer at dette hsrer til den Re-
gjenngs-Visdom, der i Grunden er en Daarlighed. Eng-
land bar havt Erfaring for at den enkelte Gentleman
vlrkellg ved sm Liberalitet har gjort det hele Samfund
en Tjeneste. Den frembringer en Zood teelinz (Velvilje)
imellem Borgerklasserne, som i Nsdens Slund er et ganste
stoerkt Anker. Af det Nussiste System sta jeg kun sta-
meget, at visselig aldrig den Nejsende besvoeredes ved noget
Muk om Gave. Men hos de Skydsgutter, som vare vante
til Nejsende, bemarkedes heller itte synderligt til enten den
Hsftighed eller de Smaatjenester, som Drittepenge-Syste-
met andetsteds medfsrer. Hatta maatte paa Skydsstifterne
bare Tojet in uden at Hjalp tilbodes.

At det Finste Sprog dyrkes mcd den Iver og Flid,
som der nu vises det, er af hsj videnstabelig Interesse.
Castren's Navn er derved blevet et af de mest lysende i vor
Samtid, idet hans videnstabelige Opdagelser om de Turanste
Folkefiag hore til de mest frugtbringende Verigelstr for
Urtidens og Oldtidens Historie. At det Suomiste Sprog
derhos bruges til at udbrede Almen-Oplysning blandt
Almuen, kan naturligvis heller itte andet end bifaldes af
Mennestevenner og Frifindede.

Bevirker den Fennomanste Bevagelse tillige, at den
Svensttalende Befolkning aftager, og smaaningom gaar
over til at blive rene Suomer? Da dette Sporsmaal af
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utalllge Grimde neppe kan ventes upartifi besvare. af de
Infodte. nsdes Udlandingen til at holde sig til almen-
v.tterlige historiste Kjendsgjerningcr og de deraf udledede
almengyldige Regler for Folkeaandens Udvikling. Thi
den Rcjstndes personlige Erfaringer ere enten for smaa
til at fortjene at opstilles som Beviser, eller for store tll
at de om sta omtaalige Forholde kunne fremlagges paa
Tryk. Det maa dog vare Pligt at udtale den Overbe-
visning som er naaet, nemlig at ingen Meddclelse tyder
paa det Svenste Sprogs Tilbagegang i Finland. Det er
stemde..s Dannelsens Sprog. Den som raler det hercr
til Borger-Samfundets vigtigste, mest agtede Klasse. Det
er Sammenknytningsledet mcd det svrige Evropa. Det
er altsta det forste Middel til Delagtighed i Samfoerst-
lens Goder, til Opnaaelst af Velstand i Handel og Na-
ringsftld.

Som Bevis paa at Finnerne i disse Grundsatnin-
gers Anvendelse i Livet itte adstillc sig fra andre Nationer,
hortc jeg opgivet. at de fleste Finner fra Landet, som .

langere Tid havde opholdt sig i nogen Stad som Tjenere
eller Haandvoerkere (endog i en sta Suomist som Uleaborg).
der virkelig loerte Svenst. Nogle velhavende Vonder sendte
baade sine Ssnner og Dstre til Lareanstalter, itte blot
i Finlandste Stader. men endog til Stockholm, for at de
kunde erhverve hvad Faderen medgav at vare den hojere
Dannelse.

Finnernes Forhold til Rusland er endnu vansteligere
at udgrunde. Dersom i Samtale mcd en Finst Embeds-
mand nogen Russtst Regjerings-Foranstaltning kommer
paa Bane, som paanogen Maade rorer Folkets Tilstand,
tilvejebringes straz Taushed ved et af tvenne lige virk-
somme Midler. Det ene er en sta overdreven Lovprisning
af Rcgj.ringcns Visdom og Faderlighed. at Udlandingen
nodvendigvis i stum Beundring maa inrsmme sm fuld-
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stoendige Uvidcnhed om Sagen. Har han derimod varet
uforstandig nok til at gjore et Sporsmaal, afgiver det
velbekjendte Russtste nje i,naju (jeg ved itte) en noksom
tydclig Bested om ai han har banket paa Salomons
Tempelport uden ved Talismanen, et foregaaende Lydig-
Heds-Lofte, at gjore sig vardig til Inladelse. Men de
dannede og selvstandige Mand af Folket? Om den flarpe
Modsatmng i hele det Russiste Rige imellem tßninovniii. og
Folk, vil det uden Tvivl vare fikrest at holde sig til den
Dom, der har udbildet sig om Tysterne. Thi det er gran-
giveligt for baade Russer og Udlandinger, at i de mere
end halvandet hundrede Aar, siden Peter erobrede Dsterso-
provinserne, har Estlands, Lifiands og Kurlands talent-
fulde, fortyflede Adel og Borgerstand havt en Broderpart
i Ruslands Regjering. En uforholdsmasstg Mangde
Russiste Embedsmoend har varet fodte i disse Provinser
og opdragne paa Tyst, stjont de siden levede og herstede
i Rusland. Det er en af de fleste lagttagere oprippet
Erfaring, at,disse I^jemtki ere de minst likte Embedsmoend
i Rusland. Heller itte er det allene hos det gammeldagse,
rettroende Parti, at de ere forhadte som Kjoettere. Thi
Tsaren har ikke forlangt, at de stulde forandre Religion.
Det unge, revolutioneert, fristndede Rusland foragter den
Tyste tßNinovniK som en Tral. I lavnforelse mcd denne
Lyttesoger er Embedsmanden af agte Slavonist Stamme
en Gentleman mcd Wresfolelse. Han har Net til at
vare Hevding i et af Verdens storste Riger, som er hans
Foedreland. Han behover derfor itte at trybe, idet han
tjener sm Tsar.

Det stemmer ganste mcd denne i Mennestenaturen
dybt grundede Erfaring, at de bedst likte af Finlands

Russiste General-Guvernorer ere de, som have de oegte
Slavonifle Navne Menshikov og Rotasovstij, i Modsoet-
ning til dem, som vare af Tyst Herkomst, Berg og Adler-
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berg. Saadanne Tyste Liflandinger have nemlig altfor
god Grund til at tro, at de aldrig kunne vist sig tjenst-
villige nok i et Land, hvor de dog kun taales, og hvor
de blive des mere misundte, jo stsrre deres virkelige
Statsmands-Dygtighed er.

Den Finlanding, som intradcr i Nussist Etatstje-
neste enten i sit egentlige Fadreland, eller i det oegtere
Russt - Samfund, intager naturligvis som Kjoetter og
iuorodetB (af fremmed Wt) ganste stmme Stilling som
Liflandingen. Heraf folger altsta, at han ligeover for
Sverige og Norge maa forholde sig aldeles som den Tyste
tB-.inovn.lv, uanset om hans Mt er noksta üblandet Svenst.
Men ogsta dette Forhold vil klarest kunne antydes gjen-
nem et bekjendt ligeartet Tilfalde, der allerede har fundetsm Bearbejdelse.

Under de aarhundredaarigeTvistigheder,hvormed Irland
har kjampet imod det Engelste Overvalde, har det Irste
Folk haft tvenne Slags Ledere eller Hovdinger: sine gamle
Keltiste Stor-Mter, O'Brien, O'Neil, og den Adel, der
nedstammede fra de aldste Engelste Erobrere, saasom But-
ler og Fitzgerald. De gamle Krsnikestrivere udtalte sm
Overbevisning om hvem af disse to Adels-Kaster, der
vare mest umaadeholden fiendtlig imod England, ved at
fortalle, at de frafaldne for-irstede Engelstmand vare
Hidern.B HidernioreB. Det er kanste dette Kraft-Udtryk.
som Shakspear har gjort endnu mere navnkundigt ved at
mynte Ordsproget out IlerodinZ Herod.

De Betragtere, som itte tage Hensyn til denne ejen-
domlige, men ganste naturlige Modsatning imellem Rus-
lands lstavelsom Finlands) Embedsstand og Folk, kunne
tomme til de mest fejlagtige Slutninger, saasom t. Ex. at
der hos Folket stulde herste en uvenlig Stcmning imod
Svensterne og de Norste. Vi kjende altfor vel de uen-
delige, aarelange Forhandlinger eller Klagemaal, som have
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Passere, imellem vor og den Finlandste Styrelse. Det
kan nemlig itte noegtes, at der i Aarrakker imellem disse
Negjeringer have varet vezlede Skrifter, i hvilke vor
sstlige Granne stad.gen har paastaat, at vore Med-
borgere have tilfsjet hans Understatter Fornoermelser og
gjort Ingreb i deres Nettigheder. Vor Styrelse har na-
turligvis ikke erkjendt disse Klagemaals Befejelst. Men
da de aldrig ere blevne bilagte, og heller itte de af den
Kejstrlige Regjering gjorte Erstatningskrav tagne til Folge,
har der naturligen udviklet sig hos den tankende Norste
og Finste Almenhed en Forestilling om, at hvis nogen-
sinde en til Opgjer politist belejlig Tidspunkt intraffer,
sta er ogsta det hele Sogsmaal til at affordre os Net
udarbejdet, og vil blive anhoengiggjort til sjeblittelig
Infordring. Under enhver Omstandighed antyde Kla-
gerne det modsttte af et venligt Nabo-Forhold. Disse

Kranglerier berore nasten slet itte de oegte Rnssers For-
hold til Norge, men stagodtsom udeluttende Finlandin-
gernes. Mange Norste Embedsmand inbilde sig derfor,
at det hele Krangel er oprindelig udgaat fra det Finste
Folk, som altsta kun har fundet en Tolk i sit Lands
Styrelse. Dette er synts sta meget naturligere, som man
hos os kjender, ihvorvel paa langt Hold og altsta
overfladist, den Fennomanste Agitation. Man har derhos
overfisdig Erfaring ellers i Verden, eller endog hos os
selv, om hvor let en national-patriotifi Etroeben kan gaa
over til, eller bruges til Tvist mcd Grannernes enten
ligesaa ensidige Selvgodhed eller deres lovlige Nettigheder.
Dog gives der Vildstrelser, som ere sta paatagelige, at
de burde kunne fjernes ved en simplere Paavisning, saa-
som Forestillingen om, at Finlands Negjering og Finlands
Folk ere et og det stmme. At identificere en Nation
mcd dens Styrelse er ganste berettiget, naar Nationen er
itte blot fri, men suveran og Styrelsen er parliamentarist.
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Thi da er jo angweligen Negjeringen kun Folkeviljens
magtige Organ. Dersom et stadant frit Samfund har
ladet sig vildlede af en samvittigheds.es Folkesmigrer,
faar det bare Skaden eller Ansvaret for den, til bvem
det har betroet sig. Thi den fuldmyndige kan itte fri sig
for Ansvar ved at fslgc et fiettere Menncstes Raad.

Naturligvis kan dette Folkets solidarisse Ansvar for
Styrelsens Politik begrundes paa stmme Maade i et
uinstranket Nige. uagtet der itte i Lovens Former er opret-
tet en saadan inderlig Rapport imellem Negenten og Un-
derstatterne. Tbi i Virteligheden og i det Store er For-
holdet omtrent det stmme, fordi den fysiste Magt altid
er hos Massen. Men naar denne er nden lovlige Net-
tigheder og Organer, formaar den kun stsdvis og ved
cnkelte Anledninger at gjore sm Vilje raadende. Stun-
dom ser man endog, at det ganste modsttte Forhold finder
Sted, idet den Enkeltes Magtfuldkommenhed, ledet af en
Peter den Store, gaar tvoert imod Folkeviljen. Man
bsr vistnok ikke tro, at en ordinoer Tstr eller Minister
over et sta moegtigt Folk som Russerne, kan stadigen
trodse deres Mening om, hvad der er ret og klogt. Han
vilde da snart gjere sorgeligcrc Erstringer end nogen
konstitntionel Statsraad. Hvad man rettelig bsr forstaa
ved en enevaldig Regents Wvne til at hcmdle egen-
raadigt, bestaar i de utallige enkelte Hcmdlinger, hvorved
smaa Interesser eller enstilt Mand bersres eller trankes,
eller saadanne, om hvis Felger Folkemassen itte har no-
gen Anelse. Ingen bsr tvivle om, at Ruslands Styrelse
om alle store Ting maa gjoelde for at vare national og
folkekjoer. At den ogsta beflitter sig paa at vare det,
ved man sittert nok.

Dette gjalder naturligvis ogsta om Finlands soer-
egne Styrelse. Det er fsrst nylig, at Evropa har stat
Kunstab om, at Finland virkelig bar en Del Sar-Nettig-
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heder, som den Russtste Kejser respcktcrer. Meu endnu
maa det vel i lang Tid blive et uudforsteligt Mysterium,
bvormange saadanne Nettigheder der godkjendes og i hvil-
ken Mon dette ster. Neproesenterer den Finlandste Sty-
relse Nussefolkets eller Finnefolkets. eller den enevaldige
Tstrs Mening? Man kan paa Forhaand vide, at der
ville vare Finste Embedsmoend, som gaa ud fra hvilken-
somhelst af disse himmclvidt afvigende Eynsmaader. Der
kunne paavises Finlandste Negjeringshandlinger, der kunne
bruges til Stotte for enhver mulig Opfatning.

At gjore opmoertsom paa Forstjellen imellem en Em-
bedsstands Trallcsind og Trostab er i vore frygtelig op-
lyste Dage tnapt nodvendigt. Man har sta ofte i Frant-
rig den ene Dag set Lyttesogerne hnndst trybe for Magt-
haveren, og den fslgende Dag forlade ham mcd Haanord,
naar ban var falden, al det er ganste overfisdigt at gran-
ste de endnu uprovede Nyrer i Dstens duntlere Aftroge.

Mere Malende er det at forsoge at forste efter Stem-
ninger hos de Lag af Finlands Folk. der staa udenfor
Statstjenesten. Men i dette stlvstoendige Folk maa der
ogsta drages en starp Linje imellem Almuen og de dan-
nede Klasser. Blandt de siste, til hvilke naturligvis alle
de strivende og agiterende Fennomaner hsre, maa man
af almindelige verdcnsborgerlige Aarstger vente at finde
Reprasentantcr for alle de Meninger, som nu raade i
Evropa, endstjont den rodeste. mest republitanste Socia-
lisme, som Vatumn har loert baade Rusland og Frantrig
at tjende, naturligvis sinder en frugtdarere lordbund for
sine Epirer blandt Romerste og Graste Katholiter end
blandt Protestanter.

Dersom man ogsaa her vil gjatte sig til Finste
Stemninger efter Ligheden mcd mere bekjendte ndenland-
ste, stulde jeg tro, at det unge Finlands Hjartensmening
(lyriste Politik som det kaldes i Avissproget). har mest
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tilfalles mcd Slesvigholstenernes. Vi vide at den Hildnng
(Luftspejling, I'ata Nor^ana), som fortryllede de fleste
blandt disse meerumschlungene Patrioter ved Dsterstens
Vestkyst, var en liden Stat, der hverken var Preussist
eller Danst, men kun Slesvigholstenst, og at de tankte
sig dens Politik lig Hamburgs, bestaaende i at tjene Penge
i en evig Fred, som de andre Stater paatoge sig gratis
at garantere og overhelde.

Slesvigholstenerne ere siden kraftigen blevne overiy-
dede om, at deres menlose om end lidt silisteragtigt-egen-
nyttige Luftkastel itte stemmer mcd Kanonernes Net. I
det minste for Tiden horer den itte hjemme paa vor syn-
dige lord.

Om den Finste Almuesmands politlfle Synsmaade
i Forhold til den Norste og Svenste Bonde, vil det her
vare tilstratteligt at anfsre. at han kjender Nusland bedre
end nogen af os. Selv har han maaste itte endnu havt
nogen Fordel deraf, men denne Kunstab er et stort For-
trin, dersom vigtige Forandnnger stulde intraffe.

I sta Fald vilde Fennomanerne godtgjsre, at de ere
de viscste af det Unge Evropas Partier.

Kan det unge Finland lare af andres Exempel?

Den 26de August forlode vi Uleaborg, for at reist
nordover Landevejen til Groensestaden. Heste og Kjoerrer
vare vel omtrent som de for bestrevne, men Vejen var
meget bedre vedligeholdt og af Naturen joevnere. Landet
er nemlig her ude langs Kysten sta aldeles fladt, at det,
ifslge Geologemes Mening om dets gradvise og endnu
fremstridende Havning, for itte lang Tid siden maa have
varet Havbund. Der var naturligvis fra Vejen javnlig
en videre Udstgt eller et mindre Glimt af Havet. De

Kvomland
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smutteste Landstaber vare dog ved de store Elve, som
Vejen overstjoerer nar deres Os i Havet: Ijo, Kemi og
Tornea. Alle ere de for moegtige til at der havde tuunet
fiaas Bro over dem, sta at Foerger maatte benyttes. De
gjennemstrommede Dale mcd toetbyggede Gaarde, hvis
frodige Agre og Wnge mindede om en sydligere Beliggen-
hed. Denne Skuffelst blev endnu stsrre formedelst den
Moengde Vindmsller, der ikke kunde lignes uden ved Hol-
land eller Danmark, og som beviste at her itte engang
var Spor af Skandinaviens Fosser mcd deres Vandkraft.
Alle disse Elve ere derfor farbare i lange Etrcekningcr
for Baade, endstjont de ere ganste luttede for Havets
Skibsfart formedelst Sandbanker. I Osen af Kemi-Elv
mcd dens Delta af Der og Slyng har det itte engang
endnu varet muligt at finde en antagelig Plads til en
Stad, uagtet den Nussiste Styrelse gjerne vilde anlagge
en saadan nordligst i Finland, der itte stulde vare sta
udstt for uheldige politiste og komerciclle Infiydelser fra
Sverige som Gransestaden Tornea. Men heller ikke til
denne Stad eller til Haparanda kunne de sterre Damp-
baade gaa op. De blive liggende yderst i Elvemundin-
gen, hvorhen Passtgererne maa gaa paa en liden Damp-
siup, ligesom i Uleaborg.

Men om end lordsmonnet oftest her ved Havet kun
bestaar af opstyllede lordarter, ser man dog stadigen at
dette flade, blode Overtroek hviler Paa det gamle Urbjergs
Grundvold. Imellem hver Flod er der en Art Aas, vist-
nok ganste lav, men dog oversoeldet mcd saadan Overfiod
af Stenblokker, at de stundom danne Urer. Andre Steder
ere de fiittigen opsttte i Stengjarder. Endnu tydeligere
bevist opstaaende Knauser hist og her, at man har under
sig en Stenmasst, som kun i sm Fladhed adstiller sig
fra vore Bjerge. Sletterne omkring Stoederne Haparanda
og Tornea begranses paa begge Sider af Aaser. Men
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Fladen er as sta betydelig Udstrakmng. eller Dalen er
sta vid, at jeg rigtignok tankte mig den udfyldt mcd et
moegtigere eller dybere Sandlag end jeg sta ved at be-
tragte en Brend, hvorpaa man netop da arbejdede paa
Haparandas Torv. Der var kun 3—4 Alen til den faste
Klippe. i hvilken der siden var sprangt 40 Alen nedad.

Paa denne Stroekning passer altsta tilfnlde Navnet
Xainu (Lavland, Nederland), som den har baaret fra gam
mcl Tid, ligesom Folket der er bleven kaldet Xainu.ai'et
(Nederlandinger). Det er dette Finste Ord, som man
tror ligger til Grund for det Navn Kvaner. hvormed
Germanerne fra urgammel Tid bave bcnavnet alle Fin^
lands mere fremstredne Beboere. i Modsatning mcd de
omstrejfende Lapper. hvilke de stmtidigen kaldte Finner.

Sittert er det, at Folket selv ikke vedhender sig disse
vildledende og mangctydige Navne. Germanerne inbildte
sig. at Kvoener var et Ord af deres egct Sprog, hvor-
til Forvezlingen knyttede aventyrlige Fabler om en Na-
tion af Kvinner eller beherstet af Kvinncr*). Finner-
nes egne Oldstgn stavclstm de nyeste Eprogundersegclser
kjende kun tre Hovedstammer blandt Finlands tidligere
Beboere: Lapperne, som Urfolk, og siden Hoemerne eller
Suomerne (af Evensterne kaldte Tavaster) stmt Karelerne.
af hvilke Savo (Savolakserne) i Syd og Kainulcnset i
Nord vare Underafdelinger. Forstjellen imellem de kun
tildels stmmensmeltede Kareler og Suomer har endnu
stor Betydning for Udredningen af den Finlandste Almucs
Seder og Eprogarter. Kainufolket er derimod under det
senere politiste Samliv saaledes forsvundet. at dets Navn
neppe nu heres i Finland uden som en historist Erindring

Paa den anden Side omstttede Navnet Suomi.
hvormed nu hele Finland betegnes, oprindeligen ikke Kc^
relerne i Nord-Finland. Dette er maaste Aarstgen til at
*) Tacitus Adam af Vremen
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de Finner, som have udvandret til Finmarken, itte der
pleje at kalde sig 3uomalaiBet, men I_ai_ta.a.Bet, hvilket
rimeligvis er en Forkortclst af det for dem uudsigelige
-^ll..anta.a.Bet.

Da vi sent paa Kvallen ankom til Toruecien, bleve
Kuster og Kjoerrer afstedigede, for at en Fargemand kuude
fere «.s over Elven til Hotellet i Haparanda, der er rum-
meiigt og pent som det plejer at vare i Svenste Stader.
Til Toldvoesen eller Pas-Eftersyn stas intet Spor. Over-
farten fra Nussist til Svenst Omraade gik for sig, uden
at nogen levende Sjal brydde sig om at det siste sik to
Invaanere mere.

Tornea-Haparanda.

At Nusland ved Freden i Fredri^shamn 1809 til-
tvang sig de rent Svenste Alandseer og Tornea Lapmark,
der som en Kile af Drken stikker op imellem Sverrig og
Norge, er et markeligt Exempel paa det va? vietiB, hvor^
mcd Sejren benyttedes. Det var Erhvervelser, som stnde
imod nmelige geograsiste Forbold, og som i Fredstid in-

gen Fordel kunne staffe den Stoerkere. I Krigstid ere de
kanste ogsaa for übetydelige til at kunne medfsre de frem-
studte Posters Vigtighed. Derimod har den brysomme
Beliggenhed, som afstjcerer Sveriges og Norges nedven^
dige Farselsveje, altfor ofte givet Anledning til at yppe
Krangel, om det end ikke har ledet til Fredsbrud.

Endnu mere dramatist-livagtigt fremstille disse moer-
kellge historiste Forholde sig her paa selve Gransen. Den
gamle Stad Tornea (Finst I'ornio) ligger egentlig paa
den vestre eller Svenste Side, nemlig paa en D, som i
Dst begranses af den valdige, stjlbare Flod, men i Vest
kun af en Arm, der er sta übetydelig, at der over den
hverken tiltranges Bro eller Foerge Man hopper hm
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tsrstod over paa nogle store Stene i Vandet. Alligevel
fordrede Russerne ved Fredsfiutnmgen 1809 Tornen Stad.
Men Handelen lod stg itte binde af Traktaten. Paa den
Del af den vestre Elvebred, som Finnerne kaldte Haapa-
ranta (d. e. Aspestrand) byggede de, som foretrak Svenst
Lov, sig Voliger sta nar den Russiste Stad, at man
mcd et Blik kan overstue begge Stader. Og visstligen
ere de Synet voerd: Haparanda sta trivelig som store
hvidmalede og panelede Trahuse kunne gjore en modern
Svenst eller Norst Provinsby, og Tornea sta forfalden,
som om intet var bleven malet, istandstt eller bygget siden
1809! Den ene livlig af Naringsvirksomhed, den anden
ligesom en dod Mumie. Jeg ved neppe nogen Udsigt
mere egnet til at vatte en berettiget Tilfredshed over at
vare Medlem af et fremstridende Statsforbund. Aldrig
har jeg set noget, der er mere ikittet til at vatte enhver
Bergers Lyst til at voerne om det.

Det er ogsta paa denne Spasertur uforlignclig be-
tegnende, at der itte imellem de to tat til hincmden sts-
dende Stadsdele er anlagt nogensomhelst Gade, Vej eller
Bro, nej itte engang saaledes som i Turja kastet Stotter
ned i det Sumpige. Man str rigtignok af de hyppige
Fodtrin, at meget Folk og Fa har kommet frem alligevel.
Naar Elven gaar i Flom, sta at den torre Arm (Kvisl)
fyldes mcd Pand, kan naturligvis ingen gaa. Da ror
man over. Dog stas ingen Vagt eller Toldbetjemng i
Tornea M at vogte Rigets Porte. Itte engang nogen
af de der liggende Kozatter viste stg. Mcd Hatta gik jeg
uadspurt in i en Stad, hvis Gader nasten vare sta folke-
tomme som om den tilhorte de Dode.

Af Stadens offentlige Inretmnger stldt i Djnene
den vel vedligeholdte protestantiste Kirke og Kirkegaard.
Der er ogsta en Groest tseriiov mcd den vanlige Kuppel,
som dog kun var betrutten mcd Pap, hangende i Laser



253

og altsta kun svagt gjcnkaldte det hellige Mostvas for-
gyldte Kobberkupler og Spir.

Ved Havnen instroenkede Handelsvirksomheden sig til
at en Pram havde bragt Salt op fra et Fartoj, som var
ankommet til Elvemundingen mcd denne Vare. Det havde
afhandet sm halve Ladning i Haparanda, og den anden
halve nu i Tornea. Saaledes nsder dog Handelens Tarv
disse to Sssterstoeder til en Forening, trods deres Herrers
uendelige Adstillelse. At der itte imellem Haparandas og
Tornecis narliggende Kajer er nogen Skilnad i Bekvem-
hed for Handel er ved forste Djekast klart. Skulde nogen
af dem have en liden Formon, maatte det troligvis vare
den forste anlagte Stad, da Den ligger noermere Elvens
dybeste Farled.

Heller itte maa nogen udlede Modsatningen af For-
stzellen imellem Suomer og Germaner. Al Inbilsthed
om de sistes verdenshistoriste Opgave og Overlegenhed,
bevist ved Guds synlige Bestjarmelse i mangt et Slag,
falder til lorden for den Erfaring at begge Stader ere
i Bunden lige Finste og i Overfladen lige Germaniste.
Naar jeg i Tornea tiltalte Mermester af Arbejderstanden,
var Svaret det velbekjendte mita (hvad?), hvormed Fin-
nen betegner at han ikke forstaar Svenst. Da Hatta
spurte en af disse Utilgjangelige, om han var kommen
in fra Landet eller herte hjemme i Staden, svarede han, at
han var fedt i den. Ogsaa Haparanda har bevaret i sine
lavere Samfundslag sm Finste Nationalitet ligesaa ufor-
vanstet som nogen Fennoman tan forlange, og meget mere
<nd det er betvemt for den civiliserede Samfarsel. I
Haparcmdas Gader er mita ogsta et hyppigt Svar paa
«t Sporsmaal om Vejen o. s. v. De der boende Sven-
ster tlagede ogsta over at al Sprog-Undervisning i Sto-
lerne var forsomt. Hovedsproget er i den Grad Finst, at
der kun hver tredje Ssndag proedikes Svenst i Kirken.
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Det daglige Tyn af den Svenste Nationalitets Kraft
og Velstcmd er altsta itte tilstrakkeligt til at ingive den
Finste Masse Lyst til at trade i Berorclse mcd den, eller
maaste rettere den sprogligc Kloft er for stor til at kunne
overspringcs, uden formedelst en rcgelmassig Sprog^Un-
dervisnmgs Bro. Troligvis hidrorcr vel denne Mangel
paa Svenste Almue-Skolcr itte fra Ligegyldighed, da
Svensterne nu overalt gjsrc sta storartede Opofrelser for
sm Almues Oplysning. Aarsagen er vel heller en Lyst
til at undgaa enhver endog ugrundet Bestyldning for at
ville fortrange eller udstette den Finste Nationalitet i de
sta Finst-talendc Sogne, der hore til Sverige. Det maa
dog vare tilladt at vetvivle, at Uv.denhedens mita er det
bedste Middel til at bcvare Enighed imellem Beboerne af
stmme Sted. Medborgerlig Samfslelse og gjensidig Dcl-
tagelst ere dog vel uadstillelige fra Mvnc til at for-
staa hinanden. Vist er det, at denne de Svenste Fin-
ners Ukyndighed i Svenst, naar de som ofte er Tilfaldet
vandre til Finmarken, der stsder lige til deres Tornea-
Dal, har den naragtige Fslge at en og anden ensidig
Norst kan mistanke dem for Nussiste Sympathier. Alli-
gevel kunne de bevist, at de ere fodte som Kong Karls
15des Understatter, og al menneflelig Nimelighed medfs-

rer, at de ere det mcd ligesaa stor Lojalitet som nogen
af os.

Men det er bedst at gaa over lil Finnernes egen
Bestrivelse af Modsoetningen og dens Aarstger. I sm
Bestrivelse over Uleaborg Lcin fortaller G. Nein:*).

-lliluru den Krin^li^ande -ai.c_Bort.6n, lornea oeil
_-l_emi 6lkvar3 üodomraden tili export tiakva att erHuda
iax, Bmör, Biiinnvaror, renkött, rennorn, iim, leader m. m.,
deliokvet at import kran livßßiand ooi, utrili.6B orter
lil_aßa ar oetvdli^t, det_inneß Bta6enß dandsi oen derpa
") L. t. Nnuecloin at ImlHuclB Mwr ocli I'olli. 8. 363. 1867
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dervende valktancl liKvißt vara i Btandigt attagande, at
olBaK att ian^tbeiolkningen dlott tili ringa del iorßal-
-jer Bina produkter tili Btaden oen likaßa odetvdligt i
Btaden uppicöper Bina delrokver, emecian deBB nandlancie
nvarken vid inkop Kunna tillkandanalla Baljarne Bamma

priß, Bom dem annorßtadeß, t. ex. dst naradelagna Ilaa-
paranta erdjudsß, eller vid -orßahning devil^a lilca iiög
detalning Bom namnlie Btad. LetolKningen i det Kring-
iiggaude tili Finland nörancie omradet drukar dsrtörs
mcd t rdigaends at egen Btad oeir utan att at den ia-
taliga gr<i.nßedevakningsn Kunna nindraß, lörvttra Bina
varor olr inl_öpa Bina denot'ver i llaaparanta. Nniigt
uppgitt dlitva ganöka detvdliga (jvantiteter BÜ,rßkil(ia

varor iiran I^inßka B.(ian tili Zverige in3muggiade. _Ln
ogvnsan tuilagßtittning iios 088 uppg6B töranlecia det
ogvnßamma förballande.

De.B tili dezt^rkande at irvad ot'vantöre autörcit
blilvit, delB tili deivsning at BtadenB nuvaran6e tulband,
iata vi irer neliantore tolja magiBtratenB 088 denaget
med.leiaös

„LerattelB6 om irandeinB, landBkulturenB oen na-
ringarneB tiilBtand i lornea Btad, aren 1861 —1865,"
utgitven den 6 1866.

Hvad nu oetraliar iiandei oeir irandtverk, dstta
Bta(ißmanna-ardete, 8a loriraller B.g dermed Ba, att Bta-
den i töhd at Bitt geograiislca lage, Kakt tili med-
tatiare en grannßtad, Bom den iel.e törmatt i)Sßegra.
vsnna grannßta6, eiiuru ej mer an nagra nundra alnar
aliagßen, tilliiör doek ett utland, nvareßt, mcd a^eende
a lidsralare lagar, importvaror Bta i iagrs, men ex-
portvaror, tili en dei atminßtone, i ilögre prÏB. vetta
iiar tili tohd, att orten? detolkning, dsgagnade B.g at
lattiietsn att Komma ötver tili grannriket, oeir i'ör det
ne-,ta vande Big dit t>a6e tür atßattning af nö6iga Ko-
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loniai-, manutaktur-, irandtveri.B- oei. andra varor.
lornea Btad ar 3aiunda likaßoin Bkjuten a Bido, deBB
verkßamiiet töriamad.

aBtadkomma korandring i detta og^n3amma
kornallanda, utan töregangen nsdBattning at atBkilliga
nu gallands tul.BatBsr, torde ieke lata göra B.g; oeir
dst Bannoiii.a ar, att om Lc>ttn.ska viken emeiian lor-
nea oen _^iand vore lika iatt att ökverBtiga Bom lor-
nsa sit, 8a Bkulie irvarjs vid dsnBamma deiügen I^inBk
Btad BjunKa tili Bamma ringnet Bvm tornea."

Man kan forundres over, at det har varet tllladt
for Torneas Magistrat at udtale Handelsstandens mismo-
dige Utilfredshed i sta tydelige Ordelag, som her er steet.
Men netop Hensynet til den Russiste Styrelse maa borge
for. at her itte er nogen Overdrivelst af Dadel eller no-
gen uretvis Opposition. Finste Handlende kunde snarere
forsyne Nummet mellem hver af Skildringens Rader mcd
Detaljer. der vilde vidne om, at Kjernepunktet kun er
antydet i de forsigiigste Omrids.

At Haparanda, der har en sta smuk Sommer, maa
have en meget barst Vinter, er selvforstaaligt og bekjendt
af de nejagtige Vejr-lagttagelser, der gjeres paa denne
Hoved-Station for det Svenste Telegrafnoet. Hr. Direk-
tsr Bergman, hvis Velvilje jeg allerede har omtalt, beret-
tede atKulden oftere stiger til — 40" O. Nogle Mil hojere
op ved Elven har man iagttaget — 52" C.

Efter et Par Dages Ophold i Haparanda tog jeg
Afsted mcd Hatta, som vandrede opad Tornea.Dalen til
sm Foedrenebvgd Kautokejno. Jeg drog, efterat have til-
endebragt det rigeste Afsnit af mit Liv, mcd Dampsttb til
Stockholm og derfra Landvejen hjem.
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Finnernes Advandnng til Finmarken.
Af storste Vigtighed baade for Norge og Finland er

den Etrom af Finste Arbejdere, som til hvert Aars
Fiste drager til den Norste Kyst. At nogle, om end for-
holdsvis farre af dem, for stedse voelge Finmarken til sit
Hjem gjor deres Inflydelse paa det Norste Landstad sta-
meget sterre.

Ligesom jeg allerede har havt Lejlighed til at ud-
have det for begge Nabo-Folk fordelagtige i disse af
mmodstaaelige Naturforholde udspringende Flytninger, kan
vel heller itte Nytten af nogen bestrides.

Men desvarre har den inncrlige Verering imellem
Norge og Finland afstedkommet Kranglerier, som det uden
Tvivl vil vare hensigtsmasstgst at gjengive efter en Finst
Forsttters Fremstilling, for at Normandene, innen de be-
svare den, kunne vare sikre i sm Opfatning af den Fin-
ste Embedsstands Mening om denne Sag.

In^'ö- oeli tiodiiBk6tB otillraekiigiiet i.ar iiran aidrs
tider gjort ÜBket i lBi_atvet tili en nödvanöignet, oeir
Kakva jlBl_ar6ka!6er dit itran aldsr varit drukliga ooii om
dem uti aldra traktater emellan Zverige oeir Danmark
dlilvit Btipulsradt. I Bednare ti6er natva doek Bavai
I^iBkars- Bom I^jali-I.3pparn6B afvenBom >an6ra I?inBka
inbvggar6B ilBkaretardsr oen vandringar mött Bvarigire-
ter mom NorBkt omrade, Ilvar6Bt man naitt nog anBer

ds tor B.n lifBdergi.ing ditlardands för politiBkt oen
l ationelt tarliga. _^r 1839 inderattar dertöre <3uver-
noren i Uleaborg tili regeringen: Itran Ht^oKi oeir
Nnare I_appmarKer Kar dlitvit inderattadt, att iiBkan-
det vid lBi.atvet« KuBter i vorige, 80M itran urminnes

Som det nyeste Vark tor man vel anse I. Reins
nys anferte, paa embedsmassige Kilder grundede Bestri-
velse af Uleaborgs Lcin (S. 289).
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tidsr varit vara I_appar tillatet, oeir dertörs man de
Bednars deesnnierns törstagit Big derBtadeB, att at dem
uppdara BaKaliadt ilBketionds, Bvarande emot oirka en
trecijsdsl ak langBten, numsra diitvit Kelt ocii ilailet
tördjudet lor BtörBta delen at Il'inkKa I_appar__e, oen att
detallning i aniedning derat i vorige emanerat om de-
raB vrakands itran t.BksplatB6rne; atvel.Bom att den
i)vt63iiandel, Bom ilran alcire ticier varit I_.app-
alimogen medgitven att dedritva mcd I^olBka I_.apparne
iikaledeB blitvit Btrangeiigen töro^'uden, Bamt dsnna
aiimoge en6aBt tillatst att atBatta sina varor IroB
Bka nandlands." Zednare mcd aniedning narat rege-
ringarne emeilan dedritna undsrnan6lingar Iratva ieKe
isdt tili önBkadt reBultat.

Uti ett at _vsjB. VaBa Ilotratt d. 23 1852,
pa dstalining, utliirdadt eirkular iieter det 6ei'före:

,Mcd aniedning at de dinder, Bom 3tvreiBsn i
vorige lagt i vagen lor den I?inBks I_appaimogsn att
iika mcd ds NorBka I_apparne idka ÜBks oeii jagt uti
Varangertjorden, oaktadt rattigiret dertill dlitvit de

I_apparne tiliagd medelBt traktaten om gran3s-
vsrket emeilan KunuugariKene Zvsrige oen I^origs at
den 21 3ept. 1751, iiatva under iuppet ai langre tid
diplomatiBka underiiandlingar egt rum mcd Kg.. 3ven-
-Bka oen NorBka regeringen, men Bom deBamma ieKe
iedt tili önBkadt rsBultat, dar HanB I^ejB6rl. NajeBtat
tunnit godt i törordna:

1) l'lan den 3spt. innevarands ar Bkall rikB-
-granBsn vara Btangd tor de I^orBka I_apparnsB renlijor-
dar Bamt I?inBka I_appmarkenB indvggare jemvai tili-
KannagitvaB, att de etter namnde tid ieKe aro beratti-
gade att bèta Bina renar mom I^orBka omradst, eller
derBtadsB ilika jagt oeii iiBk6.

2) I?ör att i möjligaßta matto törekomma Btri6igii«^-
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-ter, ma, dersßt Nor^Ka I_appmarKenß invanare degagna
rsndete a I?inßkt omrads mom stt atßtand at tem vsrßt
itran rikßgranßen vid ds Btailen, dsr dsnßamma ieKe
ar naturlig, det vili Baga ej utgöreß at iioder, tvdiiga
dojdßtraekningar og civlikt, sadant iikvai ieKe detrak-
taß Baßom drott emot det i torßta punkten omnamnda
tördud, i dandslLe Bamma undßeende mom _^orßka om-
radet vederkare3 de I^inßka I_apparne; doek att BÜKt
degagnan«ie at rsndete mom tremmands land ieKe kar
anß63 Ba, Bom rattigdst."

Da indvggaren6B i I_appmarKsnß gamla ratt att i
vorige ÜBka oei. uppdört Kan det tor dem nod-
vandiga ÜBkst endaßt dedrilvaß medelßt otvsrenßkom-
melßer mcd Norrmannen, oeii Balun6a datva ÜBkaretar-
derns tili vorige, oaktadt iordudet, alit tramgent kort-
gatt, I.KaBOM rendjordarne om oen oiolligen intranga
tran ömß6 Bidor otver den tremmande granen; men da
ogennetsn oen Bvarigdetsrn6 ar itran ar okatß, liatva
manga at l^inska I_appmarKenß indvggare tunnit Big
iöraniedds att al.de.eß ötveriivtta tili I^orrige. Zadant
dar vißssrligen ieKe deiier tornt varit ovaniigt, dar doek
i Bs6nare tid ottare intrailat, vod pa.Btaß att ds Bißta
arei.B mÏBßvaxter ükat utvandringen. Ve3Ba Bvarigdeter
datva föranledt planen att at den I?inßka I_appmarKenß
indvggare dercda mojligdet tili dergning vid IBdatvetß
Kußt mom livßkt omrads oed ar 1854 erdöiio de ook
nadigt tillßtünd att utmsd den Norge narmast delagna
Kußtsn at lßdatvet mom guvernementet
idka tÏBke oed Bkaltangßt. Oel.Ba datva ds omnamnde
3Koitarns törstagit B.g att om Bomrarne tür idkande at
tißks vißta3 vid li,vßka datkußten, tornamligaLt vid
Btoidoa-viksn oed den BaKallade iißkal6-daitön, It,v-

--datßdij poluoztrov. Har önskads man pa omkring 220
velßter3 atztand itran Ht^joKi oed 260 itran I-nare
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dersöa ett aidnant ilßkslags tör I^.n^Ka I.appmarKenß.
i vanare, oed narmars utßtaka de rattsiördallanden^
under dvilka de dsrßtadeß Bkuile fg, idka Bin naring
ven 17 Uaj 1862 demztalldeß dertörs at Kejß. 3sna-
ten att tor Badant andamai at I^inßka I_appar «ckulls
K^tliis/T'it oed under NAii/m'ati e/is»' _???ls^
?«^ upplataß Kußt^traeKan iran elk at ößter ut-
med 3toldoaviKen oed til! omkring 2 vsrßt
oortom B.Btnamnds vik, oed der pa uppmtna Btï.llen
tör d^m inratt»B egna d^Kslagen, Bamt att dem matte
tillataß mom li,V3kt omrade begagna dete oed anvanda
Bkog til dußdedof, aivenßom vid Lorii,' oed 01jed8
(^rekißk-rvßka KvrKa dntva egen uppiag«!platß oed tör
ötrigt tritt dritva dandsl mcd atkomßten at «'in dand-
tering oed intiira tor deraß egst dedoi ertorderliga tor-
nödendeter. Innan dette kölß.ag Kunde löreiaggaß X.e^'-
-Baren, dorde det tör utlatandeß indemtands Kommuni-
esraß mcd minißtsrn tör rikßdomanerne oed Knan^mim-
-Btsrn i Xej?aredömet, oed dist dsraß vttrande, att ems-
dan ds I_apparns redan ar 1854 undlatt nadigt
tillßtand att utmed dsn dst Nor^Ka omradst narma«;t

delagna Kusttsn at lßdatvst mom guver-
nementst idka iisks oed Bkaliangßt, törstunneß ej dindsr
att dsrßtadeß tör deraß rakning inratta t^Kelagen a de
uti 3enatenß demßtallan körsßlagne Btallsn, iikval mcd
undantag at ej mindre ell.B mvnning, Bom en-
ii3t Btrandratt dorde tiildöra indvggarene, an ds platßer,
dvilka degagnadsß at ortenß desoikning oed dvareßt
ilßkela36n iorut at enßkilds naring^idkgrs diitvit inrat-
tade, Bamt under vilkor att I__appar uti de t'll
deraß ü^Kelagen Btötands vattendrag ie/es tillegnade «iq

»'«ii tili t.Bke oed Bkaltang<;t, Bom dorde ia
tritt ai alla utötvag, Baßom oek att I_.apparne under
vi^tsl^en mom lisjßaredümetß omrade vara un-
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v_ierKaßtade der gallands iagar oed tortattningar; dvar-
do3 dem Kunde under ds torßta 12 aren msdgitva».
1) Bkatteratt tör ds tili deras tißkelagen upptagna plat-

-Ber; 2) rattigdst att i dands.B6 vid Loriß' oed (iljsb-.
K^rKa ünnsß nagon at and.a annu ieKe intagen mark,
dsgagna denßamma utan srßattning tili upplagßp.at3 i
man at vsrkligt bedot, oed 3) ti._ate.Bs att vid tardsr
tili oed itran oed under vißtslßsn dsrßtadsß
dsta Bina Krsatnr oed iuderga todsr a narmaßte at en-
-Bkild perron ieKe intagna Btalien, atvenßom anvanda
«Kog tili dukdsdot, snligt loKalmvndigdstsru6B tör rikß-
-domanerns anv.Bning; dvaremot lörßlagst att tritt oed
utom atgitter drilva dandei mcd atkon.Bten at Bin na-
ring oed törße Big mcd bedotiiga t'örnödendetsr anß6ttß
ieKe vara verkßtalldart. — 6snom «ednare underdand-
imgar datva ingen vidars medgitvandsn vunnitß, dvar-
töre Zsnaten tunnit att den I_apparne 3aiunda dsvih'ade
ratt ieKe motßvarar dvad de türiorat genom graußenß
Btangning emot Norigs, da de utan sgst törvallande
derokvatß den at dem törut traktatenligt utötvads ratt
att ÜBka oed jaga mom Norßkt omrads, enar I_apparns
utan egen damn oed damnordning Bamt tili derai, uts-
-Biutande degagnands upplatna ÜBksßta..sn s^ Bkola dsrat
draga nagon vassntlig nvtta. IVlen enar dsmalde mi-
nißtsrisr tunnit nagra v.dßtraktare türmoner ieKe Kunna
dsm dsviljaß, dar Zsnatsn i anßssnds tili ds
I_apparnsß irakade nödßtai. ia delagendst, anßett dst
dorde ds at naumds minißtsrier srd^udna vilkor antagaß,
dvarom undsrdanig dsmßtallan d. 7 Uaj 1866 tili Kej-
3arsn atgatt.

Man ser altsaa heraf, at baade den Nussiste og den
Finlandste Styrelse have fremstillet for sine Understatter
Ophoevelsen af den frisindede Danst-Svenste Gransttrat-
tat af 1751, og Gransens paafolgende Sparring, som
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en Fslge af den Norste Negjerings Anmasstlstr eller
Übillighed imod de Finlandste Fistere, stmt at denne
Synsmaade endnu i 1867 af Hr. G. Nein fastholdessom rigtig. Det bliver da nsdvendigt at underssgc Kla-
gepunkterne. De ere:

1) Inkravningen af en Fistetiende. Om denne Afgift,
som mcd en uhyre Ovcrdrivelse augives til circa en
tredjedei at tanggen, behove vi kun at bemoerke. at
den har varet lig for alle Fistere uden Hensyn til
Nation, og at den anvendes til at staffe dem det
Lagetilsyn og Fattighjoelp, der netop udgjor en af
det Norste Fistestels Fortrin for det Nussiste.

2) Inflroenkninger i Hcmdelsretten existerede visselig i
1839, men da det mcd temlig Sitterhed kan anta-
ges, at der allerede dengang var stsrre Handels-
Frihed i Norge og Sverige end i Finland og Rus-
land, og da del er übestrideligt, at Handelsfriheden
nu efterhaanden hos os er bleven ganste uinstroenket,
kan dette Klagepunkt i intet Fald oprippes i 1867.

3) Sagens Kjoerne er derimod, bvad Guvernoren i
Uleaborg meget nbestemt talder I.apparnes
vrakands tran ÜBkspiatBsrns. Hermed forholder det
sig i Virteligheden saaledes: Saalange der paa den
Finmartste Kyst existerede et for Nusser og Normand
foelies Distrikt, benyttede Nusserne det paa den stmme
Maade, som sm ovrige Ishavskant. Det hele var
en übeboet Ddemark, som til visst Aarstider besog-
tes af langvejs fra kommende Nussiste Fistere. Disse
havde da paa de bekvemmeste Var eller Fistepladser
stakaldte BtanoviBdtBdsr (Lejrpladse), bestaaende af
Gammer, Hytter eller Tommerhust for Folkene, men
ikke Nost for Vaadene, som laa trukne paa Land og
om Vinteren kun bevogtedes af en Karaulkzdt^diK
(Voegter) mcd hans Hunde. Naar Fisterne om Vaaren
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kom hid, toge de da sine Vaade, Bornstab og Hytter
i Besiddelse i den mislige Stand, hvori de kunde

Det var dette System, som den Norste Negjering,
efter at Foellesdistriktet var bleven delt i 1826, ophoevede
for den Kyststroekliings Vedkommende, der var bleven ude-
luttende Norst. Paa det nastfolgende Storthing i 1830
udkom nemlig en Lov om Finmarkens Fisterier, der

vare efter en arktist Vinter.

hjemlede Nusserne den stmme folkeretlige Tilladelse som
andre Udlandinger til at siste i en Mils Afstand

tilstod dem at have Tilhold i «and paa sex navngivne

at grave Agnmak i Fjoeren (Strandbredden) stmt at siste
Agnfist narmere Land end en Mil,

Fiflevar;

fra Land, derhos

men derimod bestemte den Norste Lov:
„det stal fremdeles vare dem (Nusserne) forment at
opfsre Huse eller Hytter paa Kysten, under Straf af
at have dem forbrudte, hvorimod de mcd Invaanerne
have at forene sig om Husrum og om Grund til

Den Ordning, som den Norste Styrelse i 1830
inforte i den Del af det Finmarkste Falles-Distrikt, som
ved Udstiftnings-Traktalen mcd Nusland var bleven un-
derlagt Norges udeluttende Hojhed, var intet andet end
at Landets Veboere stulde have Ejendomsret til Grunden.
Det er detteSystem som gjoelder i alle civilistredeLande. Ved
denne Foranstaltning blev den ene Del af den Norst-Nus-
sifle lagtgrund forvandlet til en beboet Norst Vygd. Som
saadan stulde den inddeles i lorder og Land-Ejendomme.

Fistehjoeller stmt om Betalingen derfor."

Det er nok en vanlig Klage blandt Nusserne, at
Norge ved hm Traktat fik den voerdifuldeste Del, nemlig
de bersmte isfri Havne og Fisterier. Alligevel er Hav-
nenes Isfrihed i Mcdfsr af den Norst-Russiste Granst
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en geografist Mythe. Hvad Ftsterierne angaar trasser
det netop sta, at ingen meget gode Var ere bellggende
i den Norste Del af Falles-Distnktet. De bedste Norste
Fistepladse sindes vestenfor ved Vadsoog Vardo paa den
Kyst, der altid har udeluttende hort under Norge. Nus-
lands mest bessgte Fisterpladst ligge heller itte i Falles-
distriktet, men ostligere paa Fisteroen og den Murman-
ste Kyst.

Hvorfor fiytte Finnerne da ikke heller mcd et over
til det egentlige Nusland? I de Nussiste Groensetrakter
findes jo uhyre Vidder, der have ligesaa rige Naturens
Hjalpekilder, som nogen Del af Norges Kyst og derhos
det Fortrin, at de ere ganste ukolonistrede Ddemarker,
istedetfor at Finnerne hos os maa erobre sig en Plads
mellem en itte ganste ringe fast Befolkning.

Professor Friis har allerede i Morgenbladet 1868
No. 277—303 voesentlig af Nussiste Skrifter fremlagt
Vevistr for, at den Murmanste Kyst, d. e. det lige til
Norge gransende Nussiste Lapland ved Ishavet, har lige-
saa gode Fistevar som vort Finmarken, og ligesaa gode
om ikke bedre Havne. Jeg vil kun tilfsje, at denne min
Nezsefalles Beretning maaste var en splinterny Opda-
gelst i Kristiania, der af Nogle hertes mcd Mistro som
en underlig Tale. Thi i det sydlige Norge har man
plezet at gjentage Mytherne om, at Nuslcmds Isbavs-
Kyst netop er Norges modstt. Det har varet troet som
en geografist Sanhed, at Nussist Lapland kun har stt-
tige Fisterier, og at, dersom det har Havne, maa de om
Vinteren vare isbundne, medens Norges Kyst denmod
nyder alle Fisterigdommens, de gode Havnes og Isfnhe-
dens Fordele. Denne Modsoetning stulde da forklare,
hvorfor den Nussiste Politik maa loegge an paa at er-
hverve sig Befiddelsen af Norges for det store Nige uund-
varlige Granseprovms. Men for alle vort Finmarkens
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tankende Beboere er det velbekjendte Sager, at Ruslands
Strand af Ishavet idetminste er ligesaa bekvem til Fifleri
og Skibsfart som Norges. Allerede paa Vardo og Vadso
bsrte vi dette Forhold fremstille af alle Handelsmand,
mcd hvem vi talede derom. De gave os endog ligesaa fuld-
stoendige Fortegnelser over de Nussiste Fistepladser som
over de Norste, fordi de mcd begge drev de mest udstratte
Forretmnger.

Sanheden er ester Finmarkingernes Udsigende, at de
tvenne Goder, rig Fisteplads og godt Ly mod Havet,
neppe nogetsteds enten paa Norges eller Nuslands Kyst
ere forenede. De rige Torste-Banker ligge sta langt
ude imod Ishavets Kant, at der sjalden kan findes Ly
rmod mere end en halv eller H Del afKompassels Vind-
stregcr. De virkelig trygge Havne findes derimod i det
Inre af Fjordene, hvor der vel er noget Fist, men itte
disse rige Stimer af Torst og Sej, som udgjsre Hav-
kantens Nigdom.

De allerede udarbejdede Forfiag om at anvende mere
end en halv Million Spd. lil Forbedring af Vardes
Havn, hvilke allerede have varet Storthinget forelagte*),
godtgjore paa en altfor fitter Maade, at Norge itte i
Finmarken ejer en eneste Havn, som baade tilfredsstiller
Handelsfartsjernes og Fisterbaadenes Vehov: bekvem Be-
liggenhed, Rumlighed og Lethed til at komme ud og md,
stmt stlvfslgelig Ly for alle Storme.

Den paastaaede Isfrihed paa det Norste Omraade
af Ishavets Kyst og Isbundetheden paa det Nussiste er
ganste ligesaa mythologist. Vort heilige Opvarmnings-
Apparat Golfstrommen kjender intet til Norste og Nus-
sste enten Love eller Granser. Den udbreder sm velgjo^
rende Inflydelse lige upartist overKjattere og Rettroende.

*) Nlttende ord. Storth. Forh. 4de Del No. 48 og 8 D. S
521
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Havet og dets yderste Bugter fryse aldrig hverken paa
det Norste eller Nussiste Laplands Ishavskcmt. Men alle
de inre eller innerste Fjorde fryse baade i Norge og i
Nnsland. Forholdet er vasentligen det stmme.

Endog Golfstrsmmens Nsdvendighed for Torstestng-
sten maa nok regnes for Overtro om Dyreriget. Thi i
det stmme Aar 1867, da vi fardedes i Lapland, laa den
Engelste Commander Chimmo som Opmaaler paa Kysten
af Labrador. Han berelter i I_ondon Oeogr. Boe.
Vol. 38 p. 278. at han der traf 30,000 Torstefistere.
Til Bevis paa, at itte Golf-Strommen havde forvildet
sig hen til disse Fistestimer, stndt han overalt Isbjerge
enten ssydende eller staaende paa Grund.

Den Russtste Havkants Fisterigdom bevists noksom
derved, at der for hvert Aar drager et storre Antal af
Norste Vaade fra vort Finmarken i Dst til det Russiste
Lapland, hvor de i det aabne Hav gjore den rigeste Fiste-
drat. Disse Norste Vsnder lade stg ikke afstroette af, at
Kysten tilhsrer en fremmed Negjering og at de ikke bave
Tilladelse til at lande der; beller itte ved den ede Kysts
ikke inbildte Farer. Natten til den 24de Maj 1863 for-
liste, ifelge Amtmandens Telegram, i et Uvejr ved Zu-
bovskaja Guba paa Fistersen 23 Norste Fartojer mcd
innehavcnde Last af stlt Fist, stmt 50 Fisterbaade, hvor-
ved 50 Mermester omkom.

Dersom nu Finlandingen elster det Nussiste System
og trives i det, hvorfor drager han da itte heller til den
Murmanste Kyst i magtig Foltestrom? Hvilken forkert
Omvej er det itte, dersom han ringeagter disse rige Nus-
siste Var, men derimod soger til de Norste mcd den un-
derfundige Vagtcmke. at han siden vil erhverve disse for
Rusland? Det vilde endog vare lettere at gaa over fra
Fmland nedad Tuloma-Elven lil Kola og den Murman-
ste Kyst end nedad Tana eller Ivalajok til Varanger-
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Fjorden. Ligesaa sittert er det, at Havet er langt mere
optaget af Fistere paa den Norste Kyst end paa den Nus-
siste. Hvad Lejlighed til Kolonisttion angaar, er der
natnrligvis det Forhold som mellem Lidet og slet Intet.
Den Norste Kyst er lidet beboet. Den Nnssiste aldeles
ode og uden stste Inbyggere.

Men det var baade i Finland og i Finmarken en
velbehendt Sag, at knapt en Lutherst Finlanding rodde
Fifle paa Russist Omraade for Hundreder paa Norst, og
at kanste heller ikke mere end en Finlandst Familie havde
bostt sig paa Nussist Omraade for hundrede paa Norst.

Uagtet det vilde vare en i Diplomatikens Aarboger
uhsrt Begivenhed, dersom Nusland i Aniedning af De-
lingen i 1826 af del Nussist-Norste Fallesdistrikt stulde
vare bleven forfordelt, kan det dog strax forstaas at en-
hver Nusser maa tro det. Man behsver kun at erindre
Freden i Fredrikshamn, for at vide at Tsaren ved For-
handlinger mcd sm vestlige Nabo plcjer at erholde Lovens
Part. Under saadanne Forudsatninger maa selvfolgelig
enhver Deling af det Omtvistede blive en Skusselse for
den, som tror at han enten burde beholde det hele, eller
ogsta burde lade Foellesstabet bestaa uoplsst stalange in-
til det forcmledigede en Tvist, der kunde lede til langt
videre gaaende Erhvervelser.

Den som itte vil afgjsre et Netsspsrsmaal efter
Bajonetternes Antal. men vil forudsatte at en lidenStat
kan ogsta have Net, maa ved at granste Landkartet upartist.
komme til den Slntning, at de besynderlige Uregelmasstghe-
der, der i 1826 vedtoges som Granser, alle ere faststtte til
Ruslands Fordel. Vel er det muligt, at Sokysten om-
trent er lige delt mellem de to Stater, naar man lager
Hensyn til Foelles-Distriktcts davarende Udstroekning. Men
det fes let. at det kun var en smal Strimmel ved Havet,
som Norge derved fik. Det inre Land tilstldt uden Deling
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Rusland, og det er dette Inland, der rnneholder de stare
vigtige Furustogcr og de for Lapperne uundvarllge Ren-
lav-Marker. Endvidere darmedes der i den Norste
Granst det mest uregelmasstge Inhak ved Pasv.k Elv
(Patsjok), for at Pasuik-Lapperne og deres Kapel Bons
Gljeb kunde komme til at tilhore Nusland. Denne Paa-
stand og den deraf flydende Erhvervelst er sta betegnende
for den Nytte, Neligionen kan gjsre ved Underhandlinger,
at den Norste Kommissar Spsrcks Forhandiinger mcd
sm Nussiste Kollega Galjamin fortjene at anfores mcd den
forstes Ord:

„Bons Glebs Kloster (eller Kirke) er 12 Alen lang,
7 Alen bred og omtrent 5 Alen hsj mcd et lidet Troe-
taarn, udvendig tilsyneladende forstlden, men Tsmret dog
godt og Kirken vedligeholdt i god og brugbar Stand,
har lagt en Vanstelighed i Vejen at Glansen 'tte er ble-
ven ganste saaledes som man havde snstet den. Imid-
lertid har jeg ikke sparet, men forgjaves, paa Overtalelser
og Tilbud, at Staten mcd Fornsjelst vilde bare Omkost-
ningerne og Ulejligheden mcd denne Kirkes Flytmng.
Men Omstoendighederne mcd Hensyn paa dens Mdc og
at en Helgen stal have bygget den, gjor at itte allene
Kirken men selve Stedet ansts for helligt og som et Kle-
nodi, der er tjenligt og bruges i fiere Henstender. — Den
Mangde Anmodninger, Hr. Galjamin paa sm Rejse til
Distrikterne har havt om at konservere denne Kirke for
Rusland, har vist itte lidet bidraget til at Paastaaelsen
om dens Vesiddelst itte har vareteller vil blive let at
overvinde."

Blandt de moerkelige Overdrivelser om dette bitte
lilleKapel bemarkes, at det kaldes Kloster, og at det siges
at vare bygget af en Helgen (Trifon). De Nussiste Be-
retninger om denne Laplcmds Apostel gaa derimod ud
paa, at han byggede sit Kloster i Petshinga (Pejsen). Men
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ogsaa derfra blev det flyttet til Kola og siden ophavet.
I 1826 havde der ikke paa lange Tider varet et eneste
Kloster i hele Lapland. Ligestalidet som nu bode den-
gang nogen Nus, enten Pope eller Borger, i hele Foel-
lcs-Distnktet.

De Nussist-Norste Granj>Komistrer berctte rigtig-
-Iste Au a

nok i det af dem ' 1825 paa Vadso nndertcg-

ncde Dotument: „ie nomdre deB pereB de familleB
Iforvegienne^, <_jui demeurent danB isB diBtrietB en eom-
munaute, monte a 35 (82 dommeB) st celui deB tamil-
ieB liu<lB6B a 29 (67 dommer)." Men herved menes kun
Lapper, nemlig ved MrvegienB Protestantiste og ved
liu«,BeB Graste Lapper. Al sta bestod Fallesdistrikternes
belc Folkemoengde af omtrent 82 Protestantiste og 67
Groest-Katholste Individer.

Efter Delingens Ivoerksattelse har Fslgen af det
Norste Styrclsessat i omtrent firti Aar fra 1826 til Folke-
tallmgen i 1865, vist sig at vare, at der er dannet i
den os tilfaldne Ddemark et nyt Norst Prastegjald, Syd-
varanger. mcd 1,171 Invaanere, deraf Norste 194, Fin-
ner 339, fastboende Lapper 539, flyttcnde Lapper 68,
Norst Finste 4, Norfl-Lapste 8 og Lapfl-Fmste 19. Der-
hos havde paa dette Distrikts Granser dannet sig Stoe-
derne Varde mcd 830 og Vadse mcd 1.344 Inbyggere
omtrent fra intet, da Varde opfores i 1825 mcd 88 In-
byggere, medens Vadso ikke er sarflilt talt, men forst i
1855 noevnes mcd 234 Invaanere. I Forbinde.se mcd
denne Befolkning er i enhver Aftrog infsrt Bctjening af
Praster, Lager, Dommere og Dvrighed stmt Post- og
Dampfart. Den ny Befolkning er, som det ses, ingen-
lunde udeluttende Norst. Den bar dannet sig selv under
Norste Lovcs Bestyttelse af enhver arbejdsom Mand, som
vilde flytte didhen.



270

At derimod Russtrnes Anpart, uagtet den inbesttter
Ekogcr og Renlav-Marker, der stvnes paa Norst Om-
raade, frcmdeles er übeboet og kun benyttet til Fisterlejre,
burde overbevist enhver om. at det itte er nogen Golf-
strsms-Mythe. der begrunder Skilnaden, men kun den
forstjellige Lovgivning eller de afvigende Samfunds^
Forholde.

Ikke desmindre beviser Hr. G. Rem at det er langt
fra, at det hos Nussiste Statsmand vatter Vifald at
Norge i Finmarken har infert civilistrede Instiftelscr. Man
str altsta, at det itte blot er det talrige socialististe Parti,
som paastaar, at Ejendomsretten er et stort Tyvcri fra
den Laplandste Ustyldighedsstcmd. At gjendrive dets Paa-
stande og Inbildninger vilde vare en kjedelig Trasten af
Langhalm. De som bistlde Russtrnes Samfunds-Ordning
i deres store Menigheder og de uhyre Laudsbyer mcd et
Sameje og en hyppig Omdeling af lorderne mellem alle
Stedets Husfadre, ville ogsta oprigtigen lovprise det i
mange Henseender socialististe BtanoviBdtBde-System som
det bedste. Kun ester denne Synsmaade bliver det fsl-
gerigtigt, at det betragtes som et Tab for Finlandingerne,
at de itte have Fister-Lejre ved Ishavet.

Det intercsstnteste ved Hr. G. Neins Fremstillmg
er dog hans Beretning om de Forsog, som bleve gjorte
paa at staffe Finland Anpart i det lovpriste Btano-
visdtLde-System, der hvor det blomstrer endnu i ufor-
styrret alderdomlig Wrvardighed. Da den Norste Sty-

relse, som Hr. G. Nein antager af „naiv" politist Frygt
afstaffede Fistcrlejrcne i sm Anpart af Varangerfjorden,
begyndte den Finlandste Negjering Underhandlinger mcd
den sta nar forbundne Russiste om at aabnc de Finste
Understatter Adgang til den Nussiste fisterige Kyst, hvor
der endnu var Plads for Fistcr-Lejre i mangdevis. Man
kan af hans Fremstillmg domme om Tstrens Regjenng



271

r det den bifaldt dette Dnste, sttte saadanne Betingelser
ved sm Inrommelse, at den blev unyttig.

er mgen Finlandst Fisterlejr hverken anlagt paa Nussist

Den store Kjendsgjerning er dog, at intil denne Stuud
1870,

stmt at, medens Finlandingerne fiottes som Arbejdere til
eller paa Norst Omraade ved Ishavet,

de Fistevoer, der drives efter det Norste System, sty
de nasten mandgrant dem, hvor det Russiste herster.

Denne unagtelig vigtige Sag inneholder en sta
praktist Retfardiggjsrelst for det ene og Fordsmmelse af
det andet, at selve Begivenheden maatte ansts vidnnder-
lig, dersom dens Aarstger itte nsjere bleve oplyste.

Forsvrigt have de Nnssiste eller Finlandste Vebrejdelser
imod vor Negjering ogsta banet sig Inpas til udenland-
fie Skrifter. I det Tyste Tidsstrift Globus for 1869,
S. 150, fortoeller Dr. Mehwald om Finmarkens Lodde-
Fisterier, at den Norste Negjering har forbudt at salge
Finnerne lord. Dadeien er ugrundet, da en Norst Bor-
ger kan salge lord til hvem han vil. Finnernes hele
Kolonisttion i Finmarken er et levende Bevis paa hvor
ofte den Norste Stat har udvist dem, det er uden Beta-
ling tildelt dem, Tornt og Grund til Hus eller Gaarde.
Til at Mehwald paaberaaber sig Lobergs Vidnesbyrd
herom, giver L.'s Bog om Fisterierne ingen Grund.

Dersom Finmarkens Fremgang i Folkemangde og
Ve.sta.nd var vunden ved at tildele den Norste Befolkning
Forrettigheder, som vare übillige imod Udlandinger eller
Fremmede. kunde den natnrligvis ikke gjalde til Netfar-
diggjorelse eller engang Undstyldning ligeoverfor dem.
Men det lader sig let bevist, at Fremstegcts Aarstger kun
ere den konsekvente Anvendelst af en fornuftig Ttatseko-
nomi og en liberal Handelspolitik. Folgerne have varet

Mangedobling af Fisteriernes Udbytte, og
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Mangedobling af de fremmede ogsta de Finlandste
F stères Antal.

Det er sta langt fra, at Ejendomsrettens Inforelse
paa Finmarkens Landjord har hindret Havets irie Be-
nyttelse af Udlandinger, at de bevisligen nu aarlig i storre
Skarer fiotte sig did for at nyde godt af alle deFordele,
som fslge af at arbejde i et civiliseret Land mcd Handel.
Vare-Oplag, Lager, Praster, Dvrighed, Poster, Telegrafer
og Dampstibe, frcmfor at drive sm Naring i en Drten
mcd dens Savn, Sygdomme og Lovloshed.

Det er derfor, at Finlandingerne kun i ganste ringe
Antal ro Fiste stmmen mcd Nusserne eller i deres Tje-
neste. Vi traf i Kola nogle faa Finlandinger, som stulde
rejse hjem, efterat have fistet paa den Murmanste Kyst.
Sammenligningcn mellem de Vilkaar, som bvdes af begge
disse Nationer, maa altsta vare vel bckjcndt i Finland
og maa stlde ud til de Norstes Fordel. Den Norste
Fisterbaad i Varangerfjorden er vanligcn knn bemandet
mcd 3 Mand. Af dens Udbytte regncs en Tredjepart
for Baade og Vornstab (Fiste-Grcjer). De to Tredje-
parter deles derpaa ligt mellem Hsvcdsmanden og hans
tvenne Rorskarle. Paa en Nussist Fisterbaad maa der
strax tjcues mindre, fordi den itte plejer at fiste mere, uagtet
den er bemandet mcd 5—6 Mand, mellem hvilke Udbyttet
stal deles.

Ifolge de af Prof. Friis i Morgenbladet for 18de
Oktober 1868 efter Nussiste Forstttere givne Oplysnin-
ger, faar hver Norskarl paa den Nussiste Fisterbaad
af det Udbytte. hvortil den hele Fangst udbringes. Der-
som altsta Baaden har fistet i Norge for 450 Spd., star
den Finste Fister paa den 100 Spd. Har den fistet lige-
meget i Nusland, faar han 37^ Spd. Denne Forstjel
er uhyre, men naturligvis maa der vare mange Grader,
da Mandstabets Antal baade i Rusland og Norge er
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übestemt og Fistelytten endnu mere. Saameget synes dog
at vare vist, at enten det kommer af storre Fister-Due-
llghed eller af en mere demokratist Deling, star Fisteren
i Norge stsrre Udbytte end i Rusland.

Hertil komme mange Ulemper ved Btanov.BdtBde-Voe-
stnet, hvoraf her kun er Rum til at udhcrve enkelte.

Af de Russiste Fistere paa den Murmanste Kyst af
Ishavet rejse vel nogle, som ro Sommerftstet, i Baad fra
sit Hjem ved det Hvide Hav omkring den Laplandste
Halve (Turja). De fleste og navnligen de, der deltage i
det vigtigste Fiste om Vaaren, maa rejse Landevejen, fordi
det Hvide Hav endnu itte sta tidlig er farbart. De maa
altsta bave sine Baade og Redfiaber liggende i Stano-
vlshtsberne. At de itte kunne have faret vel om Vinteren
eller vale i god Stand, er rimeligt nok. Men for at
Baadene nogenledes stulle kunne staa Tornen ud, maa de
vare stare og statte. Derfor kunne de itte daglig under
F.stenet troettes paa Land. Heraf fslger atter Aniedning
til Skade og Fordoerv, sta at den Norste Fister betragter
sm Russiste Grannes Nedstaber som Fillegrcjer.

Det er dog vansteligt at fijonne, hvorledes de Rus-
siste Inretninger kunne blive bedre. Vist er det, at Re-
gjeringens alvorlige Omsorg for Fisteriernes Forbedring
vel kan have beriget de nedsttte Kommissjoners Medlem-
mer, og i enkelte Tilfalde have bevirket Dannelsen af
storartede Fister-Kompanier. Men de siste ere innen fsje
Tid oploste mcd Tab, medens Bondernes Fisseri stemde-
les drives ganste som i Forfoedrencs Tid.

Det er sta langt fra, at Finnerne stulde mcd den i
Norge forhvervede Fister-Dnelighcd gaa over til Nusserne,
at .vartom disses bedste Fistere, Karelerne, bolde paa at
forlade dem og vende sig til Norge. De fleste Nussiste
Fistere ere fra den Del af Hvide-Havets Kyst, som
ligger imellem Kandalaks og Floden Vyg, Karelstrand.,,



274

men det er allerede (T. 160) anfort, at endog disse Kc^
reler i den siste Tid have begvndt at vandre Landcvejcn
til Finmarken, for at ro Fiste paa Norste Baade istedet-
for blandt sine rettroende Landsmand. De afstrattes ikke
ved den lange Landrejse til Varangerfjorden, hvor de kon-
kurrere mcd sine Sprogbrodre og religiost Modsatmngcr,
de Russiste Finloendinger. Ogsta disse Kareler modtages
af de Norste som velkomne Arbejdcre. Forandringen
maa utvivlsomt vare et Tab for Nuslands Naringsveje.
I alle Fald bevistr de kraftigste Fisteres Bortdragen deres
Noenngsv.js haablsse Forstld. Hidtil har der varet den
Forstjel mellem Karelernes og Finlandingernes Optraden
i Finmarken, at de forste itte have bostt sig blandt Kjoet-
tere. Men dersom de nu gjorde det, efter at fiere Aars
Sommcrophold havde svattet den religiose Fanatisme?
la, dr vilde rigtignok Finne-Spsrsmaalet antage en ny,
og ganste anden Skittelse. Da havde Norge i Finmar-
ken en Befolkning af anderledes Troende, der ligestalidt
vilde stmmensmelte mcd vort Folk som de i Manchester
eller Uverpool fodte Irfle Katholiker.

De Normand, som nare den i politist Henseende
übegrundede Frygt for de protestantiste Finloendingers
Kolonisttion i Vadsoog Varangerfjorden, bnrde betoenke,
at der vaa Vardo viser sig et endnu mere fremmed og
nsammensmelteligt Element. Thi her bestaar Arbezds-
stotten for en vasentl.g Del af de ssvejs kommende Ka-
reler og Karelste Nnsser, til hvilke jeg horte deres Norste
Emplojere udstede sine Bestlinger paa Nussist. Heller
itte denne Invandring bor modvirtes ved nogen enfoldig
Uvilje eller Übillighed. Den eneste fornuftige Maade,
hvorved den tan blive overfiodig, er, at Finmarken erhol-
der en sta talrig bostt Arbejderstok, ligemeget enten den
taler Lappist, Finsteller Norst, at den formaar at udfere
den Virksomhed som Fisterierne krave. Da forst kunne
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de langvejsfra rejstnde Arbejdere og Haandlcmqere ved
Fistericrnes Tilgodegjorelse blive overfiodige.

Saalange Amerika er Maalet for den Norste Ud-
vandnng, ville Finlandingerne vare ikke en Fare for
Norge, men det eneste Haab om, at Finmarken tan erholde
en Vebyggelse af dygt.ge Folk, som elste Norges Love og
Nanngs-Frihed.

Den NussisK-Norstle Grwnses Stoengning.
Dersom den Norste Lovgivmng i 1830 havde hand

let imod de Finlandste Fisteres stnne Interesscr, vilde de
. den Tvivl sundet paa M.dler til at omgaa et unaturligt
Forbud, saaledes som de Nanngsdnvende saa ofte pleje
at gzore mcd Styrelsens utilborlige Ingreb i deres Sys-
sel. hvad stulde t. Ez. kunne hindre den Norste Ejer
af en Finmarkfl Gaard i at afstaa sm lord til Anlcrg
af en Fisterlejr enten for Russer eller for Finloendinger
eller idetmmste for sine egne Lcmdsmand? Flere Norste
Nordlandinger have ligesaa lang Sejlas fra sit Hjem
til Finmarkens Var som Karelerne did fra det Hvide
Hav. Vlstnok kunde itte en saadan Kontrakt mcd enkelt
Mand bruges til at erhverve en fremmed Stat Suveroe-
uitet over et Stytte af Norge, men den vilde utvwlsomt
knnne forinte et Norst Forbuds ekonomiste Fordarvelighed.

Men det er sta langt fra at en saadan Sclvtoegt
imod Loven har udviklet sig enten blandt Norste eller
Nussiste Understatter, at der tvartom viser sig en Tendens
hos vore egne Norste Vonder til at drive Finmarkssistet paa
samme Vis som Finloendingerne, nemlig ved at lcjge Baade
hos dem, der bo nar Fisterierne eller at tage Tjeneste paa
deres Farkostcr. Helgelandingen sparer Tid og Udrnst-
ning, naar han gaar som Dampstibs-Passagcr til sm
Arbejdsplads og der forsyncs mcd Nedstaber, istedetfor
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at sejle didhen i sm egen Baad mcd sm egen Bernstab.
At lade Baaden ligge i Fmmarken under utilst.attel.g
Forvaring anstr han for det rene Tab.

Angaaende de felgende diplomatlste Folhandlinger
imellem den Nussiste og Svenst-Norste Styrelse instran-
kcr den nysnavnte Russtste Kungjerelst stg til at forklare,
at „de samma ieKe ledt tili önBkadt r?3ultat."

Imidlertid er den stataldte Canrobertste Trattat af
30tc Novbr. 1855 ingen Hemlighed, men tvartom en Del
af Evropas offentlige internationale Net. I dens Iste
Artikel forbinder

„Kongcn af Sveriqe og Norge sig til itte at afstaa
til Nusland eller mcd dette Nige bytte nogen Del af sine
Lande, heller itte at afstaa til Nusland nogen Ret ti.l Vete
eller til Fisteri." Til Vederlag love den Franste og En-
gelste Regjcring, dersom Rusland stemsatter noget stadant
Forstag eller Begjaring, at hjalpe Kongen af Sverige og
Norge „mcd tilstroettelige Stridstrafter t.llands og tll-
vands."

Det stste Tilstgns Yard eller frcmtidige Pliksom-
bed sik en uventet Fortolkning 10 Aar stnere, da Dan-
mark ssgte at gjore gjaldende de ganste lignende Lofter
om Garanti for sit Omraade, som det havde modtaget af
endnu fiere Evropoeiste Negjeringer. I denne Stund er-
strer man endog at vigtigere Traktatcr, afstuttede i An-
ledning af den Krimste Krig, simpelthen opsiges. Maaste
vil det da voesentligcn blive som historist Aktstytte. at den
Canrobertste Overenstomst vil beholde Interesse. Thi
unoegteligen inneholder den fra tre Evropoeiste Etyrelser
en Erklaring om at de antoge, at Rusland fs. 1855
havde forsogt ved Undcrhandlinger eller Tvang at tilvende
sig en Del af det Norste Finmarken.

Dnstet om denne Erhvervelse er let forklarl.gt af
Finmarkens store Fiste-Produktion, af det rettroende Nus-
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lands umaadelige Behov for Fist, og af det Voerd, de
fleste Styrelser satte paa at deres Stat selv stal ftem-
bringe Livets vigtigste Behov.

Men det er netop efter disse Hensyn vanstcligt at
inse eller rettere for Udlandingen uforklarligt, hvorfor da
itte den Nussiste Negjering gik in paa det Finste Se-
nats af Nein omtalte Andragende om at erholde overladt
en Del af Nnssist Lapland. Thi dersom det er nbestri-
deligt: at de oegte Nusser og den Graste Neligions Bekjen-
dere itte have i Aarhundreder vist sig istand til at koloni-
sere sit Lapland, men denmod de Protestantiste Finlandin-
ger mcd adflilligt Held have bebygget Norst Finmarken.
Dersom videre hint Lapland omtrent er ligesaa produktivt
som dette Finmarken, stulde man tro, at det maatte vare
den simpleste Vej for den Nussiste Selvherster til at forege
sine Understatters Nigdom og gjore sit Rige uafhangigt af
udenlandfl Tilfsrsel, at tillade hans Finlandste Under-
statter en fri Benyttelse af dette deres Naboland.

Alligevel stsder den Finste Ansegmng paa en mere
i overvindelig Modstand, end om det gjaldt at overgive
en Del af Niget til Udlandinger. Alligevel var det netop
i disse stmme Aar. at Nusland erholdt de mest Fremtids-
digre Udvidelser i Amurs. Oxus's og lazartes's rige Flod-
dale paa Vejen til China og Indien. Det var til stmme
Tid det maaste ligesaa tydeligt aabenbarede sine storartede
Endemaal ved at afstaa til de Forenede Stater sm hele
Anpart af den ny Verden. Vevaggrunden, at denne Ve-
siddelse itte af Nusser kunde udnyttes, gjaldt ogsta i ful-
deste Maal om dette Stytte Lapland, som Finnerne for-
gjoeves attraaede. De vare istand til at yde et ligesaa
vardifuldt Vederlag som Nankeernes Millioner. Sydligst
i Finland ligger nemlig en meget uregelmasstg Landremse
imellem Viborg og Petersburg. Formedelst dens Narhed
ved R'gets Hovedstad interesserer det meget den Nussiste
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Styrelse at erhverve den fra Finland, og da Folket
der stal vale for en stor Del russificeret, kunde det itte
vare noget natwnalt Tab for Finnerne at give Slip paa
den. Ifolge de sedvanlige Opstatmnger af Landstroeknin-
gers Voerd efter deres Folkemangde, vilde en nnge Dei
af hm sydlige Strimmel vare javngod mcd hele Lapland.
Dets Erhvervelst vilde i mangt et Hungcrsaar for Fin-
land vare sta meget yard som Tnseners Liv.

Et stadant Magestifte stal have varet paa Bane i
Aniedning af en Russist Gevarfabnk, der laa strax nor-
denfor Petersborg, og som tlltrangte et Par Versts Ud-
videlst inad Finlands Omraade. Dog har det ikke ledet til
at Finland intil denne Stund har stat noget af Lapland.
Lapland er fremdelcs en Drkcn og maa blwe det, sta
lange det stal vare fastende Rettroendes Fistegrund Det
foreslaaede Magestifte vilde i et andet Rige, hv.s Invaa
nere alle have stmme Nettigheder og alle anses for det
stmme Fosterlands Bern, betragtes som en let ivarksat
lelig og dagligdags Forandring i Rigs-Indelingen. Ad-
ministrationens Ombytte vilde vare til Alles Fordel. At
saadan Overgang i Nusland ansts som en Umulighed
giver Udlandingen et uventet Inblik i Forholdet imellem
Russer og Finlandinger

Men det burde ogsta vare en la.eng Historie for
Finloendingerne selv. Blandt andetkunde de deraf stjenne,
at Finlands Armod vilde bllve meget stsrre, dersom ogsta
Finmatten blev Nussist. Enhver Suomls Son bsr alt
sta snste, at Norge der kan haandhoeve sit Herrcdsmme,
stalange det bruges frlsindet som et Tilflugtssted for dets
arbejdsomme Finste Granner.

Der ere andre Sporsmaal af ligesaa stor Interesse,
som staa i Forbindelse mcd den Nussiste Etyrelses mod-
sttte Adfoerd imod Finnerne og Nord-Amerikanerne. Er
der givet efter for Uankeernes Foldringer, fordi de ere
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'"ge, og ssmnernes afstagne, fordi de ere fattige og hun-
grende? Eller anser Nusland Uankecrne gunstigere for
sine fremtidige Djemed end dets egne Flnner? I dette
Tilfoelde kan man forllare Forekommenbeden, imod den
stemmede Magt og Ugunsten imod egne Understatter. Men
da vistr det sig ogsta, at Nussefolkets Uvilje imod Finlan-
dlngerne er fuldeiig sta stor som disses imod Nusland.

De endelige Hensigter i dette som i andre Tüfalde,
hvor det gjalder moralste Hensyn, ligge dybere ei d at de
kunne paavises. Hvad man derimod kan godtgjore er, at
den Sparring af vor Landgroense, som Rusland i 1852
paabod i Vredesmod over de Norstes Ueftergivcnhed, er
hlmmelvtdt forstjellig fra hvad det tlagede over. Ogsta
Vlrkningerne ere ganste modsttte. Norge vagrede sig ved
at tilstaa enten Finland eller Nusland nogen Medejen-
domsret over Norges Grund, eller at afstaa nogen Del
deraf. Denmod fik de enkelte Nusser og Finner som
Rejstnde og Noenngsdrwende en sta fn og uhmdret Be-
nyttelstsret, at det er unoegtellgt, at deres Narmgsvej
paa No.st Omraade Aar for Aar siden er forsget.

Hvad Nusland faststtte, som angivelig Gjengjoeldelse
i 1852, var enkelt og nbetinget: at forbyde Norste Nen-
Ejere at bete sine Dyr paa Russist eller F.nlandst Grund,
stavelsom Russiste Ejere paa Norst Omraade. Det kunde
itte engang foregives, at Norge vilde e.hverve sig nogen
Landshsjhed eller Ejendomsret ved en gjensidig Flytning,
som havde bestaaet trattatmassigen i 100 Aar. Heller
itte tillod den Nussiste Anordning de Finlandste Menig-
heder eller enstilte Lapper, som ejede udstratte übenyttede
Nenlavmarker, at udlejge dem ved enstilt Kontrakt til stne
Norste Granner og Stammebrodre. Anordningens übetin-
gede Ordelag har medfort at den siden er bleven ivoe.kstt sta
sdelaggende, at hele Norste Nenhjorder, der ere ant.ufne
paa Nussist Omraade, ere blevne konfisterede. I Fmmar-
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ten tror man, at Lensmandene vist sig sta übenherlige,
fvldi de erholde en Del af de cmholdte og formrtede Dyr.
I Finland sagdes del, at en Del af disse Mulkt-Bclsb
lagdes til et Fond til de Finlandste Lappers Bedste, hvil-
ket nu stulde belsbe sig til 2,000 Rubler.

Fslgen heraf har varet den omvendte af hvad som
er fortlaret om Fisterierne. Istedet for at disses Udbytte
aarlig er tiltaget for baade Normand. Nusser og Finner,
er Renstjotselen aflagen baade i Finland og Norge i et
ganste foruroligende Mon.

Naturligvis har dette Udfald itte varet tilsigiet. Por
estlige Granne inbildte stg selvfolgelig, at da de bedste
Renlnv-Marter ligge i Finland og Nnsland, stulde Kans
Undcrstatters Raring ligesaamegct tiltage som de Norste
Lappers aftog. Dette har itte varet Tilfoeldct, fordi For-
anstaltningen beror paa en statsetonomist Vildstrelse. Uag-
tet dette Mistag er begrundet i det Nussiste Samfunds-
liv, deles det dog af fiere Finste Embedsmand.

At det fastende Nusstfolk maa vare ugunstig stemt
mod Hyrdelivct siger stg selv. Alle lagttagere ere ogsaa
enige i at forklare at Bostaps-Skjstselen forsemmes hos
den egentlige Russiste Bonde, der er stagodtsom udeluk-
kende Agerdyrker. mcd en Kvagbesatning instranket til
det mmst muligc, undtagcn Heste. Det erobrcnde Rus-
land har erhvervct sig sine kolossale Land- og Folkevin-
dinger vasentllgen derved at mangfoldigc mindre Folke-
stammer ere omvendte fra sit gamle Levevis: Jagt og
Kvoeghold. De ere, ved en umaadelig Omvaltning af
alle Forhold, blcvnc til Graste Knstne og derved sinaa-
ningom tillige Agerbrugere og Russisttalende.

I det Russiste Lapland er vidunderligen nok denne
Omstobning paa det noermeste fuldbyrdet. Men da der
stagodtsom ikk? kan rankes Agerbrug, bestaar Forvandlm-
gen iat Infodingen bliver Fister. Vistnok fistede han
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fsr han blev omvcndt. Men som Hedning levcde han
tillige af Jagt og Renstjs.sel, idet han uden Fordom og
diatetist Overtro ned af alle sit fattige Lands Narings-
tilder. Som Groest Kristen og Fister nyder Lappen na-
sten intet andet end Fist og Brod.

Omvendclsens etonomiste Udbytte er altsta en paa-
tagelig Forminstelse af Naringsvejc, der viser sig i den
yderligste Mangel og ynteligste Fattigdom, ja en sjen-
synlig Folteminflning.

„lokale I_appen Btar dade i rsl.giöBt oed Bedligt
danBeends vida ötver Bin droder pa. tjallen. i^jall I_ap-
penB let'nadBBatt ar vida mera vildt oed odvtBadt an
tiBkarenB. Denne tilldringar Btörrs delen at vinteren i
en KansKe allttör 08törd ro dsmma i BÏn Btuga, da dsr-
emot I^jall kappen dar att Kampa mcd Köld, Btorm
oed ovader, Bamt öivsrduivud nodgaB töra ett lit, Bom

mera liknar dM'st.B an menniBkanB." Som Felge af
denne Synsmaade bcretter Castren mcd Tilfredshed. at
Hyrdelivet paa Finlandst Omraade allerede i 1838, fsr
Groense-Spoerringen endnu var paatantt, havde aftaget:
I^ör narvarende ünneB i dela Nnare I_appmarK (og alt-
sta endnu mindre cmdetsteds i Finland) ingen enda verk-
lig _?jail I_.app, d. a. en nomadiBerands I_app, Bom en-
da»t BVBBelBattsr B.g mcd ren-BkötBel, utan I_apparne
aro dar antingsn l"iBkars eller BaKa.lads BKogB-I_appar,
dland dvilka ds B.Btnami.ds om Bommarn BVBBslBatta
«iq mcd n>Kalange oed om vintern mcd renvard. — I
allmandet datva I>apparne uti dela var i?inBka I_app-
mark rsdan tili Btörre delen dunnit iordi ds tva iörBta
Btadierna al vilddst, de datva ötvergilvit tjallen oed
Bkogsn, ellsr msd andra ord: uppdört att vara i^Mll-
oed 3KogB-I_appar. VereB nirrvarande Btadium d«r

M. A. Castren fremstiller det voesentlige af de Rus-
siste Meninger i sm lieBa tili I_appiand, S. 124:
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detseknat mcd ordst I?iBkare. (S. 42). Castren cmer
itte Mlsligheden af sm Synsmaade, uagtet ban bemoerker,
at: ~^u mera I__appsn trader mom granBarne at ti-
»KarenB dsBto 3varars dlir dst iör donom att
BkanKa B.na rsnar den nödiga vardon/ og at fölgelig
„renaine snligt invanarnsB egsn ut3ago aro i BtarKt
attagande." la, hvad der er besynderligere, C. tilstaar
at tillgangsn pa ÜBk ar i mange Lappiste Egne ganBka
odstvdlig, hvoraf atter felger, at han i gystllge Farver
flildrer denne foradlede Fister-Befoltnings Eultnaring
mcd Vrsd af Bark og Halm, eller at gra>i, oed dst ar
ej 6X6.nps.loBt, att man ur jorden3 Bköts nodgatB upp-
glaiva Btörtads Kreaturer oed t'rtara dst dalliorrutt-
nads Köttet." (S. 71). Det er da itte at und.es over,
at de Hnngrende kaldte sit Hjem en iördanne.BenB ort,

bvorfra de tankte at udvaudre til Finmarken, som alle
rede mange havde udfsrt. Ntt djupt eiands mötts 088
i alla nvdvggsn. (S. 64).

Mcd opngt.g Sanhedstjoerlighed foidolger ikke Ca
strsn, bvad der rakt modsiger hans Forestilling, nemlig
at kM-I.appen, som ejer sine Hundreder eller Tustner
af Ren, ej dsdötver taga Bin tiilüvkt tili da.K, Bom

utgor ett vigtigt naringßmsdel tör 68karen. Han al

pa Bitt Batt lik. (S. 124). Men for hnrtigst at kunne
Hnstueliggjsre den velmenende Mennestevens Mistag be-
beve vi blot istedetfor Fjald-Lappen, som arbejder paa
Vjerget og lever af dels golde Ite, at tanke os Grube-
manden, som arbejder i Vjerget og tilgodegjor dets In-
volde. Enhver Fremmed cmstr hans Me for uhyggeligt.
Det er let at bevist, at det er farligt for Liv og Helst,
ja man kan endog uden Overdrivelst paastaa, at t. Ex
mange af de Engelste Kularbejdere snarere hsre til de
balvvilde Folk end Lappen, hvad enlen man tager Hen-syn til den Moengde af dem, som ikke kunne last, eller
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til deres stundom voldsomme Misgjerninger. Derstm nu
nogen, stottct til disse Eanheder, vilde stge, at det var
et Fremstridt at forlade Grubedriften og gaa over til
Fahnk-Irkel, maatte man jo strax kunne invende, at
Bergmanden ndvlnder af Jorden en ny og for Civilist-
Konen uundvoerlig Vare. Navnlig er ingen Fabrikvirk-
somhed mulig, dersom itte Bergbryderen forst staffer Jam
og Stenkul tllveje. Ikke engang det af Moralister mest
lovpnste Agerbrug kan opnaa en hojere Fuldkommenhed
iden Bergsbrugets Hjalp.

Sammeledes er det ogsta i det hojeste Norden mcd
dets fane og fattignc Hjalftekilder. Jo mere enhver af
dem trives, des mere blomstre de andre stmtidigen. Der-
som nogen af dem forlades eller vanstjsttcs, rsgtes itte
de andre bedre, men sygne hen, fordi de have tabt en
vigtig Stottestav. Saalunde er det Norste Finmarkens
udbildede Fiste-Industri voestntlig fremhjulpet ved Samhan-
del og Varebylte mcd Fjald-Lappen, der frembringer i sm
Ddemark, nden nogens Fortrangsel, det ypperligste Tilfiud
af sunde, for Klimatet passende Fsdemidler og Kladnings-
stoffer. Det Russiste Laplands Kyst maa forblive übebod,
fordi ingen Befolkning kan holde ud der som blotte Fi-
stere. Det har vist stg, at BtanoviBdtBds - Systemet er
det ufordelagtigste af alle Former for Fisteriets Drift.
Finlands joevnlige Misvaxter paa Ageren vilde al-
drig blive til hoerjende Hnngersnod, dersom Landet havde
fiere Mldler til Livs - Bergning. Det er ustnsynllgt,
at samtidig Nenhjorden og Korngrsden stulde rammes af
Uaar.

Hm Synsmaade, at Lappen burde forcmdre sm Ren-
stjotstl til Kvagavl mcd Oxer, Heste og Faar, er der-
for et uforstandlgt Fantasten, stridende imod de natur-
lige Forholde. Thi den i dette Norden mest udbredte
Vaxt, Renlaven, er kun en mistig Sultnanng for den
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sydligere Dyr-Besatning. Men hernl kommer, at intet
Land kan udvikles uden Samfoersel og Rejser. I sta-
dant Djemed kan Heften i det yderste Norden aldrig
gjore Fyldest for Nenen. For Hestens Fremkomst udkra-
ves banei Vej. Om man end knndc tanke sig, at Sta-
terne gjennem de vidstrakte Lappiste Ddemarker vilde an-
lagge Kjoreveje, vilde der aldrig findes Folk nok til at
holde dem aabne ved Sneplog og Skufiing. For Renen,
som gaar ovenpaa Sneen, udkroeves itte hvad man andet-
steds kalder Vej-Anlag. Der behsves i det hsjeste kun
Rydning af de uvejsomste Sten-Urer eller Hugning gjen-
nem de tatteste Urstogcr, saaledes som Foe.desmand hist
og her have gjort i Tidernes Lob.

lovrigt er denne Russiste Lare om Hyrdelivets
Barbari ingenlunde i stmme Grad en Trosartikel hos
Finlands Folk. Jeg har truffet Naturkyndige, som erkla-
rede at Renavlen altid vil have en Fremtid blandt Fin-
lands Naringer. Til Bevis herpaa anfsrte de, at den i
de senere Aar var udvidet langere syd imod Uleaborg.
Renkjodet fra disse sydligste Hjorder var fedest, et Bevis
paa at Dyrene trives godt. De Klager, hvorpaa Em-
bedsmandene loegge sta stor Voegt, atßenerne om Vinte-
ren nedsparke og fortare en og anden Hostal for Lapmar-
kens Kolonister, erklaredes af Mand, der havde levet der,
for at angaa rene Übetydeligheder, i loevnfsrelse mcd
Renernes Vardi for Vondens Husholduing.

Hoveo-Spersmaalet om det itte burde tillades uden-
landste Nenejere al hyre de übenyttede Lavmarker paa
Finlandst eller Nusstst Omraade, besvaredes af en stgkyn-
dig Fin mcd at det for begge Parter vilde vare ligesaa
fordelagtigt som naturligt. Forbudet imod en saadan
Udlejgen bevirkede netop de Finlandste Lavmarkers Dde-
laggelse. Thi nu udforte Nybyggerne Lav til Norge.
Men naar Planten opryttes ved Mennestchander, vozer
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den langsommere tll igjen, end naar kun dens Toppe af-
bides af Dyrene.

Den Skade. som tilfsjes et Land ved Afbrydelsen
af en nyttig Handel eller Forbindelse, kan itte bedommes
efter Antallet af de Mermester, som mest ligefrem rammes
deraf. De egentlige Flytlappers eller Nomaders Antal
er visselig yderst ringe. Castren tror, at der ingsn enda
vsrkiig Rensdyr-Hyrde sindes i hele Finland. Ifolge
den Norste Folketalling af 1865 vare alle Finmarkens
Flyt-Lapper mindre end tusen Mermester (kun 988), for-
nemlig i Kautokejno og tildels i Karasjok og Eyd-Va^
ranger Proestegjalde. Dersom det kun gjaldt at forvandle
disse faa Mermesters Naringsvcj, var det jo en Smaa-
sag; den store Verden vilde hsre om deres Udryddclst
l'gesta sorglost som der berettes om visse halvvilde eller
barbariste Stammcrs Uddeen i Australien og Amerika.
Dersom de Lappiste Hyrder visne hen, ikke ved egen
Vrede og Laster, men ved uretfardige og stadelige Love,
imod hvilke vor Stat savncr Magt til at voerne dem,
opstaar deraf knn en Forpllgtelse for Norge til at under-
stette dem som det hele Riges Fattiglemmer, hvis itte
vore Fjoeld-Lavper vare baade villige og stikkede til at
erhverve sig en ny Naring ved Sobruget.

Men heraf fslgcr atter, at den Russtste Groense-
Spoerring til edig Tid vil blive et uvirksomt Middel til
at aftvinge den Norste Styrelse nogen Afstaaelst af Land.
Det Norste Folks Flerhed har sta uendelig liden Inter-esse for Hyrde-Lappernes Vedligcholdelst og desvoerre
endog sta ringe Deitagelse for dem, at dette Hensyn nar-
mest regnes til den ringeagtede Fslelsts-Politik, for hvil-
ken Staten aldrig vil gjore noget Offer, af saadan Vig-
tighed som Afstaaelst af en Kyststrakning.

Medens Fisterierne i Finmarkens Amt ere i stadig Op-
komst, er det altfor unagteligt. at Renholdet er aftagende,
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i 1855 83,554 Nencr,

idet Minkningen er storst l de til den sparrede Russt
Granse stodende Egne:

og i 1866 65,090

en Talling, som ogsta Viser, at Renavl og Flyt-Lappcr
itte hore nodvendigen stmmen. Thi Nasseby havde kun
88 Personer, der henfortes til den nordiste Hyrdestand,

land er G. Neins Vcretning for 1868 meget bestemt:
I_anetB aidre Kanda deiolkning, I^apparne, datva

og Syd-Varanger 68.
Mcd Hensyn til Stoengmngens Virkninger l Fin-

etter dand dl.lvit tilldakatrangde tili ds vttsr«ta nord-
liga traktarne, tiil H.nare oed Ht^oKi, oed dsraB aldBta
nomadiBeiands lelnadBBatt inkKranKt mom allt trangrs
granBer. vet idkaB numsra sndazt i dst at vid pa,sB
350 psrBoner dedodda Utsjoki, oed aiven der ai diott
14—15 I-apptamil^jer, dvilka mcd B.na rendjordar
taga omkring, om Bommarn, oaktadt utkomna tördud,
tili undvikands at mvgg, viktg» a de döga ijailarns
(dsrat dsnamningsn I^jallappar) i Norigs oed vid datB-
KuBten, men om vintern iör detetB i.Kuii atervanda pa
_^inBkt omrade, dsrvid attöljds at I>sorBka sed BvsnBka
I_gppar. liend^orderne, Ba.Bom enda BudBiBtenBmedsi tor
nomadlitvet, uppg6B allt iortiarande vara i attagande.

Man ser heraf, at det er gaat mcd Forbudet som
mcd Faraos Kjer: de magre have opadt hinanden uden
at blive fcdcre. Ifelge Neins Anstnelse beror endog den
Smule Nenstjotsel i Utsjoki og Enare af at Forbudet itte
aldeles overholdes. Ifelge statististe Opgaver, som med-
deltes mig i Uleaborg, stulde bele Nenboldet i disse til
Finmarken granstnde Sogne, Enare og Utsjoki, instranke

1854. 1865.
Ncrsseby . . 15,663 9,252
Syd-Varanger 12,815 4,282
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stg til 8 000 Ttytter, altsta et mindre Tal end Formin-
stelsen i Finmatten. Dette er ogsta ganste naturligt, tbi
medens de Rorste Rener om Vinteren sulte ved at for-
bydes Adgang til Enares vidstrakte Renlav-Marker, van-
tnves de Finlandste om Somren ligestameget ved at for-
menes Adgang til den Norste Sokant.

I de fleste Klimater er de Plante-oedende Dyrs Un-
derhold saaledes bnndet til Vaxtlighedens forstjcllige Loka-
liteter og Omstiftelser efter Aarstiderne, at Hyrdelivet
altid har varet det stmme som Flytning. Ordet Nomade
bruges derfor om begge Dele. Et Forbud imod Flytning
eller Vandnng vil altsta i de fleste Tilfalde vare det
stmme som et Forbud imod Hyrdeliv som udeluttende
Noenngsvej. Men mest gjalder dette om Finmarken paa
Grund af den Modsoetning, som de politiste Granscr
danne til de naturlige Forholde.

De Stats-Grcrnser, som tilsist ere bledne vedtagne
imellem de tre Niger Rusland, Sverige-Finlcmd og Dan-
mart Norge, ere tilblevne ved sta mange Tilfaldigheder
og sta forstjellig-artede Hensyn, at det er nmeligt nok at
fiere Interesser derved ere ganste tilsidesatte. Den politi-
flc Granses Forhold til eller Strid mcd den naturlige
er nemlig voesentligen dette: medens i det svrige Norge
Gransen er bestemt ved det naturligste Forhold, nemlig

eller Vandstillet (Kjslen), er denne De-
lings-Grund i Finmarken ganste forladt. Forst danner
paa en lang Strakning Tana-Elven Gransen, sta at
Dalens vcstre Side er Norst og dens ostre er Finst-Nus-
sist. Dette er for Lappernes Naring übekvemt nok, men
dog taaleligt i Sammenliqning mcd det af allehaande
vllkaarlige Hak og Krumninger bestaaende Raamarke lan-
ger Dst imellem Norge og det egentlige Nusland. Her
imellem Tcma-Vasdraget og lakobs-Elv (Nuss. Vorjsma)
er Grundsoetningen den, at Kysten stal vare Norst, medens
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derimod Inlandet er Russist. Kysten har Fisterier. men
ingen Skog og lidet Renlcw. Inlandet bestaar af Ur-
flog. groende paa et Teppe af Renlav.

Naar to fri og civiliserede Lande have sta modsttte
Naringskilder. gjor det ikke videre Skade at de bave
forstjellig Negjering. Udbyttet af de gjensidige Nsdven-
dighedsvarer etablerer strax den livligste Handel. Begges
Fordel knytter Veboerne af de to Stater stmmen til et
Handelsstmfund. Men anderledcs er Forholdet, naar
Gransen sparres ved Forbud til stmme Tid som der
findes moegtige Natnr-Hindringcr imod en Udvikling af
Naboernes Samkvem. Dette Tilfalde. som gjoelder baade
for Norges og Nuslauds Lappiste Provinser. vil uudblive-
lig forarme begge Landstrakninger i Paasyn af Hjalpe-
kilder. hvoraf ingen har Lov at sse. Den Norste Kyst
bar dog en om end statallig Fister-Vefolkning, hvis Frem-
flridt og Velvoere altid ville hindres ved Mangel paa
Tsmmer til Huse og Baade stmt Broendevcd. I det om-
trent übeboede Nussiste Inland ere itte hundrede Parten
af dets Traer og Lav til Nytte for noget Menneste.

Vistnok er dette Forholde. hvorover hverken den Nor-
ste Stat eller nogen Norst har det ringeste Kontrol. Men
naar de ere sta urimelige og fordoervelige for alle Parter,
som i narvarende Tilfalde, er der en Trang til at for-
klare dem. Det er i vore Dage umuligt at benoegte at
Fornuft og Billighed engang vil komme til sm Ret.




