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Koslaankin siinä on perää, kun sanotaan, että mat-
kustukset kotiseuduilta pois kehittämät ihmistä, ja erittäin-
kin, jos matka on koko kotimaan ulkopuolelle. Toiset nä-
köalat, toiset olosuhteet, tamat ja katsantokannat tekemät
sen, että selmemmästi tulee armaamaan oman olonsa, jo-
pa antamaan armon toisellekin. Ainainen asuminen koti-
piirissään totuttaa silmän siihen, mikä on; sen marjo-
puolia ei näe, sen hymiä puolia ei armosta. Kumman-
kin huomaa paremmin eroitettuna kaikesta, missä ennen
on liikkunut.

On tullut tamaksi, että ne, jotka tahtomat maail-
mata nähdä matkaamat eteläänpäin ihailemaan luonnon,
ihmiskäden ja ihmisneron synnyttämää suuruutta. Tosi
on; sinne on runsaammin herunut luonnon antimia; siellä
on taisteltu ihmiskunnan suuret taistelut „ miekoin, au-
roin, aattehin." Mutta ansaitsemat pohjan perätkin kat-
somista, olot sielläkin oppimista. Amarain, äärettömäin
olojen jylhyys, koko luonnon kolkkous, joka ei huoli ih-
misen uhkauksista panna miljelemun kätensä sen päälle,
— kannattaa sitäkin käydä katsomassa. Kun istuu sekä
aineellisen että henkisen miljelyksen helmassa ja nauttii
saamutetun inhimillisen simistyksen hedelmiä, mukamuudet
mukamuuksien mieressä, se tahtoo synnyttää luonnotto-
mia maatimuksia ja kääntää ihmisen nurin, luonnollisesta
luonnottomaksi. Kuinka hymä ja hyödyllistä on silloin
nähdä ja tamata ihmistä, joka ei tiedä koko maailman
menosta mitäkään, ei muusta, kuin siitä turpeesta, jota
on hänen allaan, ja siitä Luozasta, joka mallitsee kor-
kealla hänen päällään!

Pyydän siis lukijaa seuraamaan kertomustani; se
onkin paljoa huokeampaa, kuin osaa ottaa matkan mai-
moihin,
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Suomesta tun lähtee Jäämeren rannalle kesäkelillä,
on paras ensiksi matkustaa jotain tietä Wienan merelle,
joko eteläisempää Lieksan tai Kuhmon kautta, tahi poh-
joisempaa Kuusamon kautta. Me malitsimm. miimeksi
mainitun. Ennen lähtöä oli pitänyt hankkia Arkangelin
kumernö.riltä lupakirja saada matkustaa hänen läänissään,
joka kirja myös oikeutti waatimaan kyytiä matkalla. Suo-
men kenraalikuwernöörin kirje Kuopion tuomiokapitulille,
että hän Wenäjän wirastojen kautta oli matkamme edis-
tyttämistä puoltanut mirkamiehille Murmannin rannikolla,
oli myös muassamme. Ia kun miimeksi oli Wenäjän
ruplat maihetettuina malmisna taskussa, ci ollut kvin hu-
mus, kun Juhannus-ajan kesäisen ilman kauniilla säällä
jo oltiin noiden 53 peninkulmain takana, jotka eroitta-
mat Kuusamon Kuopiosta. Siihen maantie loppuu. Kuu-
samo on hywin muorista seutua, Viimeisellä taipaleella,
ennenkuin tullaan kirkolle, näkyi jo korkeita muoria ja
mäen kukkuloita (esimerkiksi Syötemaara), joille juhan-
nusaikana aurinko näkyy läpi yön muutamia muorokau-
sia, ja kahden semmoisen kukkulan ylitse menee maantiekin;
ne omat Hemosenharja ja Kallioharju; sinne näkymät
kaikki Kuusamon korkeimmat maarat, yksin Nuorunenkin
Wenäjän rajalla. Maantien mieruksilla käymät porot
laitumella, ja oudon uteliaisuudella katseltiin niitä hiekka-
kuoppia, joissa olimat porot nykyään piehtaroineet. Kum-
minkaan ei sattunut nyt yhtään olemaan näkymissä.

Kirkolta alkaa menematka. Sitä on 6 peninkul-
maa monen järwen yli, joista erinomaisen siemä-saarinen
ja -salminen on Muojärwi. Kun Muosalmen talon ta-
kaiselta mäeltä rupesi katsomaan Muojärmen tyyntä sel-
kää, niin sitä olisi kauankin saattanut tehdä, ellei matkan
teko olisi eteenpäin käskenyt. Tahdottiin näet tyynen yön
aikana soutaa selän toiselle puolelle. Tämä sama seutu,
nyt niin kodikkaalta ja hupaiselta näyttämä sille joka
Samon näköaloihin oli tottunut, oli ihan erilainen, kun
sitä maaran kukkulalta katsoi. Kaikkien näiden jännien
rannoilla on taloja, jotka omat paljoa pulskemmasti ra-
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tennetut tuin ylipäätään Scnvossa. Näihin aitoihin, 2,
3 p. Heinäkuussa, alkoi täällä näkyä siellä, täällä täh-
käpäitä rutussa, ihankuin Kuonon seuduilla 27, 28, 29
p. Toukokuussa. Pihlaja alkoi puhtaista nuppujaau tu-
tiksi. Wälijärwen talon cckkunoihin näkyy juhannusau-
rinto koko yön, sanoimat. Kuoringin järmeltä on 3^/2
peninkulman maataimal suurelle Pääjurwelle Wenäjän
puolella Oulangan suuhun, jolla »välillä ci ole kvin yksi
pieni talo. Tällä mälillä on tuo Suomen korkein »vaara
Nuorunen, ottamatta lukuun lapintuntureita. Kuoringin
talossa tuumcnltiin, lähtisimmekö nousemaan tuon »vaaran
huipulle, ja kun sen olimme päättäneet tehdä, rumettiin
taloon yöksi, ettei moimat kesken loppuisi seuraaman päi-
»vän ponnistuksissa. Aamulla kun lähdettiin liikkeelle,
kantajat muassa, sai kohta koetella, miltä mastama.n
nouseminen tuntuu. Parin neljänneksen perästä poikettiin
polulta lähteäksemme nousemaan Nuoruselle, ja oikaistiin
Kariloukahtllman »vasemman puolitse. Siinä oli sankkaa
metsää ja lemeitä soitakin, maikka maa nousi nousemis-
taan, ynnä lampia ja rämepaik.oja. Kun metsän tihei-
köstä tultiin aamemmalle kohdalle, näkyi aina »vaaran
kalju päälaki, mutta se ci ottanut lähetäks.en; se oli
yhäti yhtä kaukana, yhtä korkealla, kaimaan sinihuntuun
»verhottuna. Noustiin loimaa, noustiin jyrkkää rinnettä,
kuuma aurinko selässä, siteiden paahtamat kimilalliot las-
moin edessä, hikilöyly koma. Jo loppui kuuset, sitte
männyt, »vuorossaan koimut; ja kukkulalla ci ollut muuta
kasmia, kvin eras laji »variksen marjan marsia, ja Muu-
ramen kutkia ihan kukkulallakin. Merkillisellä jyrkkyydellä
oli wedetty rajat eri puulajeille, ja .taampaa katsoen
rannut näyttimät ihmeelliseltä. Korkeimpana huippuna
on timikallion särmä, jota nousee pystyyn yli muun pyö-
reämuotoisen »vuorenpäû. Sinne oli noustama — ja
silloin oli ylempänä muuta maailmaa.

Suuri on eroitus mataluuden ja korkeuden mälillä.
Mataluus on arkipaimmsyyttä, korkeus ylemyyttä. Niin-
tuin Nuorunen »valtamuudessaan kohotaksen yli maise-



6

man, sen kukkulalle ei tuulu kostien kuohu, ei laineiden
loiske, järmet main tuolla alhaalla tuin hiiden hinkalossa
huuhtomat sen juuria; niin Nuorusella seisojakin, hän
tuntee mielensä kohoaman yli arkielämän, tuo turhanpäi-
miiisyys, joka niin usein käärii hänen intonsa pikku kiu-
soihin, se on jäänyt jalkain alle; hän on irti tumallisesta
elostaan, mapaa ja auki korkeille tunteille. Hän katsoo
kauas, niin kauas kuin silmä kantaa, ja yhä etemmiiksi
tekee hänen mielensä heittää silmänsä. Mutta unelmiin
hän ei jouda, halla on todellisuus edessään, tanakka ja-
lansia allaan, joka ei häily. Itsenäiseksi tuntee hän it-
sensä, maltamieheksi, johon ei ylety ihmisten moitokset ja
kiitokset. Nuorunen on yksinään taimaan alla, on näh-
nyt muosituhansien tuulet ja tuiskut, uljasta otsaansa se
pitää yhtä korkealla tuin alussakin, sen korkeus ei kukistu;
ei kesän aurinkoiset yöt, eikä syksyn synkkä pimeys sen
maltaa muuttele; ja sen ikuiset wahtitumppanit, Walta-
maam, limaam, Ukonmaam, Possosiiro, Pilänuorunen,
jotka kohoamat taimaan ranteella, seisomat yhtä yksiwa-
kaisesti ja antamat kunnian hälle.

Näköala Nuoruselle on sangen laaja. Länsipuo-
lella pohjaan- ja eteläänpäin on toinen toisensa »vieressä
kaikki ne järmet, joita myöten Kuusamon kirkolta asti
olimme tulleet, ja erittäinkin Tawajärwi, joka on muo-
ren juurella, tuuheine saarineen miellyttää silmää. I-
dilssäpliin etäämpänä »vuorelta lemittää laajaa pintaansa
Pääjärwi, Wenäjän Karjalan suurimpia jiirmiii, ja siin-
tipii maha »vyöhyke Tuoppajärmen tyyntä selkääkin. Kor-
keita maita on Pääjiirmen ympärillä, ja sen »vuoriset
saaret (erittäinkin tuo keskellä selkää olema Luptshinti,
kenties kolmea »vertaa suurempi kuin meidän kartat näyt-
tämät) koettamat »nyös kohota ylemmä, maan ne jäämät
alhaalle, kun näkee jilrmen luoteispuolella huimaaman
korkean Piiänuorusen jyrkän muoripatsaan ylenemän sen-
puolisten mäkien ylitse. Sen huippu näyttääkin oleman
Nuorusen tasalla, ja eräs mies sanoi sen oleman kor-
keamman tuin Nuorusen, mutta lisäsi, kukapa siellä lie
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käynyt. Karjalan puoli on samanlaista, kuin Suomen,
»näkistä, järivistä, metsäistä. Pohjassa on näköpiirin ra-
jana Paanajärmen muoret; jiirmi itse on syivässä muo-

riseinien malissa, ettei se somi näkymään, mutta takaa
yli maiden näkyy tumman sinisenä paksun leipiikakun muo-
toinen »vuorenpää, joka lienee Pesioima tahikka Waati-
menoiwa, sillä Lapissa kyllä 15 peninkulman päähän nä-
kyy tuommoiset korkeat »vuoren huiput. Luoteisessa sei-soo lähempänä Kuntimaam ja etempiinii Waltaivaarat,
kirkon pohjoispuolella. M Kuusamon jilrmen näkyy ne
»vaarat, joita myöten maantie tulee kirkolle, ja Muojiir-
»ven takaa limaam, jonka harjanteet lounaista suuntaa
kohden nousemat monta »vertaa korkeammalle muita mä-
tiä. Eteliissiipäin näyttää, kvin Ukonmaara lähtisi nou-
semaan ihan Kuoringin jilrmen symiinteestii, ja se on to-
siaankin muhkea niinkuin ukko ainakin. Sen »vasemmalta
puolen taaempana nousemat Possosiiro ja Kiiankuurot.
Luulisi, etta tuonlaista näköalaa tiimisi useinkin ihmiset
ihantelemassa; niin ci ole laita. Ainoastaan kerranko
mai pari sanoi Kuoringin isäntä, joka oli oppaanamme,
käyneensä täällä, maikka oli ikänsä asunut juurella, ja
emäntä tyttiirineen (jotka kaikki olimat naimisissa totona)
ci sanonut tum terran käynee»» »vuorella; kukapa pakotta,
anneli hän, rupeaisi yrittämään semmoiselle soutamalle
matkalle. Mutta jumalanmolijat tietämät panna armon
tälle paikalle; sen näki siitä menäjiin-tarjalan rististä,
jota oli pystytetty kallion ylimmälle Myllylälle. Niitä
ci ole monta enää; risti on rapistunut, lahonnut, eitä
taida kotivaan aitaan kukaan ryhtyä sen kohentamiseen.
Siihen aikaan kun Wenäjän hallitus hiimitti noita luos-
tarintapaisia yhdysnsunnoita, joita nuo muta harhaustoi-
set staromierot olimat perustaneet, pakeni koto joutto heitä
Suomen rajan yli ja asuimat jossain yksinäisessä mo-
tissa. He eimiit käy kenenkään luona, eikä kukaan hei-
dän luonansa. Korkeimpaii. »vuorten huiput omat heidän
enimmiisti rakastetut molimispaikat. Kuusamossa on näitä
pari enää jälellä, yksi Hannilan talon lähellä, toinen
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Tamaniemellä. He elämät rukouksissa ja saamat melkoi-
sia rahasummia Pietarista ja muusta Wenäjiistä »niitä,
joiden edestä rukoilemat ja joilla luultamasti ei ole ai-

kaa itse sitä tehdä; palkkaamat sentähden miehen sijaansa,
jottei possakanteko jäisi rästiksi.

Nuorusella käy »vinha tuuli, kylmä kuin taimen
wihuri. Waitka oli lämmin päimii, piti ottaa päällys-
takkia päälleen taretakseen olla jonkun hetken kerrallaan
kalliolla ja sitte piti kyyristyä kallion taa, johon aurinko
helteiisti paistoi. Kukkulalta lähtee mankka polku alas-
päin. Outo luulisi siitä, että täällä käy mäkeä, kuin
Aamasaksalla. Mutta se onkin porojen polku, jonka omat
tehneet, kun räkän- (itikan-) aikana nousemat tuulen hen-
keen saadakseen lemahtaa rauhassa. Semmoista »viisautta
käyttämät porot suurella hyödyllä kaikkialla pohjoismaissa,
jossa syöpäläisten paljous on mahdoton. Lemättyänsä
liihtewät he peräkanaa ja hymällil mielin alas.

Hymiillä mielin rupesimme mekin laskeumaan pois,
ja semmoisten hetkien perästä kuiskaa lähtijä kormuansa:
„jos ikämystyt, ystämäni, oloihisi, niin mene korkealle
»vuorelle. " Wielä kerran Nuorusen koillisnurkalta heitet-
tyämme silmäyksen etehemme, jossa näkyi Kimakan mäen
kinkama ja samu nouseman Siikajilrmen koimikkomnnalta,
rumettiin painamaan alas, ja se ei toki ollut niin mai-
keata kuin nousu. Siikajilrmen talo möklineen on ainoa
ihmisasunto tällä taipaleella; sinne laskeuttiin myötämä-
keii. Tämä puoli Nuorusta on erinomaisen hyötyisiitii
koimumetsäii, kun kerran tulee metsärajan alle. Päästiin
taloon. Wiemanwamisuus on »vanhastaan hymä amu
Suomessa, jos missä kormen kainalossa »vähäkään mökin
hökkeliä on; ja lehmänantiahan näin kesilisaikana on jo-
kapaikassa. Metsiltaimal Pääjärmelle on maihetellen koi-
wu- ja petäjä-metsää, suurta itimanhaa sydänmaata, san-
gen Harmassa kohden raadettu huuhdaksi. Oli erinomaista
nähdä kuuksikkaita pesäseutujenja ympärillä; ne eimät ol-
leet leivottomia, niinkuin Samossa meno- ja tulomatkal-
laan, »vaan istuimat aiman lemollisina yksi siellä, toinen
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täällä puiden latmoissa ja sykertelimät somtieliätil miser-
rystänsä. Kun päästiin Kimotan kohdalle, näytti se kor-
kealta muorelta; niin loukeroista ja röykkelikköii oli se,
kuin olisi tomlliryhmun nostanut ylös taimaalle. Siinä
on karhuin pesäpaikat, joissa he saamat nukkua talviun-
tansa rauhassa, ja noustuaan lyödä kesäistä leikkiänsä;
eiwät halajalaan ihmisasunnoille, samaten kuin ihmiset-
kään eitvät ikiimöi heidän asunnoillensa. Karhu on näet
metsän isäntä, tenhon »voimainen, joka ei pelkää ihmis-
lasten, ei taikoja, eikä tuuria; kuka sen kanssa tohtisi
»väitöksiin rumeta.

Valtakuntain raja e» tee eroitusta; maat, metsät
samanlaista, suomalaista, jota ei ole aikain »vaiheet »voi-
neet muuttaa; mutta kansan oivat ne malitettamasti muut-
taneet »uin »vieraaksi toinen toiselleen, että mcli ei kättä
anna »veljelle, ei sisar sisarelleen. Kun Oulangan lemeää
jokea myöten, joka kuulun Paanajiirmen medet laskee
Piiäjäriveen, tulee

Oulangansuun
kyläû, niin se tekee suomalaisen uiman alakuloiseksi. Hän
kysyy: miksi? ja »vastaus jääköön kysyjän omaan kätköönsä
salaisuutena. Jos raja on sota-raja, se on eri asia; mutta

kun se muuttuu kylän rajaksi, niin miksi on parin sylen le-
mpinen aukko niin korkea muuri, ettei simistyksen aurinko
jaksa paistaa yli! Kylä näyttää niin surkealta, että luu-
lee muuttuneensa muutamia »vuosisatoja taa'päin ajassa,
jopa armelee näkemänsä jonkun l.miiyspaitan, johon tuo-
na suurena muuttoaikana Altain jylhiltä muoriseuduilta
Euroopaan suomalainen tansanmaellus yritti uutisasutus-
ta tekemään, mutta jätti huoneet rapistumaan, jätteet
haisemaan haastain syöjille hymiitsi. Käydään sisään,
noustaan etuliiteristii »vinoja portaita myöten yläkertaan,
ensin etehiseen; siinä on tukehduttama katku, löyhkä, joka
panisi kärsäeläimenkin sieramet tukkoon; lattialautojen alla
on suuret sammiot täysinä yhdeksi myöhkäksi »nuränneitä
talantottuja käymässä, kiehumassa kesähelteen tuumassa
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ilmassa. Kiireellä tupaan, tarjotaan tiitta, toiset eimiit
titahda, katsoa mirnottamat main, kun meillä täsi ojossa,
koura auki. „Saako taipaleella »väsynyt matkamies tsa-
jua talosta?" „No toti, meillä ei ole lehtiä, maan men-
nään naapurista noutamaan, pannaan samowaam liehu-
maan." Tämä hymäntahtoisuus opettaa meille, että ty-
lyys on lautana talosta ja oppaamme neumoo meitä myös,
että staromiero ei anna kättä kellekään eriuskolaiselle. Ta-
losta sai, mitä main talossa oli; se main heille saattoi
hämmennyksen, kun me panimme pyytämällä; olisi pitä-
nyt main käskeä, »Venäläisten mirkamiesten tapaan; siltä
kait näytti. Eri tamat, eri usko, wiemanwamisuus yh-
teinen. Kaikki, jotka tulimat „ruotsin pappia" katsomaan,
ristimät ensin itseään omen suussa ja tulimat sitte lä-
hemmä hyivää päimää loimottamaan. Tuli naapurin
noin 14 »vuotias tyttökin. Ensin hänkin risti itsensä
jumalankumaau päin ja meni sitte penkillä istumia »vai-
moihmisiä termehtimäiin, hyppäsi kaulaan ja likisti ensin
yhtä- poskeaan ja sitte toista toisen postia mastaan, pai-
noi päätään wielä toisen tasmoja mastaan ja metuytyi
sitte wilhii taa'päin, teki symän niiauksen, ja termehdys
oli täysin suoritettu; sitte miemita tarkastamaan. Kun
samowaam jo höyrysi pöydän päässä, ryhdyttiin juomaan;
sokeri suuhun ja tsajmvetta päälle; muuta tosin ei, mut-
ta sen tietää matkamies hymätsi. Kolme tortiaa stata-
naa mieheen, ja sitte pihalle raitista ilmaa hengittämään.
Sytytettiin paperossi, »vedeltiin samuja, katseltiin Karja-
lan huonerakennuksia ja noita pikkuisia pellon tilkkuja,
joissa tiheä ohmn oras kasivoi, »»iin tulee wenäjän pap-
pi pitkässä kauhtanassaan, oikasee suoraa minuun ja sa-
noo: „oletto sie suomen pappi?" Minä jäin miihii iil-
listelemäiin tuosta yhtäkkisestä ystiimyydestii, enkä heti
hoksannutkaan mistä ajasta olimme lähemmin tuttamat;
mutta kun näin mirkameljen pienet silmät niin »veljelli-
sesti tuijottaman harmaiden tulmatarmain takaa, työnnän
»»»mäkin oikeata kättäni »vastaan: „olen, mitenkäs sie, py-
hä »veli, jaksat." „Mits'ei pappi tule papin luo." ~No,
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niiytiittö sie meille kirkkosi." „lees!" Astuttiin papin
weneesen ja soudettiin yli. Joen rannalla oli pappila.
Se oli samaan tapaan rakennettu, kuin muut talot, »vä-
hää suurempi, hirret tiiysipyöreinä seinissä. Siihen wei
meidät pappi ensin. Muuta mäkeä ei hänellä ollut, tuin
aikaihminen tyttärensä. Rupesimme kyselemään, kuinka
suuri »väkiluku oli seurakunnassa. Se ei ollut tiedossa.
Minkälaista rähmästä omat nämä? Se ei ollut tiedossa.
Minkälaisia kirjoja lukemat papit näin yksinäisissä pai-
koissa? „Aa, kirjat omat sakastissa." Ei, maan itsensä
tähden. Se ei ollut tiedossa. Mutta se oli tiedossa,
kuinka monta ruplaa ja kopeikkaa tämä kirkko oli maksa-
nut, kuinka paljo kellot, messukasukat, jumalanäidit, Pie-
tarit, Paamalit. Lähdettiin sitä kaikkea katsomaa,». Ty-
tär saa käskyn sillä aikaa panna samowaam kiehumaan.
Kirkko oli aiman uusi, pyöreistä hirsistä. Kun tultiin
kynnyksen yli, rumettiin suoman astumaa»» lattiata pitkin
katsomaan sitä kullan kiiltoa ja hopean hohtoa, mikä pe-
räseinältä säteili mastaan. Mutta pappi jäi omen suulle
ristimään itseänsä, ja mekin (huomattuamme erehdytsemme)
kaikessa hiljaisuudessa medimme sääremme takaisin, ase-
tuimme kulumallekin puolelle ja siinä seistiin miemina
miehinä siihen, että tämä pappi ei ristimättömin silmin
katsele kirkon pyhyyksiä. Paljo oli todellakin kalleuksia.
Aito kullasta kalkit ja lautaset, pöydät ja kaapit täynnä
kullalla kudotuita kirkonmenon »vaatekappaleita. Tämän
oli lahjoittanut kreimi Moskomasta, tuon ruhtinas Pie-
tarista, mitä pajari minkin parselin. Pappi kiittää ja
»valittaa: kaikki niin kallista, kaikki niin koreeta, eitä käy
kansa kirkossa, ei ollenkaan. Starowierot eimiit käytä
»valtion pappia muulloin kuin pakkotiloissa. Mutta —

papin tsaju! Tyhjennettiin 2 takanaa papissalin; ja sil-
loin tiesi olemansa tsajun juonnin maassa. Pois teki
»nieli ja — nukkumaan.

Aamulla tahdottiin ruokaa, tun ei oltu iltasellakaan
saatu; tultiin näet liian myöhään kortteeriin. Sitä ru-
mettiin heti puuhaamaan. Halkoja kannettiin tupaan,
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uuni pantiin lämmitä, ja taikinaa rumettiin tekemään.
Tämä tosin ei ollut sille mieleen, jolla oli kiire matkalle,
mutta Piiäjärmen selälle ei ole nälkäisenä lähteminen.
Oulangan naiset osaamat tehdä hymäii kalakukkoa. Se
oli mieliruokaa näin kesäisailana. Iclrmimatka oli jou-
tuisaa, soutajat »lperat. Siemällä säällä näki selwään
ympäristöt. Wasemmalla kädellä oli korkean korkea Piiii-
nuorunen harja»»teineen alinomaisena seuraajanamme ja
oikealla harmasaarinen selkä. Mattamme keskimälillä pis-
tää pohjoisrannalta pitkä ja jyrtta hiekkaniemi, jonka
päästä saa selman kumauksen seudun omituisuuksista.

Niskan
kylän rannalle näkyy »vielä 2 peninkulman päähän Ou-
langansuun kirkko ja sen »valkealta paistamat s.inät.
Niskassa on ainoastaan 9 taloa, 28 lehmää, 9 hemos-
ta. Sillä aikaa kun uusia soutajia hankitaan täymme kal-
mistoa rannalla katsomaan. Korkea, tuuhea toimiiko kas-
waa hajonneen kimiaidan sisällä. Kaimetun haudan koh-
ta on luotu korkeammaksi ja tehty ruumiin arkun muo-
toon, itäpuolisessa päässä Karjalan risti. Kaikki näytti
rapistuneelta. Tästä lähtee meitä miemään talon man-
hus, pitkä, suora »vartaloltaan, kuin Karjalaiset ainakin,
ja erään toisen talon isäntä. Ensin laskettiin lemeiiii we-
siritasta Piiäkoskea alas ja sitte Kuutijok.a myötä-mir-
taa. Kun oli lämmin, otti ukko talmilakkinsa päästään
ja laski miereensä tuhdolle. Ikänsä 70, 80 muotta oli-
mat tehneet hänen pitkät hiuksensa harmahtamiksi. „Mik-
sikä sulla on päälaki keritty?" Wanhus ei ole kuulemi-
nansakaan. Sitte saatiin tietää, että ukko oli kauan ol-
lut jumalanmolijana poissa kotikylästään. Nyt oli hiin
palannut jälleen omaistensa luo. Näissä seuduin on
tuommoinen elämänmuutos jokseenkin tamallinen. Tuo
keritty ympyrä oli marjeluskeino, ettei mähkä (synti) niin
he.vin tarttuisi. Sen näimme monen muuu »vanhuksen
päässä perästiipiiin. Ukko sanoi näillä seuduin oleman
2 henkeä, jotka osaamat lukea kirjasta, ja praasnitaii
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aamuna lukemat he selmalla äänellä kokoontuneiden tuul^
len, tietysti slamoonilaisesta tirsasta. Wanhemmat mie-
het, jotka osaamat maha menäjätä, ymmärtämät jotain,
nuoremmat ja »vaimonpuolet eimät mitään; joku kuuluu
osaaman lyhyesti sanoa Karjalan kielelläkin, mitä kirjasta
luki. — Joki on lemeii ja rannat omat jyrkät, mutta ei
juuri kallioiset, kasmamat hyötyisää lehti- ja mänty-met-
sää; siellä täällä näkyy huuhdan paikkoja.

Kuntijärmen
tylii, joka on muutamia »venäjän »virstoja eteläpuolella
samannimistä jiirmeii, ei ole juuri pieni kylä. Siinä on
15 taloa, 36 lehmää, 9 h.wosta; peltoihin ei ollut ol-
lenkaan kylmetty ruista, mutta huuhdissa kuului maha
oleman. Noustiiu taloon, joka oli niinkuin kaikki muut-
kin oikealla rannalla. Isäntä oli erinomaisen mirkku, tir-
tassilmäinen, nuori mies, puhe ja täytös kuin Wiipurin
miehillä; renki niinikään. Kun nälkä käski taloon, pyy-
dettiin ruokaa, ja heti olimat isannät, emännät malmiit
laittamaan. Mutta tassapa yhdyttiin tinkapaikkaan. Nie-
millä ci ollut kuppia muassa, talossa ci mieronkuppia;
ja näin sisämaassa ornat starowierot wielä tarkempia ma-
mmaan, ettei toisin-uskomainen saa heidän ruoka-astiois-
taan syödä. „No, hymä emäntä, »nyö meille rome ikui-
seksi omaisuudeksi." Emäntä hyppäsi uunin pankolle,
sieppaa tuohisen uunilta ja tarjoaa muille. „Pesepä wielä
tama." Suurella kernaudella kiidättää emäntä tuohista
nurkkaan »vesiastian luo, hyrstyttäii pari, kolme kertaa
huuhtomameden ympäri tuohisen laitoja ja tuo sen ta-
kaisin. Puukko tupesta esille; kyllä sillä liiat lisät läh-
tewilt laidoista. Siihen sitte ensin maito, monta kupil-
lista perätkää, senpemstii kalakeitto ja järjestyksessä juo-
mamesi, ja kun wielä saatiin metson tähkä, loma ja ho-
mehtunut tosin, sille laudalle, joka penkin ja lamitsan
malille laskettiin ruokapöydäksi, niin jaksoi taas lähteä
matkalle. Kun tuolla suuressa Samon pääkaupungissa,
Kuopiossa, alkaa komin halu tehdä rumeta tirkistelemään,
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onko talrikti lu»niwaltea, onko tveitsi ja tahiveli kirkas,
onko lasi läpi katsottaessa täplättä, niin jo pitäisi lähteä
tänne; täällä oppii paremmille tamoille.

Tästä kulkee tie Koutajärmelle myös Soukelojiir-
»uen kautta, mutta »ne läksimme suorempaa tietä Kuukas-
järmen kautta. Tässä loppui meiltä kaikki apu kartoista;
sekä Suomen kenmalikartta että Inbergin kartta on määrä.
Kuukasjilrwi ei laske Kuntijärmeen, maan koillispuoleis-
ten jilrwien kautta Koutajiirmeen. Kuntijilrmen kylästä

Kuukasjiirwen
kylään eli Platonaan, joka on järmen etelärannalla enem-
min länsipuolella on 20 wirstaa, ja jilrwien »viilillä on
4 wirstan lewyinen, korkea maataimal, jylhää korpimet-
sää. Tullessamme aamupuoleen yötä Platonaan oli kum-
mastuttawaa nähdä, kuinta 'arkan huolen Karjalan mai-
monpuolet pitämät päähineestään eli pllätruunustaau,
jolle omat panneet menäläisen nimen „perwästä." Maa-
tessaan lattialla tulvassa (heidän ainoa lämmin suojansa)
oli permäskä löyhdytetty päästä ja oli aiman päälaen
wieressä tyynyllä. Kun suurella maimalla ja ryskeellä
saatiin talon mäki hereille, oli »vaimonpuolten ensimiiinen
homma unen horroksissa humuilla muoteellaan, missä per-
mäskä oli, ettei kukaan ennättäisi nähdä heidän tuheuta
tukkaansa ilman perwiiskätil. Muutamilla oli permäskä
korkea ja moniwärinen, kullan kiiltiiwii ja punainen. Ia
kun wielä paniwat punaisen tahi keltaisen huiwin sen
päälle ympiiri päätä ja sitoimat niskaan kiinni, niin se
näytti eriskummaiselta; ja kyllä he nilyttiwiit semmoisella
päiitörötyksellä auringon paisteessa soutaessaan tarkeneman.
Aamulla saatiin taas kauan odottaa uunin lämpiämistä,
kalakukon paistumista ja keiton kiehumista, ettei ennätetty
sinä päiwiinil etemmä kuin Mossaan 3 peninkulmaa. Lei-
pää tehtiin ja paistettiin niinkuin ainakin, »vaikka oli we-
näjän luhannuspäimä. Emäntä-mäen ruokaa laittaissa,
oli isäntä nurkassa oleman kuman edessä ristimässä it-
seään, ja kun oli joitakuita 10 kertoja saanut täyteen,
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siirsi hän uinu l helmen »vasemmassa kädessään olemassa
helminaubassa alas, posmattaessaan »venäläisiä sanoja,
ja katseli pitkät hetket ja tarkasti palaman rukouksen teon
alla meitä ja meidän liikkeitämme. Platona on toinen
kylä tämän jilrmen rannalla ja siinä on 2 taloa, 4 leh-
mää ja huuhdassa oli 2 puutaa ruista kylwössii. Kuu-
tllsjärmi on lännestä itäänpäin juoksema, 25, 30 »virs-
tan pitkä, melkeen joka paikasta yhtä soikea. Ainoastaan
etelä-rannalta pistää kaakkoon päin lemeänlainen lahti,
jonka itäpuolella on korkea ja jyrkkä niemi; sen nimi on
Hirwiiiniemi. Sen eteläpuolella lahden rannalla on Hir-
wiiinicmen kylä, jossa sanottiin olewan 8 »varakasta ta-
loa; nämä 2 kylää omat jilrmen rannalla.

Kun olimme ennen kuulleet että Karjalan tytöt
osaamat soreasti laulaa, tehoilimme järmellä uiitii 2 tyt-
töä, jotta toisen talon isännän kanssa olimat lähteneet
meitä kyytiin, »virittämään joku laulu matkan ratoksi;
wähän ujostelemisen perästä ruvesimatkin ja terran alkuun
päästyänsä solui lauluja enemmänkin edestä. Suuri osa
oli nähtämästi meniiläistä syntyperää, maan muutamat
soimat kait minun karmissani perisuomalaisilta ja samassa
miellyttämiltä ; ne olimat mollissa. Tytöt lauloimat,
niinkuin tytär laulaa, jolla on paha äitipuoli.

Kuukasjärmen rannoilla kuuluu oleman Lapinhau-
toja, maahan laimettuja, seinät limestä, maan katto on
luultamasti ollut puusta. Erilaiset näistä omat ne hau-
dat, joilla ennen on poroja pyydetty; ne omat pitkiä,
aina 5 syltä, ja 3 lemeitä. liirmen päästä laskee ly-
hyt koski Solajilrmeen; (10 mirstaa pitkä) mene »vedet-
tiin kannaksen yli. Kun katseli ympärilleen luontoa ja
sen erityisiä kappaleita, niin näytti siltä, kuin ne olisi-
wat siinä asussa, jossa ne luojan kädestä lähtiwiit; niin
erämaan tapaista on tämä matka. Wielä kerran mene
taimallettiin ja niin oltiin Mossan- eli Nuoto-järmellä,
joka myös lemitäksen samaan suuntaan, ja on yhden ko-
koinen kuin Kuukasjilrmi, noin 1 eli I^/2 peninkulman
lemeä. Kulettiin suoraan yli keskijärwen pohjoisrannalle,
jossa on
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Mossan
pogosta (kylä,) ainoa koko suuren järmen hedelmällisillä
rannoilla. Ihdessii talossa on 2, toisessa 4, kolman-
nessa 1 ja neljännessä 1 lehmä; Aleensa on 34 henkeä,
3 hemosta, 34 lammasta, 84 poroa. Ihden nelikon
olimat kylmäneet ruista huuhtaan. Kotipeltoihin ei ol-
lut kylmetty ruista, kuin maha ohraa main. Talossa,
johon yöksi mentiin, eli wielä iso-isä ja mummu; sanoi-
mat olemansa yli 100 wuoden ja näyttiwät wielä toi-
men »vanhuksilta. Ei kummakaan: tupakkia ei kuulumis-
sa, »viinaa ei mailla, mantereilla. Staromierot ei kum-
paakaan siedä; ja me medimme Harmat samumme aina
pihalla; jota kohteliaisuutta Karjalaiset suuresti ihmetteli-
miit. Kaukana suuren maailman pahennuksista kun ih-
minen luonnon yksinkertaisuudessa elää, niin hän elää
kauan. Kun mäki asettui ja mekin panimme maata, me-
ni mummu uunin taa koukeroonsa, ja minä kuulin hänen
mainitseman Napahtajan nimeä. Ei mummulla ollut
mitään Jumalan sanan kirjaa, ei kirkkoa, ei pappia —

ja kuitenkin saattoi hän olla paljoa lähempänä Jumalan
»valtakuntaa, kvin »valistuneessa Suomessa monen monta,
joilla on joka hyllyllä Raamattu, joka sunnuntai Juma-
lan palwelus ja papin neuwot saatawana milloin tahansa.

Kylästä kun kuletaan itään ja koilliseen päin tul-
laan pienen Tyllin-joen kautta Lapinjärmelle ja siitä on
mene taimallettama jyrkkää ja kimistä mäkeä alas Paas-
majärmelle, josta jokea myöten tullaan Koutajilrmelle,
jonne Mossasta sanottiin oleman 25 »virstaa. Koko tä-
mä matka on erinomaisen synkeäm.tsäistä. Mossasta al-
kaa maat Koutaan päin madaltua; maamt ja kukkulat
loppumat; mutta wielä kohoaa ivaam idässä päin, li-
wakka, ja wähil etelämpänä Irenien waam Mossan jiir-
»ven eteläpuolella, jotka kumpikin Mossasta lähtijälle o-
wat wiimeiset hymästi-jättäjät noilta korkeilta alppiseu-
duilta Kuusamon kirkolta Mossaan asti.

Irenien maarasta on kansan suussa seuraama sa-
tu. Noin 100 muotia sitie tuli sen luo asumaan pa-
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ennut sotmnies, ja löysi »vuoresta kultaa, ja eli hymäs-
ti; mutta kun rumettiiu etsimään hänen kulta-kaimoksian-sa, ja aina Pietarista asti tuli herrat muorelle, peitti
hän kaimoksensa; eikä ole sen komemmin niitä löydetty.
Niin, niin; »vuoressa on kultaa; Mossalaiset tarmitseivat
kultaa (sen moi syrjäinenkin todistaa); mutta kunnes saa-
daan tietää, »niten kultaa saisi irti, täytyy mossalaisten
elää kurjan köyhän lailla. „Elii odota, mossalainen, kul-
taa Irenien »vuoren haltialta, maan ota pois kulta noista
niityistä, metsistä ja maista;" mutta Mossalainen ei
tätä puhetta ymmärrä. Wanha ukko sanoi olemansa
toista rotua, kuin Karjalaiset ja Suomalaiset: hänen u-
kon »iloista oli joku tullut Moskowasta lanne, mutta
pahaksi onneksi oli kieli muuttunut. Hillitse surusi ukko!
jos näillä mailla olisi semmoista kapinetta, jota kutsu-
taan „peiliksi", ja sinä kurkistaisit siihen, niin sanoisi ku-
iva tuolta kummasta maailmasta lasin toiselta puolen,
eltet sinä „sinil ilmoisna ikänä, kuuna kullan ivalkeana"
ole isäin isiesi kupeesta meniiläisenii lähtenyt. Mutta
siinä moi kyllä olla totta, kun esi-isäsi kertoimat, että
heidän tänne tullessaan asui täällä Lappalaisia, joiden
kalissa oltiin hymässä somussa, mutta kun suomalaiset
sotannehet retkiään rupesimat jatkamaan aina tänne asti,
niin he pllkennvat ja rupesimat »vaeltamaan ylös poh-
jaan päin. Nämä sota-retkct omat luultamasti samoja,
joista Oulangcmsuussa kerrottiin; siellä on käyty peit-
tosotaa (piilo-eli hyökkäys-sotaa), jossa oli kowasti otel-
tu, ja nykyään on mielii löydetty wanha miekka, jota
niiltä ajoilta oli maassa ollut kätkettynä. Hellät hy-
miistit jätimme Mossan ukolle, kun tiesimme että läh-
dimme miimeis.stu suomalaisesta talosta itäänpäin. Kun
korkean metsän sisästä jokea soudettiin ja eteemme auke-
nimat

Koutajiinven
llllivat medet, olimat oudot katseltawat panna pään pyö-
rälle. Lämpimän ja seimiin piiimän paisteessa oli Kou-
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dan lorkeasaarinen selkä ihan mswatyynenä, ja pittusii-
piset lalansyöjät, ylsi toistaan liiltäwämpi, jopa lalalot-
tatin, liiteli miettimässä tyyneydessä sen heijastamalla
pinnalla; poro nosti päätään rannalla ja pitkät pulskat
sarivet nyökkyimiit meille, kun se riipi lehtiä puista ja
»välin pysähtyi katsomaan meidän matkantekoamme, ruu-
mis pyöreä ja lihama, kuin tallisyöttiliiiin, ja talja tiil-
tiiwii, tuin tewiltkyyhkysen kaula; — pohjoinen napa-
piiri juoksee tästä, ja meistä ei ollut kukaan ennen sen
yli astunut; — kellekiihiin tämä Kouta kasmattaa iti-
puitaan, »»urminiittyjään pitkillä rannoillaan ja talatar-
jojaan symissä mesissään, kun tainan 4 peninkulman pit-
kän ja samanlewyisen jilrmen luona ei asu ihmisiä, kuin
yhdessä paikassa, 4 mökkiä sen luoteisessa nurkassa; mut-
ta ennättäilhiin sitä sittekin ajatella; „laste, perämies,
rannalle; Sawon selkien rannoilla ei porot laidunta pi-
dä." Meidän tuloamme jäi poro Mirkuilla silmillään
katsomaan, mutta lähti sitte juosta hölkyttämililn pois-
päin metsän piiloon. Palasimme ja souto alkoi yli 4
peninkulman selän, saaret omat kallioiset ja jilrmen pin-
ta luwusti jyrkät rannat kahta korkeammiksi; perämies
wielä selwitti: „mi on »vuodessa piiiwiii, se on Kou-
dassa saaria, ja 3 lisää." Luoteisesta näkyi korkeita
»vuoria, joiden harjuilla wielä lumi »valkeana makasi.
Lähinnä rantaa ja näöltään korkein on Kallatom län-
sirannalla. Jos Keiteleen seurakunnan Koutajilrmessii
on hymät kalat, niin lie tässäkin, näyttimät kait kala-
lokit pulskilta eläjiltä; ja passaisi tosiaankin Kukertajan
kyläläisten täällä rauhassa kukertaa miinankeitto-kotien
ympärillä; ei tulisi »vallesmanni häiritsemään.

4 mirstan taimal eroittaa Koudan koillisimman
lahdelman merestä. Kun päästiin rannalle ja noustiin
Huppowan waamlle, aukeni aamu Vienan meri eteem-
me ja jalkaimme juuressa oli

Mseen
suuri kaupunki, johon Mossasta nyt sanoimat oleman
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60 wirstaa, mutta edellisille matkustajille olimat sano-
neet 50. Kun marssittiin memjästä sisään, tultiin kau-
pungin »valtakadulle (muita ei juuri olekaan). Joka ta-
lolla oli pytingin ja kadun »välillä tunkio; ties, milloin
niihin lie miimeksi koskettu! Kirkko on »veräjiin, kaupun-
gin tulliportin, wieressii, maalaamaton, pieni, nokinen
ulkopuoleltakin; on toki Temmeskirkko koko linna tämän
rinnalla. Mennään kestikiemariin; noustaan portaita y-
lös etehiseen; siinä on omi heti masemmnlle puolelle
matkustaja huoneesen ja oikealle — en sano, mihin huo-neesen; mutta se ulkonee pihalle ja on Harmoista lau-
doista kotoon kyhätty; ja pihalla ei huoli edes tupak-
kia polttaen seista; oikeanpuolimais.n owen takana on
omi asunta-tuvaan. Emäntä ei tahtonut antaa meille
mitään. Karjalatar oli hän, ja onni oli hänet korot-
tanut niin, että oli päässyt »venäläisen kanssa naimisiin;
nyt ei hän enää muka ymmärtänytkään tuota kurjaa kar-
jalan kieltä. Ei tohtinut jalallaan astua siihen huonee-sen, jossa „Ruotsin pakanat" haltioimat, ja tekimät itse
ruokansa, juomansa; pilkisti maha omen mosta ja lil-
jasi; „ei saa luppia pitää pöydällä." „Pakanat" lii-
dättnvät luppia akkuna-laudalle, tekimät itse »vuoteensa
j. n. e.; »nm että emänniinki sydän jo lauhtui ennen
lähtöämme; hän sanoi luulleensa meitä pahemmiksikin
ihmisiksi. Sitä siimoa, mikä tätä kylää maimaa, ei saa-
ta ajatella, wielä »vähemmin ihmisten niihtämäkfi kirjoit-
taa; nähdä sitä saattaa; mutta „waiwainen kaikki kokee."
Näseessä sanottiin oleman 40 taloa, 30 lehmää, 9 he-
»vosta. Iloisella mielellä astuttiin seuraamana aamu-
na suureen wenheesen ja heitettiin Niiseen kaupunki sel-
kämme taa. Kun lahdesta ulos pääsee, näkee meren
kaikessa laajuudessaan; kaakkoon päin ei näy maata, au-
kea aapa main niin kauas luin silmä kantaa; ja edessä
omat Kannanlahden toisella puolen korkeat muoren har-
jut lumipeittoneen, joka aniharmana kesänä sulaa pois.
Meri oli aiwan tyyni ja päiivä kuuma. Ensimmiiltäiin
on ihastuttaman katsella tiitn luonnon suuruutta, kun
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istuu »veneen topin katolla, »vaan miimein käy se yksi-
toikkoiseksi, kun 4 on aina yhtä ja samaa. Wiiwyim-
mekin näillä 3 peninkulmalla kello 6, 7:sta aamulla kello
s:teen j. p. Kojun sisässä oli wiileämpi ja siellä on
poron taljoista tehty muode. Eräs »venäläinen ruunun-
miehen palmelija, joka meidän mukanamme matkusti Kuo-
laan ruununmhoja nostamaan, maata lojotti myötiiänsä
kojun sisässä; häntä näköalat eiwiit humittaneet. Kun
yhdessä oltiin kojussa, annelin: mitenkähän tuon mie-
hen kanssa osaisi haastella ja kuulla tämänvuolisista o-
loista; mutta »venäjän »niehen kanssa näkyy saattaman
puhella, »vaikkei osaa sanaakaan hänen kieltään; sen huo-
masin tämän miehen kohdalta; hän osasi wenäjän kielen,
minä kaikki muut kielet ja knnssapuhe sujui oimallisesti.
Kojuun sowimme kaikki 4 kyydittilmää hywiisti maata;
mutta olon teki ahtaaksi tuo karjalattarien alinomainen
laulaminen. Venäläiset ottamat soutajiksi Karjalan »Vai-
monpuolia, jotka omat kielensä ja syntynsä tähden ylön-
katsotuita, sekä sentähden huokeapalkkaisempia, kuin »ve-
näläiset. Niillä onkin siitä syystä orjan 010, ja pitä-
mät itsekin, että heidän suurin onnettomuutensa on et-
teiwät ole wenäliiisiii. He koettelemat kumminkin oppia
wenäjän kieltä ja »venäläisiä renkutuksia. Tuota mono-
toonista, menäjän-sanaista ».a nuottista lauluaan pitimiit
suonessa melkein koko matkan. Orjia, orjan oloja, or-
jan menoja — sitä on surkea nähdä. Nyt osasin pan-
na armoa sisämaan laululle. Jos tohtisin sanoa, oli
se tunteellista, tämä lähellä kansallista paatumista; ken-
ties tuntui näin senki tähden, kun nämä ruituttimat sitä
surkeata kohtaloaan, että olimat karjalaisia syntyperiisin,
ja »nm mielellään sanoimat rupeamansa wenättiiriksi; tuolla
ei niin. — Hylkeitä näkyi nsein merellä; olipa muuan
peluutakin näkymissä. Sitä katsoo mielellään, joka ei
ole ennen pohjoisilla mesillä liikkunut. Se oli niin kiil-
tämän malkea, kuin kosken mallein ivacchto tahi maito,
jonkatiihden sitä omat rumenneet suomeksi kutsumaan mai-
tomalaaksi; „beluga" on sen menuläinen nimi. Kun
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meri rupeaa näyttämään otuksiaan, niin lie omat ihmeel-
lisempiä, tuin sisiilampien elämät. Kun tyynen meren
pinnan alta puikahtaa ylös tuommoinen 7. 8 kyynärän
pituinen lumimaliea tynnöri lappeelleen, niin se on ou-
dolle kummallinen näky; on, kuin jäiimuoriaan meren
symyydet rupeisimat nostamaan päimän paistetta ihaile-
maan. Merimatkan loppupuolella soudettiin pohjoisran-
taa pitkin korkeiden mäkien juurella, joiden lumet eiwiit
jäähdyttäneet auringon säteiden kuumuutta. Niin tul-
tiin perille.

Kanuanlahti
on pieni, likainen, luonnonihanalle paikalle rakennettu
kaupunki kuohuma»» kosken suussa kahden muorenkukkulan
juurella ja naiva meren selkä korkeine saarineen, joista
moni on paljas, etelässä päin. Siinä on 70 taloa,
50 lehmää, 5 hemosta ja 70 N 90 poroa. Porot o-
mat näin wähiin huwenneet sentähden että on rumen-
nut siliämään paljo susia, jotka erittäinkin kesäisaikana
tekemät suuria mahinkoja, jo. myös lappi tappaa rosmon
tawalla. Hewosia täällä ei tarmita, kun halot ivedetäiin
kotiin suurilla koirilla.

Niin korkeajalkaisia lehmiä en ollut ennen nähnyt
kuin täällä. Se kuuluu oleman jotain Arkangelin rotua.
Tyytywiiisinii käydä roikkumat ne katuja pitkin, yhtä tyy-
tytväisinil kuin porokin, joka teki perjakoille seuraa; eikä
„perjakan luut romahtaneet", kun karja jyrkkää mäkeä
laskeutui alas kosken rannalle juomaan saiwowettä. Kun
mentiin kestikiemariin, jota oli kaupungin rikkain talo.
säikäytti meitä se uutinen, ettei kaupungissa ollut leipää,
ennenkuin tamppi (norjaksi: damp-skib, höyrylaiwa) tulisi
Arkangelista ja toisi jauhoja. Minä koettelin selittää
isännän sijaiselle, kuinka tärkeätä meille oli saada lievuska
ewääksi juuri tästä kaupungista, kun näillä 23 peninkul-
malla Kuolaan asti, ei yhtään leimänsaanti-paikkaa ollut,
maan ei tämä »nies ymmärtänyt minun wenäjän kieltäni ;

mutta kltn tiili lyseolainen matkatomermi mvuksi, alkoi
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asia sellvetä, ja kun mielii maisteri tuli lisäksi (3 meitä
matkustajia olikin), niin asia selmeni ihan selmaksi, ja
lähti, kuu lähtikin 2 leipää, wenäjän limppua, lupaan
huomis-aamuksi.

Kun oli lauautai-ilta "/? käytiin kirkossakin, joka
on kaupungin pohjoispuolella; wanha kirkko on kosken
waseinmlllla puolella. Se oli scnvustunut mustaksi, kuin
sisäänlämpiilmä pirtti; mutta hartaita kumartelijoita siellä
oli, joista monella ulkonäöstäkin arivaten oli täysi tosi
edessä; siellä oli myös kestikiemarin emäntä, joka tänä
kesänä oli jäänyt leskeksi pienten lastensa kanssa. Ju-
mala suokoon heille »valkeuden. Sieltä käytiin sille mäelle,
joka kohoaa luoteista kohdeu kaupungin yli ja jossa hau-
tausmaan kaikki haudat ja ristit olimat karjan jaloissa.
Mäelle näkee kaupungin ylitse, kuinka Niwanjoki suu-
rella kiireellä työntää runsaita ja muolaita mesiiiän kal-
liolohtareiden wiilitse alaspäin ja kun kosken kapeassa
suussa sen riehumat kuohut owat wiime kerran panneet
»vähäiset »voimansa liikkeelle puhaltamat ne äärettömän
meren syliin ja ne rauhattomat aallot »vaipumat niin
rauhalliseen lepoon, ettei käy »väreitäkään meren tyynellä
selällä. Ia illan selmii ilma kantoi tuolta kaukaa kor-
mumme tutut silmelet — säwelet allien laulusta. Ensin
mienommin se alkoi, kuin „alta selwien mesien," sitte
kiihtyi kiihtymistään ja kun nuo tuhannet satakuntaiset
köörit nostimat heleän soittonsa kimeimmiilleen, märisimät
ihastuksesta kaikki Kannanlahden awamt ilmat; mutta
korkeimmaltaan putosi laulu ja »vaipui taas meren sy-
»vyyteen ja allit jäimät pää pystyssä katsomaan: „eikö
herää Ahti aaltojen kuningas". Mutta Ahti nukkui sileää
unta, ja allit alottimat alusta; laulu soi ensin lempeältii,
tuin meren lauhkeat tuulen liekot kuuman pään ympäri
>a kasmoi taas miikemiiksi herätys-huudoksi kaikille silmän-
kantamille katsomaan ylös; taas laulu nukkui pois, ja
tyynenä kuin ennenkin käänteli allit päitään luodon ran-
taa kohti: joko nostamat Vellamon neidot puhtaita har-
tioitaan karin puhtaiden kallioin »vierellä. Mutta kaikki
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Ahtolan kansa nukkui sileää unta, niin että allien sieti
wielä heläyttää kerran ja kaksi. Kun kewiit wasta taas
lewiiiä näitten Ahtolan takamaille, kokoontumat myös yh-
tä lukuisat alli-parmet samallaisiin laulajaisiin ; minä ke-
wö.nnä on kuulijoita, minä ei, ja heidän mielistään ei
ollut huoli. Laulu on aina sama. Vellamon mesiä on
Vienankin medet.

Aamulla, sitte kun oli tsaju juotu, joka on illoin
ja aamuin aina muistettama työ, tehtiin emäsmarustukset.
Noiden limppuin lisäksi saatiin moita, suolatonta, sula-
tettua ja sitte hyytynyttä, niinkuin Venäjällä usein moi-
ta Mytetään. Teelehtiii ja sokeria pantiin mukaan myös.
Kantajat kun tulimat, oli heillä semmoiset kanto-aseet,
kuin on tiilin kantajilla taivallisesti selässä, ainoastaan
hennommista puista ja »verkko puiden millissä selkää
»vasten. Niihin rumettiin latoinaan päällekkäin rippu-
jamtne. 2 kantajaa oli meillä. Ia kun menyi toiselle
kantajalle, Karjalan miehelle, takka niin korkeaksi, että
ylettyi ristiluista tatamimoihin, kysyttiin, tokko tuo kuor-
ma nousee Niman rinnettä 12 wenäjän »virstaa »vasta-
mäkeä, ei mies »vastannut mitään, naumhtihan main ja
pyörähti takka selässä polkka-askelilla ympäri kammaria.
Kun lähdettiin kaupungista, oli karjaa paimentamassa
maimonpuoli, joka termehti meitä suomeksi, ja kun rupe-
simme kyselemään, onko muitakin snomalaisia täällä, sa-
noi hän niitä oleman muutamia miehiä ja muutamia
»vaimonpuolia kesätöissä. Hän oli itse Kuusamosta tääl-
lä henkeänsä elättämässä. Nyt heitettiin selkämme taa
Venäjän alue ja edessämme oli laaja Lappi, ja erittäin-
kin sitä nähdäksemme olimme »valinneet tämän waiwaloi-
sen tien. Kunnanlahdesta Knolaan kulkee postitie ja se
on porrastettu, jossa »vähänkin on räme-paikkoja; 4 meis-
tettyä hirttä »vierekkäin ja poikkipuilla naulatut yhteen;
sitä kulkee tuin lattiaa; ja »välistä on wirstottain yhtä
ja samaa porrasta; tämmöisellä tiellä kulkee turivallisena,
kun näkee ihmiskäden jälkiä. Kannanlahdesta kulkee polku
Nilvajoen törmiä, ainoastaan millistä oikaisee joen mut-
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tia. Mtämittaistn koskea on koko 12 »virstaa ja lohi-
na kuulu aiua konvissa koko wiilin, maikka joki on nä-
kymättömissäkin; se kiertää millistä kallion jyrkkiiyksien
taatse, millistä pauhaa symässii uurteessa jyrkkien seinus-
ten ivälissii, josta sen kuohuin ottelu kallioiden kanssa
nostaa matkamiehen kormun Manalan »virran pyörteiden
jyrinän. Kaikki tämä tien seutu, joki rantoineen, on wielä
sylvii laakso, itäpuolella korkea Rautaivaam, länsipuolella
matalampi muoren miete, jonka yläpuolella on ylilinen
tasanko. Tie kulkee länsi-rantaa ja muutamaan mirstain
päässä joen polmeuksessa on reunan äpmiillii pyöreä töy-
räs, josta pitkin laaksoa alaspäin näkyi aukko kirkasta
merta ja laakson pohjassa vuotteli Niwa mesiiiän kuin
rappusia myöten alas, mutta putousten harjain päällitse
kuin katsoi aiwan loppuun näkyi Kannanlahden ivanhan
kirkon torni keskellä »väylää ja alimman kosken aallot
niiyttiwiit pyyhkimän sen hartioita. Korkeata petäjä- ja
kuusi-metsää kasmaa maa; ainoastaan muorten kukkulat
omat paljaat. Virsta numerot olimat puun runkoon
leikatut. Tämän metsätaipaleen perästä alkoimat maat
tulla tasaisemmiksi ja pienen järmen yli kulettiin meneellä.
Sitä sanonnat plossatsi eli sumannotsi, mutta ei se erit-
täin sumanto ollut, sillä mirta tiimi niin koma, ettei sau-
momallakaan millistä tahdottu päästä ylös. Semmoi-
sissa paikoin kala asuu; ja heitettiin uistin meneen pe-
rään. Ei »viipynyttään, kun jo emä-harjus saatiin we-
tiiii meneesen, ja kohta toinenkin. Pyydystä ihmettelimät
miehet, ja toiwoiwat: „anna hywä Jumala kolmaskin,
niin saataisiin mekin osa keitosta." Tuskin sanottu, ja
heidän onnekseen nousi wielä kirkas-siwuinen harjus; mie-
het kopristimat tomemmin airon ja sestan päätä, kun oli
Sassheikassa kala-keitto tiedossa. Suuremman järmen yli
wielä soudettuamme, tultiin taipalelle, joka ylettyy I-
manteron rantaan. Maa nousee nousemistaan, siksi kun
lopulla muodostaa harjuu, joka pudottaa järmen rantaan.
Purojen marsilla kasmaa siellä, täällä juhannuskukkia
(trollius) ja astuessaan porraspuita ei malta olla las-
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keumatta niiden ihanaa hajua nauttimaan; tuta hanvem-
pia mirmoitus-lähteitä näissä maissa on, sen kalliimmiksi
ne annaa; ja kuka on matkamies, joka ei hetkeksi istah-
taisi tarjotun tilaisuuden lauhkeata iloa ammentamaan,
niinkuin olisi matkan perillä, maikka tietää olemansa mat-
kan »varrella. Taas kun lähtee eteenpäin, tuntee kädes-
tään tuon taitetun kukkasen tutun hajun ja näkee metsän
muuttuman matalaksi männiköksi, niin joutaa ajatella it-
seään ja pientä »väsymystään; on main olemassa, kun
sillä kohdalla elämiltä sattuu olemaan. Mutta kun män-
niköstä pyörähtää harjulle, niin amautuu eteen ihan uusi
maailma, ei ennen nähty, ei aawistettu. Suuren Iman-
teron oikeanpuolitse ja korkeain mntawuori.n päällitse as-
tuu silmiin Uiiibtekin lnmimal.eat tunturit. Jolla ennen
ei lie ollut onnea nähdä Alppien lumiwuorien seutuja,
sen pollvet täytyy mapista näin majesteetillisen luonnon
taulun edessä. Niinpaljo kuin näkyi tuntureista yli »vi-
heriäin muorien, oli se kaikki peitetty lumella, ei semmoi-
sella, kuin nähtiin Kuusamon, Koutajärwen ja Kannan-
lähden muorilla, joka oli osaksi sulanut ja näytti ivaala-
talta tewiitlumelta, »vaan semmoiselta, tuin on sydäntal-
mella pyryn perästä pakkasella, mikä hohtaa ja kimaltelee,
kun joskus harminaiset auringon säteet sille loistoa suo;
ja kun tuiskun tuuliaispiiiit jossain kujassa tahi solassa
rupeamat pyörimään, niin ne rakentamat kinokset eriskum-
mallisiin muotoihin: missä on seinä sisäänpäin onteloksi
komerrettu ja hienon räystään päältä lähtee »vahma lu-
mimalli nousemaan, jota seisoo tomassa, maitta näyttää
puuttuman perustusta: missä taas on nietoksen alapuoli
ylöspäin pyöreäksi silitetty ja sen päälle huolettomasti
lengolleen nakattu käyrä ja ohut harja, niinkuin tuulen
pullistuma »veneen purje; toiste katkaisee tuuli juokseman
lumiharjun yhtä jyrkkää ja luopi sen temmiin yliisärmän
sarwen tyngelle, mikä on aiman keskitekoisen näköistä.
Jos näitä kummallisia nietosten muodostuksia ajattelet
tuhatwertaisesti suurennetuiksi ja nostetuiksi jonkun kor-
kean muoren takaa taimaan lakia kohden, niin saat jon-
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tunmoisen tuman Umbtetin tuntureista. Kun taimaan
kansi oli selivä ja sininen, jota ivasten nämät niikyiwät,
niin pohjan sini enensi lumimuorien kuumottaman, puh-
dasta malkeutta. Mutta ne eiwiit ainoastaan kuumot-
taneet, ne loistimatkin. Kun aurinko paistoi länsiluo-
teesta tuntureille ja niiltä heijastumat säteet koillis-idiistä
sattuimat Sassheitan harjulle, niin tunturien itsekullakin
kupeella oli eri wiiriin wiwahtawa hohteensa, sinertäwä,
punertawa, kellertawa. Kun kaikki tämä yhtä haawaa
aukiaa matkustajan eteen, niin se tekee wäkewiin waiku-
tukseu. Jos sopisi ottaa lapsellinen »vertaus, niin sa-
noisin, etta tama oli jotakin semmoista, kvin lassa tuntee
joulupuun ääressä, kun pitkän odotuksen perästä omet
amataan ja kynnyksen yli saa astua siihen huoneesen,
jossa sytytetty joulupuu loistaa niin kirkkaalla »valolla,
että se tuntuu lapsen sydämen sisimpään.

Kun tuntureista luo katseensa alempaan maisemaan,
on se aiman asumatonta, kenties näyttäisi se kolkoltakin,
ellei olisi komin kaunis päimiipaiste: muoria »vuorien »vie-
ressä, alemmat peitetyt tummalla hawupuumetsällii, ylem-
mät kaljupiiät; Imanteron eteliiseliit omat tyyninä muo-
rien wälissii, saaria on siellä täällä, lehtipuumnnoilla ko-
ristetut muutamat, ja onpa koimurannikoita paikan kus-
sakin mannermaalla myös. Muutamien salmien kautta
näkyy pohjoisselkiiikin maha, ja sinnepäin on selkää etem-
mä kuin silmä kantaa. Länteenpäin Ukkolan lapin selkiä
näkemästä estää Sere-tunturi, joka on ensimäisellä suu-
rella niemellä Sassheikasta länteen. Selkien yli aurin-
gon alta näkyy Monshe-tunturit, jotka Umbtekin tuntu-
rien perästä omat korkeimmat Lapin niemellä, tuulihar-
jalla nekin, maan niiden loisto oli edellisiin nähden kuin
kuun auringon suhteen.

Tässä kumminkaan ei saa liian kauan luonnon nä-
köaloja ihaella, sillä muut omat jo menneet majalle.
Mäen alla järmen rannalla on lappalais-kota, joka ensi-
näkemiille sekin on outoa, mutta mielii oudompaa on
nähdä itse Lappalaiset kodan ympärillä. He hyörimät
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ja pyörimiit, juoksuttamat kapineita kotaan ja kodasta
pois, ja kaiken tämän alla porpattamat he niin sukkelaan
ja komasti, että se kuului harjulle kummalliselta ratinal-
ta. Lapsetkin liehuimat niin yhtä totisina, että tuli ajat-
telemaan: „ eiköhän ole loitsimistyö tuossa paraimmallaan;
kukaties minkä Turjan lappalainen tekee, jos määrällä
ajalla seuraan sortuu; wanhastacmhan Lapin taika-mahti
on aina mainittama." Mutta rohkeutensa saa kummin-
kin karkaistuksi, kun nuo, näet, omat niin ihmeellisesti
pientä kansaa, kainaloihin tumallista miestä; ja hätäti-
lassa — onhan loitsuja muillakin! Oli miten oli; mutta
sen ystämällisempiiä kohtelua kuin Lappalaisissa, tupuu
Harmoin. Tuskin sain kysyneeksi, oliko tälle kodalle tullut
»vieraita matkustajia, kun jo juoksu potkassa miehet liih-
tiwiit käsi suorana osoittamaan sitä kruunun rakentamaa
pientä tupaa, joka oli kodan mieressä ja jossa matkato-
merit olimat. Jokaisessa pysiiyspaikassa Lapissa on kruu-
nu rakennuttanut matkustajia marten semmoisen pienen
tuman, jossa, kun on itikat samustettu pois, saattaa le-
mahtaa ja takassa ruokansa keittää, jolla sitä nimittäin
muassaan on. Tätä tupaa eiivät Lappalaiset ollenkaan
käytä, maan asumat kodassaan tuman mieressä. Kun
tämä oli ensimiiinen lappalaiskota matkallamme, käytiin
sen sisässä tarkastamassa; se on kuin pistekota Samon
mökkilöissii; omen suusta perään juoksee rinnakkaa kaksi
hirttä kyynärän merran, maha maille, toisistaan paljaan
maan päällä, ja niiden kanssa ristiin, oikealta masem-
malle puolelle juoksee samalla taivalla kaksi hirttä saman
merran toisistaan. Keskelle kotaa jää siis nelisnurkkai-
nen paikka hirsien mällin; se on liesi, siinä on padat ja
kahwipannu, jotka rippuwat witjoilla kattohirrestä. Katto
on auki, mutta sateen ja kylmän ilman aikana pannaan
siihen tukku päälle, jos nimittäin joskus tuli liedestä
sammutetaan. Lappalainen tahtoo kumminkin tulen pitää
»vireellä melleen aina niin päiivällii kuin yölläkin; hän
mielellään ratokseen katsoo liekin leimuamista ja sitä eloi-
suutta minkä palaminen tuo myötänsä; se herättää hil-
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nen mielessänsä hiljaista huwitusm, ja luulenpa suurem-
paakin kuin kesäyön hohto tahi talwisten rewontulien tai-
waan lemyinen palo; ja kuka sen on sanonut, että pieni
tuli padan alla ei moi olla yhtä mieluinen katsella, kuin
suuri tuli taiwaan alla, kunhan silmä on oikea. Lappa-
lainen on »valistusta rakastama, ja pitkät ajat jaksaa hän
polmet ristissä allaan istua lattialla tahi oikeammin maan
päällä lieden ääressä, eikä pitkästy aikojaan. Tästä kum-
minkaan ei pidä kenenkään ajatteleman, että hän on pe-
rusluonteeltaan alakuloinen ja synkkämielinen; ei suinkaan.
Lappalainen on hetken lapsi ja jos ei jonakuna silmän-
räpäyksenä ole mitään mieltä painamaa, on hän iloinen
kuin lapsi. Sen tulimme kyllä näkemään matkallamme
eteenpäin. Kun Sassheikan asujamilla oli mene walmis
ja tuo ensimii.nen toimeliaisuuden puuska oli kulunut o-
hitse, tulimat he jälleen lystille tuulelle. Ollessaan hei-
dän parissaan, käy usein oikein kateeksi, kun he jonkin
joutamille pikku seikoille saattamat alinomaa ihan sydämen
pohjasta nauraa, joka teeskentelemätön iloisuus miepi
mukanaan muassa olijankin, »vaikkei hän olisikaan lappa-
laissukua, muistamaan ainoastaan nykyistä ohi lei.tiimiiä
hetkistä. Mutta semmoista kemytluont.isuutta tarmitse-
mat todellakin Lappalaiset, marsinkin Venäjän puolella,
sillä Harmassa on niitä, joilla on tuleman päimiin Ma-
roja takanaan; he syömät kun saamat ja pitämät paas-
toja sillä millin; ja näitä ylimääräisiä muhinko-pacistoja
taitaa useimmalle sattua tuon tuostakin. Tuo tapa elää
kuin taiwaan linnut on syrjäisestä kamalata ajatella; ke-
sällä se mennee mukina; metilii kaloja jilrmestil; mutta
taimella — se on maikeamvi käsittää. Imanteran lap-
palaiset sanoimat, että kun alkaa ruoka loppua, niin aina
sattuu joku kyydittilmä tulemaan, jolta kyytipalkan saa
ja sitten saattaa ostaa ruokaa. Heiltä on porot hiimin-
neet hymin miihiin, usealla ei ole niitä ensinkään. Lie
sekin syy heidän köyhyyteensä. Sassheikassa näin ihmeek-
seni muutamia lampaita, ja eräissä muissakin kodissa
oli niitä pari kolme. Niinkuin Lappalaiset yleisesti, oli-
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mat Sassheikankin lappalaiset erittäin lyhytkaswuisia.
Mutta he omat kestäwiii ja komia soutumiehiä. Se
huomattiin, kun lähettiin

Imanteron
yli 10 peninkulmaa pitkää järmeä soutamaan. Kulettiin
joku puolipeninkulmaa saarien mälitse, niin tultiin auke-
alle selälle, johon taas sopi näyttäytymään koko seudun
luonnon suuruus. Jo metten ja muorien yli lepäsi
(ainoastaan Lapissa, luulemina, tamattama) mieluinen
ilman kirkkaus ja elilmyys, joka yhä yleni sitä myöten
kuin aurinko aleni. Ia puoliyön hetki, joka pitäisi eroit-
taa päimiin päiwästii, oli yhä päimiiä ja päimiin paiste
eli uupumatonna muorimetfäin oksilla ja tunturilumen
»väreilemillä kinoksilla. Oli niinkuin unennäköä, maun
ei kumminkaan ollut unennäköä. Sen näin amosilmin,
että Heinäkuun 9 piiimil ei loppunut yöhön, sillä piii-
mii unhotti mennä lemolle. Rajaa eli merkkiä rajoituk-
seen muorokausien millillä oli meillä kuitenkin miihii.
Rannan muoriloisia oli eräs, joka pisti huippuaan au-
ringon kasmoin eteen, ja säteet loppuimat hetkeksi mei-
dän meneestämme. Mutta kun ympärillään näki tuon
tyynen ihanuuden, joka järmen pinnalta hiljaa hiipi laak-
sojen tummuuteen ja laaksoista nousi muorien »valoisille
kylille ja muorilta tunturien loistamille kukkuloille, oli
niinkuin kesäinen päimiinlaskun aika iltarusloneen joskus
selmullii säällä Samon sinimesillä; eli ei niin, maan
niinkuin aamun koin ennustama piiimännousu kirkkaalle
iaimaalle kotimetsän takaa; eli ei niinkään, maan jos
näkisit iltaruskon yli aamunkoin ja yhdistäisit illan kau-
neuden ja aamun ihanuuden syntymäseutusi armaan tai-
waan alla; semmoinen on Imanteron juhannus-yö.

Nämä rantamaat saattaisin, at olla asuttujakin;
sitä kait osoitti kasmillisuuden runsaus ja hyötyisyys ran-
nikoilla; maan olojen tällään ollessa ei taida nykyinen
tila parantua. Etupäässä karjanhoito luultamasti me-
nestyisi ja elättäisi melkoiset kylät jännien luona. Iman-
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tero on wanhastaan maailmassa tunnettu jiirwi. Mo-
nen kansan se lie nähnyt tuleman isännäkseen ja taas
muuttaman majaa; joka sen »viimeksi perii, se sen mil-
jellee.

Aumulämpimän miileällii ilmalla on suurella se-
lällä kummallinen, oma mailutulfensa. Jo uupui Lappa-
laisen mikkelä kieli ja hiljaisuus laskeutui »venekunnan
yli. Veneen pohjaan poron taljoista mukawaZti tehty
pehmeä muodc meti joutilasna istujan puoleensa, ja mies-
ten silmät alkoimat totella sitä kätkyen soudatusta, jossa
mene tasaisten aironmetoj.n kautta myötiiänsä oli. Niin
minä hullausin lähtemään Umbtekin tunturille katsomaan
sitä maalimaa, joka sinne mahtuisi näkyinään. Oli pik-
ku mökki muoren juurella punaiseksi maalattu ja aitauk-
sen sisäpuolella oli mies maimoneen. Päätin kysyä tie-
tä, lähenen porttia, rykilsin, että kurkustani pääsisiwiit
irti kaikki ne »venäläiset sanat, joita siellä main mahdol-
lisesti möisi löytyä, ja sam puserretuksi: gdii . . . gdii

; silloin mies »virkkaa: „mitä te tahdotte", ja
minä jäin miestä katsomaan silmiin ja huomasin, ettei
ollutkaan sitä rotua joksi luulin. Heidän seurassaan oli
nousu maaratta, maikka oli maimaloinen.in. Kuta kor-
keammalle noustiin, sitä enemmin näkyi Pohjolan au-
keita aloja. Jo kukkulalle päästessä oli se onhea näly,
kun kaikille maille oli laskeutunut sumu, jonka läpi me-
sien, muorien kuivat haamoittimat, ja jota mihurit pyö-
rille käiirimät. Mutta sumu lähti pakenemaan pois poh-
jan tuntemattomille perille. Ia kukkulan alatse lensi-
milt »vuosisadat kuin pilmen hattarat ja muosituhannet
wyöryiwiit kuin wäkewät ukkosen pilmet. Kun jäljetkin
olitvat pois lakaistut, malkenimat maat ja niiden »vilje-
lykset seisomat loistossaan. Loipa silmänsä pohjcs.cn
pain, niin siellä oli järmen rannoilla kylä kylän takana
ja yksin jäämeren rannikoltakin siinti kylät, suuret kylät
ja suuret rakennukset; taikkapa katsoi etelään, niin ci olisi
lukua löytänyt sille asuntojen paljoudelle, eikä nimitys
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ta niille laitosten moninaisille lajeille, joita silmä näki
maat oleman täynnä yli Vienan meriwesien ja Aunuk-
sen sisiijärmien. Ia ne tiet ja se milkas liike korkeasta
Pohjosesta symään etelään; ja se yhdenlaisuus, saman-
näköisyys rakennuksissa ja ihmisissä korkeasta Pohjosesta
symään etelään! minä ihmettelin. Mutta kun oppaani
sen näki, kysyi hän: „t'uka te olette." „Mmii olen Suo-
men maltion Maroilla lähetetty papin »virkaa tekemään
tuolla rannalla olemille suomalaisille." Hän tarkasti
minua yliliiltä alas ja alaalta ylös, niin että minusta
alkoi tuntua hymin kamalalta; ja sanoi: „ei suinkaan,
onhan siellä papit." Minä heti leivittämään paperei-
tani ja selitän: „tiissil on Suomen Kenraalikumernöörin
kirje, joka sanoo asiani." Kun mies yhä niin pitkään
katsoo minua silmiin, ahdisti sydäntäni, ja harmissani
lisäsin tiukasti: „kyllil tästä on ruotsalainen käännös
Kuopion Tuomiokapitulissa." Silloin mies oikaisi »var-
talonsa, kääntyi merkalleen selin minuun, nakkasi peuka-
lonsa yli oikean olkansa ja lausui matalalla äänellä mai-
molleen: „tuo kulkee »venäjän papereilla, joista kuuluu
oleman ruotsalaisia käännöksiä." Minusta tuntui niin-
kuin joku olisi kaatanut milua mettä päälleni ja samas-sa heräsin, kun makuulta istualleni hyppäsin poron tal-
jalla ja huomasin, että olin käsimarteni heittänyt we-
neen laidan ulkopuolelle, ja se oli Imanteron »viileitä
mesiä »viilettänyt.

Seuraaman pysäyspaikan nimeä en tiedä mi-
ten kirjoittaisin, lapiksiko mai iveniijäksi, maiko kar-
jalan nimityksen mukaan. Koska olen mcli karjalai-
selle, sanon ma karjalaisittain: lokostroma. Siinä oli
kaksi lapinasuntoa. Asujamet köyhiä, iloisia, puheliaita.
Mi karjalatar oli joutunut tänne Lappiin naimisiin ja
jäätyänsä leskeksi oli rumennut tähän taloon piiaksi. Hän
ja talon emäntä, joka, mikä hänkin lie ollut, kun oli pit-

kä, hoikka ja roteiva kuin karjalan nainen, ehkä sanoi ole-
mansa lapplllaissukua, nämn osasiwat, jaksoiwat ja wiit-
simät laulua pitää äänessä koko seuraaman taipaleen,
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»vaikka oli tuuma päimii ja hik» malui soutajilta mirtana
otsasta. Laulut olimat enimmäkseen menäläisiä; ainoas-
taan jotkut taisimat olla lappalais-sanaisia, »vai liene-
mätkö olleet sekakielisiä, siltä »uinusta tuulusti. Näissä
»Viimemainituissa oli nuotti surkea ja siiben kuului sem-
moisia äänen puserruksia, kuin joku itkettyään ääneen sit-
te rupeaa nikottelemaan. Tämä oli wiime kerta kun saa-
tiin lapin laulua kuulla, ja kylliksi se olikin jo karmiam-
me koetellut. Niinkuin soutajilla, oli meilläkin lämmin,
niin että istuimme paitahihaisilla ; mutta kuin armaa-
matta sattui nostamaan silmänsä oikealle rannalle ja sieltä
kylmät lumikinokset tunturin kupeilta mastasimat silmiin,
niin milun märistykset läwiwät ruumiin läpi; sen tekee
tottumus, kun nimittäin jo lapsuudesta ruumiimme oli
luonnolliseksi sen kokenut, että sitä pitää »vilustaa kinos-
ten keskellä. Siitä myös olen makuutettu, ettei kukaan sou-
tajista tätä tuntenut itsessään; heistä oli se ikäänkuin
tiedottomasti luonnollista, että saattaa hiostuttaakin maik-
ka suuren kinoksen alla, kunhan aurinko säteitään antaa.
Sitä uutta me nyt opimme. Umbtekin mahdottomien
lumien ja iljanteiden alla oli korkein ja kaunein kesäläm-
min.

Taipaleen keskipaitoilla pistää itärannalta selälle ma-
tala hiekka-särkkä, joka näytti eiempää aiman paljaalta,
mutia kun noustiin sen niemelle ja astuttiin sen miihin-
selle penkereelle, juoksi sen keskitse pitkinpuolin kostea
alanne, ja siinä kasmoi monenlaisia outoja, jotenlin suu-
ria kukkia, joita emme ennen olleet nähneet; niistä oli
komein eräs mallmo- (unikukka-) laji, heleän keltanen,
joka kasmaa Lapin muorilla, mutta näkyy olostuman
täällä alaallakin, sillä paljo niitä oli ja hyötyisin. Lop-
pupuolella taitvalta näkyi itärannalta lapin asunto. Sen
nimen sanoimat oleman Kunarjeka ja se on nykyään au-
tioksi jätetty. Keskimälillll on Rikkataimal, myös itä-
rannalla. Seuraama stantsia on Rasnamoloka, pienen
lahdelman perukassa, länsi rannalla. Nannat omat kor-
keat ja lehtoiset. Talon kartanolta kun niiden mäkien
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»välitse, jotka omat kummankin puolen lahden suussa,
katsoo selälle ja näkee sen saaret ja niemisen itärannan
»viheriän metsän ynnä »valkeat tunturit sen ylä puolella,
niin se on kaunis näköala. Tähän oli Lappalaisia ko-
koontunut koko joukko yhteen kalastamaan ja he olimat
enemmin pyhäpumussa, kuin meidän entiset soutajat oli-
mat olleet. Minä en tiedä tekeekö Lappalainen yhtä
arwollis.n tenvchdyksen arkipumussa kuin pyhäpumussa,
mutta terwehtiwät kait nyt Rasnamololaiset meidän sou-
tajia niin juhlallisilla menoilla, että sitä sieti katsella;
ja »vaimothan ne näissä loistaa aina, olipa pohjoisna-
man taikka päimäntasaajan alla. Pitäisi käyttää rans-
kalaista sanaa, jos tahtoisi sanoa, kuinka sirosti nuo la-
pin tyttäret kumnrsimnt ja niiasimat meidän emännän e-
dessä, sitte kun oli tamalliset suutelemiset puolelle ja toi-
selle järjestyksessä toimitettu. Ei isäntämiestäkään näyt-
tänyt wäsymys waiwaawan, kun hän puuttui muiden
seuraan, maikka oli soutanut yhtä »uittaa mähillä pysiiyk-
sillä lähes 8 peninkulmaa. Hän sattui olemaan sasshei-
kassa ja lähti sieltä soutamaan, ensin kotiinsa ja sitte
tänne. Lappalaisten seura-elämä on sangen Milkasta.
Näilläkin oli paljo sanomista toisilleen ja Mikkelällä kie-
lellä he toimat ajatuksensa ilmi; ainoastaan maimonpuo-
lien oli pitäyminen mähä hiljempina ja muutenkin tila-
puolella. Vasta kiisin emme tulleet niinkään tilaisuu-
teen lähemmin nähdä tämän pienen kansan pientä seu-
rustelua svuren luonnon keskellä.

Samanlaisessa kojum.ne.ssä lähettiin tästäkin eteen-
päin, ja muutaman tahi puolentoista peninkulman pe-
rästä tultiin Imanteron pohjoispäähän. Siinä oli au-
tioksi jätetty lapplllaiskoto, jossa isäntiimme, kyytimies,
sanoi syntyneensä. Harmat omat ihmisasunnot Iman-
teron ympärillä ja niistäkin muutamat autiot. Nämä
Lappalaiset arweliwat, että kenties 15 perhettä asuu jär-
men ympärillä. Noustuamme »vastamaata jonkun mat-
kaa ja päästyämme »näen päälle heitimme hynAistit suu-
relle Imanteron jiwvelle, joka meille oli paljo uutta näh-
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tiimäii tarjonnut. Jo alkoi lumitunturitkin jäädä jiilelle
päin, sitte kun koko järwi-matkan oliwat kohdallanime
kulkeneet. Pieni Pieresjarer (järmi) mentiin yli, ja sen
pohjoispuolella on kaitanen ja matala taimal, joka eroit-
taa Jäämereen juokseivat medet Vienanmereen juoksemis-
ta. Kuollajärmen itärannalla on Maanselkä, stantsia,
jolla ei taida olla muuta nimeä kun tämä selmiisti pe-

risuomalainen. Siinä maattiin yötä eli paremmin sa-
noakseni maattiin piiimiiä, kun ei sattunut yötä olemaan
lepoajaksi; eikä juuri paljo maattukaan, sillä tässä kes-
kiyön auringon maassa piti unenkin paeta silmistä, kun
näki keskiyön auringon terän maeltaman, säteilemänii ja
lämmittämänil kuin ainakin, päimilttömän pohjosen tai-
maalla laskupaikasta yli nousupaikkaan. Tiesimät sääs-
ketkin, ettei tämmöinen yö ole lemoksi heille suotu. Ku-
lettuamme yli Kuollajärmen (Kuollejaurin) suurenlaisen
selän näkyi mielä miimeren kerran sinisen tummana (kun
aurinko oli itä-eteläsiä), malkeamiimaisena Umbtek mar-
joinensa. Kuollajärmen pohjoispuolella on jotenkin kor-

kea muori, joka sitte seuraa matkamiestä muutamia pe-
ninkulmia. Sen nimi on lapiksi Koado aimentsh ja me-
niljäksi sanoimat sitä mashoma tunder'iksi. Kuollajär-
mestä on 10 mirstan taimal Pullijamriin eli Puolajär-
meen, josta mielä on pieni järmi ennenkuin tullaan mii-
meiseen stantsiaan Kitsaan, joka on somalla paikalla
erään haarawen suussa suuren Kuolan (eli Kuollan, mi-
ten lie oikein kirjoittaa) joen »varrella. Tässä oli myös
Karjalan miehiä meren rannalle kalaan ja suurempien
jokien suuhun simpukan pyyntiin menemässä. Kuolan
joessa, esm. joku peninkulma ennenkuin joki muonoon las-

kee, on hymä simpukan pyyntipaikka; siinä sanoi joku
miehistä ennenkin olleensa pyynnissä ja ansainneensa hy-
mät päimäpalkat. Sen mukaan kuin käsitin, lieneekin
täällä parempi helmien löyntipailka, kuin esm. Pohjan-
maan jokiloissa. Meitä seurasi semmoinen onnellinen
sattumus, että joka stantsiassa oli joku karjalainen, jonka
kanssa saattoi haastella omalla kielellään, niin että oli-
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simme tulleet toimeen osaamatta sanaakaan meniijän kiel-
tä, jos tuota ei paljo osattukaan. Kun Kitsasta tullaan
Kuolaau, jossa ruuan saanti tietysti on kuin kaupun-
gissa konsanaan, jaettiin tähteet Kannanlahden limpuista
Kitsan asukkaille, ja ilosta säteilimät Lapin lasten silmät,
kun moihin kastettua s.lmää ruisleipää sauvat maistella.
Ulkonaiset rasitukset ja ylönkatse kenties myös hallitse-
main kansain puolelta omat maimuttaneet nämä Lap-
palaiset kurjaan tilaan. Eimät he taida pitäilkään it-
seään muitten ihmisten meroisina.

Viimeisellä taipaleella on enin kiimelymatkaa koko
matkalla Kannanlahdesta Kuolaan, 18 mirstaa alussa
ja 3 mirstaa lopussa, sillä millin 15 mirstaa menemat-

kaa. Lappalaisia lähti meille kantomiehiksi, ja karjalan
miehiä lähti mukaan. Kello jo oli ennättänyt kymme-
niin illalla ennenkuin jouduimme taipaleelle. Ensin Kit-
sasta on pitkä ja jyrkkä »vastamäki, jota kesti nousta
lähes pari tuntia, mutta tie oli hymii ja karjalan mie-
histä mainio astuja oli asettunut etukynteen; siten mat-
ka joutui. Vähää ennen tl. 12 oltiin maaran pääl-
lä ja saatiin päimäpaisteessa rumeta laskeumaan. Kir-
kas olikin ilma, puut yhä harmenimat, niin että aurin-
ko sopi myötilänsä hellittämään masten naamaa. Eilli-
mäiset kiirehtimllt kulkuaan, me puitimme perästä jaLap-
palaiset alkoimat etemmä ja etemmä jäävä jälkeen. Le-
miihdyspaitoissa kaikki taas kokouttiin yhteen. Maa oli
korkeata ylänköä loiman mietteisiil mätiä täynnä, mutta
kumminkin märkää rämettä yltiiänsii, paitsi mäen kukku-
lat. Kuminallakin puolella oli korkeita maaroja, joiden
juurella harmaa mäntymetsää näkyi, pohjoispuolella puut
pienempiä ja kituliaampia, etäällä toisistaan, eteläpuo-
lella hyötyisemmät ja tiheämmässä. Puuraja luetaan
kulkeman halki Turjan niemen kaakosta Kuolaan. Täs-
tä sai jo jommoisenkin tuman pohjoisen Lapin luonnos-
ta, ja minä katselin sitä tarkoin kun luulin tämän ole-
man ainoan kerran kun tulisimme kulkemaan sisämaiden
läpi. Laaksopaikoissa astuessamme siteitä porraspuita
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kuului mas.mmalta puolelta Kuolan joen komien koslien
pauhaaminen millistä etempäil »välistä lähempää. Puo-
litoista peninkulmaa saimme sitte men.ellä laskea myö-
tämirtaa jokea. Nannoilla kaswoi pientä lehtimetsää.
Kaupungin yläpuolella olemien koskien tähden noustiin
taas maalle joen masemmalle rannalle ja päästyämme
tämän päälle auke»u eteemme puista paljas ylänkö, jon-
ka pohjois-reunaa rajoittimat muoriselänteet malteilla
lumiharjuilla. Matkamies katsoo pitkään, kun kuulee
ettei kaupunkiin ole kuin 3 mirstaa ja näkee edessään
aamun aukean, joka näyttää kohoaman mena kohden kor-
keiksi »vaaroiksi, mutta yhtäkkiä ratkiaa maa ja hän nä-
kee jalkainsa edessä symiin sileän alangon, hiekka-niemek-
keen Kuolan joen ja Tuulomajoen millillä, jolla lakeal-
la kentällä sijaitsee Kuolan kaupunki. Mäeltä katsoen
näyttää kaupunki, »viheriän nurmikentän pohjois-ja koil-
lis-nurkassa, hymin mähäpiitöiseltA, ainoastaan nuo 2
kirkkoa, suurempi limestä ja »valkeaksi simuttu, pienempi
puusta, keltaiseksi maalattu manha rakennus pienellä saa-
rella kaupungin kupeella, kohottamat mähii sen ulkonä-
köä; mutta kaupunkia ci katsoja juuri tarkkaakaan, silläsen asema jn ympäristö wetiiwät toko hänen huomionsasen ulkopuolelle. Koski itäpuolella ja Tuuloman leweil
mirta luoteispuolella antamat kaupungille mähii »virkeyt-
tä, mutta muuten on se jyrkkäin, jylhäin muoriseinämien
kolossa, eikä suinkaan silmä löydä miheriän puun tapais-
ta, katsoi minne tahansa. Koillisesta main näkyy kor-
kean salmensolan kautta miihä mäljempäii, nimittäin muo-
non selkää. Päästössämme perille oli kello jo 6 aa-
mulla ja siinä luulossa, että nyt kaikki maamatkat vii-
mat lopussa ja me niinkuin entisetkin murmannilaiselle
rannikolle matkustawaiset pääsimme meritse eteenpäin
kulkemaan, rupesimme mielihymällä leivolle kestikiemarin
jotenkin siistissä huoneessa. Lie unet maistuneet lappa-
laiselle kantomiehellemmekin, sillä oman sanansa mukaan
e» hän ollut nukkunut sitte sunnuntai-aamun ja nyt
oli jo keskimiikko-aamu.
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Heti puolisten jälkeen kokoontuimat seudun suo-
malaiset huoneesemme, jossa pidettiin tamalliset papilli-
set toimitukset; niistä ynnä jokaisen paikan mäkilumusta
antamat loppuun liitetyt luettelot tarkemman selmän.
Suomalaiset olimat haudanneet kuolleensa manhan kir-
kon saarelle, jonne piti hieruan (laskumeden) aikana kah-
lata mirran poikii. Hautoja lukiessa ja ihmisjoukon seis-
tessä karttui sinne niin suuri sääskien paljous, että se
oli tosi-maimalsi paikalla asujillekin, mitä sitte tottu-
mattomalle »vasta tulleelle. Mutta niin hupainen kuin
tämä päimä oli, kun sain rumeta wartonaiseen toimeeni,
jota marten olen tullut näille pohjan perille, niin itä-
mä oli seuraama päimä, sillä menäläinen kyyditsisit Kuo-
lassa, ruunun palkkaama, kieltäytyi antamasta menekyy-
tiii. Tästä kuletaan nimittäin suurilla meneillä 8 pe-
ninkulmaa meritse leretiikaan, joka on kauppa-paikka saa-
rella Uuramuonon suussa, ja siitä 2 peninkulmaa Uuran
kylään. Pitkällisten keskusteluin perästä suostui .vii-
mein menäläinen antamaan meille oppaan maitse; ja
meidän piti antautua tuolle tiettömälle kolkolle 6 penin-
kulman taipaleelle jalkaisin maeltan.aan. Iloisia muis-
tia mulla siis ei ole Kuolasta. Kestiliemarissakaan ei
saanut mitään ruokaa. Ensin täytyi kuvetsasta käydä
aineet ostamassa ja sitte rupesi emäntä toki keittämään;
ja niin saatiin kuitenkin kunnon ryynipuuro. Maitoa
saa Kuolassa nnM. Lehmiä on noin 30—40, ja »uin
suuria ja pitkäkoipisia lehmiä en ole koskaan nähnyt.
Kentällä ja kosken partailla näkyi oleman kyllä ruohoa.
1 hemonen kuului kaupungissa myös oleman. Katselles-samme karjaa rannalla huomasimme siellä pikku mökkiä
eli niinkuin ensin luulimme humihuoneita, mutta kun
kurkistimme akkunasta sisään näimme niiden oleman kap-
pelia, joissa oli jumalan-umia nurkissa. Semmoisiksi
huoneiksi olimat ne meistä komi»» kehnoja; mutta maas-
sa maan tumalla.

2 suomalaista lähti meille kantomiehilsi Uuraan.
Alkutaimal kulettiin pienellä meneellä. Joku peninkul-
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ma kaupungista supistuu muono salmeksi, jonka länsi-
puoli on korkea kallioseinä. Sen raoissa ja ulkonemilla
pankoilla pesii ja asuu suuret joukot kaikenlaisia mesi-
lintuja, kalalokkia, tiiroja y. m., joista erittäinkin ensin-
mainitut omat toisenlaisia luin sisämaissa. Myötäiinsä
luntoimat emät pitkissä jonoissa kaloja korkeihin pesiin-
sä, ja pojat räiikyimiit, niin että kalliot soimat. Mutta
tiirat olimat oppineet kummallisiksi loisiksi; tiihystimilt
milloin mesilintu toi kalaa pesäänsä, ja heti kuin emä
oli lähtenyt toista hakemaan, lensimät he lähelle poikain
päälle rääkyen, ja kun nämä ojensimat kaulansa ja suu
auki nostimat päänsä pystyyn luullen emän tuleman,
tekimiit nuo ilkimaltaiset tiirat mestarillisen pyöräyksen
alaspäin, sieppasnuat kalan poikain edestä suuhunsa —

ja puikahtimat maiti pois. Linnuilla on meressä ruo-
kaa ja asunto rauhallinen näissä ihmisistä köyhissä mais-sa; sentähden ne miljehtimät niin hymästi ja enenemät
mahdottoman suuriin määriin. Kuulumat Kuolalaiset
joskus koetelleen päästä lintujen pesille. Eras menäläi-
nen nuorukainen oli muoren päältä laskeunut nuoraa
myöten kallioseinän siivulle munia kootakseen pesistä, maan
nuora oli kallion terämiä särmiä ivastaan hankautunut
niin etta oli katkennut, poika parka pudonnut alas
kuolijaaksi. Sitten ci sanota koetellun enää häiritä lin-
tukarjoja tällä paikalla. Mutta maikka kyllä on paljo
lintuja tassa, niin etta se kyllä kummaksi käy sille, joka
on nähnyt ainoastaan Suomen lintuparmet, ci se kum-
minkaan ollut sinnepäinkään, mitä nähtiin aaman me-
ren rannalla.

Kuolan muonon kummallakin rannalla oli lapin-
totia, 2 länsi- ja 1 itärannalla meidän näkemiämme;
ne olimat suuren turpeen kaltaisia, ja kyyristyen täytyy
niihin sisilänmennä. Purjehdittuamme lähes pari penin-
kulmaa pantiin maalle erään nykyisin aution, pienen,
hirsistä tehdyn motin luona, ja siitä oli alettama tuo
mähintäiinkin 4 peninkulmaa pitkä maataimal. Motin
luona laittauttiin reilaan. Se oli merkillisellä paikalla.
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sillä ympärillä oli puita. Lahdelman pohjoisranta oli
korkea ja siten suojeltu pohjatuulilta; lisäksi oli se multa-
maata ja sillä kasmoi tumallisen pitkiä koimuja, jotka
olimat kemät-mihaunossaan; jopa pistihen koimikosta u-
josti esiin tuomikin; se oli masta puhkaissut kutkansa
auki ja lemitti suloista tuoksuansa pitkin tyyniperilil ran-
taa. Sisempänä lahdenperässä oli toisiakin ja tekimiit
samaa mirlaa. Nähtiinpä pihlajiakin; ne olimat nu-
pussa ja odottimat lämpimän lisää. Tuota katsellessaan
luuli olemansa kemiiän alussa; ja pohjoislapin kemilt oli-
kin nyt kohta paraillaan; mutta meille se oli jo kolmas:
ensimiiinen Kuopiossa, toinen Kuusamossa, kolmas Kuo-
lassa; kotoa lähtiessämme oli kemät jo ohitse, ja tuo-
men ja pihlajan kukinta loppunut; mutta aiman altu-tuo-
reudessaau kohtasi meitä kemät taas Kuusamon muori-
seuduilla, ja ihmeeksemme saimme ihailla mielä kerran
kemiiimen suloutta täällä kylmyyden kotipaikoilla. Mut-
ta tähän täytyikin meidän jättää kemiiimen yksin suloi-nensa iloa pitämään; tästä ylöspäin, siellä on maita,
jossa ei kewilän, ei kesiin kauneutta näy. Jyrkän ran-
nan-törmän päältä alkaa 2 tahi 3 mirstan mastamaa
metistä rämettä, jossa siellä, täällä puroja myöten mesi
laskee muorilta mereen, mutta enimmittiiin maluu se sam-
malikon läpi joka paikasta, ja ainoastaan näkymien kal-
lion kylkien kohdalla se juoksee pikku koskina. Tämmöis-
tä maata noustessaan muorille tietää olemansa työssä;
maimannäköä ei Lapissa mältii kukaan; pitää kaiken moi-
mansa perästä polkaista rahkasammaleesen kuoppa siksi
kuin koivu mastua kantapilätii; siitä tun metiiil jalkansa
ylös, on selmittelemistä, ettei takerru maimaiskoimu-mar-
puihin, jotta omat tiheät kuin pajupehkot puroin mar-
silla; ja taas, kun on pujotellut saappaansa läpi mar-
mikon, pitää työntää jalkansa lähes poimun asti sam-
maleesen, ennenkuin kykenee toista nostamaan. Vähän
milliä istuu mielellään mättäälle lemahtamaan, ja itä-
mällä katsoo »vuoren kukkulalle, jossa on loivempi maa
astua; ainoastaan lyhyttä peuran jäkälää on someroisen
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maan-kamaran päällä; sanotaan „miien mellansa mak-
saman;" luulossa että saa rumeta myötämäkiä läske-
inään, astutaan mäen päälle; mutta se toimo peräti pet-
ti; heti takana ensimäis.n on toinen kahta korkeampi
muori, jolle taas kiipeämään. Ne notkelmat, jotta muo-
ren korkeilta syrjiltä juoksemat alas synnin laaksoihin,
olimat lunta täynnä; ja kun saapas liutahteli luisulla
hangella, hirmitti katsoa alas, sillä symyyden hämärään
pohjaan olisi ollut kamala »vauhti laskea mäkeä. Lu-
mijuowllin millillä on sulaa kalliota ja karkeata some-
romaata »vuorotellen; sitä on hymä astua, kun saa pik-
kuisen matkan päässä lemahtaa. Mereen päin »viettä-
mällä puolella ei olekaan niin paljo sääskiä, kuin sisä-maassa, jonkatähden saa rauhassa lemahtaa, ja se ei
ole mähii etu. Päästiin muorelle. Sen kukkulalla kä-
wi läpitunkema miima jäämereltä, joka liiaksikin ankarasti
tuimasi hien ruumiilta. Mutta helposti lensimät tuu-
liaispäät tunturien päällitse; raittiit ne olimat, ja help-
po oli hengittää. Välistä puski tuuli niin että piti
ottaa lakkinsa käteen, sillä »vaikea olisi käydä noutamas-sa, jos »vihuri kemeän kesälakia siirtäisi toiselle tunturil-
le. Vaikka täältä kylmyydestä pois päästäkseen mielel-
lään kiirehtii eteenpäin, pitää kumminkin siksi kestää seis-
ta, että saa latsotulsi tämän kolkon ilman alun autiot
seudut. Niinkauas kuin silmä kantaa, on mäkiä mäkien
»vieressä tällä tunturi-ylängöllä, kaikki kaljuja, ei puuta,
ei pensasta, ei edes pieniä kasmin marsiakaan ole; niin
puhtaaksi on pohjostuuli porottanut nämä maat. Kai-
kille ilman suunnille o»» pelkkää autioutta, ääretöntä pal-
jasta ja karkeata muoriätoa, jossa ei elämän merlliä
näy. Tämän ympäristön t.<.k.llä ymmärtää, kuinka tot-
ta sanoo, kun Kalemula puhuu „Lapin raukoista rajois-
ta." Kuolan muono oli jo jäänyt niin kallioiden lo-
maa»», ettei sitä näkynyt, mutta sisäjiirmiii näkyi useita,
suuriakin ja saarisia, mutta lintua ei nähty kolo mat-
kalla yhtAnuoata, ei iv.silintua eitä kalalokkia; josta ivo i
armuta, etta järwe. omat jolo kalattomia laitta luulta-
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wummasti hywin wähii-kalaisia. Ennenkuin tästä läh-
detään tunturia alas laskeumaan, kysytään oppaalta:
„minnepäin rumetaan nyt painamaan." Hän tirkistelee
kipeillä silmillään ja osoittaa erästä kaukana siintämilä
muoren yppyliiii: „ tuolla on puolimiili." „Puoliwälikö!"
urahtaa yksi ja toinen meistä yksimakaisella äänellä; mut-
ta menäläinen nyökyttää päätään ja sanoo: da, da. Me
silloin huomasimme ettemme olleet määrin ymmärtäneet;
ja meidän täytyi antaa puoliwälin olla niin kaukana,
kun sitä ei moitu siirtää lähemmäksi. Alaspäin oli huo-
kea astua, siksi kun tultiin taas rämeille; niillä kasmoi
pikku mäntyjäkin eteläpuolella mäkien rinteitä; mutta ki-
tulijaita ja surkeita ne olimat. Rämeiden poikki päästy-
ään, saa taas maaroja nousta ja »vaaroja laskea. So-
mim»nat paikat olimat pienet mäkiharjanteet särmien mil-
lillä. Eräässä kohden oli masemmalla puolen oleman
järmen pinta melkeen harjun tasalla, mutta oik.anpu.li-
mainen järmi oli symiin ja jyrkän mäen alla laakson poh-
jassa muorien millissä, eikä minkäänlaista yhteyttä ollut
näiden jilrmien millillä, »vaikka harja oli jotenkin kaita-
nen. Toisien jilrmien simu kun mentiin, täytyi limeltä
kilvelle hyppimällä kulkea yli kuohumien koskien, mutta
ne eimiit muodostaneet mitään jokia, maan ryntiisiivät
järmesiä jiirmeen mistä kallion kolosta milloinkin, niin-

kuin täydestä maljasta mesi luikahtaa yli laidan inistä
kohti sattuu. Ajattelin, ettei suinkaan sinä ilmoisna ikä-
nä ihmisjalka ole näitä maita kahlannut; ja niinpä taisi
ollakin, sillä oppaamme rupesi meitä kierrättelemiiän niin
kummallisia teitä jiirmiä pitkin ja soita poikki aina main
sinne, missä korkeinta »näen kukkulaa oli. Minä jo luu-
lin että hän tekee meille harmia siitä kun minä suota
riimpiessäni heitin takkini hänen taakkansa päälle, josta
hän tuntui komasti suuttuman ja äisteli inulle jotakin,
jota en ymmärtänyt. Minä kun en muuta osannut, sa-
noin: harasho, ja heittiiysin vitkalleni lemahtamaan; mut-
ta siitäkös tulistui »venäjän mies, tuppasi takkini takkansa
koloihin ja sytöi sillä mauhdilla, että olisin tamaltisiösa
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oloissa surkutellut takki-riepuani, mutta nyt mielelläni sii-
tä erosin, tuli mihin tuli; se olikin painanut kauan
hartioitani kuin raskaskin kuorma; siihen äreäiin puheesen,
jota mies takkaansa laitellessaan piti, en malitettamasti
saattanut mitään lauhdutetta antaa; ja kun en muuta
osannut, sanoin mättäältä jolla selälläni makasin: haru-
sho; silloin ei takka paljo painanut, kun mies mistasi sen
selkäänsä ja pahaa porinata pitäen lähti astua miuhkui-semaan, että „töppöset löyhki", niinkuin sanotaan; kan-
tajammetin nostimat päätään: „joto se lähti". Ei »nuu
auttanut, tuin testen lemähdytsen ylös ja polkea perästä.
Miehet selittimiit että weniijiin mies sitä nurtui, että hä-
nelle pannaan kantamista, waikk'ei hän muuta kuin opas-
tamista marten ollut isäntänsä käskystä tänne lähtenyt.
Me käskimme miesten tulkita, että hän saa kantamises-
taan meiltä maksun, ja rauha oli jälleen rakennettu.
Kumminkin näytti hänen käytöksensä perästilpäin oudolta;
ja meillä tiimi jo salaisesti ne ajatukset, että oppaamme
kenties karkaa kotiinsa tältä maimaloiselta taipaleelta. Kan-
tajamme pitimiit toisia epäluuloja oppaastamme, ja kun
hän yhdellä mäellä kysyi: „näleelö kukaan täällä jossa-
kin pienempää kimeä suuremman päälle nostettuna", niin
mirkkoimat hekin, että he jo ammoisen aikaa omat kat-
sastaneet, että taitaa opas joutaa pois miralta. Erot-
tiin jokainen eri suunnille etsimään kimeä kimen päältä.
Jonkun ajan perästä löytyikin semmoinen tien mutta, ja
nyt opaskin sanoi tuntemansa seudun, ja korjasi iisköisen
osoituksensa puolimiilin tunturista; oikea tunturi, meidän
tulettama, olikin masemmalle kädelle siitä, mikä ensin oi-
keaksi luultiin; mutta yhtä kaukana se oli selin. „Onlo
tuo nyt oikea tunturi", „da, da" mastan menäläinen;
„sitte kaikki pahat tuulet pois, ja marssitaan eteenpäin".
Oppaan silmät mettä keitti, kun tiihysteli noita kiiviä ki-
ivien päältä; mutta katosi meiltäkin laitti pahat epäluu-
lot, niin uuras tien urkkija oli hän. Ia kun näimme
ne kengän hieromat, mitkä olimat jaloissansa, ja ne »vaa-
te-revaleet, joilla koki kipeitilän peitellä, niin lilmi mies-
purku meille sääliksi.
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Kuta etemmilksi päästiin, sitä hitaammaksi kiimi
matkanteko; noustessamme puolimälitunturin päälle, ei
tahtonut masen jalka jaksaa oikean rinnalle, eikä oikea
edelle masemmasta. Tunturin päällä suuren kimen taka-
na otettiin pitkä lepo; se olikin tositarpeesen. Näköala
tällekin tunturille on kolkkoa; laaksoin pohjissa olemia
puita ei näy. Göthe, Saksan runoilija, kuuluu sanoneen
Neapelin näköalasta: „joka on nähnyt Neapelin, ei moi
tulla onnettomaksi". Ihtii hymästi saattaisi sanoa: „jo-
ka on nähnyt Lapin raukkoja rajoja, ei moi tulla onnel-
liseksi;" niin kolkon ja kylmän kuman ne jättämät katso-
jan mieleen. Mutta kun me ajattelemme seudun kolk-
koutta, näkyy ihmispiiitä milkkuman mieressä oleman tun-
turin harjun takaa; ne haalimat edes ta'as; pilkistiimät
kimen takaa ja katoamat. Me jo rupesimme lukemaan,
kuiuka monta meitä on; „6 miestä!" ei Lapissa sen suu-
rempaa sotajoukkoa tarmitse — ja me makaisimme tyy-
nesti. Ei kaukaakaan. kun jo metiiypi 3 kolttalappalais-
ta meidän tunturillemme, amopiiin ja silikiihtyneenii. He
olimat liihisen tunturin huipulta katsoneet kauan, mitä
liikettä se oli, kun me kimen takana makailimme jakiliin-
telimme ruumistamme, ja tulleet siihen päätökseen että
me olimme karhuja. Laukkunsa, lakkinsa ja muut kapi-
neensa heittimät tunturille ja tulimat nyt tarkemmin asiaa
tutkimaan meidän luoksemme. Huomattuansa meidät mat-
kamiehiksi tulimat tietä kysymään. Kolttalaiset eimät ni-
mittäin olleet ennen käyneet tätä tietä, tiesimiit main
missäpäin Kuola on, ja olimat lähteneet sitä suuntaa
tunturien yli »vaeltamaan ; oikeassa olimatkin, mutta sii-
nä erehtyitvät, kun luulimat Kuolan oleman sen tuntu-
rin alla, jolla me lemahdimme, ja kun me ilmoitimme
heille, että he omat masta puoliwiilissii Kuolau muonon
lahteen, josta mielä saamat kierrellä muonon rantoja
pari peninkulmaa, ennenkuin saapumat kaupunkiin, niin
suurilla silmillä tatsoimat pitkään toinen toiseensa; liih-
timiit sitte noutamaan rippujaau ja pitkittimiit matkaansa.
Sanoimatto nuo totta, mai olimat rosmoamis-mattoilla,
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niinkuin yleisesti koltlalnisilla tapana on, sitä emme tien-
neet, mutta meidän kantomiehemm. makuuttimat, että sem-
moinen kolttalainen on; kunhan saa mahankaan suun-
nan tietää jonnekin, niin kyllä hän osaa sinne, tunturit
o»vat hiille tuttuja, ei hän niille eksy. Aolttalappalai-
set, eräs lappalaissuku, jotka omat laitti menäläistreikka-
laista uskoa ja suurempitasmuisia, kuin tawalliset lappa-
laiset, o»vat ylönkatsotut jola paikassa; luulenma juuri
epärehellisyytensä muoksi. Meidän leivähdyspailastamme
lounaasen päin joku matka on tamallinen toimumetsä,
jossa on peuransyöttöpai.ka taimella; se on ainoa met-
sikkö tällä tunturi taipaleella (lukuunottamatta Uuran
muonon kolmikkoa) ja on uuolimälissä, kun suoraa tietä
taimella ajetaan Uurasta Kuolaan, 6 peninkulmaa. Vir-
kistyneinä lähdettiin eteenpäin. Matka oli samanlaista
alinomaista nousemista ja laskeumista. Sen uuden löy-
dön teimme kuitenkin, että maaroilla kasmoi pieni kukka;
nimeä en tiedä; se mimahti paljo neilita-lajiin. Nähtiin
tunturi-metsäkanojakin, jotka juosten, lentäen pyörimiit
edessämme ja surkealla äänellään malittimat olemistaan,
mutta laaksoihin eimiit lähteneet, palasimat korkeille tun-
tureilleen; siellä oli heillä kumminkin hymii olla. Vas-
tahakoisesti ja pelkotunteilla mekin tällä matkan loppu-
puoliskolla lähestyimme laaksoin pohjia; kyllä meillä jo
oli ollut tekemistä noiden pohjoisimpain maitten kiusan-
tekijöiden kanssa, mutta nyt masta meille pula tuli. Si-
tä sääskien paljoutta, »»»itä oli tyynissä laaksoissa, on
mahdoton toiselle selittää tahi uskottamaksi saattaa. Meillä
oli niistä tosi maima. Ilma oli niin kuuma, ettei kii-
ivellessäiiu jaksanut minkäänlaista liina-bashlik'ia taikka
harsomaatetta pitää kasmoillacm, ja iunleutuimat ne nii-
denkin läpi jos jostakin reiästä. Kun sääskiä on niin
paljo ja syötämiii ihmisiä niin erittäin mähil, niin ehdät-
tilmilt edelliset toinen toisensa kilman ihmisraukkain nis-
kaan, eimätkä huoli huiskuttamisesta ja pieksämisestä mi-
tään, maan töytäilmät suoraan ihoon ja pwtilwät samas-
sa nahan läpi. Näin parhaaksi koetella suojella aiuoas-
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taan kaswojani ja heittää niska ja kädet aiman alttiiksi.
Tuskalla saattoi pelastaa silmänsä, sieramensa ja tör-
mänsä tulkoon joutumasta; myötäänsii piti pyhkiii nenä-
liinalla sitä syöpäläisten siimoa silmiltään pois; kuolleita
oli kuin tahasta ja yhä utakammasti toista tuli; missä
main mahankaan lehtimetsää ja lätäklöpaikkaa oli, sieltä
niitä sawupilwinil pemahti ivastaan. Pysiiyspaikoissu
sai parhaiten rauhassa olla, jos päilllyspaidan eli liina-
paidan »veti kormiensa yli ja rupesi pitkälleen kasmot
mätästä masten. Muuten on näissä taisteluissa syö-
päläisiä mustaan paras neumo ajatella: miihät muusta,
kunhan hengissä pysyy. Sittekuin oli kylään tultu, sa-
noimat Uuralaiset, ettei tänä kesänä paljo sääskiä ollut,
maan kun on ollut pitkälliset tyyneet, silloin niitä paljo
on ; notlopailoissa ei silloin saatu lulaau olla. Siihen
»ne emme osanneet mitään mirlkaa.

Keskiyön aikoihin noustiin muoriseudun »viimeiselle
korkealle tunturille, jolle näkyy aama meri niemineen,
saarineen. Oli kuinka myrskyinen ja julma tahansa,
etäälle se main näyttää tyyneltä ja miellyttämällä, kun
päimä takaa paisiaa. Sentähden oli meistäkin, niinkuin
jo olisi oltu muun maailman yhteydessä erillään erämaan
kolkkoudesta, kun meri nähtiin. Kuta lähemmä matkan
päätä päästiin, sitä enemmin oli lehtipuuta ja joitakuita
»virstoja muonon perästä on tumallista pientä koimikkoa,
josta jo alkoi polku metäii taloihin. Kemenimät jalat,
luu pääsimät polun päälle, eitä kenenkään mieli tehnyt
lemahtamaan; uteliaalla toimeliaisuudella hiipi toinen toi-
sestaan simu, ja rantamäen koimikosta astuttiin ulos;
silloin näkimät silmämme ensi kerran suomalaisen uutis-
asutuksen jäämeren rannalla. Montakertaa olin kotona-
ni ajatellut, mintähänlaiset kansalaistemme asumasiat mah-
tanemat olla noilla kaukaisilla perukoilla; maeltaissamme
kauman mallan »vieraista omista olipa jo muistissamme
melkeen solahtanut tuonnemmaksi, minkälainen suomalai-
sen talo onkaan; ja ainakin annellen suomalaisten ihan
eri lailla asuman täällä korkeassa pohjaisessa kuin koto-
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».aan, kiinnitin silmäni heidän taloihinsa, jotka maloisan
aamuyön tyyneydessä pitiwiit hiljaista yölepoansa mei-
dän edessämme; mikä symästi ilahuttama näky oli toki
tuo, kun huomasimme talossa 2 pientä tupaa mastakkaa
ja millillä porstuan, johon on kartanolta omi portaineen,
kartanon toisella puolella pienen näivetän ja kodan, huo-
masimme huoneiden ympärillä semmoisen siisteyden ja
puhtauden, joka meidän matkamme »varrella oli jäänyt
Suomeen, näimme pystöaidan, joku ympäröi pihan ja pie-
nen nurminiityn; kun mielä tiesimme nyt astumamme
kansalaistemme katon alle, jossa tarjotaan kättä, puhetta
ja ruokaa semmoista kuin syntymämaalla, miu moi jo-
kainen armata miten lämpimillä tunteilla me nousimme

Saaniumonon
Juhana Petter Lyhytniemen omea tolkuttamaan. Van-
hat omat aina marullaan; heti heriisikin isännän äiti ja
tuli kysymään tulijoista; mutta kun kuuli, kuinka kau-
kaa tällä kerralla olimat mieraat, meni hän emiintiitä
herättämään; ja yhtäkkiä olikin tupa järjestyksessä; ja
me heti sisään, kun lukko aukeni. Isännät omat kaikki
tähän aikaan kesässä kalassa. Me tiesimme, että tässä
talossa ei tarmitse itse tehdä muodettaan, niinkuin mat-
kalla tähän asti, ja sanoimme: „ älkää nyt, emäntä, ru-
metko muuhun puuhaan, »vaan laittakaa meille muode,
että pääsemme lemolle". „Kahwi on heti malmista,"
anneli emäntä ja kiirehti toiseen tupaan, mutta meistä
ei kukaan yrittänytkään emäntää kieltämään, sitä juomaa
ei oltu nähtykään sittekuin Kuusamossa, ja jos yksi ja
toinenkin, niin taisi joku maisterimies meistä olla erit-
täinkin kahmin rakastajia miehiä. Hymällii mielellähän
me joimme kahmit. Sitte kerrottiin emännälle iisköinen
kehoitus, miisymys oli näet käskijä; „tee-w.si on heti
malmista;" silloin ei katsottukaan toisiimme niin hymy-
suin, kuin äsken; mutta emännän hymii tahto loisti hä-
nen silmistänsä, ja mielelliiänhiin tekee toiselle mieliksi,
kuu niin milhilllii moipi. Tuskin oli teet saatu loppuun.
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tun emäntä kuntaa pöytään tuoreita loistamia »viilipyt-
tyjä ja komuu keltaista moitu, malmistau ruokapöydän,
niin kunnollisen, ettei semmoista oltu nähty sittekuin Kuu-
samossa; eikä yksikään meistä yrittänytkään liettämään;
käski nälkä pöytään, maitta mäsymys muoteesen; mutta
tuon ruuan ääressä olikin ruokahalu semmoinen, ettei mo-
komaa — sittekuin Kuusamossa. Iv kun emäntäkin maha
asettui liehumasti, että saatiin rumeta haastelemaan,
kuultiin että hänkin oli Kuusamosta, ja hänen miehen-
sä ja anoppinsa ja lapsensa, kaikki, kaikki olimat Kuusa-
mosta, ja kuinka tänne olimat Kuusamosta tulleet, siitä
olisimme tarkastikin saaneet kuulla, jos olisimme jaksaneet,
mutta kun emme jaksaneet, täytyi se jäädä mastaiseksi;
mutta heti kun se oli lykätty mastaiseksi, ummistui mei-
dän silmämme ja ainoastaan muutamia silmänräpäyksiä
liikkui mielä lämpimät kiitollisuuden tunteet Kuusamolais-
ten ystiimiillisyydestä mäsyneessä mielessämme, ja sitte
waiwuimme semmoiseen makiaan uneen, ettei mokomaa
— — sittekuin Kuusamossa.

Jo edeltä puolenpäimilä kello 10 aikana herätet-
tiin meidät sillä ilmiannolla, että jos mieli tänä piina
Uuraan, niin oli nyt hieruan aikana m.ntäwii, ennen-
kuin ulli-mesi (nousumesi) peittää muonon perän lemeiit
lietteet. Meren rannalla moi näit jo ennakolta tietää,
milloin mesi on mähimmillään. Se nousee 6A/2 tuntia
ja laskee 6 A/2 tuntia; jos hieruan aika tänään on 9
aikana e. p. p., niin se on huomenua kl. 10 ju ylihuo-
menna kl. 11, j. n. e. aina 1 tuntia myöhemmin. Sen-
tiihden piti meidän tuo pikku 3 mirstaa matka tehdä en-
nen puoltapiiimäii, ellemme tahtoneet rumeta kiertämään
poluttomia rantatörmiä. Ia pitkiin kaivelemisiin ei teh-
nyt mieli, sittekuin olimme kulkeneet tuon maikean muine
taipaleen; noin 12 aikana olimme edellisenä piiimänii
lähteneet Kuolasta ja kl. 3 aamulla tultiin Saanimuo-
noon. Oli merkillistä että tämä 14 päimä Heinäkuuta
oli juuri se päimä, jonka seuduissa olin jo kotoa kirjoit-
tanut tulemani Uuraan, jos termennii pysyisin. Saani-
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muonon länsirannalla jll joen »vasemmalla puolen on
Lyhytniemen talo; ne muut 3 suomalaista ja 1 karja-
lainen omat muonon itärannalla. Joki laskee muonoon
Saanijärmestä, johon pienempi Lastajärmi etelästä las-
kee. Uuran muono on paljoa suurempi kuin Saanimuo-
no, ja kummallista on kuinka pian sen hictkali.tte.t kui-
mamat heti meden laskun perästä, niin että niitä saattaa
kuimin jaloin tumellä; tuskin jalkopohjakaan kastuu. Kui-
manakin ollessa asuu hiekkapohjassa eräs pikku, mikkelii
kala, Pisanki, terämii kuin äimä; ja aiman kuin mato
kaimaa se tien itselleen mullassa- Lietteet kumastamat
malkeammilta luin omatkaan noita tummia ja korkeita
kallioseiniii mastaan, jotka omat muonon ympärillä.

Uuran
kylästä oli samaten kaikki miesmiiki kalassa, mutta heti
tultuamme lähti pari henkeä pienellä »veneellä »viemään
merelle sanaa tulostamme. Minulle oli jo tilattu »val-
miiksi kortteeri eräässä talossa Uura-joen suussa. Kaik-
ki kylän talot, joista suurin osa on hirsistä rakennettu,
ainoastaan muutamat turpeista, omat asetetut joen wa-
semmall. puolen pitkin rantaa, kenties 3 mirstan mat-
kalle joen suusta ylöspäin; yksi lappalainen talo, Vil-
kis-oimi, on oikealla puolen jokea joensuussa ja toinen
suomalainen talo, joka on ylinnä joen »varrella, on sa-
maten oikealla rannalla. Joessa on koskia ja siitä saa-
daan muutamia lohi-lajia; tawataanpa »välistä made ja
haukikin joen suussa; muuten on niissä jännissä, joista
Uurajoki laskee, niinkuin muissakin pohjoislapin jiirmissä
ahmen, hauki ja muutamia lohikaloja. Uurajärmessä ei
kuulu tamatun särkeä, eikä siikaa; maikka ne löytyivät
Tuuloman särmissä. Löytyy rääpyskin Imanterossa ja
sen pohjoispuolella olemissa jänvissä. Näistä maajär-
»vien kaloista eiwät suomalaiset, niinkuin muutkin rannan
asukkaat, paljo hyödy. Pyytämät joskus loma-aikana,
kun merikalastus jouduttaa, ja laittamat lapsensa ja mai-
monpuolensa pyytämään, että saisimat mälistii maistaa
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sitä kalaa johon omat Suomessa tottuneet, sillä kaikella
merenkalalla on omituinen ihminen »naku, joka marsinkin
»vastatulleen suuhun maistuu hymin oudolta. Merika-
lastusta marten oivat Suomalaiset tänne tulleet ja siitä
he elämät. Sitä rumetaan Maarian päiwiiltii kewäällii
ju pitkitetään Juhannukseen, jolloin tullaan kotiin joksi-

kuksi miikoksi tahi pariksi; sitte taas mennään merelle ja
wiiwytiiän Elokuun alkupuolelle ja koskipaikoille, jolloin
moi kalastuksen pitää jo loppuneena, maikka yksi ja toi-
nen pitkittää yhä edelleen, sillä merestä saattaa kalastaa
milloin tahansa, kunhan ei erinomaista saalista aina
halua. Kala, joka on kaikkein paras pyydettilmä, on
turska, jonka pyytäjät jo merellä heti saannin perästä
tnyötvät menäliiisille kauppijoille, tahi miemät norjalaisille
maatauppijaille tällä murmannilaisella rannikolla tahi sit-
te miemät suoraan Vuoreijaan (Wardö'hön,) tahikka Ve-
sisaareen (Wadsö'hön) kaupan. Turska kuimataan pit-
kissä sälleissä eli toisin sanoen orsilla paljaan taiwaan
alla. Turskan hinta on kolmekertaa suurempi kvin mui-
den kalain, maikka itse kala tuorenna ci ole niinkään ma-

kea kvin muut kalat. Kun on oikein hymii turskan saan-
ti, niin on tapahtuuut, etta mies päimiissä ansaitsee 160
kruunua. Mutta toisinaan taas saamat kalastajat tehdä
turhaa työtä päimittiiin, miikottain. Turska syö nimit-
täin pientä lota-kalaa, ja jos lota-parmit eimät jostakin
syystä ajau rantaan päin, niin turskakin asuu yksi siellä,
toinen täällä. Helposti kalastaja huomau, milloin lotu-
purmi lähestyy, sillä sitä seuraa toisetkin miholliset kvin
turskat, jotka eimät kalastajan silmään pistä, nimittäin
kajamat, pitäen sitä suurempaa ääntä, kuta suurempi on
heidän ruoka-alansa. Minnepäin kajamat »vetiiymät, sin-
ne rientää kalastajakin »veneineen. Kalastajan» pitää ai-
na olla »vartiolla, »vuorotellen toinen toisensa perästä,
merkitä lintuin lento-suuntia, koetella ongellaan eli kou-
kullaan, oli sää mikä tahansa, tahi aika mikä tahansa.
Jos kaloja ci kuulu missään, makaamat muut kajuutassa,
yksi on main kokeilla. Ohilullemiltakin kysytään missil-
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päin kuloja olisi nähty enemmältä; ja sitä myöten men-
nään millistä Ruijan rannalle, toisen kerran Kalasaaren-
non (niinkuin kartoilla on kirjoitettu) rannikolle, jopa
Kiltinäilnkin asti Kuolamuonon itäpuolella. Paitsi tätä
alinomaista huolta on kalastajalla jokapiiiwiiinen pelko
äkkimyrskyn nousemisesta. Liikuttaissansa koukkuaan »ve-
neen laidalla piilyy hän joka suunnalle pitkin meren pin-
taa, missä sattuisi hamaitsemaan mustan miireen käymän
menettii kohti; silloin kysytään näppäryyttä panna pur-
jeet kokoon, ankkurit järjestykseen ja periinpitimet reilaan,
sillä tuuliaispiiii ei odota kuvun, kun kerran tulossa on,
ennenkuin jo tupruaa meneen ympärillä ja raimoon nos-
taa »veden ja ilman; joka mene silloin ei ole malmis
tuulta mastustumuun, se pyörähtää kumoon auttamatto-
masti. Tämä ainainen huoli ja epiiwataisuus kaiken puo-
lesta tekee tunnokkuumman miehen koko elämän sangen
kelvottomaksi, ja hänen päänsä harmaaksi ennen aikaa.
Muuten on kyllä löyhä työ miehillä, ja moni urmelikin,
selittäessään meille olojaan meren rannalla: „ mitenhän
käivisikiiiin, jos pitäisi rumeta maatyötä tekemään!" Toi-
selta puolen malittilvat epätermeelliseksi ja ruumista jiih-
meyttämiiksi tuotu eluntojärjestystii, kesällä mulmou piii-
miit päästään ju yöt lisäksi, ju taimella mautu päimiit
päästään ju yöt lisäksi. Jos pimeän aikana juuri kämi-
sikin laatuun toimittaa jotain käsityötä, niin eimät he
sitä rupea tekemään; wiihii korjailemat meneitään; ne tah-
tomat he hywiit ja hywilt ne niikyiwiit melkeen »vähillä
poikkeuksilla olemankin; sillä lähteä huonolla »veneellä au-
malle merelle, jossa iiktipikaa usein tyynestäkin »vihurit
nostamat myrskyn, on sama kuin mennä tupposen tahal-
laan surman suuhun. Vahinko main että useammat suo-
malaiset sinne lähteneistä omat »varattomia, etteimiit jak-
sa hankkia itselleen omaa menettii, mutta jos merrataan
nykyaikaa jo kuluneihin, esim. muuankaan tahi pari kym-
menkunta muotta taa'piiin, niin huomataan suuri edistys.
Muutamilla marakkailla on 2 jopa 3:kin menettä, ja »vä-
hempikin marainm, joka on jaksanut talon hommata it-
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selleen, pyrkii pyrkimiilläkin hankkimaan lisäksi menettä,
joskohta ei kokonaista jaksi, niin kumminkin puolet we-
ueestä, ju toinen pienen talon mies ottaa toiset puolet
tehdäkseen. Nämä meneet eimät näet olekaan sitä kokoa
kuin sisäjärmien soutumeneet, maun suuria, tumallisen lank-
ku-lotjan kokoisia, joita möisi kutsua jollakin laimanimi-
tyksellii. Suurimmat meneistil omat kaksimastoisia ja niitä
kutsutaan Ruijan kielellä „lysterbatiksi"; niitä on Har-
malla suomalaisella. Useimmalla on wähii pienempää
kokoa mene, joka on yksimastoinen, ja kutsutaan „fem-
börding" josta meikäläiset omat ottaneet niitä kutsuak-seen „wämpööriiksi"; se on sopimin kala-mene merellä.
Vielä on myös monella „otrinki," joka on pienin me-
rellä kulkemista iveneistii; se on muuten rakennukselleen
Viimpöörin kaltainen. Kaikissa näissä on perässä ta-
juitta, jossa on rautauuni, 2, 3 reikäinen, pannuineen,
patoineen, ja penkit omat naulatut seiniin ympäriinsä.
Koko talous on matkassa. Veneessä on tumallisesi. 4
miestä, joista yksi on meneen omistaja, kapteeni, ja toi-
set 3 osamiehiä saaliisen. Kalat jaetaan sopimuksen mu-
taan, kenties enimmiisti niin että mene saa puolet ja
toinen puoli jaetaan tasan 4 miehelle. Jako tietysti on
toisellainen, jos jollakin on osa »veneessä, tahi jos joku
on toisen työssä, tahi pidetään huonompana työmiehenä.
Komin huonoja työmiehiä sinne ei toti tulekaan, sillä se
on kaikille tietty asia, että joka näillä mailla ei Ase elätä
henkeään, kuolkoon; ei auta täällä asetusten nojalla ru-
meta suurella suulla maatimaan itselleen laillista mai-
mais-eliikettii; ja jos joku tapaturman kautta työhön ky-
kenemättömäksi tullut sai hymiltii ihmisiltä köyhän apua,
kyllä se tiesi toisten armosta elämänsä.

Toinen kala, jota suomalaiset myös pyytämät, mait-
ta tviihemmiissä määrässä kuin turskaa, on saita. Se
kala liikkuu meden pinnalla, kun on pyydettämissä, ja
ui suurissa parmissa. Se syö nimittäin pientä emiillis-
tii elämittä, jota kutsuimat kalaksi, maikt'eiwitt tienneet
nimeä; se pieni elämä on eräs mollusli-laji, joka nousee
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meden pinnalle mälistä. Saita-nuotta on nelis-nurkkui-
nen, kuin huimi, noin 15—22 syltä kanttiinsa, joka nurk-
kaan sidotaan köysi 10—50 syltä pitkä. Kun huoma-
taan saidan oleman liikkeellä, miedään tämä nuotta eteen,
lasketaan meden pinnan alle ja odotetaan siksikuin saita-
parmi on uinut päälle, silloin »viskataan kiiviä pärmen
keskelle, ja saita on sentapainen etta mahastakin melskeestä
suikilhdyttyänsil, menee pohjaan suoraan kvin kiwi. Kuin
kala meden pinnalta on painunut nuotan päälle, soude-
taan meneet yhteen ja nuotasta tehdään pussi, jonka
pohjassa suituparmi kiehuu. Muita kaloja ei näin tukus-
sa saada, eikä saata pyytäiikään. Jos Jäämeren kum-
mallisia kaloja tahtoisin mainita, niin ottaisin esimerkiksi
Kunttipillarin (pikku horkkelin), jolla on monisarminen pää
ja rintaemiit lemeiit kuin siimet; se on lentokalan näköön;
eräs toinen on tuo ilettiiwiin ruma Ronkeksi (milukala),
joka on limainen ja täynnä kuhmuja, niinkuin olisi isossa

rokossa.
Pian lemeni sana tulostani merellä, ja miehet al-

koitvat kokoontua »vähitellen kylään. Tosin en ketään ol-
lut ennen nähnyt, mutta kyllä he olimat tutut, jopa toi-
nen toistaan tutummat. Kuulumiset kysyttiin ja selitet-
tiin, kuuden muoden kuulumiset. Kuta oli käskenyt sa-
noa termeisiä Kuusamosta, tuka Pudasjiirmeltä, Oulusta,
Niiseestii; ne tulimat kaikki perille, ja kait olimat yhtä
lämpimiä, waikk'ei puoliakaan nimenomaan muistettu.
„lohan se kuuluu kuolleen, Snellmankin, joka meitä täällä
tämi opettamassa." „Ei, sen nimellistä on monta Suo-
messa, ja se Snellman, jota on kuollut, oli senaattori,
ja suuri Suomen kansallisuuden puollustaja, jonka tähden
hänen kuolemansa on kuulunut tänne asti." „Wai »vielä
se Snellman elää joku kämi täällä", wirkkoiwut emännät
penkiltä, „entiis se kirktoherrn Thuumon". Oli heillä
muistissa pappein miime käynnit ja heidän innokkaista
kyselemisistänsä olisi outokin ymmärtänyt, että Murman-
nin rannikon suomalaisille on se juhlia, kun Suomesta
lähetetään sinne pappi. Siellä on käynyt lm nykyinen
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kirkkoherra Johan Fredrik Thaumon Kuolajiirmeltii tai-
mella 1870 ja Polangalta kesillä 1871, 1872, 1873
ja 1874; ja myös Muhoksen nykyinen kirkkoherra Gus-
taf Adolf Snellman Pudasjiirmeltii kesällä 1876, jonka
perästä ei pappia Suomesta ollut siellä käynyt.

Rippikoulussa oli 3 lupinlustukin; ryhdyin oppi-
maan tuota lapsellista kieltä, mutta se ei ollutkaan niin
helppoa kuin Norjan kieli ruotsin taitamalle; manha tulkki
Abram Arpela oli kyllä apuna, mutta ei hänkään osan-
nut lausua noita muikeita kurkku-ääniä niinkuin lapset;
niiltä se sujui luontemusti. Hankaluutta lapinkielessä te-
kee se, kun Norjalaiset omat kääntäneet ja painaneet hei-
dän kirjansa, ja kirjoittaneet kirjaimet oman kielensä mu-
taan. Jos suomalainen oppinut olisi kirjoittanut heidän
katkismuksensa, niin se olisi lappalaisellekin helpompi oppia.
Mutta jos oli haluakin saada maha oppia tätä kieltä
esim. Luth. miih. katkismuksen, niin ei ollut aikaa. Aa-
musta iltaan oli asiamiehiä kylästä ja ympärillä olemista
taloista ja todista. Uuran yöt olimat sitte niin kauniit,
että unonen masta myöhään, eli sanoakseni, warhain mas-
ta aamulla tohti astua vittu kamariimme, jota oli poh-
joista kohden ja pikku akkunallaan tarkasti kokoili yön
auringon miedot säteet peräseinälle; ja ainoastaan sen
mähilisen hetken, kun aurinko simuutti korkean muoren
kukkulan, joka oli meistä pohjaan päin, oli tuo ystiiwiil-
linen päimiin paiste matalalta peräseinältämme poissa,
maan se saapui kohta jälleen ju toi muassaan muistot
kaukaa Samon salmien rannoilta niistä nukkujista, joiden
lapsuuden miattomuus lepää heidän kasmoillansa, uiinkuin
puhdas, läpipuhdas päimänpaiste.

Tamallisissa oloissa maataan pitkään aamusella. Jos 7
ja 8 »välillä lähtee kylään kämelemään, niin ei näe ke-
tään liikkeellä; laitti on yöunessaan; masta 9 aitana ja
mähiiii ennen alkaa »väki nousta. Miehillä ei ole juuri
mitään tekemistäkään kotona; „mutta mitäs maimonpuo-
let tekemät kun olette itse kalassa," kysyin eräältä isän-
nältä; „juomat kahmia ja käymät kylässä," kuului ly-
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hyt mustaus, ja liki mailleenpa taisi sattuukin; olkoon
kumminkin luutana tässä rumeta moittimis-lauseita heistä
latelemaan; olot tekemät ihmisen mutaiseksensa; mutta
nyt kun suomalaiset omat hankkineet itselleen lehmiä,
lampaita, on emännillä niiden hoitamisessa ja ruuan ko-
koamisessa koko työpaikka; joen marsilta kootaan heiniä,
talon ympärille lannoitetaan pikku niitty, jopa pikku pot-
tumaakin, peuran jäkäliä kankailta nyhdetään ja pannaan
suuriin totoihin, tuodaan totiinkin kesällä, turskan päitä
kuimataan, joita keitetään sitte jäkälien kanssa hymäksi
hauteiksi lehmille. Näissä töissä tietysti miehet autta-
mat, kun omat totona, ja erittäinkin syyspuoleen omat
he kyllä kotona. Villoista tehdään piiiillysmaatteita ja
sukkia, muut pito-muutteet ostetaan. On mmmomäellä
siis työtä, ja kun lukuun otetaan se seikka mielä, että
meren rannalle on »vaeltanut enempi miehenpuolia kuin
maimonpuolia, jonka muoksi siellä on olemassa puute
maimonpuolisista ihmisistä ja moni mies, muikku todella-
kin haluaisi rumeta perhe-elämääu, näkee kumminkin tiiy-
tywiinsii olla sitä mailla, ellei lähde Suomesta nouta-
maan waimoa itselleen, mikä tietysti tulisi sangen kal-
liiksi — kun tämä wuimowilen hurmulukuisuus tiedetään
tosiasiaksi, niin annaa myös, että heillä on sitä enem-
män työtä kyläpaikoissa, joissa monta tarmitsee heidän
apuansa leipomisessa, ruuan laittamisessa, »vaatteen kor-
jaamisessa j. n. e.

Uuran ympärillä on petoeläimiäkin, karhuja ja su-
sia. Uuran joen suusta pari menäjiin mirstuu ylöspäin
oli turhu mahaa ennen meidän tuloamme repinyt pahasti
yhtä isäntää, joka oli mitaksia mennyt hakemaan. Msi
sormi oli kädessä aiman poikki ja toisia oli pureskeltu.
Sudet tekemät lampaissa paljo hiimiötä. Ihdestii ta-
losta olimat niinikään mahaa ennen tuloamme tappaneet
7 lammasta. Dmpiiristöllii on jäniksiäkin, jotka syömät
heinäsuomat ja jäkiiliiko'ot kylän reunalla. Lappalaiset
pyytämät kettuja, ampumalla ja muulla pyyntileinolla.
Vahinkoa tekemät myös porot, kun laumoissa laskeumat
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sisiituntureilta meren rannalle. Min kartanon ympärillä
olemaa heinääkin ja muun tasmin marsia on maitea
niillä »varjella; niitetty heinä pannaan sentähden kor-
keille pylwäille kuiwllmaan ja säilymään poroilta. Pyy-
dettämää riistaa omat mielä tumalliset ja tunturi-metsä-

kanat. Suomalainen ei aikaansa tuhraa näiden metsästä-
miseen; rauhassa häitä suu lappalainen ju kolttuluinen
mallita tunturien aarnoja ylämaita, niinkuin he »vuosisa-
toja jo ennen omat tehneet. Kalastukseen on suomalai-
nen kyllä omiaan, ja kun hän rikkaan meren köyhälle ran-
nalle saapuu, katsoo hän ensi työkseen ympärilleen, missä
makaan jalansian keksisi; hän rakentaa mökin itselleen, jos
ei muusta, niin maun turpeista; se on hänen kotinsa,
johon hän meren epiimakaisilta ilmoilta tulee lemon pi-
toon, niinkuin ennen kotimökkiinsä Suomen salolla. Sille
on hänelle mieleen yhteis-elämä; yhden mökin »viereen
nousee toinen, ja kolmas; ja niin syntyy kylä. Mutta
se on hänelle mastenmielistä, kun ei ole yhteis-eliimälle
mitään lakia; tasmaneena lakien suojelemassa yhteiskun-
nassa, kaipaa hän symiisti laillistu järjestystä ju sen mul-
ivojiu; tässä on Murmunnin rannikon Suomalaisten ki-
pein kohta. Sitä malittimatkin jok'ainoassakylässä. Kes-
kinäisille riidoille ei löydy mitään ratkaisijaa; mutta jos
tämä puute olisikin jotakuinkin kärsittämissii, niin on suu-
rin se, ettei löydy tuomaria eri kansallisuuksien »välillä,
erittäinkin »venäläisten ja muiden. Venäjän mirkamiehiä
on tosin, mutta ne omat kaukana Kuolassa, ja eimät ym-
märrä muuta kuin meniijiiä. Näistäkin puhuttiin samaa,
mitä ylipäätään mirtamiehistä Venäjällä, mutta sen pu-
heen perää en tietysti takaa. En ole mikään yleinen kan-
teen nostaja; ainoastaan „relata refero" niinkuin manhat
Romalaiset sanoimat, s. o. kerron toisten kertomia.

Pohjois-weniiliiiset omat muine aikoina rumenneet
pitämään näitä meren rannikoita yksinomaisena alusmaa-
naan; katsomat sentähden karsaalla silmällä suomalaisia,
jotka uutis-asulkaina eli „kolonisteina", niinkuin niitä ni-
mitetään, perustamat kyliä kylien perästä Murmannilai-
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selle rannikolle; tekemät kaikenkaltaista kiusaa suomalaisille
estääkseen heitä maurastumasta ; leikkelemät meneen köy-
det poikki, jos joku suomalainen tulee heidän satamaansa
kaloja myöinään; natkelemat limiii saitaparmiin, jos näke-
mät suomalaisten sitä nuottansa päälle odottaman, mai-
nitsemattakaan pieniä löylytyksiii ja selkäsaunoja, jotka siel-
lä niinkuin muuallakin maksetaan, jos jaksetaan, samassa
rahassa. Kuuluu joku suomalainen näistä tehneen suul-
lisen »valituksen tumernöörilletin ja siihen saaneen tuon
miisaan mustauksen: „antakaa takaisin"; se on tietty: ku-
ka aamalla merellä pystyy polisinmirkaa toimittamaan, jase menäläinen mahti-jahti, joka sitä marten on rakennettu,
oleilee Vuoreijassa, eikä näy kuin ihmeeksi kalastus-me-
sillä. Maat, meret omat keisarin; ja kun suomalaiset pi-
tämät itseään yhtä hyminä keisarin alamaisina kuin we-
niiliiisetkin, eiwiitkii luomu oikeuksistaan, niin siitä syntyy
riita. Mutta olisimat suomalaiset jo aikaa näiltä ran-
noilta muuttaneet pois, ellei Korkea Esiivalta olisi ru-
mennut heitä semmoisella huolenpidolla auttamaan, jota
ei kyllin saata kiittää. Korkeilta »virkamiehiltä on sangen
usein tullut komia kieltoja alhaisille »virkamiehille ja me-
näliiisille kalastajille, ettei harmalukuisia suomalaisia saa
polkea. Hallitus on myös lumannut 200 ruplaa sille,
jota hankkii itselleen oman kalameneen, maikka tätä ra-
kennusapua ei ole saaneet ulos riintteriasta useammat,
kuin pari kolme suomalaista, jotka omat olleet wiihii
(niinkuin sanotaan) herrasmiehiä. Stanomoi panee kai-
kenlaisia esteitä amunsaamiseen, ja hanen puoltosanattansa
ci rahaa anneta. Saa aluksi panna 50 ruplaa likoon,
eikä sillekään tiedä, tokko raha-apu lähtee, maikka mene jo
olisi puoleksi walmis; ei ole kumma, jos Harmat ryhtyivät
rahan pyyntiin. Kyliijiirjeslys ja iveronkanlo on saman-
lainen kuin Venäjällä; joku isäntä malitaan joka kylässä
3:ksi muodeksi päätösten toimeenpanijaksi; hän on staa-
rosta, meidän nimityksen mukaan lautakunnan esimies,
jos semmoista olisi joka kylässä. Hän kokoo kylän mie-
hiltä merorahat ja mie riintteriaan. Koko kylälle pan-
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naan joku rahasumma meroa, ja »varojaa», ja kalastus-
onneaan myöten maksaa itsekukin osan siitä kylän mies-
ten suostumuksen tahi meroituksen mukaan. Suomalai-
sissa kylissä ei ole 25 »vuoteen ollut henkikirjoitusta,
maan muosittain maksetaan sen henkilumun mukaan, mikä
oli olemassa neljännes-muosisata takaperin; kaikki siitä
nuoremmat omat mapaat ja moni maksaa meroa, joka
aikaa sitten on »virunut „alla selmien mesien, päällä
mustien mutien", mutta „maassa maan tamalla", Ve-
näjällähän „kuolleet sielut" omat kirjoissa eliimitten kes-
kellä. Vero, joka kyläkunnille suuruuden mukaan on
määrätty, on sangen pieni; mutta sotapalmeluksessa pi-
tää suomalaisteukin nuorukaisten käydä, jotka omat ase-
ivelmollisuus-iässii. Erään lesken poika Puumangista oli
ollut Turkin sodassa ja saatuansa luman palata totia
oli päässyt Arkangeliin asti, mutla kuollut tautiin siellä.
Venäjän mallin mukaan on suomalaisilla kylilläkin „pram-
lenia" eli kylän esimalta. Uurasta, Laatsimuonosta ja
Kakkarista malitaan yksi mies (staarosta), toinen kylistä,
jotka omat Tsipnamolokasta Puumankiin asti, ja kolmas
mies Petsamosta. Tästä näiden miesten oikeudesta saa
wedota stanowoihin (mallesmanniin), sitte isprawnikaan
(kaupungin pormestariin), ja yhä ylemmä kumernööriin,
mutta se tosiaankaan ci kannata, sillä asia miipyy miras-
toissa muosikausia ja miimein hukkuu kokonaan. Se minkä
kyliin miehet päättämät, se on laki, ensimäisessä ja »vii-
meisessä kädessä, ja sen malmojina ornat sen tekijät. Kuinka
suuri puute on oikeuden malmojista osoittaa seuraama surkia
tapaus : kaksi mene.unta kalasaarennon kohdalla rupesi huo-
nona saaliin aikana alkukesästä »vierailemaan toisissaan; juo-
muttuaan löi eräs Sellberg toista miestä, Juntusta,
joka muistutti muutaman kymmenen kruunun saamistaan
edelliseltä, puukolla rintaan kuoleman haaman. Toiset
patoittimat Sellbergin miemiliin tomeriaan paatilla Pots-
hein lasarettiin: mutta irti pääsi Sellberg kumminkin ja
oleili mielä 2 miitkoa samoilla seuduin, siksi luin asiasta
rumettiin tarlemmin kysymään; silloin lähti Sellberg Rui-
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jun puolelle ja heti weniijiin »virkamiesten kirjeet perässä
pyynnöllä: ottakaa kiinni; mutta sitäkö Sellberg odotta-
maan, oikaisi Amerikaan.

Uuran kylässä on rukoushuoneen kehä. Eräs mies
otti sen urakalla rakentaakseen, mutta saatuaan rahat,
heitti huoneen kestoiseksi ja muutti Amerikaan. Katto-
laudatkin olimat jo hankitut malmiiksi. Kirkonkokouksessa
2*-/? päättimiit kylänmiehet kattaa rakennuksensa, mutta
jos se siitä malmistuu, se on epätiedossa; erinomaisen
hymä asia olisi kyläläisille, että saisimat huoneen, jossa
sopisi kokoomua pyhinä ja joskus arkinakin. Ihteinen
sopu on malttamaton tämmöisille uutis-asutuksille, ja yh-
teiset kokoukset sitä synnyttämät ja ylläpitämät. Miten
liekään naapurien milli silloin tällöin, mieraanmaraisuus
on aina kuitenkin pysymäinen. Kulkiessani kylû taloissa
huomasin myös puhtauden ja siisteyden oleman hymiiksi
taivalsi otetun joka mökkiin; ja maidon hoidossa omat
suomalaiset norjalaisista edellä. Suuremmissa taloissa
on musin, kuusin lehmiä ja samat merrat lampaita, joku
ylikin. Loinenkin pyytää haalia kokoon sen merran mu-
roja, että jaksaa lehmän lunastaa itselleen. Elukat hoi-
detaan hymiisti. Laidunmaat eimät ole sen suuremmat
tuin kartanoiden ympäristöt; ja suitsut palamat melteen
sammumatta muorotauden ympäri. Tuo suitsun teko on-

kin hymä ja tehohtema sääskien karkoituskeino. Jos ru-
peaa johonkin muolu- tai meisto-työhön, niin tekaisee
suitsun, ja rauhassa saa olla. Kun kylään »vihittiin kirk-

komaa tyynenä pyhililtana *-^/? niin olisi »väkijoukon ol-
lut sangen »vaikea seista ulkona, mutta yhtäkkiä rupesi
joka ryhmän »vierestä makea samu nousta tupruamaan
ilmaan, ja tuulen henkeä oli siksi että se leimautti mil-
listä tuota hymilnhajuista turwe-suitsutusta masten tas-
moja, ja siiästipilmet hajosimat pois silmiltä. Kun tämä
miimeinen toimitus oli tehty, olin malmis kylästä lähte-
mään. Mutta kun katsoin muouolle, mirtasimat iviimei-
set Ullin medet rannoilta pois ja hiekka jäi muikeana
paistumaan. Sanotaan ettei mikään niin pian tuima
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tuin kyynel, maan mielä siitäkin tureemmin kuimamat Uu-
ran lietteet ja tekeymät tuimiksi tantereiksi, niinkuin ei kos-
kaan laineet olisi loiskuneet niiden päällä. Kuuden tun-
nin perästä on taus mesi ylimmiillään ju silloin me läh-
dimme tl. 12 yöllä, heitettyämme ystiiwiilliset hywiistit
rannalla seisomille Uuralaisille. Toiivottama main olisi
etta tama ranta rupeisi tuntumaan heistä kotirannalta,
koska se kerran heidän omasta »Valinnastaan on siksi tul-
lut. Vuonolla oli aimun tyyni ja otrinkia piti airoilla
metiiii eteenpäin. Siinä jouti katselemaan peluutan (mai-
tomalasta), joka malkeata kylkeään nosti ilman lämpimyyt-
tii nauttimaan, eikä kukaan näin muonon sisässä sitä häi-
rinnytkään, jonka tähden se nutkuikin niin siki, ettei lii-
kahtanut maikka meidän mene kulki liihitse. Uurumuonon
rarmat ornat ihan jyrkkiä ja korkeita kallioseiniä, joilla ci
mitään mihantata näy muuta tum jossakin laaksopaikassa
muutamia kukan marsia ja itärannalla muutamassa koh-
den koiivun mesoja; mutta turhaan etsin täällä nähdäkse-
ni mäntyä, niinkuin Kuolan »vuonon itä-runnullu olin
yhden nähnyt. Wesillä pistää myös mielellään kätensä
emäsnyyttyynkin; siellä on toista tusinaa semmoisia leipä-
juustoja, joita ei koko Suomessa osata tehdä muualla
kuin Pohjanmaalla; ne muistuttamat Uuran emäntäin
hywiintahtoisuutta; mutta se niissä on mikuna, ettei nii-
tä saata säilyttää ollenkaan; pitää kohta syödä. Jo oli
lappalainenkin oppinut syömään Pohjanmaan juustoja,
mieliipä kehui makeiksi. Nähdessään meren loistaman pin-
nan ja yön »valoisuuden tulee ajattelemaan, että tosiaan-
kin kaikkein muhin näissä seuduin sopii kesällä tuo kohta
mirsikirjassamme, kun „rukoukset merellä" ja „matkusta-
maisten rukoukset" puhumat „pimiiistä yöstä" ja sen

mutta niiden tekijä ei lienekään asu-
nut jäämeren rannalla. Uurumuonon suussa on suuri
Salim-saari ja sen itäpuolella tuo ennen mainittu lere-
tiikun pieni suuri, jossa on lauppa-paillalin. Ohimennen
en saata olla mainitsematta, että asiantuntijat sanomat
miimemainitun eteliipuole.la oleman milii paraan sataman,
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kuin moi löytyä, sotu- ju kuuppuluimoille. Sinne ei so<
mi mitkään tuulet, sillä kaikki rannat omat korkeita ja
mannermaan mieressä on mielä 5 pientä saarta, jotka
salmissakin murtamat jäämeren tuimat aallot, jos myrsky
on kowakin. Laiwllsataman sisäpuolella olisi mielä mai-
nio menesatamu, jossa meneet kuulumat pysymän eheinii,
jospa löydettyinä yhteen. Tämä olisi siis hymä kauppa-
lan tahi kaupungin paikka. Ia satama on kyllin symä
suurimmillekin laiivoille, ja kyllin lamea tuhansille. Seu-
tu on lisäksi parempia kalastuspaikkoja rannikolla.

Meidän matkamme kääntyi tästä länteenpäin, ja
mähiin kulettuamme merta noustiin merkilliselle Einanie-
melle. Se pistää ulos mereen; niemen kärki on korkea
kallio-möhkäle, ja sen takana on kaunis nurmikannas, jo-
ka kasmaa runsaasti kukkia; kannaksen mannerpuolella on
taas korkea kallio-muori. Tämä kannas on uinu ollut
ihmisten asuntopaikka; tälle muuttimat suomalaisetkin
muutamaksi taimeksi, ennenkuin Uuraan perustimat kotin-
sa. Sitä ennen oli tässä asunut lappalaisia ja niiden
kotien perustukset huomasi seliviisti. Mutta ennen lap-
palaisia oli tässä asunut toinen, mieras kansa, joka teki
asuntonsa kokonaan pyöreistä kiivistä. Kannaksella näkyi
muhii haamua semmoisesta kimikodasta, mutta »varmasti
sitä ei olisi saattanut sanoa asumapaikan raunioksi; »uut-
ta mähiin matkaa lounaasen on pikku lahti, jonka perässä
on loima rinne paljaista pyöreistä kirvistä; lähellä ran-
taa on kimikossa symä hauta noin kolmea syltä pitkä ja
kahta lemeii muodoltaan pyöreäpinnen, jonka seliviisti nä-
kee ihmiskäden tekemäksi, maikka seinät omat aiman lemin-
neet alas; sen ympärillä on 4 pienempää hautaa, joiden
seinät omat samaten leivällään. Semmoisia kotia pyö-
reistä, piiänloloisistu kiivistä eimät lappalaiset kuulu mil-
loillkaan tehneen, sanottiin mannaksi; ja lappalaiset itse
sanomat, että se kansa, joka tuommoisissa kodissa asui,
pakeni pois heidän näille rannoille tullessa. Minä pa-
nin armeluun, että olisikohan tuo tarun kansa moinut
olla samojedeja, maan siitä en yritäkään sen enempiitii
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sanomaan. Totena pidin, että oltiin toisen kansan asu-
masiojen ääressä, kuin lappalaisten. Nämä rauuiot oli-
mat kukaties kuinka monen muosisadan takaa nyt todista-
massa tekijinnsä katoamaisuudesta.

Kun kannaksen alamaita nurmikentältä lähdettiinnousemaan mannermaan muorikalliolle, pistäytyi metsä-
eläin eräälle ulkonemalle nurkalle katsomaan alas meidän
tuloamme, ja minä ihmettelin, että täälläkin oli jotain
muohilajia tyhjillä kallioilla kiipeilemässä; mutta kun tul-
tiin yliiiille, näin että se oli voro, ja aika poro olikin,
maikka muoren alle niin pieneltä näytti; se juosta höl-
kytteli meidän ympärillämme ja ihra hyllyi lautasella.
Kalliotörmän päälle oli suuri ja ihana näköala; aamu
oli kirkas ja meri rasmatyyni. Laimoja seisoi siellä, tääl-
lä; millä oli purje päällä, mikä oli jo ottanut purjeen
alas. Etäältä muutamien peninkulmain päästä nähtiin
tuleman suuren kaksimastoisen höyrylaiman, ja soutajat
olimat heti malmiit antamaan tietää, että Arkangelin ku-
mernööri ajaa laimallaan tarkastusmatkalle Kalasaarennon
rannoille. Nähtiin, että laima tulee leretuukasta ja ai-
koo Potsheihin; sen musta samu eroaa jyrkästi taiwaan
karmen selmyydestii. Tämmöisellä ilmalla saa myös sei-
miin kuman Jäämeren rarmasta. Kaukaa idästä näkyy
Kiltiniin jyrkkä ranta, ja koko ranta siitä asti on yhtä-
mittaista kallioseinää; samallaista on länteenpäin, ja luo-
teisesta näkyy Kalasaarennon (eli Karabcllan niemen) yh-
tä korkeat ja, jos mahdollista, mielä jyrkemmiit rantakal-
liot. Jos meri mahtamuudessaan näyttää mäkemältä ja
raimoon syttyneenä tahtookin miikimaltaa tehdä, niin mah-
mat sillä on rantllwarustuksetkin, jotka moimat sen tui-
mimmillekin puskuille sanoa: tähän asti, eikä etemmä.

Jäämeren mesi on kirkasta; monen sylen symyy-
destä näkee pohjan. Einoniemen seuduilla katseltiin sitä
kauan. Kallion seinä, jonka ilma meden pinnan yläpuo-
lella on tehnyt rumemmaksi, on pinnan alla siniseltä, har-
maalta ja »valkealta loistama; se on miimakas ju tiiplii-
kiis, puhdas tuin tuimaankanfi. Harmassa kasmaa poh-
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jassa meritasweja, jotka lewittäwiit lehtiään niinkuin sä-
teitä keskipisteestä; kun näitä on suurempia ja pienempiä,
antamat ne meren pohjalle niin kauniin näön, ettei mar-
mori-pöytä kukka-buketteineen saata »vertoja metiiä. Mei-
dän kulkumme kiimi aiman hitaasti; soudettiin siivu Ara-
muonon suun ja sitte Kassi-wuonon, ja masta jälkeen
puolenpäimiin päästiin

Kakkarin
kylään, joka on Laatsiwuonon suussa itärannalla. Ai-
noastaan muutamia aikaihmisiä oli lasten kanssa kotona.
Siitä lähetettiin sana merelle läheisyyteen, jossa oli ka-
lastajia, että tulistivat kotiin, mutta kalastajissa olikin
main muonon perästä miehiä, jotka parilla mämpöörillä
tulimat Kakkariin ja hankkimat meille ruokaa, sillä talo-
jen emäntä-mäkikin sattui olemaan poissa. Tämä kylä
on korkean muoriseiniin eteläpuolella aiman rannalla. Ve-
näjän Karjalaisia asuu kahdessa talossa, joissa oli muu-
tamia menälilisiäkin. Toista muotia taapäin oli tässä
kylässä tapahtunut se tapaturma, että loh. Abr. Arpela
(Uuran ukko Arvelan poika) oli laittanut 12 muotiaan
poikansa jäkäliä keräämään taloin mieressä olemille muo-
rille, ja tuo oli liukahtanut eräältä kalliokulmalta ja pu-
tosi alas kuoliaaksi.

Kylään näkyy Muotkamuonon suuri selkä luotei-
sesta, mutta mieressä olemat korkeat kalliot estämiit aa-
man meren näkymästä. Kun tämä kylä on muonon
suussa, johon pian mereltä sopii pistiiytii, on se tumalli-
nen kulustujuin ju kulanostajien käyntipciikku. Nytkin oli
siinä »viikkokausia eräs menäläinen turskan-ostaja laima
majaillut. Matka muonon perään oli aiman hidasta
kulkea tyynen aikana suurella mämpöörillä, maikka oli mie-
hiä panna joka airon nenään kaksittainkin. Kumpikin
ranta on korkeata kimimuorta ja hymin mutkaista. Joku
hylje olisi saatu ampua, mutta pyssyt olimat kajuutassa,
ja kun niitä miehet rupesimat esiin kiirehtimään, sukelsi
hylje pois ja pääsi johonkin kimen louteroon piiloon. Jo
oli yö ennättänyt kulua puolimäliin, ennenkuin päästiin
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Laatsiwuonon
kylään, joka on Laatsi-joen (eli niinkuin toiset lausumat
Liiiitsinjoen) suun itäpuolella. Kuonon perukka on sa-
manlaista aukeata lietettä, kuin Uurassakin. Tämä kylä
on mustu 5 muoden munhu, ju sentähden se onkin ul-
konäöltään surkeampi kuin mikään muu kylä jossa ka-
min; kaikki tumat turpeista, ja niinkuin yhtä yökortteeria
marten kyhätyt. Mutta noustaan lietteeltä rantatörmän
päälle; silloin aivautuu eteen sangen amara kenttämaa,
josta saisi hymiiäkin niittyä, jos olot olisimat toisenlai-
set. Mutta kun maanmiljelijä (jos semmoista nimitystä
saa käyttää näillä mailla) tietää, että se heinämaa, jon-
ka hän on malmistanut, kenties piankin tapahtumassa
meronlaskussa, tulee toisen omaksi, niin ei hän saatu to-
si työtä uhrata niityn tekoon; muuten muu on Laatsi-
wuonon perässä hywiiii, ja sisäänpäin mannermaahan se
kasmaa jokaisen täällä taivuttaman puulajin, niinkuin loi-
mun, lepän, pihlajan j. n. e. (petäjittä ei löydy). Kun
astuu tupaan, hämmästyy nähdessään sitä siisteyttä,
mikä noiden ulkoapäin rumain asuntojen sisällä on. E-
mäntiiwiiki katsoi suurilla silmillä, mikä miehille oli tullut,
kun päiwää ennen olimat kotoa lähteneet kuukauden ka-
lastus-»natkalle malmistettiin emäin, ja nyt yhtäkkiä mie-
hissä pakastivat kotiin. Erehdys tuli pian korjatuksi,
ja sana mieraan tulosta kulki nopeasti kotien ympäri.
Se tapa, johon me menimme oli sisältä muoruttu ha-
laistuilla koimurungoillu, jotka seisoimut pystyssä ju joista
kupera puoli oli lyöty turpeiden sisään. Tupa oli myös
jotenkin korkea; se näytti sangen siemilltii, ettei suinkaan
olisi luullut oleman tumassa turmekatossa ja turmesei-
niiisessii. Paitsi siisteyttä asui tuon turmekuton ullu myös
erinomainen ystiimiillisyys mierasta kohtaan, joka koh-
telu ainoastansa sen kautta tuli surumielisyydellä sekoi-
tetuksi, että kaikki usujumet niiyttimiit muuttumalla jalalla
asuman; kuka aikoi ensi syksynä, kuka ensi kesänä tuohon
kultu-maahan Amerittaan, joka kohta nielee pohjois-Suo-
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men parhaat työwoimat kultaiseen suuhunsa. Tuom-
moinen kansanmaelluksen kiihko, kun se kerran leimahtaa
liikkuman pohjalaisen mielessä palamaan, sitä ei pidätä
mikään, ei kerrassaan mikään; Amerittaan, mahtuuhan
sinne miestä- ja kukapa hukkuneiden haudoilta huutaa!

Hymiin toimeentulon möisi Laatsilainen hankkia it-
selleen toimella ja työllä, maan kuu hän aikoo ja aikoo
pois, eikä perehdy paikoilleen, niin „aika kuluu annelles-
sa." Seuraaman päimiin j. p. p. puhalsi raittiisti lou-
naasta ja paluumatka Kakkariin, sama taimal, jota piii-
miiii ennen olimme kl. 5—12 kitkuttaneet, »neni nyt »vä-
hemmässä kuin kolmessa kmartissa. Katkarissa mielä pis-
tilyttiin; oli mnutamia lapsia kastettamia. Heti aiot-
tiin sitte matkaa pitkittää, kun oli erittäin sopima, pe-
rintakainen tuuli, mutta nuo lappalaiset, ne eimät mil-
loinkaan joudu muiden mukaan; me muut olimme me-
neillä, Lassi Orhufmud jäi taloonsa myötään etsimään.
Vähän perästä tultiin sanomaan, niinkuin me meneiltä
kyllä näimmekin, että Kassimuonon »vanha mummu tu-
lee tapaamaan pappia. Se oli lappalais-Lassin ansio et-
tä mummu parka ennätti ajoissa perille. Mummu oli
pitkän ikänsä asunut Kassiivuonon mökissä, eikä osan-
nut ollenkaan muuta kieltä kuin lappia; hänen lasten-
lapsensa kuljettuvat hänet nyt Kakkariin. Sitte lähet-
tiin taas meneille, mutta Lassi kuhnustelee mielä koto-
na; nyt olisi Lassiparka saanut komat torat, ettei nä-
mä ajat olisi olleet hänelle niin erinomaisen merkilliset;
hiiltä oli 2 pikku tytärtä pantu tasteesen ja nyt men-
tiin mihkimään »vanhinta tytärtään (eli tytärlentiimäii),
miihemmästäkin joutuu lappalainen hiimminkun. Muu-
ten on se mikana toko lappalais-sumussa, että heiltä ei
tahdo lähdöstä tulla mitään. Harmoin pääsee lappa-
lainen liikkeelle, ennenkuin lähtöpäimän illalla yötä mas-
ten; (kemiit-talmesta onkin helpompi porolle juosta yöl-
lä, kuin piiimällä). Oli yö tuin pimeä tahansa, ei hän
eksymistä pelkää; nuo aamat tunturit omat hiille aiman
tutut. Ihmeistä ihme oli (sanoimat he) se, kun Villi-
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soimin ukko eksyi »viime kewiinnä tuntureille ja sinue kuoli ;

kenties oli joku iikki tauti kohdannut häntä matkalla.
Tultuansa istui Lassi muori-penkille, eikä ollut »villaan-
kaan, mutta älä mcdii purjetta ylös mielä, jos kuinkin
tuuli houkutteleisi; Lassi kaimaa tupakkimassinsa esiin,
pistää piippu-nykeröisen täyteen ja katseltuaau taiwaan
ilmoja ja tuulen perukoita käiinteletsen tulta ottamaan
tulitikulla; mutta heti kun samukattila suussa pilasi suit-suamaan, kopristi Lassi periinpitimestä; ja se otto näytti
niinkuin miehellä olisi ollut kiire. Pian tottelitin mene,
kun summaton suuri purje pingoitettiin täyteen kokoonsa
tuulta kokoamaan; ju se lensi meren aaltojen harjoja,
ettei suinkaan höyrylaimojen olisi tarminnut yrittääkään
sen rinnalle. Miehistä oli tuulta ihan parahiksi, mi-
nusta oli mähii liiaksi; raittiin ilon se raitis mnuhti
nosti jokaisen ruttaan; nuo kulut omatkin mitä paraim-
pia huiveja.

Tultiin noin keskipaitoille Muotkamuonoa, ju tuuli
wiihii lauhtui; niin rupesi kuulumaan suhauksia niinkuin
kanuunan laukauksia, joita kaiku rantakallioilta niin yhtä
mittaa kertoo, että siitä syntyy yksi pitkä jymisemii sii-
mel. Minä ajattelin, että joku osa weniijiin laimastoa
lienee Tsivna Nolotan niemen takana ampumaharjoi-
tuksissa, niinkuin mälistii kuuluu tekemän; mutta kuin
ne suhaukset kuuluimat »uin erinomaisen oudoilta, etten
ollut ikänä moista musiikin kuullut, hyppäsin meneen lai-
dalle ja pitelin maZtoköysistii kiinni. Tuossa oli tamat-
toman kumma näky. Vesisateita ruiskusi ylös meden
pinnalta, ja pian luutui tuo outo suhaus perästä. Ne
nilkyimiit kaukaa masemmasta puolen muonon perästä,
niinkuin edestiimmekin ja naivalta mereltä samoten. Vene
riensi lähemmä, ja jo alkoi näkyä tuon maailman suu-
rimman elämän, malaan, selkää ja päätä. Sen kulku
merellä on erittäin armollista ja juhlallista. Se nos-
taa mahdottoman amnrata ruumistansa noin puolitiehen
harmastellen ja niin makamasti kuin olisi höyrykoneet
tuon kolossin alla. Aallot, jotta heittelimitt meidän mäin-
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pööriämme eimät mähintäkiiän heilauttaneet malatta. Mi-
nä katselin noita jiittiläis-elukoita, niitä jotka olimat lä-
hempänä, ja niitä jotka kaukaa meren aapaa pitkin suo-
raa suuntaansa pitimiit Muotkamuouon iiyriäisparmeille.
Valasten nousu ja lasku, kun ensin turpansa kohotta-
mat medestä ylös ja sitte ruislureiästiiän puhaltamat
»vesipatsaan ilmaan ja heti imasemat ilmaa röhisemällä
äänellä sisäänsä, ja jonkun minuutin ajan näyttämät suur-
ta selkäänsä, jonka perästä taas »vaipumat kauaksi aikaa
»veden alle — se on niin makaata ja turmallista, että
luulisi heidän tietämän, ettei kukaan »voimassa ja suu-
ruudessa moi heidän kanssansa käydä kilpailemaan. Va-
laita oli monta yhtaikaa liikkeessä meidän ympärilläm-
me; mutta erittäinkin yhtä minä seurasin silmilläni, joka
muonon perästä ui pitkin meihin päin. Laskin että,
jos se pitää samaa mauhtiaan ja meidän meneemme taas
menee kulkuaan, niin tultaisiin jotenkin likekkiiii risteys-
paikassa. Se piti yhtiisuoraa hotua ja oli noin miiä-
riilleen 5 minuutin meden alla, ennenkuin aina nosti ruu-
mistansa joksikuksi minuutiksi aalloista yli, ja sen sileä
selkä kimalteli auringon paisteessa jo etäällä. Tultuaan
lähemmä menetiämme katosi se kauaksi aikaa, ja minä
katselin ympäri merta mihin se joutui; silloin yhtäkkiä
nostaa se turvaansa meneen mierestä, ainoastaan jotakuta
10 syltä meistä; se oli koko hirmiö nähdä; tiedottomasti
puristuimat kynteni köysiin, ja minä olin huutamaisil-
lani kumppanilleni meneen pohjassa katsoa nyt ylös,
kun se samassa suhautti emiipylmiiän mettä sierames-
taan, niin että maarat »vastasimat rannoilta. Totta se
tuli suoraa symyydestii, koska työnsi päänsä pystysuo-
raan ilmaan; kun oli siirpiiissyt merestä henkeä, niin
että lihakset lotisimat sieramen ympärillä, alkoi se paneu-
tua mahalleen ja ihraiset simut pullottimat pyöreinä luin
laiman kupeet ja työnsimiit medet pois tieltä. Vilah-
ti pieni silmä mielä mennessään aaltoihin ja pää pai-
nui kosken kohinalla meren miiljiin alamesihin, mutta le-
meii pyrstö-emii kohosi muorostaan ilmaan, teki hitaan
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heiluuksen toiselle syrjälle ju upotessuun meden pintaan
antoi semmoisen potkauksen hymästiksi, että »vaahtona
aallot kuohuimat ympärillä. Otus oli kadonnut, ja mei-
dän meneemme rupesi kiikkumaan niillä laineilla, joita
sen miimeineu hännän lyönti pani kulkemaan tuulisella
merellä, niin koma hyöky lemisi tuon jätillään liikun-
nosta. Sen enempää ci sitä näkynyt, ei kuulunut.

Veneemme kiiti eteenpäin. Saarennon laallois-
nurkau ympäri, jossa on lalsi lintupahtaa eli korkeaa ju
jyrkkää kullioseiniiä kaikenlaisten merilintujen pesiä täyn-
nä, oli purjehdittama Tsipna Volokan niemeen saaren-
non koillisimmassa nurkassa. Kuta lähemmä tultiin, sen
selmemmin niikyimät lintupahtain ylhäiset pankot, pesii-
reiät ja rotkot. Tultuamme niiden alle noin pari, kol-
me mirstaa rannasta, ja juuri kun mene paraikaa lensi
kuin luistinjäiillii, herkesi yhtäkkiä tuuli tahi sanoakseni
alkoi tuulla joka neljältä ilmansuunnalta, niin eitä se
löi mielenkin hämilleen. Suuri purje yläiiltä alas asti
»vapisi kuin haamun lehti, työnsi millistä eteenpäin mä-
sistä taapiiin, toiselle ja toiselle syrjälle. Siihenkin tot-
iisi pian ja katsoi tuulen »vehkeitä tyynesti. Se laimeni
kohta ja meren hitaiset aallot rupesimat meitä tuuditta-
maan kätkyessämme. Tuommoisessa tyynessä kukkumi-
sessa lyö meri pian, eli, niinkuin meillä sanotaan, saa
matkustaja meritaudin. Mutta tätä oloaan ei tarmin-
nut kauan aprikoida, sillä yhtä haamaa nostimat kaikki
lintupahtain usujamet äärettömiin räiikynän ja pemahti-
mat lentoon; täytyi repäistä silmiinsä selälleen, ja paksu
pilmi myöryi »venettämme kohti niin moniäänisellä huu-
dolla, ettei siitä Saimaanrannoilla moi luoda itselleen
mitään kaukaista ajatustakaan. Tuon kirkuman lauman
sämelet tilyttimiit ilman ja hyppimiit aaltojen harjalla
pitkin sellämerta; ja kun sen suhina ja siipien »vinku-
minen metiiysi päälle ja ympäri, luuli olemansa hengen
maarassa. Vaan mitä mielii! lintu tuli poikineen kysy-
mään: mistä kaukaa uiimä mieraat omat? Liiteteikse, laa-
teleikse, katsoi kolan ju perän puolelta, jopa maston ne-
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niistäkin; ja kun näki, ettii me olimme Kuopiosta kotoi-
sin, niin kysyminen lakkasi. Tuo saukko parmi hiilmeni
ju sinituimaan selmyys pääsi taas silmään. Hiljaisesti
lähti itsekukin istumasijoilleen. Päästyänsä muoren paul-
koloille ojensimat he jallaiisu suoraksi, lemittimät siipensä
tiiysipitkiksi ja peittimät niillä sitte kirkkaat kupeensa. Tyy-
tywäisinä jiiimiit he istumaa»», he kun olimat kotona. Ei
kuitenkaan ihan kaikki jättäneet meitä. Moniaita kalalok-
kia ja tiiroja jäi tuureilemaan ympärillemme. Noillekin
on pohjolan kirkkaudesta ylettynyt osansa. Rinta oli
malkea, niin malkea ja kirkas kuin aamun koi, ja puh-
das, puhtaampi kuin pesty millä; mutta päimä painui
mailleen, ja nämäkin liihtimiit kotiin, ojensimat jalkansa
pitiimiille permannolle, lemittimät siipensä oikosuoraksi ja
somittelimat hitaasti pitkin tylliä; ja kun kaikki oli pai-
koillaan, jiiimiit he tyytywäisinä istumaan tutuille asuin-
sijoilleen. Mutta malkea rinta heijasti auringon jiliihy-
miiissäteet ihmisen silmään; „luinla monta, kuinka monta
kirkasta kesää pitäisi minuu antaa jäämeren miileäin aal-
loin huuhtoa rintaani, ennenkuin se tulisi yhtä kirkkaaksi
kuin sinun. Sulia on tukema jalausija; kun myrskyn nou-
sua pilmien tummuus ennustaa, pistiiyt sinä kallion ra-
koon; sen seiniä ei rajuilma murra, ei, maikka se am-
puisi suoraan pohjoisnamasta." Päimä ummisti silmän-
sä, maan ainoasti pikkuruiseksi hetkeä, ja ainoasti silmän-
räpäyksen ajan ennätti pohjan yötä ihaella, kun päimä
jo taas amasi silmänsä ja malo muosi meren pintaa pit-
kin.

Liihetessiimm. karabellau kauppapaikkaa, joka on
mereen pistämällä niemellä, huomasimme eriskummallisesti
muodostuneen muoren seinän, joka niinkuiu muukin ran-
ta, oli äkkijyrkkä mereen. Kiw.ttyneitä samiterroksia, toi-
nen mustempi, toilien harmaampi; oli päällekkäin monta,
jotka muodostimat puolikuun, kupera puoli alaspäin; ker-

rokset olimat yhtiitasaisia ja niin säännöllisiä kuin sisäk-
käin piirretyt ympyrät, joiden yläpuoli olisi pois pyhitty.
Semmoisia tumioitu oli kolme mieretysteu ja keslimiiinen



69

oli keskeltä ontto ja näytti aiman ihmiskäden tekemältä
laiman marmilta kaukaa. Tämmöistä monikerroksista muor-
ia on ennen luultamasti ollut ulohtaammalle mereen,
maan aallot ja merimirrat omat sen syöneet poikki ja si-
littäneet seinän, että se on kuin meistetty. Karabellan
siivu purjehdittiin, ja noustiin Anikieff (eli Oneka) nimi-
selle saarelle, joka on juuri Tsipna Nolotan niemen ul-
kopuolella eteläänpäin. Koko saari on pehmeätä kimeä,
johon mesi on tehnyt monenlaisia leittauksia ja syivän-
teitii. Pienet rantakimet omat kuluneet pöyreiksi ja omat
siemän näköisiä; niistä muutamia kuljetimme kotiin asti.
Eräässä kohti oli saaren päässä kimikallio aiman tasanen
ja sileä kuin lattia ja siihen oli hakattu nimiä täyteen
15 sataluivun loppupuolelta meidän aikaamme asti. Sii-
nä oli »vanhimmat hollantilaisia nimiä, sitte norjalaisia,
ranskalaisia, saksalaisia, ruotsalaisia, suomalaisia, menii-
liiisiä, j. n. e. Mitään historiallisesti uutta eimät poh-
jo.ismerien retkien tutkijat sano näistä saataman, mutta
hupaista oli nähdä noita kolmen muosisadan »vanhoja
nimiä ja siitä nuorempia joka ajalta, jotka kokimat olla
toinen toistaan sirommasti hakatut. Kalliot omat lius-
kakimiii, joiden lemyjen milliin mesi oli syönyt symät uur-
teet. Siitä olisi taulutimeä saanut. Saari on jotenkin
korlea, että ole aiman pienikään, mutta kumminkin kuu-
luu myrskyllä meren aallot yli hyöläisemän, ja mesi pärs-
kyy yli sen meniijän ristin, joka on mäen kukkulalle pys-
tytetty.

Aamupuoleen yötä -'AA tultiin

Tsipna Wolokau
eli Potshein kauppapaikkaan, jossa asuu myös ruijalaisia
kalastajia ja työmiehiä. Hymiintahtoisesti antoi meille
yösijan erään ruijalaisen Marattaan kauppiaan (joka itse
sattui olemaan poissa) rouma komeasti hirsistä rakenne-
tun pytinkinsii yläkerrassa. Kaikki tumat ja muutkiu huo-
neet olimat hirsistä tehdyt ja punamullalla maalatut.
Tiilnii oli aiman kuiu eurooualais.n simistyls.n pesäpaikka
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siihen nähden mitä kyliä olin äsken kulkenut! Pikkuisen
matkan päähän taloista oli tehty täydellinen ja siemii
menäläinen kirkko, waikk'ei yhtä ainoata menäliiistä löydy
kylässä. Mutta kulastusaikana ou täällä kyllä menäjän
miehiä, jotka joskus kuulumat pääsemän kirkossa käymään.
Kuolasta käy täällä pappi. Kylä on auki kaikille tuu-
lille, enempi kuin mikään muu kylä rannikolla; sentähden
kuuluukin talmi oleman lemoton ilmain puolesta. Nä-
köala on ainoastaan merta ja merta joka suunnalle; lou-
naasta main näkymät saarennon kimikalliot, aiman pal-
jaina ja raunion tapaisina. Kylän luona on kumminkin
nurminiittyii jotenkin paljo, erittäinkin edelliimainitulla
kauppiaalla. Kartanoniityllii kiimi hänen muhkea ja ko-
ristettu ajoporonsa laitumella, ja hymä olikin ruokamaa
sillä. Potaatin oli myös kylmetty eriiilsen pieneen pel-
lon tilkkuuu, ja joskus kuuluu sen tylmö menestymiinkin.
Tämän niemen kohdalla tuntumatkin myrskyt kaikessa
moimassaan, ja näissä on moni mies loman kokenut.
Mainittamin miime aikain rajuilmoista on eräs, joka
muutamia muosia sitten raimosi näillä seuduin (muistaak-
seni Huhtikuun keskellä 1878). Kaikkiaan annellaan la-
inan niemen ympärillä noin 90 mämpööriii ja 25 lai-
maa joutuneen haaksirikkoon sinä piiiiviinä. Muutamat
olimat kumminkin moineet pitää aluksensa aamalla merel-
lä, ett'eimiit ne särkyneet rantoja mnsten. Harmoin kuu-
luu se alus jäämiin eheäksi, joka sortuu lähelle rantaa,
ja Harmoin pelastuu semmoisen aluksen miehet. Jos n-
lus sattuu kalliorantaa masten pieksää tuuli yksin masto-
ja lankkupuutkin pirstaleiksi teriimiii kiminurkkia ivastaan;
mutta yhtä mähiin on pelastusta odottaminen, jos sat-
tuu hietarantakin ivastaan; hyökyaallot myörymät kauhe-
alla mauhdilla rantaa ylöspäin, ja aallon harjalta putoo
»vesi julmalla moimalla suoraa maahan aallon etupuolel-
la sen myöryessil rantatörmälle, niin että siinä mene ja
ihmisruumis musertuu; mielii lisäksi käy eteenpäin ryn-
tiiämäin hyökyaaltojen alati mätemii mirta takaisin me-
reen pohjaa myöten, joka nielee elämänä senkin, ken mah-
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dollisesti olisi eheänä päässyt aallon runteluista. Mon-
ta suomalaista »venettä olikin silloin miehineen piiimineen
joutunut hukkaan; ainoastaan puoliivuliin toistakymmentä
ruumista löydettiin sitten tyynen tultua rannoilta. Mut-
ta monta menettä, joissa oli ripettä suomen miehiä, säi-
lyikin, kun jaksoimat pysytelläitii ulohtaammalla. Eräät
meidän tyytimiehistämme sanoimat päässeensä suurella
maimalla Onekan saaren taakse ja siellä pitäneet koko
jumalan-ilman ajan siiiipitoa. Toisesta ukkokiliipiöstä
kertoimat myös soman tarinan. Sukanne oli juuri
miskaamaisillnan menettä muruiksi masten lalliosenää,
kun utto meneen laidalta potkaisee itsensä ylös ja saa
kourillaan eräästä kallionraosta kiinni; aalto hyrskili-
see takaisin ja ukko jää monen sylen korkeuteen riippu-
maan kynsistään; mutta hiin ei odota jouden toista yri-
tystä; Mailaa luu wiihemmitt maahtopäii-aallot ajelemat
toisiaan hänen aliansa ja puslimat itsensä luolijaalsi
kallion rintaan, tirkistelee hän yläpuolelleen, annellen, ei-
loön tuolla mahtaisi löytyä jotain lomerrusta kimiseinäs-
sä, johon kohta saattaisi kyntensä somitella; kun oli kek-
sinyt koloa mähii, jäi hän tyynesti kasmot selkänsä yli
odottamaan, milloin toinen siikanne löisi kuohunsa hänen
selkäänsä. Kun se kohinalla lähestyy ja lyödä tuppaa
takapuolille ukkoa, tietää hänkin heittää kyntensä kalliosta
irti ja hypähtää meden mallassa pitkin kalliota ylöspäin,
siksi että taas saa kourillaan puristetuksi siitä särmästä,
jonka oli jo ennen itselleen katsonut; siihen ukko taas riip-
pumaan kuin yölepa.to räystään alla, ja kolmatta sii-
kannetta muottaissa matitsee hiin uuden kimenraon sopi-
man matkan päässä ylöspäin. Mutta jo olisi ulto ereh-
tynyt laskuissaan, jos »vähänkään tuuli lauhtuisi ja kol-
mas siikanne ei olisi kiimaampi kahta ensimäistä. Sitä
ukko miettii ja kasmot olkansa yli katsastelee hän meren
tytärten kamalaa leikkiä allaan sinitummassa symänteessii.
Nlii huoli! jo maeltaa selältä mahdoton kirjapiiii aalto
niin äkäisessä raimossa, kuin aikoisi kimikalliosta läpi, ja
sen sukanne kiskaisee ukon iireästi ilmaan, että hänen
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täytyy lyömällä lyödä koukut merimiehen sormensa kalli-
oon kiinni, ettei tohinassa alas tulisi nykäistyksi. Jo
jäi Ahti, aaltojen kuningas, yhtä ukkoa maille. Pääs-
tyänsä kolmannesta siitanteesta, tiesi utto päiisneensii me-
den mallasta. Hiljakseen kirnusi hän pitkin kallion rakoa
ja sai jalkansa eräälle ullonemall. pankolle, jonne sitte
hilasi ruumiinsa perästä. Siitä neumotteli hiiu itsensä
muoren päälle, käydä kupitti taloon ja pääsi piimiituo-
pin ääreen; silloin täytyi muistin tuosta kiusallisesta
tapauksesta, kun merimesi läpi »vaatteiden kasteli, jopa
oli lähes hengen päälle käydä, »väistyä syrjään- Vielä
wiihii vitkallaan tuman lämpimässä, ja waatteet wiihii
kuimahtamat, niin maailma on taas kohdallaan.

Tässä kylässä saimme ensi kerran tutustua norja-
laisten kanssa. He omat todellakin »valistunutta kansaa,
ja mitä koulusimistykseen tulee, etemimpiä kaikista tämän
meren rannan asujamista; mutta juoppous on heissä yh-
tä tamallista kuin muissakin. Keskustellessani heidän kans-
sansa kysyin, tokko seliviisti ymmiirsimät minun ruotsa-
laista puhettani; ja kaikki sanat sanoimat tajuamansa.
Norjalaiset omat häissäkin ytsimakaiset ja tosi-puheet syn-
tymät heiltä ihan kuin itsestänsä. Tämän kylän asuk-
kaat tuntuimat oleman hymissii Maroissa. Norjalaiset
näillä rannoilla korkeassa Pohjosessa lämmittämiit huonei-
taan samaten kuin kansalaisensa aiman etelässäkin, rau-
takamiineilla, jotka useimmittain omat niin sirosti tehdyt,
että luulisi niitä kaapeiksi läpi komerrettuine omineen, ai-
noasti koristukseksi seinän »viereen pannuiksi. Semmoi-
nen kamiini antaa erittäin kuiman lämpimiin ja jäähtyy
heti kuin halot taikka turpeet, joita enimmittiiin täällä
poltetaan, omat sammuneet. Sentähden onkin tapana,
että se joka miimeksi menee maata, työntää jonkun pöl-
kyn pään tai termaskannon (jos iuota on ollut moimaa
hankkimaan) yöksi palaa kituuttamaan, ja joka ensiksi nou-
see aamulla lisää poltto-ainetta uuniin. Kylmä sittekin
ahdistaisi, mutta turvallisesti maataan kahden pehmeän
höyhen-polsterin millissä, jotka jos makuu-huone on ko-
min kylmä ensin lämmitetään jollain tawalla, ja sitte ai-
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ka kyydillä hypätään niiden wiiliin, heti kun on matteet
riisuttu päältään. Komin kylmä toki tassa kylässä ci ole
ilma edes talmisydiinnätiiän, korkeintaan ja ani Harmoin
14" cels., niinkuin ne sanoimat joilla oli lämpömittari.

Kesällä miten he maannemai, en osaa ymmärtää; ivesi-
likomärkiinii kait minä yöllä heräsin patjojen wiilissii, o-
tin entisen tapani ja rupesin palttooni alle; mutta tol-
kun keino tuo taimella mahtaa olla lyykistyä märisemin
jäsenin höyhen-untumain sisään, jossa on kuin uunilinnun
poika pesässään. Ennenkuin tällä kertaa eroan norjalai-
sista, täytyy minun heille, erittäinkin äsken mainitun kaup-
piaan roumalle kiitokseksi, ja miksei myös meille itsellem-
me opiksi, mieleeni johdattaa sitä kiitettämiiii yksinkertai-
suutta, mikä heillä on iltaruuan laitossa. Rouma kan-
toi pienen puurokuvin pöytään minun sijalleni ja toisen
kumppanini sijalle, sitte maitoastian kummankin kupin e-
teen ja lusikan milliin. Tulimme wiihii hiimillemme, kun
rouma jo käski syömään — pöydällähän ei ollut kuin
puuro, maito ju yksi ase! Ia tun ystiimällinen rouma
amosydiimmisesti teki pyyntönsä, annelimme: kukahan Sa-
lvon Maan talon roumistu noin ujostelematta pyytäisi
herrasmieraitll tuommoiseen iltapöytäiin.

Seuraama päimä oli niin tuulinen, etteimiit toh-
tineet lähteä meitä kyytiin meneellii; siis jalkapatikassa
2 A/2 v 3 peninkulmaa muorien yli Sovustaan; Lassi ju
mustu suutu mälvypoikunsll, rotema norjalainen, oppaiksi.
Kylästä milhän matkan päässä on paikka, jossa kaksin-
taistelussa sankari Onekan täytyi heittää henkensä. Tä-
mä sadun uros oli kauan pitänyt rannikon kalastajia »ve-
ronalaisina. Joka syksy ilmestyi hän — mistä lie tul-
lutkaan — saatamiaan kokoamaan; ja onneton se, jolta
»Veromäärästä »vähäkään puuttui. Tupunsn mukaan tuli
hän kerran tähän kylään saamaan kala-osuutensa. Sil-
loin astuu eräs suikkapoika (semmoinen joka täkykaloja
koukkuihin pistelee) esiin ja sanoo: „mikii meroherra sinä
olet meiltä meroa kiskomaan." Sitä julmuutta, luu
Onela yltyi suuttuman! „tulepa tänne tanterelle, kyllä
minä sinusta teen seimiin." Mutta kun he tappelutau-
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terella seisoimat mastatusten, suureni suikkapoika turpe-
aksi sankariksi hänkin; ja se kaksintaislelu, joka wossa syn-
tyi oli semmoista paininlyöntiä, että katsojia peloitti; ki-
iviä sinkoili maasta ympäri kuin tomua, ja symiii kuop-
pia kaimoimat kantapäät timimaahan. Mutta Oneta sor-
tui alle ja pääsi hengestään, nimen main jätti saarelle,
joka on paikan kohdalla »veressä. Siitä päimin ei ole
nämä seudut olleet yksityisen meronkiskojan ryöstettiiivinii.
Kuinka kauan aikaa tuosta tapauksesta nyt on, sitä ei
tiedetä, mutta niin sanoi Lassi, että ijiinituiset manhat
esi-isiit jo puhuimat tuosta tappelusta niinkuin hymin
manhasta asiasta ja tositapauksesta.

Me kuljimme meren rantaa, sileätä enimmiisti tui-
maa maata, jota paitka paikoin kasmoi lyhyttä kanerivaa
ja miiremmissä kohden sammalta. Tässä nousee ranta
merestä tasaisesti, muodostaen loiman rinteen, ylös muo-
rille, jotka täyttämät niemen sisämaan; niiden kukkulat
olimat »vasemmalla puolellamme ja »neri oikealla. Me
oikaisimme suoraan ja niemekkeet jiiiwiit meistä etäälle ja
hymin alhaalle, ja niiyttimiit oleman mustan-tumman
merenpinnan tasalla; malkea juoma eroitti niiden harmaan
somerohiekan meren marista; se oli maahtoa, kun aallot
puhkesimat rantoja masten. Niemen nenissä, jossa sat-
tui kilvttalliotll olemaan, oli juoma paksumpi, niinkuin ke-
rä, ja tarkasti katsoessa moi eroittaa, miten maahtu mä-
sistä pärskyi kallioista ulos merelle, mutta ainoastaan
joskus jaksoi tuuliainen tuoda konnaan kai'un tuosta,
kun joku mäkemii siikanue paiskasi metiset »voimansa kal-
lion otsaan. Kun niemistä katsoi ulommaksi, näkyi sieltä
mettä ja mettä »vain, ja läpitunkema tuuli tiimi sieltä
ruumiisen. Sieti olla maateitä päällä, mutta oluin sitä
kantajillamme; norjalainen sanoi käymänsä kesät läpi tal-
wiwaatteissa, kelpo ketineet olikin hänellä: tamallinen mil-
lapaita, pumpulipaita, paksu milla-röijy, mahmat liimit ja
merimiehen paksu takki kokomillamuorineen. Loppupuolella
matkaa, kun ilma lämpeni, nousi häneltä hiki selästä lau-
kun-nahkaan. Mi puro eli joki oli matkallamme. Se
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oli taimanut uran itselleen limikallioon; rannat olimat
useassa kohden kuin hakatut seinät, jonka tähden puroa ei
huomannut ennen kuin se juuri pöllähti eleen. Kuljettiin
mähiin matkaa, niin sanoo norjalainen: „tiissä se nyt on
Karabellan niemen metsä." Me katsoimme ympärillemme
ja etemmäksttin; sitte miehen silmiin, mutta hän ei näyt-
tänyt leikkiä laskemalta. „Missä se on?" „Tuossa edes-
sämme;" ja todellakin päästyämme pienen mäen alle huo-
masimme pensastoa; mutta erehdys! Se on koimikkoa,
2, 3 sylen pituista koimumetsää; miehen polmen paksui-
set maitomalkeat loimun rungot liiltämät lehtien millistä.
Ihmeellistä! ne olimat lasmaneet pitkin maata ja tuu-
healehtiset oksat rehoittimat kummallakin, puolella; lehdet-
kin olimat melkein yhtäsuuret kuin etelämpänä. Juures-
ta oli runko sangen paksu, maan oheni sitte melkeen heti
ja käyränä mutkitteli se yhtä paksuna muutamia syliä
noin kyynärän merran maasta. Tosi metsää se oli. Sa-
mossa luullaan, että metsän pitää pystysuoraan kohdal-
leen kasmaa; kuka sen on sanonut! Jos se moi kasmaa
suoraan maan sisään, sitä minä en tiedä, enkä ole näh-
nyt, mutta sen olen nähnyt, että metsä kasmaa ihan pit-
kin maata. Karabellan metsä oli alaltaan noin tamalli-
sen pihan kokoinen ja oli näöltään etempilii niinkuin hei-
tetty rasi meillä. Noipi armata syynkin tuohon loimu-
jen miisaasen käytökseen: jos ne nostaisimat latmansa pys-
tyyn, niin kyllä pohjoinen osaisi kohti ja tukistaisi lakka-
päät paljaiksi, mutta nyt se huristaa yli, eikä hoksaakaan,
että alempana olisi ollut syötiimiiä; on myös meren puo-
lella wiihii kinnarin kynnystä, josta se kiireissään kimpoaa
toiselle harjulle. Kaikilla an keinonsa pettää mainoojansa.
Mutta muutamia kukkalajia kasmoi ihan pohjoisrannalla.
Erästä kaunista, malkeata kukkaa, joka oli muodoltaan
kuin metsätähti ja muuramen lullaa wiihii suurempi, kas-
moi suuret aukot aiman »valkeana; se oli omituista uiihdiinom korkeassa pohjasessa. Matkan puolimiilissii, wiihii
päälle, tultiiu ivuoren pyöreälle harjalle, jonne näkyi »vie-
lä Tsipna Nolotan kyla ja Sopiskau kyla edessämme,
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kuin myöskin korkea kallioniemi saarennon luoteisnurkassa,
joka niemi pistää ulos Muotkumuonoon sen pohjoisran-
nalta ja jakaa muonon sisä- ja ulko-osaan. Sopuskan
kyliin takaa näkyimiit mustat, korkeat Karpintalliot, jotka
laskemat mereen. Jotenkin seimiin kumun sai tästä kat-
soen toko saarennon muodosta ja luonnosta; sen sisäosat
omat paljaita ja autioita mykkelikkömaita, joissa porot
kuulumat paikan kussakin löytämän ruokaa, ja karhut löy-
tämät tien sinne poroin perässä. Astuessamme myötil-
maata kylään, joutaa pitää puhetta, syödä Uuran juus-
tojäiinnöksiii j. n. e., sillä mitään erinomaista ei ole kat-
seltamana, kun rantakin on etäällä mäkien takana ja sisii-
muorien tyhjiä kupeita ei jaksa enempätii katsella. „Kii-
mihän teillä kumernöörikin." „100, laski komean lai-
mansa rannan luo, jossa mäki juhlamaatteissa oli mus-
tassa, nousi paatilla rantaan, astui ylös mäelle, jossa
minä seisoin ja kiiski minun opastaa itseiiiiu maata myö-
ten Sovustaan. Minä pyysin main saada pistilytil mö-
kissäni emästä ottamassa ju panemassa mähii parempaa
maatetta päälleni. Hän kielsi sen ja niin lähdettiin as-
tumaan muut herrat muassa; laimci ajoi meritse Sopus-
kaun. Hymiisti jaksoimat herrat kulkea, maan hitaastihan
sitä mentiinkin. Sapuskassa oli mäki rannalla odotta-
massa, jos kumernööri tahtoisi jotain kysäistä, maan hän
nosti ainoastaan lakkiansa, astui paattiin ja nousi lai-
maan. Naitokumassa oli hiin antanut soutaa itseään
paatissa ympäri lahden rantoja myöten; silloin oli yö.
Sen perästä meni hän Arkangeliin." „Eikö hän mitään
tiedustellut kolonistain oloista?" — Norjalainen astui
niin pitkiä askelia, että minun täytyi panna hölltiijuotsu
pysyiitseni »vähiltään rinnalla.

Sopuska
on pieni kylä; siinä ei ole monta taloa; ne omat erään
pienen lahden pohjassa. Kylässä on ainoastaan norja-
laisia taloja; meidät mietiin kauppiaan luo, joitta emän-
tä oli suomalaista syntyperää ja osasi suomea, maitta
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hän meidän mielestämme sitä wiihii kainosteli, eli (liekö
lupa sanoa) häpesi. Piika talossa oli Kuusamosta, su
erään toisen tulon nuori emäntä. Viimemainittu oli
muutamia wuosia sitte tullut naiduksi talon pojalle, ja
sinä päimiinii kun me olimme kylässä, kiimi hän rippi-
koulun, tuli konfirmeeratuksi, kuulutettiin 3 kertaa julki-
sessa jumalanpaliveluksessa miehensä kanssa, kiimi ensiri-
pillii, tuli »vihityksi ja kirkotellrttsi, ja 2 lastansa kastet-
tiin. Kelle teistä, Samon emännät, on niin palzo yh-
tenä päitviinii tapahtunut!! Sopuskan norjalaiset tun-
tuimat minusta oleman myös hymissii muroissa, niinkuin
Tsipna Volokankin. Karppi eli Skarpi muonossa tai-
taa olla köyhemmiin puoleisia norjalaisia. Paljo oli turs-
kia kuimamassa sillä kauppiaalla, jonka luona olimme
kortteeria; niin amaroita jiilliii emme tulleet näkemään
muualla kuin Naitokumassa. Kaikki talot olimat hirsis-
tä, ja kauppiaau talo kaksinkertainen keskeltä, jossa me
yläkerrassa taas saimme maata; yö oli jotenkin kylmä
ja norjan patjat tulimat hymiiiin tarpeesen. Kylään sat-
tui tulemaan 2 puumankilaista, joiden miimpöörissii meille
sopi lähteä Vaitokupaan. Puolisten aikana lähdettiin
risteilemään ja muutamien luomien perästä päästiin lah-
delmasla merelle ja annettiin mennä suoraa pohjoista
kohden, että päästäisiin sitte toisella käännöksellä perille,
mutta ei tahtonut medellä eteenpäin. Viimein lasket-
tiin niin ulos merelle että oltiin rannasta noin kolmi-
sen peninkulmaa, mutta silloin loppui tuuli ja mene ru-
pesi yhdessä kohden tuutimaan ylös ja alas aaltojen päällä
ja millissä, joiden harjat ja laaksot olimat niin sanoak-
seni rasmatyyniii. Jo rupesi meri lyömään ja meri tun-
tui ikäänkuin myrkytettynä kiertelemiin ympäri pään ja
matsan. Piti rohkaista mielensä. Keksin toimen: huo-
kaa, miehet, esiin kaikki koukut ja kaiuttimet." Rumettiin
oikeen innolla meren karjaa ahdistelemaan; kyllä miehet
lviihiu nauruun suutansa metimiit, ja annettuansa kou-
kut rihmoinensa meille menimiit kajuutaan. Mitäpä me
siitä; pääasia oli, että meillä oli jotain harrasta touhua.
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Onki mereen ja rihma sen puuhaarukan päälle, joka oli
meneenlaitaan pystytetty ja jossa oli haarojen »viilissä
pikku tiettä rihmaa warten; sitte kaikesta moimasta „jaa-
taamaan," se on: nykäisemään komasti rihmasta, että
koukku yhtäkkiä hyppää ylöspäin. Sitä tehtiin joku 5
minuutin, rukkaset käsissä, ja jo alkoi tottumattomille
tulla aika wari. „Io wiihii nykäisi." „Nostakuu heti
ylös kulu." Minä lapan nuoraa kotman aitaa; tietää-
hän sen, kun on noin 150 _. 200 kyynärää. Nousee
turska symistii pesistään, kaunis kulu; kitusistaan oli se
kiinni. Nyt sopii tuoretta kalaa rumeta keittämään, pata
siis tulelle." „ Mutta ei mikään kala-keitto ole niin hy-
mä kuin hyyssiin liha ju turskan maksa yhdessä."

Turska antoi palasen mahapaitaansa; se koukkkuun ja
koukku taas mereen kalaa noutamaan; kenties sattuisi hyys-
sii; sitte saataisiin merimiehen kalakeitto. Eipä aitaakaan,
kun tumppanuu keulassa rupeaa kalaa metämiiiiu ylös.
Pälkähti hyyssii meneen pohjaan; kirkkaat kupeet paista-
mat kuin siialla. Kala oli toista kyynärää pitkä. Saa-
tiin mielä turska mieheeu. Joka ei tahto panna kouk-
kuun turskan mahanahkaa, saattaa kyllä onkia sitä il-
mankin; kun onki sattuu kalapariveen, niin kyllä se jo-
honkin nykäistessä tarttuu kiinni, ja teriimii mätä nostaa
kalan maikka haittapuolesta. Noi saada jonkun mielen-
kumauksen siitä milktaasta liitteestä, mikä mahtaa olla
mesilnaailmassa pohjaisessa, kun tulee kokemaan tätä ka-
luin paljoutta, josta ihmiset elämät. Kun Homerus,
ennenmuinoinen runoruhtinas, lauloi merestä, sano» hän
uinu „tuo hedelmätön meri" ; silloin löi ukko kimeen, »nut-
tu „torkkuu joskus mainio Homerustin" urmeli jo Horu-
tius ju jäämeren kalustajana minä lisään: se on tosi.

Sitte seurasi »vielä yksi voita uuohtumattomusti kau-
niita pohjan kesäöitä, mutta se oli miimeinen, ja kenties
se sentähden olikin niin ylenmäärin ihana. Ilmat ru-
pesimat tästä lähtien sateisiksi.

Aamupuoleeu noussut perintakainen tuuli mci meidät
miihiiiin aikaan
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Waitokuwan
kylään, jonka talot omat ympäri, ei ainoastaan itäisellä
puolella, maan myös läntisellä, melkoisen muonon (Aide-
muodna.) Niemekkeet, jotka pistiimät ulos mereen omat
puljusta kalliota; siellä täällä on ilmi karia ja matalassa»vuonossa kiiviä; edessä aama meri — semmoinen on
näköala tästä kylästä. Myötiiiinsii kutee simuitse »venei-
tä, purje- ja höyrylaimoja; ei paikat ihmisettömiä ole
milloinkaan. Juuri sentähden, että tämä kylä on kaik-
kein kansallisuuksien yhtymä paikka sekä kaupan että muun
puolesta, luulen myös simeyden oleman huonolla pohjalla;
semmoinen maine kait kylällä oli. Nuonon länsirannallaasuu kylän pienempi kauppijas, selmii suomalainen, ja
perässä suuremman kaupan pitäjä, norjalainen, jota sa-
nottiin Maaksi; kenties, koskapa hänessä samppaniaakin
liikuteltiin meidän siellä ollessa; sitä ei olisi luullut noilla
seuduin maalimata. Hänellä oli marsin amarat jiillit
punaiseksi maalatun kartanonsa takana. Ne olimat täyn-
nä halotuita turskia, jotka olimat kuimamassa auringon
paisteessa. Sydötiiän 2 seimiistii mierekkiiiin maahan,
nenät ristiin, ju niiden päälle orsi. Orsia orsien mie-
ressä on tuhansia, laajat tasangot aiman täynnä; ja turs-
kia, joita parittain hännästä yhteen sidotaan ja heite-
tään orrelle, on kymmeniä joka orrella riippumassa. Luu-
lisi ettei kaloja muualla maalimassa olekaan, kun näkee
tätä kalan siimoa; niin paljolta ne näyttämät. Kyllä
nämä kauppijaat ruokkimatkin monta miestä yli koko Eu-
ropan, erittäinkin Nenäjiillä. Arkangelin ja Pietarin
kuutta tulemat turskat Kuopioon.

Impiiri muonon on rannoilla tasaista muutu, jota
kyllä, kun tämä on munha kylä, näkyi tehdyn niityksikin;
mutta alaan nähden pitäisi sen elättää enempikin kuin
jonkun kymmenkunnan lehmää, mikä kylässä on. Tai-
taapa täälläkin olla niin, eta kuta kunnollisempi mies,
sitä warakkaampi, ja päin mastoin; tämä tietysti ylei-
sesti sanottu ja monilla poikkeuksilla. Ainoastaan muu-
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tamia turmetupia on kylässä, kaikki muut olimat hirsistä
ja hymiissii reilassa. Tässiiki kylässä täytyi admittee-
rata ja mihliil eräs mies yhtä haamaa; hän oli aiman
huono lukija, mutta sanottiin oleman muuten kelpo mie-
hen. Hun mielellään lupasi tulla rippikouluuu, kuuhun
ensin tulisi mihityksi maimousa kanssa, jota siitä syystä
ei moinut odottaa, että oli lapsimuoteesen lankeema. He
mihittiinkin; ennestään oli heillä jo ylsi lapsi. Mies
sitte oli uskollisesti rippikoulussa Puumangissa.

Tästä on main 4 mirstaa yli niemen etelään päin
toiseen kylään, millillä on torteunluinen hietaharju, jolle
uiityy kumpikin kylä ja aamu meri lännestä yli puljuun
niemen. Koto taimal kylästä kylään on karkeata hiek-
ka-maata, joka kasmaa lyhyttä jäkälää ja kanermata, kal-
liota ei ole matkan marrella.

Kemana.
Puolet taloista omat turpeista, ja toisetkin omat uutis-
motin, näköisiä. Asukkaat omat niin kutsututta „hihhu-
leitu" eli oman nimityksensä mukaan main „tristityitii"
ju erittäin ystämiillisiä mierusta kohtaan.

Tämän kylän ympärille saisi myös niittyä paljon e-
nempi kuin mitä on huoneiden ympärille tehty. Karjaa
näillä on melkeen sama merta kuin Vuitokumoluisillu.

Puumanti
(eli Pummunki) on suurin ju »väkirikkain kylä koko ran-
nikolla (sen mukaan kuin minulle mäkilumun sanoimat;
liekö tuo oikein, en tietä). Kun Kermanasta tulee Puu-
mantiin, jota malia on lähes puolitoista peninkulmaa,
näkyy oikealla kädellä korkeanlaiset kalliomuoret aina nie-
men nenään asti, edessä on tasanko, jonka pieni puro
leikkaa halki, ja »vasemmalla on lyhyt ja korkeanpuolei-
nen someroharju-niemi, jonka taakse rantaa metuypi ja
muodostaa siellätiu hymän sataman. Puron länsipuo-
lella on talo hirsistä, 2 tupaa »vastatkaa ja kamari »vä-
lissä, jossa »ne asuimme sen aikaa tuin olimme kylässä.
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Vieressä länteen päin on muutamia turme-tuvia name-
toineen, kotineen. Meren rannasta näihin taloihin suut,
tuu olla '/., mirstaa. Tästä lähdetään kaakkoon piiin-
suoruun sisäsutumata kohden, kun aiotaan piiiikyläiin, jo-
hon on loriteeritalostumme toista mirstaa. Talot omat
puron marrellu ju sataman rannalla joku, sillä puro te-
kee polmen lähelle satamata. Suurin osa taloista on
turpeista, maun sangen siistiä sisältä ja suurilla akku-
noilla »varustetut. Potaatimaata oli monella ja lehdet
olimat erittäin suuria ja kirkkaita; odotettiin hywiiii po-
taatimuotta, mutia ei sitä monta tappaa ollut kylmäs-
säkään. Heinämaatkin talojen ympärillä ja puron mar-
silla olimat erittäin lasmamia. Sitä kenttää, joka oli
kylän osien millillä, käytettiin laitumeksi, ja siinä näki jo-
ka päimä, kun aina kulki piiiikyläiin kortteeristaan, koko
karjan, monta kymmentä lehmää suuria lihamia ja hy-
min hoidetutta, käymän ruokamaalla. Sauttuisimut kylä-
läiset pitää enempikin lehmiä ju lumpuitu sillä heidän on
suurimmaksi osaksi 2 Haanö eli Lunni-suurta, jossa kas-
maa hymä heinä, mutta he miemät menelastittain hei-
niä Vesisaareen ja Vuoreijaan (Vardö) ja saumat hy-
miin hinnan. Asukkaat omat hymiisti toimeen tulemia
ja suurin syy siihen on että kylässä imetetään simeittä
elämittä kaikin puolin. Heidän seuransa tuntuukin sen-
tähden aiman kodikkaalta ja tutulta. Jos kuka kysyisi
minulta Puumankilaisista, niin minä heitä kiittäisin. Meil-
keen kaikki omat kuusamolaisia ja n. t. Kristityttä." Vur-
jellakseen omaisuuttansa markauksista olimat Puumunti-
lniset, kuu kylä alkoi suureta, päättäneet antaa miehissä
sille selkään, joku »varustaa. Jo tuli kesällä muuan maan-
mies muka kalaa merestä ottamaan, maan erehtyi otta-
maan maalla toisen omaa; isäntämiehet nuhtelemaan,
maan „ näyttäkääpä toteen" sanoo mies niiuluin ainakin
Suomessa; ei uuttanut nyt juridiiku; muhu peulliä mus-
ten ju selkänahka muokkaan; mutta osaisttin mies heti,
mistä tie lähtee Amerittaan. Seuraamuuu kesänä tulee
sumuntapainen mies; isännät taas täyttämät mähii kättä
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pitempää ja opettamat, mikä on Puumangin peruslaki.
Ei sekään kalan pyytäjä tuohon lakiin tyytynyt; Amerika
peri senkin.

Kylän hautuumaa on piiiikyliistii pohjuun päin nie-
men nenässä. Harmoin täällä saa keski-ttäisiä miehiä
haudata; ne nielee meri; joku sattuu ajautumaan sitte
rannalle ja pääsee »vihittyyn multaan.

Elokuun alussa oli mielä muutamia kuumia piii-
miii; teki mieli rannalle; pannaan »vaatteet luisulla ruu-
nalla noille kauniille, kirjamille kiiville, jotka omat meri-
mirrassa ullimeden aikana; outo ei muistakaa»», maan
sukeltaa niinkuin Kallaiveden aaltoihin ju silmiä rupeaa
karmnstelemaan ; se mesi on suolaisempata kuin Suomen
lahdessa, eikä siinä tee mieli kuin pistäytyä main, silläse ei ole paljoa lämpimämpää kuin taimellakaan. Mutta
rannalla seisoessaan hiottaa, niin lämmin on ilma ja au-
rinko kuuma. Siellä pitäisi olla Visbyn kylpylaitos,
jossa kuulutaan potilaita totutettunian auringonkylpyyn.
Mutta iiliipä mene ajatuksillasi kauas, jo rupeaa meri-
mirta maatiettä huuhtomaan kimeltil pois. Ne kaapa-
taan kainaloon ja siirrytään ylemmäksi, ja mähiin hetken
päästä taas ylemmäksi, sillä kun meri nousee, niin siinä
ei auta muu kuin pakeneminen, maikka olisi koko malta-
kunnan sotajoukko »vastassa. On se meri julma joskus,
mutta on se mirlistämälin. Kun täällä on kuuma, ei
lärsi tätiä panna termattua lautaa masten, eitä jalkaa
tummalle kilvelle.

Toista miittoa oltuamme kylässä, sanottiin ystii-
wiilliset hywiistit kyläläisille ja kortteerimme isännälle, jo-
ka kenties lukijalle on tuttu Thaumonin kertomuksesta
Kirjallisessa Kuukauslehdessii muodelta 1870, ja astut-
tiin miitnpööriin purjehtiaksemme 12 peninkulmaa meren
yli Vesisaareen. Tuuli kumi koillisesta, ensin laimeam-
masti, sitte unkurummusti. Niin paljo alle tuulen em-
me »voineet laskea, että olisimme käyneet Lunnisaarissa,
joilla kumppanini kerran oli »viikon kuluessa käynyt. Ne
omat olleet aina mainittamat lintusaaret. Lunniliu-
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»iut ku.wuwat pesänsä muuhun, ju reikiä on tasaisella
ranta-kentällä pitkin saarta niin tiheässä että tuskin saat-
taa astua polkaisematta pesän reiälle. Linnut eimät pel-
kää pesissään, maan pieksämiit nokallaan, jos tahtoo heitä
kiinni otlaa; nokka on syrjiltä litteä ja teriiwii niinkuin
kirmeen terä. Niitä on niin paljo, että kun ne lentii-
miit pois pesistään, taikka palajamat takaisin, niin tah-
tomat ihan puhti suttua ihmiseen. Kun linnut illoin,
aamuin ja myös puolenpäimän aikana omat menneet pe-
siinsä, leivitetään reikäin suulle merkot, joihin linnut ta-
kertumat; sillä lailla niitä käydään pyytämässä. Mu-
nia tietysti kemäällä myös käydään kokoamassa. Sekä
munat että itse linnut omat hymiii ruuaksi. Tässä en
moi olla mainitsematta erästä pyyntitapaa, jota sunoi-
mat myös täytettämän, maikka se kuuluu kummalta. Höy-
heuiensil tähden pyydetään kalalokkia ja tiiroja, joita näillä
rannoilla on miu mahdottoman paljo. Mies paneutuu
selälleen ja leivittää lakanan yltäiinsii päällensä; päänsä
yli hän pitää lakanan reunasta kiinni, panee kalan rin-
tansa päälle ja kun lintu tulee kalaa ottamaan, pais-
kaa hän käsillään lakanan yhtäkkiä päälle; lintu o» lou-
kussa, niskat poikki; ja toista odottamaan lewitetiiiin laka-
na jälleen. Tämä lintuin paljous tekee nuo kallioiset ja
someroiset raunat elämiksi, muuten ne olisimattin kuolleet
kuin hiiwitetyt rauniot.

Jota kerta tuin miimpöörimme merellä nousi aallon
harjalle näimme paljo menettä ja laimoja, jotta tulkin, at
mikä minnekin, mutta ei mistä olisi hädässä ollut apua.
Me olimme tällä matkalla hukkuu.

Wesisaari
on sieniä kaupunki ja rakennukset omat uiman Manhan
aikuiseen malliin rakennetut, useat 2 ju 3 kertaisi^; laitti
puurakennuksia. Muutamain kartanoin sisässä seiniin-
mieruksilla oli ryytimaan kukkia istutettu ja ne käsivoi-
mat uiman loistamasti. Kaupungissa on myös mesijoh-
tolaitos niinkuin suurissa kaupungeissa. Useammalla ta-
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lolla kaupungin pääosassa on johto kotiin ja turun lä-
hellä on pieni muju, jossa mesi tormestu juoksee yöt piii-
miit alus; siinä tiimi luppuluista latkimassa. Sattui
olemaan joku merkkipiiimii lappalaisille ja ne olimat kau-
punkiin tulleet kuin markkinoille. Ne olimat koreat, kir-
jumut kiireestä kantapäähän, ja huojuen kummallekin puo-
lelle kätkyen luillu kulkimut he kutuja ylös ja alas. Pitkä
mutta sinisestä merustu reunustettu keltu-ju punu-märillä
oli useammalla. Ukot ja akat olimat juomuksissa niel-
leen kaikki, ju moni makasi tainnoksissa lautatapulien Ma-
lissa rannalla. Mutta mitä en ennen ollut nähnyt, ai-
noastaan lukenut Castrenin matkakertomuksista, näin nyt.
Paraimmassa humala-ilossa riehumat ukot ja akat meni-
miit nukkuneiden tykö, miiänsimät suun auki ja kaasimat
sisään tulijuomaa, etteimät näet nuo heikot, jotka olimat
riemusta pois uupuneet tiedottomiksi, jäisi osattomiksi nnu-
iinnosta; tarkoitus oli muka hymä, ja ahmatllsti nieli-
miit nukkuneet, silmät pikkuisen raollaan, kurkkutorivesta
alas lisää humalaa, koettimat metiiii suupieliään nauruun
liitoksen osoitukseksi ja sitte kuorsasimat kuin kuolemaiset.
Katselin sitte nuorempaa mäkeä; harivat nuorukaiset oli-
mat wiihii päissään, tyttylöistii ei ketään, ja heidän käy-
töksensä oli niin erittäin siimoa, kohteliasta ja sironsie-
wistettyii, että ajatukset kohta menimät Imanteron lap-
palaisiin. Lappalainen kuuluu jo ennakolta määräämän,
kuinka monta poron masua hiin myö kiiltämään kultaan,
joka pannaan kätköön, ja kuinka monta hän myö mii-
naan, joka on loppuun juotama; ja siitä on tietysti rip-
puma, kuinka kauan hän »viipyy kaupungissa, mutta heti
tun kauppias on miimeisen tipan antanut, ja se on on-
nellisesti kallistettu kurkkuun, lähtee lappalainen kotiansa.

Nämä Norjan lappalaiset omat ylipäätään marakkaita;
monta on 4,000 poron isäntää, ja jos armataan poron
hinta 20 kruunuksi, joka on alin määrä, niin on heidän
omaisuutensa 80,000 kruunun armoinen. Mutta panee
maltio heidän osakseen hymiin meronkin. Tumallinen
meromiiiirä on 120 kruunua miestä kohden, joku on 16
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muottll täyttänyt ja siitä alle ja yli miten mies on;
mutta »valtio on myös ottanut tehdäkseen pystöaitaa mo-
nia peninkulmia porojen kuljetusta ja koossa pysymistä
murten. Vaikku lappalaisilla siis on korkeat merot, on
heillä niin monta etua myös, että heidän ei käy nurku-
minen; kaikki maakin katsotaan lappalaisen omaksi, jossa
norjalainen ja suomalainen loisena majailee ja erityisten
sääntöjen kautta suu lunastaa itselleen pieniä tilkkuja ta-
lon pulkaksi ja heinämaaksi sen ympärille. Suurten tais-
teluin ia koetuksien perästä on Norjan maltiopäimillä
päästy tämmöisen, »vieraankin katsoen sangen särkemän
lain makamalle pohjalle. Lappalaiset eimät enää saatusanoa, että heitä ahdistetaan omassa maassansa.

Tästä kaupungin piiii-osastu, jossa on suuria ja
rikkaita kauppapuoteja, muonon suuhun päin on suo-
malaisten kaupungin osu, joku jo ulkou-päintin nähden
on köyhempi. Suomalainen »väestö on kuitenkin lukui-
sampi ja yhä kasmaa suuressa »väärässä. Puolen tois-
ta kymmentä muotta takaperin oli »väkiluku Vesisaaressa
500 norjalaista ja wiihii yli 700 suomalaista, mutta
nyt on jo suomalaisia 1,500 henkeä, jota mastaan nor-
jalaisia on entinen määrä. Kaikki mirlamiehet omat kui-
tenkin norjalaisia, ja ne erittäinkin katsomat karsaalla sil-
mällä suomalaisen mii.ston myötäistä karttumista. Suo-
malaiset puolestaan pitämät komusti kiinni kansallisuu-
destansa, ja se into käy muosi muodelta kiimaammaksi.
Sanoi eräs kauppias, että jos suomalainen poikanulikkc»
tulee jotain ostamaan, eikä saa suomalaista puhetta ta-
kaisin, niin hän menee heti paikalla tiehensä. Kaikki lap-
set, pojat ja tytöt, osaamat norjan kieltä, sillä kouluja
ei ole muita tuin norjankielisiä ja joka lapsen täytyy käy-
dä koulussa, mutta omasta kielestään he niin tarkan huo-
len pitämät, että joka kauppiaan täytyy, saadakseen ka-
maralleen menekkiä kaupungin suuren enemmistön seassa,
oppia itse ja katsoa että puotipulmelijut osaamat suomen
kielen. Mitä hirmeiitii boykottaamista eli iviiiiryyttii muun
simistyneitii kohtuun! „ Mutta' mitkähän olimat ne yli-
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oppilaat tai nuoret maisterit, jotka tuommoista suomi-
kiihkoa herittteliwiit?" Niin, niin! mutta nyt ollaan »va-
paassa Norjassa. On kuitenkin kaikella mapaudella ra-
jansa; maikka matkustaman suomalaisen tekisi mieli le-
hahtaa, jopa kuiskata joku kehoituksen sunu kansalaisensa
kormuun, niin — — muista, muista! nyt ollaan »vie-
raassa maltakunnassa, jonka sisällisiin oloihin ei ole lupa
Suomen alamaisen sekautua; saat pitää silmää auti, mut-
ta suu kiinni!

Niitä riitoja, jotka maltiopäimiimies-maaleissa o-
wllt ympäri koko Norjan syntyneet, on täälläkin ollut,
ja Suomalaiset omat olleet kuninkaan puolella, sillä esi-
malta suo oikeuden heille, maan mirkamiehet, kuta alhai-
semmat, sitä äkiiisemmiisti koettamat polkea heitä. Kirk-
koherra on heillä hymä; hän pitää suomalaisenkin juma-
lan-psllmeluksen jota pyhä, waitt'ei osan suomea puhella.
Heillä on timitirtto, sangen kaunis, 2 korkealla kaakeli-
uunilla liimmitettiiwii, erittäin mukama ja korkealla pai-
kalla, josta näkyy koko kaupunki alapuolella ja heti ta-
kana lemeä Varenkimuono, jonka eteläranta kuumotti kor-
keana niinkuin lemeä sinimiimu. Norjan korkeilta ranta-
muorilta on aina mapaa, amara näköala; se on opetta-
nut norjalaisen »vapaaksi. Kun on tullut ylös Jääme-
ren rannalle sitä tietä kuin me, ja saapuu sitte Norjaan,
niin on kuin tuikki kahleet lautiaisi, kun haastelee niin
mupaan, kerrassaan omalla pohjalla seisomaisen miehen
kanssa kuin norjalainen on. Jos menäläinen on »va-
paan miehen »veroisista alimmainen, niin on norjalainen
ylimmäinen; suomalainen keskimäinen. Juoppoutta omat
norjalaiset koettaneet sillä tamalla estää että omat korot-
taneet wiikewäin juomain tullin hymin kalliiksi. Sem-
moiset juomat omat täällä 3 kertaa kalliimmat tuin ky-
lissä murmanmlaisella rannikolla, jossa ne niinkuin muu-
kin tamara omat ihan tullittomia. Raittius-seuroja on
täälläkin olemassa; ne omat paljo hywiiii maikuttaneet;
niille tilnsimnt myös Suomesta suomalaista raittius-
lehteii.
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Kaupungin kohdalla on pieni saari, jolla on walas-
tehdas, 2 kertainen lautarakennus. Mi walas oli juuri
nyt nyljettäwänä ja walmistettawana. Kalleinta on sii-
nä rasma, jota käytetään moniin tarpeisin. Lihaa syö-
mät kurjimmat köyhät; se on karkeasyistii; muuten jau-
hetaan se, niinkuin kaikki luukin, niityille ja pelloille höys-
töksi. Valas on kallis kala; suuri on 4,000 a 5,000
kruunun armomen, ja joka semmoisen elämän raadon löy-
tää, kun se itse joko ammuttuna tahi muuten innoissaan
rannalle työntiiypi, taikka maalina (mielkamalas) sen hie-
rualle ajaa, se mies saa wiihällii työllä suuren rahasum-
man. Uuralaiset kuuluimat miillautta jälleen minun läh-
töni Kiltiniin rannalta löytäneen aita malaan raadou.
Tehtaan alla meressä oli 3 suurta raatoa huuhtoutu-massa ja haisemassa. Ei ole ihme, että tuommoiset ma-
lastamppia lenniittiiwiit jiilessään niinkuin laarnamenettä;
niin mahdottoman aivaroita ne olimat. Voi olla tosi,
mitä eräs kyytimieheni merellä kertoi mulle. Hän oli
miimpöörissä kalastamassa eräänä kauniina kesäiltana uloh-
taalla merellä; »uin tulee ivalastamppi täydessä höyry-
moitnan kulussa ja sihtailee erästä aika suurta malasta,
joka uiskenteli hänen onkimapaikan tienoilla. Jo lau-

kaisi kerran kanuuuallaan ja sattuikin kohti, harppuunan
millä otti loivasti rasmaiseen lihaan, mutta tulipommi,
joka aina on laulaulseu etunenässä, ei räjähtänytkään
»valaan ruumiin sisässä; jos nimittäin tulikuula riijiih-
tiiessiiiin saa silpoa elämän sisus-osat yhdeksi myrskittsi,
niin se tietysti silmänräpäyksessä kuolee, sidotaan tam-
pin kupeelle ja miediiän Vesisaareen. Mies sanoi, että
kun malas lähti pökiiisemiiiin ulos merelle, niin korkeat
aallot kuohuimat kummankin puolen ja tamppi tuuti kuin
kätkyt siinä uurteessa, jonka malas oli edeltäpäin men-
nen kyntänyt meren pintaan; eitä kauan miipynytkiiiin,
kuin wam siinti eniiii menijöitä; ja ne katosimat. 12
turmin perästä, aamulla nom 6 aikana, näkee hän enem-
min lännestä päin malaan taas tulemau ja tamppi pe-
rässä. Valas ryystää »vetää heuleii itseensä jakun jos-
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kus puhuttua mesipylmiiän ilmaan, niin se oli punainen
tuin meri. Päästessään juuri sumaan paikkaan, josta
lähti, puhaltaa se »viimeisen merisiiteen päimiinpaisteesen
ja kellistyy kuoliaaksi sillä paikalla, jonka itse oli ivalin-
nut. Mutta miehet kuin muurahaiset nyt hakkaamaan,
maikka oli yö tainnut olla pitkä malaan »vapaassa kyy-
dissä; joka on »voitolla »vuorossaan, eihän se säästä; ja
malaan lämmin meri tuimasi niistä lähteistä, jotka ei-
mät jo olleet kuimaneet, sillä runsaudella pitkin merta,
että ympärys punaisena ruskotti. Sääliksi käy malalta
nykyaikaan; niillä kauheilla murha-aseilla, joita nyky-ajan
nero on keksinyt, kun mainoa käydään, niin ei kestä mon-
ta muosttymmentä, ennenkuin näiltä meriltä nuo jalot,
mahtamat eläimet omat lopen kaikki. Aina 25 sylen pi-
tuisiksi moimat ne kasmaa, sanottiin mulle.

Valastamppia kuuluu täällä oleman lopulle toista
kymmentä, ja ne kun kiiywiit pitkin rantoja paukkumassa
paraan kalastuksen aitana, ei ole tumma, että turskan
saanti käy huonoksi, niinkuin jota kylässä »valitettiin.
Valittimat suomalaiset myös, että norjalaiset kiireissään
perttamvat kalat merellä ja heittämät suostut mereen, ja
turska syö niitä yhdessä kohden, eikä silloin tule pyydyk-
siin. Vielä sanoimat senkin oleman wiilistii »vastuksena,
kun Huippuwuorilta ja Nomaja semljasta tulee hylkeitä
niin joukossa, että niitä on kuin kantoja halmeella; ne
lewittiiwiit semmoisen hajun, että kala pakenee pois.

Ilma on täällä niinkuin murmannilaisellakin ran-
nikolla sangen lauhaa yli muoden. Keskilämpö Vuorei-
jassa esm. näin: Tammik. — 6, Helmik. — 5, Maa-
lisi. — 3, tzuhtik. — 1, Touk. > 1, Kes. -^ 4,
Hem. -s- 6, Elok. > 7, Syysk. > 4, Lokat, -s- 1'
Marrast. — 2, Joulut. — 4, laitti R". Vesi on ke-
sällä mähintään -j- 8 ja talmella -j- 2. Rantatimet-
kiiiin eimät jäädy aaman meren luona, ainoastaan sy-
wimpiiin »vuonojen perukat jäätymät pariksi, kolmeksi kuu-
kaudeksi. Lämmin Golf-wirta, joka kuumasta ilman u-
lustu läpi multumeren liikkuu tänne asti, tekee nämä pai-
kat niin lauhaimaisttsi.
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Täältä olisi mutulvu mutta kotiin: tampilla Trondh-
jemiin, siitä rautatietä; mutta jäisi Suomenlappi näke-
mättä. Sentähden istauttiin taus meriuluks.en. Ran-
nalle jäimät uudet tuttamumme, eräs suomuluis-norjalai-
nen kauppias ja eräs dosentti kasmitieteessii, jota oli Kris-
tianiasta lähtenyt tutkimusmatkoille; tuuli tempasi mei-
dät merelle ju lennettiin kuin sumilla Näittömömuonon
suuhun. Kemyt ju siro olikin Otrintimme, maalattu pu-
naisella ja sinisellä ulkopuolelta; se oli halkoja tuonut
kaupunkiin. Merelle näyttämät muononsuut omituisilta;
ne omat symiii porttia jyrkässä kallioseiniissii, joista pää-see mettä myöten Lapin korkeain muorien sisusosiin, mut-
ta päästyänsä lähemmä näkee portin laajeneman, ja siellä
on amurut medet takanakin. Niiittiimömuonou suussa
tuli pysäys; tuuli loppui ja kallion rinteellä oli pikku
mökki; se oli ihan kuin sattumoiltaan, että miehet osusi-
mut siihen; rupesi satumaan lisäksi. Miehet sysäsimiit
paatin mesille ja käwiwiit katon alle. Taisi olla tu-
tut paikat, siltä tuntuimat ue äänet, jotka suteen läpi
piiäsimiit meneelle. Muutumuin tuntien perästä tulimat.
miehet hoippuen tuosta rommin myymälästä paljasta
kallion kylkeä alas ja piiäsiwiit onnellisesti paattiin ja
niin otrinkiimme. Vanha lappalaisukko, joka lakittomin
päin oli tehnyt koko markkinamatkansa, metiiysi poron-
taljaturkkineen, — kinttuineen, — housuineen ja — tul-
lottaineen tajuittaan, jossa ennenkin oli maannut; siellä
on niin lämmin, kuin saunassa; myötäinen tuli uunissa.
Toinen mies, otringin omistaja, lapin ukon mämyksi tu-
lema suomalainen, joka ikänsä oli etelä Varengin pitä-
jässä asunut, meti purjeen ylös, mutta mutka ei kulu-
nut; yö oli kohta puolessa, sade kiihtyi ju alkoi »valuu
nahkatukin läpi ihoa pitkin; jo tohti joku meistä pistää
päänsä kajuutan omesta sisään; „en tee tuota toista ker-
taa" anneli, kun taas sai meri-ilmaa hengittää. Haju
oli kauheata! kajuutata ei oltu pesty, sittekuin se lie teh-
ty, ja perässä olija ukkokiiiipii haisi pahemmin kuin ma-
laan raato Vesisaaressa. Mutta miime yö oli mulmottu
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merellä, koko päimä oli juostu Vesisaaren sisässä ja ym-
pärillä, uni teki miikiniiisyyttä. Astuttiin kynnyksen yli
kaiuittaan, siellä kiimi milinii hämärässä; nuo pitkäsääri-
set, mustat pikkuellimilt hyppelimiit puolelta toiselle ju
penkiltä penkille; niillähän lystit oli; ei lupin peuratkaan
niin mikkelöitii ole. Mutta pitkin penkkiä perästä omen
suuhun maeltaa laumottain hitailla ja matamilla askelilla
noita harmaita, mataloita purijoita, ja missa rakoa on
seinässä irwistiimiissii, se on täynnä sekin punatakkisia
muotiasia, jotka merimaha takanaan tarkastelemat raon
alareunalta, tokko mieraita sattuisi penkille tulemaan —

— „Ei, minä en somi näille markkinoille;" astuttiin u-
los. Muttu taimas ei armahda; se kaataa mettä kuin
saamista, ja joka kerta tuin pää nyytiihtäil rinnalle osaa-
mat sateen kuurot niskaan semmoisella »vauhdilla, että
säikähtää torkkuja. lölylmälin pitää liki ju »värisyttää
jäseniä. Mutta kajuutassa olisi niin lämmin, niin läm-
min! Ei muuta, kuin silmät, sieramel tukkoon ja tuli-
sessa, sokeassa mimmassu »viskata ruumisriepunsa omesta
sisään kajuutan penkille ja — heti nukkumaan. Vähän
milliä, joka kerta kuin oltiin läkähtymässä, pantiin suu
omelle, haukattiin raitista ilmaa ju — heti nukkumaan.
Kunhan henki pysyy, wiihiit muusta. Tämmöinen oli
yön »virka tahi jotakin sinnepäin; merimiehillähiin on kai-
kissa maissa lupa liioitella, enkä tiedä, tokkopa se lie
Norjan mupuussu luissakaan kielletty; loppulitwitti »vain
oli, että kyllä miehistä kainous katosi.

Aamulla '/. herkesi satamasta ja piiimäkin pilkis-
teli pilwien lomasta. Me kiirehdimme ulos ja kömpi
ukko loonikin perästä. Hän oli iloinen ja miaton kuin
lapsi; rupesi selittämään, miten hymä on taimella olla
poron paimenessa: »nakua lumihangessa ju yöksi heitiiksen
kimen syrjään; siellä on parempi kuin huoneissa. Heillä
onkin silloin kahdet talmipeskit, kuhdet kullokkuut, ju niin
poispäin. Vähät emiiiit taitaakin hukka saada lappalai-
silta, koska ryntiiysii suomalaisten päälle, niinkuin kertoi-
mat että huttu oli Muottussu syönyt lampaat ja porot
hymin mähiin.
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Näätämönmuonossa on tummankin puolen korkeat
jyrkät kalliorannat. Siellä täällä on kimijalan raunioita,
joita nämäkin lappalaiset sanoimat muun kansan asunto-
jen jäännöksiksi. Semmoisia oli myös Sopuskan jn Pot-
shein »välillä.

Ristimuonon eteläpuolella poikkeuttiin lappalais-
mökkiin. Kota oli turpeilla seinustettu, katto auki. Eukko
keitti heti kahmit; sitä näkyi heillä oleman, maikka tämä
oli surkein ihmisasunto, minkä me koko matkallamme näim-
me. Mutta jokllpiiimiiinen leipänsä on heillä kyllä mah-
tanut olla, sillä meidän istuessamme tulee pyöreiinaa-
muisiu, punaposkisia poikia toinen toisensa perästä mök-
kiin, ryyppiiiimät kahmikupin suuhunsa, wetiiwiit loukosta
piimäpytyn luttiuhirrelle ju syömät sen puheella ju nau-
rulla höystäen; ei lapin lapsiltakaan puhetta puutu;
mutta leipää ei ollut kuin nimeksi. Owen suussa oikealla
puolella oli parsi, jossa tulon lehmä tulmellu asuu; meistä
näytti, että se asuu siinä kesälläkin. Vähän matkan päässä
oli toinen kota samallainen; ja pitkin muonon rantoja
oli kotia tuou tuostakin. Näittiimojoen suussa omat ran-
nat, rinteet ja jokeen pistiiwiit, paljaat niemekkeet puh-
dasta hiekkaa. Joki on lemeä suusta, paikoin lähes we-
niijiin mirstan. Päästiin Mikkolaan, jonne sanoimat
Vesisaaresta oleman 5 peniittulmaa (suoraan 4). Joen
marrella oli monta muutakin suomalaista taloa, maan
Mikkola on »varakkain ja kauppatalo. Tästä oli kyyti
olettama Kyrön kylään, Inarin eteläpuolella, noin 16
peninkulmaa, sillä sekä lankilan Kalle, metsiiwahti, että
Kettumatti tiettiin oleman heinänteossa kaukana kotoansa.
Kylästä tuli yksi mies. Kuusamolainen synnynnältäiin, ja
entinen kyytimiehemme lähti toiseksi; tämä sanoi souta-mansa, kun oli kotinsa saanut ankkuriin ukko Joonin ko-
dan kohdalle muonon itäpuolella; hän tarkoitti otrinkiaau ;

muuta kotia hiillä ci ollut, ja siinä hän asui kesät, taimet.
Mikkolasta kuljetaan mähiin matkaa pientä loimu-

metsää ja tullaan sitte Niiittiimöjoelle, joka on jommoi-
nenkin mirta meden paljoudeltaan. Sen maseminalla
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rannalla on pikku taloja ja kulkupaikasta maha ylempänä
on puuhaama putous, suurin seudun kostista. Joelta
lähtee osattama polku luodetta kohden; tuhannet suoma-
laiset, jotta muosittain kulkemat merellä kalassa, omat
tehneet sen tasaiseksi Ensin hiekkakangasta, jota kenties
ennen muinoin on ollut »neren pohjana. Se ylettyy
jyrkkään törmää,», jota mastaan kenties aallot omat käy-
neet ja nostaneet irtanaisen hiekan korkeaksi rantaharjuksi,
josta mielä joku mutka on tuimaa hietamaata, siksi kuin
alkaa maa muuttua kimiseksi ja uousee nousemistaan ylös-
päin. Pieniä paljaita kallioita yli kulkiessa täytyy tar-
kasti katsoa, missä askeleen jälkiä tuntuu, muuten eksyy.
Astuttiin jonkun tunnin matka; jo oli petäjä kalliolla
kusmamassa, mutta se oli jäänyt matalaksi, kituliaaksi,
sylen korkuiseksi; pohjaistuulet omat siitä kulkeneet sisä-
maihin ja mieneet lutwukerkkiiin mehut muassaan, mutta
lemeydelleen se oli kasmanut ja jäänyt tasalatmatsi jo
pituutensa puolitiessä. Parin peninkulman päässä on
Suomen raja. (Kenraali-kartta on tässä aiman wiiiirii.)
Outo ci olisi sitä eroittunut, sillä siinä oli muin pientä
lehtimetsää eli pensastoa. 2 neljänneksen perästä piti
meidän tulla lankilun Kallen taloon, metsiimuhtiin, mutta
ne neljännekset olimat pitkiä; lie lappuluinen niitä kemiit-
porollu mitannut. Tämä lopputuimul oli enimmästäiin
lyhyttä mäntymetsää, joku kusmoi tuimalla kankaalla.
Kahlattiin lemeän, sorapohjaisen Pakanajoen yli ja oltiin
talossa. Tuntui tutulta tämä talo; se on ruunun ra-'
kentama metsiiwahdin torppa: tupa, kamari, mieliipä sau-
nakin. Tässä tapasi meitä 14 nuorta miestä pohjois-
Suomesta ja 2 karjalaista. He olimat Vesisaaressa
odottaneet joukon lisää, mutta kun olimat saaneet kuulla
meidän lähdöstä, olimat he kiiruhtaneet perästä päästäk-
seen huokeammasta maksusta Inarin yli, joka matta aina
kuuluu tuleman »verrattain kalliiksi. Kahdenkymmenin mie-
hin lähdettiin nyt matkaa tekemään iltapuoleen Elok. 10
p:nii. Toisellainen into oli nyt taipaleella muassa kvin
ennen. Tietäähän sen, kun on käynyt raittiilla merellä
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ju palajaa kotiin pari, kolme, jopa jollakin joskus kuusi-
kin sataa kruunua lukkarissa, eikä muuta tässä mailmassa
huolittamaa, kunhan laukku selässä pysyy, niin silloin ei
paljo mieltä paina nuo pari tai puolikolmatta »vuosikym-
mentä, jotka omat sattuneet iästä pois lohkiamaan. Ia
kun lopulleen kaksikymmentä ylimielistä suutu yhteen ää-
neen nauruun rehahti, niin se tuntui niin riemastuttaman
„Lapin raukkoja rajoja" ja kylmiä kallioita, että hekin
yltyimiit päästämään ihan saman siimelen.

Matka Suolisjiirmen päähän (3 penink.) on lou-
hikko-muoria ja pieniä jilriviä täynnä; suurin on Tuuli-
jiirmi, jonka itiivuolitse polku kulkee; sen rantakallioille
näkyi Wainowetojiirwen selkää, jonka järmen sanoimat
suuremmaksi Tuulijärmeii. Polku käy monessa kohden
kaltaisia harjuja pitkin järmet kummankin puolen, ja tar-
joo siten sangen usein miellyttiimiii näköaloja maikka metsä
on tuimettuneen näköistä. lösydiintil maattiin nuotiotu-
len ääressä. Ei ollut wiihii hämmästys, kun aamupuo»
lcen heräsin ja näin, että joku miehistä keittää kuhmi-
punnulla kahmia, toinen teetä. Laukussa oli miehillä so-
keriakin. Suolisjiirwelle päästyämme rupesimat pojut ra-
kentumaan majoja metsään. Kirmes heilui, puitu kaatui,
sammalia nousi mausta kuin pölyä. „Gn minä tähän
rupea asumaan;" „joka menee, se menköön;" niin lähdin
lemotonna rantaan. Huomasinhan minäkin, että tuuli
oli koma ja mastainen, eikä ollut ajattelemistakaan tällä
tuulella selälle lähteä. Kyröläisten menettä oli 2 ran-
nalla, toinen kantoi noin 20, toinen 50 henkeä. Lupa
oli ottaa mikä tahansa. Kun oli mähiin aikaa katseltu,
kuinka tuimasti aallot löimiit masten rantaa, ja tarkas-
teltu sitä pylmiistii, jonka „ lantalaiset" (Suomesta kul-
kemat kalastajat) joutessaan olimat kimistä rakentaneet
menemalkaman »viereen, mentiin ikämiimielin metsiimajoille.
Ilma rupesi sateiseksi. Meille tehtiin meneiden purjeista
mukaiva teltta. Me olimme maiti, mutta nuo lantalai-
set eimät tahtoneet puheen muoroa saada toinen toisil-
taan. Kusti selitti: kolmisen muotta takaperin päästiin
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niinikään tänne, etelä puhalsi ja tuo selkä kuohui »val-
keassa maahdessa, 2 miikkoa hierottiin mätästä kyljellään
ja kahdet emiiitt haettiin Näätämöstä, kaksi miestä ker-
rallaan, mutta — ha, ha, ha — ou pilimiä Lapissa.
Pekka pitkitti: oli meiltäkin toinen miikto lukkoon mennä,
kun eräänä syksynä tässä odotettiin menettä soutamaan
Inarin takaa. Ia kolmas, neljäs, miides säesti, kuinka
monta kertaa tässä on miesjoukko rumennut menettä te-
kemään, maan kesken työn on aina sattunut mene tule-
maan, jossa omat päässeet järmen yli. Kerran oli mene
ollut aiman malmistumassa ja miehet olimat kehuneet
omin neutv.in osaamansa kulkea lapin lammit, mutta siinäsamassa oli to'otas mene purjehtinut rantaan, ja olimat
kehujatkin nähneet sen oleman toista kuin heidän jykertii-
miinsii; murskaksi olimat lyöneet lähes malmiin kalun.
Harmapuheinen Rietriklikin sanoi tässä toista miikkoa pi-
täneensä siiiinpitoa. Siinä oli meille lohdutusta. Minä
kiiiinsime toiselle syrjälle ja imin samuja sikarin päästä;
— tmvallisesti siis 2 miikkoa, annelin minä. Koko se
perjantaipäiviä kului hymin hitaasti, paksut pilmet tih-
moimat mettä lemeiiin oksain »välitse purjeelle, jonka läpi
pärskyi pisaroita kirjan lehdillekin, »uutta raskas tuuli
kulki kiireesti pohjaiseen ja huokui raskaasti sen hongan
lativassa, jonka alla telttamme oli. Sitte seurasi synkeä
yö, joka kului mielii hitaammasti. Unonen pysyi etäällä
ja äreitä ääniä tuli erään hongan juurelta; siellä oli
öhkiin maltvounassa puolet miehistä. Joka kerta kuin
kortti oli lyöty kannon päähän, syntyi riita, mikä se on;
kaikki hyppiisimilt seisalleen ja kiljuimat karkeita sanoja;
metiiistiin lakin alla tikulla tuli ja miehet istahtimat;
mutta kannon pää oli yhtä pimeä »vastakin ja saattoi
samat rettelöt.

Suurella maimalla sain miehet aamulla lähtemään
liikkeelle, muttu kun kerran tulimat suureen meneesen, sou«
timat he kuin hullut; olikin komunluinen »vastatuuli.
Suolisjilrmi on jyrkkiirantainen. Pienen, 2 menepituutta
lemeiin kannaksen yli .vedettiin mene ja soudettiin Suo-
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liswuonon testipaikoille, jossa oli »vanhastaan tahmin-
keittopaikka. Käytiin sitte Kettumatissa emiiiden haussa,
mutta ei ollut ketään kotona. Hän on lappalainen kaup»
pias. Talossa on tupa ja perässä tapetseerattu kammari,
jossa oli suomalainen Uusi Testamentti. Lehmi- ju lum-
mus-nuivettu oli myös. Tässä kääntyi tuuli; ju nuo
»vallattomat nuorukaiset pitimiit koko purjetta yläiillii,
muikku puhalsi, että mene oli usein mennä siimalleen aal-
lon sisään. Ei »viipynytkään monta tuntia, ennenkuin
oltiin perillä. Tällä matkalla saimme nähdä, kuinka hy-
miisti meidän kyytimiehemme, kuusamolainen, osasi tuu-
lessa perää pitää, ja toinen kyytimies purjenuoraa halli-
ta. Neskoniemen talot olimat huonon näköisiä. Asuk-
kaat kuulumat oleman puoleksi lappalaisia, puoleksi suo-
malaisia. Imalo- (eli niinkuiu täällä aina sanotaan lim-
walo-)joen suu on monihaarainen ja kaikki rannat omat
erinomaisia heinäniittyjä, mutta työmoimain »vähyys tai-
taa tehdä, että heinä jää korjaamatta. Heti kun tulee
eteläpuolelle Inarin, näkee korkeita kuusia, jotta toto sev»
dun kaunistamat, ja noita lempilintuja, pääskysiä, joita
koko kesänä ei oltu uiihty, sittekuin Lappiin tultiin. Kun
lisäksi rannoilla nähtiin lentelemiin rantapäiiskysiii, karja-
sirkkuja j. n. e. ju nuo tuttuun tupaan rakennetut talot
seisoimut edessämme, niin nyt mustu tuntui, että oltiin
oikein Suomessa.

Kyrön
kylä on merrattain suuresti rakennettu, suuret tumat was«
tukkua ja kammarit millissä. Koppelon talossa oltiin yö-
tä. Vene oli siitä, meneen hyyry oli 40 kruunua ja
kyytimiesten palkka 60 kruunua. Tästä on 3 neljän-
nestä piiiikyläiin, josta taas 3 Törmäseen. Kyröläiset
omat puhtaita suomalaisia. Kertomus heidän tulosta
tänne on tämä: sotamies-ottoa pakoon tuli tänne ensin
Heikki niminen mies Isostatyröstii; sitte tuli tänne Tuo-
mas Kittilästä, ja mielä Mauno Peltomuomasta. Niistä
omat kyröläiset polmeutuneet; Koppelon isännän isän isä
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oli sanotun Heikin poika. Kylän manhain miestin muis-
tin aikaan mielä Lappalaiset pelkiisiwitt heitä, mutta nyt
eimät enää. Naimisliittoja ei kuitenkaan koskaan tapahdu
heidän ja Lappalaisten millillä. Lappalaiset alkamat jo
yhä enemmin pitää lehmiä, niinkuin näkemät suomalais-
ten tekemän.

Törmäsissä erosi meistä 6 miestä kullan kaimuun
Kultalaan; sieltä meneekin oikea kyytitie etelään, mutta
me päätimme lähteä toisten miesten kanssa suoraan Lu-
pintunturien yli Mutemian kylään, jonne lasketaan ole-
man 8 (kartan mukaan suoraan 6^/2) peninkulmaa. Pari
peninkulmaa on polkua; maa uousee nousemistaan. Ala-
joen yli kahlattiin, mesi mirtasi yli polmistu; joilla ei
ollut »uin pitkät saapasmarret kuin meillä kastuimat ja
kaasimat medet pois saappaistaan toisella rannalla. Hon-
gikkoa ja kuusikkoa on siksttuin tullaan tunturien alle.
Kuuset, männyt, koimut jopa maimaiskoimutkin jätetään
taaksemme ja tuntureilla on tuima sora, jonka päällä pai-
koin kasmuu jäkälää ju murjun mursia. Jäkälä-maut
täällä olimat harmaampia ja paljo rupempia tuin Ina-
rin pohjoispuolella. Siellä ne olimat tirllaun hopean
karmaiset, hohtamut kuin kewiit-hunki ju niin eheät kuin
ei poron jalka olisi niitä koskaan tallannut; täällä mu-
renueen näköisiä, mullau kanssa sekoitettuja ja lyhytkus-
muisia. Jo ensimiiisille, matalammille tuntureille näkyi,
kuinka selkiitunturien harjanteet juoksemat kaukaa lännestä
ju pakenemat kuuus itään. Niille päästessä suu ihmetellä
Lupin tunturi-maailmaa. Kun päimä oli selmii näkyi,
mitä näkyä saattoi: tunturi-harjuja, -kukkuloita, etäiset
sinertälviii, läheiset harmaita, ja lomista siintimitt alhai-
set metsiiseudut miheriiinsinisenii. Kimikallioita ei ylhäällä
näy, eikä erinomaisempia jyrkkiiyksiii; kaikki on pyöreii-
muotoista, yksin notkelmatkin laaksoin pohjassa. Edes-
tämme kuumotti yli tuimuuu ruunan Nuttastentuntu-
rien kaksi pyöreiipiiistii ypiilettii; ne olimat meille merkki-
nä, sittekuin polku loppui; ju kun kerran merkitsimme
komppussissu, missupiiiu ne olimat, niin mikä hätä oli
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osatessa. Kirkkaalla piiiwiillii ja pilwien pysyessä yliiiillii
on tunturia hupainen kiiwellii, maan sumu-ilmassa ja
pilmicn sisässä on tätä taiivalta ikiimii astua. Tuntu-
reilla tuntui ilma erittäin puhtaalta ja raittiilta, ja as-
tuminen oli helppoa, maitta miehet kiirehtimiit, kaikilla
takka selässä; jäämää ei odotettu; „jolu ei jutsu, se jää-
köön", tuon tiesi itsekukin. Puolen peninkulman päässä
uinu lemahdettiin ju joskus kahmi keitettiiu. 3)ö joutui
ju taiwaan sini tummeni yhtä mustaksi kuin liihitunturien
kupeet; kohdattiin kaatunut honka, jolle tehtiin nuotio;
sillä oli ennenkin yötä pidetty, kukaties kuinka monta ker-
tun. Joku syli, toista hukuttiin taus hongasta; niitä
pitää säästäen käyttää, sillä niitä on Harmassa keskitun-
turien mataloissa laaksoissa. Mielellään paloi termas ja
lemitti pimeään yöhön lämmittämiä liettiä joka haaralle,
ja joka haaralla makasikin miisyneitä miehiä, jotka ani
Harmoin kiiänsimitt toista syrjää tulelle; ainoastaan 2
oli, jotta usein pyörimiit lämpimillä jäkälillä, eimiitkii sie-
täneet semmoista paistamista kvin muut; kutka ne ott-
ivat, armannee tukija. Kun yhtä puolta kuumensi, niin
toista kylmensi, siitä muoroin määntiiminen oikeata ja
masenta kylkeä. M oli hiljainen kvin haudassa, maikka
suinkaan emme olleet alapuolella ihmisliikettii. Mina en
ole koskaan haudassa yötä maannut, mutta jos siellä on
yhtä hiljainen kvin täällä, lähellä piimien teitä, niin siellä
on hymin hiljainen; joku toukka sielläkin liikahtanee. Ai-
noastaan joskus meti joku miisyneistii symiin huokauksen,
niin hartaan ja yksitotisen kvin koto elämänsä ja olen-
tonsa rippuisi siitä yhdestä hengenmedosta; tuntureilla
ylettyi tuota luojan luomaa ilmaa jokaiselle meistä kah-
destatoista; hän sai sitä mielin määrin rintaansa ja tyy-
tyi. Nuromasti ja hiljaisesti riemuitsimat liekitti,» ym-
päri tenvashonkaa, etteiwät herättäisi unta tarmitsemia,
mutta ei he raskineet leittiään lopettaa koko yönä, niin
kauan kuin miihäkiiän oli jälellii, jonka kanssa he osasi-
ivat pitää tuota tuskin kuulumaa ratinaansa.

Syysyö oli ohi meunyt ja 'päimiin kajo tuutui
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taimaalla, »uin että »voi eroittaa tunturien huiput tai-
waan tummalla kannella; silloin läksi 12 miestä nuotiol-
ta nukkumasta, 10 kuorina selässä, 2 ilman. Mutta 10
miestä eimät uskoneet 2 miehen 2 konippussia, ja niin
liihtimiit he Nattastentunturia simu ajamaau »vasemman
puolitse. Tunturien eteläjuurilta lähtee pieniä koimu-
metsii-harjuja, toinen toisensa mieressä, jotka kaikki uppoa-
mat aarnoihin jänkiin tunturieu mieressä. Niitä poikki
lulettiin ylös ju alus, tehtiin 3 neljänneksen mutka, kun-
nes eräältä kukkulalta nähtiin Nattaset oikeatta kädeltä;
sitte lähdettiin kohti painamaan. Ruualla moimat mah-
mistuimat. Meillä oli mielä jiilellii ne 2 leipää, jotka
kantomiehen säkissä olimat sattuneet aiman selkää masten
ju olimat litjuiset sellahiestil; ensimiiisessii lähteessä lähti
ihmimaku suusta. Lähettiin Nattasia, mutta mielä oli
neljänneksen lewyinen wetelä jänkä yli mentämä. Otet-
tiin ensiksikin lemot syötyämme Sitte lähdettiin porkkau-
maan. Muutamia satoja syliä meni hymiisti, kun kii-
rettä piti. Mutta kun seisoin hyllymällä mättäällä ju
näin, miten lemeilt uululkeet juoksimut pitkin suotu, silkka
mesi pohjattoman liejun päällä, jo sanoin: „ei tullut mi-
tiiiin yli menosta" „On tästä ennenkin poikki päästy",
sanoi mies, joka sattui miereen; „niin, lentiimii lintu;"
„jopa kaksijalka ihminen", mirkkoi mies. Iksi koetteli yh-
destä, toinen toisesta paikasta; joku juoksi ensimiiisenii,
toiset heti tohtimat perästä. Aulatkein toisella puolella
ou mätäsrimi, joka pienenä harjuna seuraa aulakkeiden
suuntaa. Se on keitaissaan »vasta kypsyneitä, mehukkai-
ta lakkoja; uiitii ehdiittimiit kaikki nokkimaan. Joku ensin
sai tylliinsä, rupesi katsomaan kulku-kohtaa, kiimi kaukana
ja palasi taas takaisin; pääsi jostakin poikki ja rupesi
toisella mätäspenkerellii lakkoja syömään, niinkuin ei mi-
tään asia maailmassa häneen kostisi. Mitä tuli parem-
min, mitä pahemmiu perässä; ei suinkaan kukaan puolella
silmäyksellä miltaissut toisiin, päiisemiitkö he, mai jäämät.
Tuo oli tosisuostumus lantalaisilla: joka ei jaksa, se jää-
köön. Laukattiin yli kauheasti hyllymiliu liejujuomien ja



99

oltiin pelossa; syötiin lakkoja penkereillä ja oltiin ihan
kuin kotona. Paha paikka oli keskisuolla. Kusti aikoi
rennosti sen kulkea, juoksi tuin hurja aulatkeelle ja up-
posi myötäryksiäiln myöten mutaan, rypi, ryömi tai mi-
ten lie huppuroinut, mutta pääsi yli, hyppäsi tasakiipii-
lässii penkerelle, kirosi, löi tiisimartensa hajalleen, että
rapa roiskui ympäri — ja rupesi lakkoja syömään. Kai-
kessa hiljaisuudessa kysäisin mierimiiiseltäni : „päiiseeköön
tästä yli", ja tuo kirkaisi: „hiitiikö — nuorilla miehillä
— tässä »valmiissa maailmassa!" „No, »valmis kait se
on tästä kohti", mukisin itsekseni ja rupesiu lakkoja syö-
mään. Miten lie yli päästykään, maan minä ihmette-
lin, että meitä oli 12, tun oltiin suon poikki ja otettiin
hymitt unet.

En jaksanut odottaa unen loppua, läksin polulle,
joka kulkee Nattastentunturien mälitse, ja nousin oikean-
puolimaiselle kukkulalle. Aukesi amara näköala: Som-
piojiirmi muoren juurella, äärettömät jängät oikealle ja
masemalle, niillä pieniä mätiä, ja korkeammat muoret ra-
joittamat kaukana näköalan. Vasemmalta näkyi yli mui-
den muorien ymmyrpyoreiinii Sallantunturi Kuolajiirmen
Arkon tuolta puoleu; on kummastuttama, että niin sel-
miiiin tunturi moi näkyä 15 peninkulman takaa. Silmä
tahtoo tunturin läheisyydestä lentää kohtisuoraa näköalan
ulkorajoille; nuo amat tyhjät jängät eimät moi huomiota
kiinnittää. Mutta tarkemmin katsoessa huomaa niissäkin
maihetusta; siellä, täällä tulee näkymiin joku mutka nois-
ta Lapin lukuisista mirroisia, ja silmä ei uumu etsies-
sään tuommoista loistopaikkaa jänkien keskeltä. Noita
muoria, jotka oikealta siintimiit melkein yhtä kaukaa, kuin
Sallantunturi, eimät miehet tienneet nimittää. Takana
oli noiden puuttomain tuutunen mahma muorijakso, joi-
den yli olimme maeltaneet. Nattastentunturit omat pelk-
kää kimeä, suuria kalliolohkareita alapuolella ja pienem-
pää kimeä kuta ylemmä nousee. Kimet omat mustan-
harmaita ja kukkulat näyttämät sentähden tulessa pala-
neilta. Kun kengän pohja oli soilla pehmeäksi mettynyt,



100

heltyi jalka kimeltil kilvelle hyppiessä. Mutta ei olekaan
enää, kuin lyhyt peninkulma Sompiojiirmen rannalle,
johon kiimelymatka loppui. Se taimal on kaunista toi-
mumetsiiii. Naltamassa on kaikkine miirttineen matmiitsi
tehtyjä menettä, suurempia ja pienempiä, wartta masten
lantalaisille myötiimäksi. Sompiojärmi on niivan matala
ja mutapohjainen, rannatkin ornat »vetelää rametta ja kas-
mamat runsaasti lakkoja. Hurmat ornat lappalaisen ke-
säherkut, mutta hymiit. Lakat ornat suuria, liipikuulta-
mia ja niin mehuisia, etta tusliv hyppisillii suuhun saa-
pi; niille ci koslaan kyllästy. Juuri olimme miimeisiii
miehiä odottaissamme ennättäneet heittiiytä meneen kokka-
teljolle nukkumaa»», kuu syntyi yhtäkkinen huuto ja räiske
»valkamaan laskeman puron marrella. Hyppäsin ylös
katsomaan, mitä metelin-mäti näin ihmisettömillii mailla
tuommoista sotahuutoa nostaa. Näin, kuinka panni lap-
palaispoikia juosta milistimiit pensastossa ja kimien yli
toistakymmentä koiraa muassa; he olimat lymystiiiin ka-
ranneet esiin ja ajoimat nyt pikkulintusia, jotka maata
myöten lensimitt pakoon. Täta metsästystä katsoessani,
näin muutamia lappalaiskotia oleman puron marrella met-
sässä. Ne olimat kesäkotia ja turpeilla ulkoa seinustetut.
Kaikki miehet sinne saamaan kalakeittoa ja jos muuta
syötämää kodossa löytyisi. Kotia oli 3, yksi suurempi
ja kaksi pienempää. Kylä oli miikirikas. Suuressa ko-
dassa asui 3 per.kuntaa: manha isäntä maimoneen ja 4
lasta, nuori isäutii, edellisen poika, maimoneen ja 2 las-
ta, sekä loinen maimoneen, jolla muistaakseni oli yksi
lapsi. Koiria, pieniä, vystökormaisia ja tupsuhiintiiisiä,
oli 8 samassa kodassa, ensimiiisen joukon 4, toisen 2,
ja kolmannen 2. Muitteu kotien »väkilukua ja koirakar-
jaa en tullut lukeneeksi. Astutaan suuren kodan edus-
talle; siinä on likainen siimo, joka panee armelemaan,
rumetako ruokaa pyytämään, maito ei. Kumminkin,

„
— Ei saapa sijaa kaho,

maata kuolema malihe;"
tartuttiiu kallistuneen omen ripaan ja astuttiin sisään.



101

19 wuotias wanhin tytär, pyöreämuotoinen ja punainen
luin puolukka, on juuri leipää tekemässä. Istuu kodan
perässä, sekoittaa tuimia jauhoja meteen pienessä purti-
lossa, ottaa kourallisen taikinaa, panee suureen misakup-
pun ja rupeaa taikinaa litistelemäiin nyrkillään ympäri
pyöreän kupin pohjaa ja laitoja, niin että siitä syntyy
ohut lemy, jokakupista maromasti nostetaan lieden päällä
rippumaan pataan paistumaan. Hetken perästä on leipä
paistunut ja malmis; se oi'otaan ja pannaan syötämiiksi.
Suomen emännät eimät leipää niin yhtäkkiä saa mal-
miiksi. Toinen pata oli myös tulella, jossa keitettiin sii-
koja meille. Sillä lailla saimme kelpo atrian, jonka
söimme hirrellä majan ulkopuolella. Mutta meidän mie-
railumme ei ollut mielä loppunut. Nousi mustat ukko-
sen pilmet ja rupesi rankasti satamaan. Kaikki missä
henki lie ollut syöksyi sateesta sisään semmoisen suojan,
jossa ei ollut kattoa, ja se yhteentörmäys oli kamala:
koirat tvinkuimat jaloissa, lapset huusimat koirain alla,
miehet tiuskuimat maroittamalla iireydellii, kun mierusten
aikana suletaan tuommoista hälinää pitää, mutta akat
kaatattimat toimessa, kun nuo koiran penikat kaatamat
lapset ja polkemat silmille- Mutta tätä kaikkea ei saat-
tanut pakanakaan olla häpeemiittä, miihin talon haltiat,
isännät. Ihan mierasten tähden katsoi emä-isäntä mel-
mollisuudetseen suuttua ja poiku-isäntä näki isänsä silmis-
tä yritettätviit hankkeet ja tahtoi olla niissä osallinen,
eikä loinenkaan tahtonut olla muita huonompi; ja kun
nuo kolmikannassa sydäntyimiit koira-parmia kiinni saa-
maan, niin siinä hilske kiimi; mikä makasi lattialla, sitä
niskasta, mikä pakeni seinänmieruksille, sitä etujalasta,
takukäpiiliistii, mikä oli poron taljan alle pääsemässä, sitä
hännästä; ukko heilautti kerran olkansa yli ja paiskasi
pentua owea masten, niin että se oli omen muassaan
miedii, kun niin ylenmääräisellä kiireellä ja monkumisella
pihalle joutui; toiset laitettiin syytämällä perästä ja kaikki
jiiiwitt selkä koukussa ulisemaan omen taa. Tyytywäisinä
laskeutuimat miehet makuulle, ju nyt mustu huomattiin,



102

kuinka komasti satoi. Useammasta paikoin muosi kodan
seinät. Siirryin tuossa noin 3*/2 sylen pituisessa ja 2*/2
sylen lemyisessä pistekodassa paitasta paikkaan, kunues
isäntä kiiski minut peräseinän miereen eräälle taljalle; sii-
hen ei sata.vt, mutta siinä kihisi noita tuskallisia pitku-
eliiwiii, joihin ei koiviinmallakaan kylmälisloisuudella saat-
tanut tottua. Mutta ihmisten maatessa tuumimat koi-
rat, että saamme kait »nekin sadetta pitää kodassa sem-
moisen katon alla, jota ei ole olemassakaan. Jo yksi
aukaisi turmallaan owen ja puikahti sisään; sumussa sil-
mänräpäyksessä toinen, kolmas j. n. e uinu kahdeksanteen.
Heti päästessään sisään puisteli ensimiiinen koira kaikki
sateen kuurot selästään pois, jotta pärskyi mesi ympäri
seiniä, ja samassa silmänräpäyksessä rupesi samaan toi-
meen toinen, kolmas j. n. e. ainu kuhdeksanteen asti.
Mutta kun isäntä näki, että sisällä satoi tiukemmasti kuin
ulkona, nosteli hän hartioitaan ja suuttui ja häpesi; hä-
pesi, ettei noilla pennuilla ollut mieraskoreutta hituakaan;
suuttui, kun nuo hiiden hurtat eiwitt pysyneet ihmisistä
erillään. Minä katsoin ukon mehkeitii ja huomasin, kuinka
tuimasti silmä katsoi; ja minä pelkäsin, sillä minä näin,
että nyt tulee miimeinen kahakka pahemmaksi, kuin ensi-
miiinen. Tietäähän tuon, kun koirat mintuin ja mon-
tuin olimat kyydityt pihalle, tulimat ne samaa tietä ta-
kaisin ja kastelimat kaikki. Akat puuttuimat peliin ja
poron »vartijat saimat maata rauhassa, johon olimat kyy-
ristyneet. Pilmi olikin jo mennyt ohitse ja meidän mie-

het lähtimät lappalaisten kanssa »valkamalle meneen hin-
nasta sopimaan. Lappalainen pitää koiraansa hyivilsti,
niinkuin lasta; se on hiille suureksi amuksi taimella po-
ron paimentamistyössä; ilman niitä ei hän möisi poro-
karjaansa pitää koossa, ja silloin hukka ne kohta raatelisi.

Kesällä ei ole lappalaisilla mitään tekemistä; mai-
monpuolet walmistawat ruuan, mutta miesten takana
omat kaikki ruuau aineet, ja usein teittämättin miehet;
puita he eimät hanki, se on maimonpnolten tehtiimii.
Näillä ci ollut lehmiä, eikä ainoatakaan siementä maa-
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han kylmetty. Kysyin emännältä, eikö tuo epiimukuinen
elanto käy itämäksi, ju hän alkoi amosydilmmisesti selit-
tää, että kun hän kulkee suomalaisten talojen simu ja
näkee, kuinka maimot saamat asua lämpimässä tumassa
yhdessä kohdeu kesät, taimet, ja käydä pihan nametussu
lehmiä lypsämässä, eikä tanvitse tuiskussa ja pakkasessa
kahlaella lumihangessa ympäri tuntureita, niin nousee
usein mieleen harras halu saada asua taloissa niinkuin
suomalaisetkin, mutta tämä ei ole heille sallittu; lappu-
luiset omat luodut »vaeltamaan ympäri, ja tätä Luojan
määräystä ei suu kutuuu hyljätä. Vaikka eukko piti pu-
heensa sangen synkällä mielellä, kaikui siitä sama ajatus
kuin Ap. T. 17 luk. 26 m.: Jumala on tehnyt kaiken
ihmisten sukukunnan yhdestä merestä kaiken maan piirin
päälle asumaan, ja määräsi aimotut ajat, ja heidän asu-
misensa rajat. Tiimiin luennon perästä ajattelin: lap-
palaislvaimo on yhtä ymmärtiimiiinen, kuin hänen suo-
malaiset sisarensa, miehet sekoittamat usein pois selmiin
asian.

Kotaan kokoontui joukko keskenkasmuisia ja pieniä
lapsia. Heillä oli kaikilla takki wähil polwien alle, kui-
tuiset housut, joiden lahkeet olimat käännetyt kullokkuiden
suun sisään. Useimmullu olimat nämä muutteet poron
nuhasta, josta oli karma ajettu pois. Vyö oli myötii-
rysten ympärillä ja siinä tuppipuutko. Lakki oli maat-
teesta. Minun nähdäkseni oli yhdet maatteet pojilla ju
tytöillä, jonkutilhden minä käännyin emäntään kysyen,
mitkä näistä olimat poikia, mitkä tyttöjä. Se herätti
imelän naurun koko miikijoukossa, jota sydämen pohjasta
otettiin toisen ja kolmannenkin kerran. Eukot ja lapset
olimat ihmeissään ja kaikkein kasmoissa moi lukea kysy-
myksen: mistähän tuo on, joka ei osaa eroittaa miehen-
puolia »vaimonpuolista. Kumminkin odotin mastausta,
ja emiiutii sanoi matalalla äänellä kohentaessaan kekäleitä
kahmipannun alle: miehenpuolillahan on aina myö na-
hasta, maimonpuolilla neulottu, särmittäs lakki miehillä,
pyöreä tytöillä. Sain tietä asia»» ja olipa kumma, ettei»
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tuota huomannut. Vanhat maimot kiiiiriiiseiviit usein
huimin ympäri pään, niin että siitä syntyy pyöreä lakki
tamallaan siitäkin. Sitä paitsi on masinoin lakki useim-
mittain neulottu. Nämä omat eteläisimmät lappalaiset.

Kun mene oli »valittu, lähdettiin soutamaan Som-
pion samaskaista mettä ja puolen yön aikaan tultiin ky-
lään oltuamme lähes 2 muorokautta »vaikealla taipaleella-

Muteu^ia
on köyhä kylä ja kartanot huonompia kuin Kyrössä.
Mitkä meistä niiyttimiit mukamilta, olimat raittiset; pit-
kin sänkyä pannaan kattoon orsi, josta rippuu harsonlal-
tainen maate ympäri koko muoteen; sinne eimut osaa sääs-
ket, ja siellä saa maata aiman rauhassa. Rankiset omat
hymä keksintö noissa sääskien rasittamissa maissa. Sekä
Sompiojoen että Riestojoen marret oivat niin erinomai-
sia heinämaita, että luulisi suuremmankin kylän niistä
rikastuman kuin Mutenian 4 köyhää taloa; »uutta hitaus
työhöu taitaa miehiä maimata; siltä kait näytti; kun me
'Ax kello 11 e. p. p. lähdimme matkalle, eimät heinii-
miehet olleet mielä käyneet niityllä; „kuka sinne näin »va-
rain kiirehtii:" sanoi isäntä. Suurella heinän kasma-
malla suolla mutkittelee Sompiojoki niin, että kotman ai-
kaa soudettuamme tulimme usein melkeen samoille puikoille,
joissa jo äsken olimme olleet. Kuinka paljo joet mutkit-
telemut, »voi siitäkin urmata, että menemättä Muteninsta
Lokkaan on 6 peninkulmaa, mutta kartalla suoraan mi-
taten ainoastaan 2*/2. Se oli päimiin matta, Rieston
kylässä käytiin puolisella. Kaikissa taloissa saa matka-
mies huokeasta hinnasta niin erinomaisen hymiiii miili-
piimää, että Harmoin muussa Suomessa »»iin hymäil saa.
Siisteys taloissa on täällä jo manhastaan armossa pi-
detty amu. Riestojoeu suupuolella alkamat nuo aamat
jängät, joista ei silmä ääriä erotta; ne kallistumat ete-
liiiiu, niin ettii mirtu tiiy joessa, ja menecstittin huomaa,
kuutta paljo alempana maat edessäpäin omat; jokiloita
laskee aina kuin myötiimäkeii. Lokan seuduilta alkamat
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kosket. Niissä oli huima meno. Ei kukaan miehistä
ollut ennen näitä koskia laskenut, ja maikka Muteniassa
oli puhe, että pahimmissa koslissa otettaisiin laskumies,
niin se jäi tekemättä koko matkalla. Muutamat miehistä
olimat olleet meneessä kerran tai kaksi, kuu tuntijat oli-
mat koskia laskeneet kuluneina »vuosina, mutta useat oli-
mat silloin nukkuneet. Kuka sattui perään, se »viiletti
alas koskesta. Lemeän, pitkän melan olimat miehet teh-
neet suuresta kuusesta joen rannalla, ja siihen täytyi
usein toisen miehen hypätä amuksi, kun laskumies yksi-
nään ei sillä jaksanut suurta, 25 hengen metiimää me-
netiämme hallita. Niilistä ehdottelin, että joku kilmisi
rantaa myöten katsomassa, missä miiylii koskessa kulkee;
sitä ei ollut kukaan kuuleminaankaan. Sumantomesissii
puolet miehistä soutamat, toiset nukkumat, mutta kun
kosken kohina edestä kuuluu, käskee perämies: joka airon-
piiähän mies ja soutu tulinen! Joka airotta jää, se pit-
kittää uniaan, mutta kosken niskassa puistetaan nukkumia
niskasta ja ärjäistään tormaan: nouse ylös hengen läh-
töäsi katsomaan! Jouten istujain päät tuijottamat pys-
tyssä, sillä kosken kuohut pitämät julmaa jyminää ja
malkeassa maahdessa kiuhuu keskikohta ja kumpikin ranta.
Neumojat omat aina miisaammat kuin työssä olija. Is-
tujat joutamat nähdä, kuinka mihaisesti aallot menettä
nakkelemat, yksi huutaa: „ tuolla wiiylil kulkee;" toinen
hakkaa kädellään »vasemmalle ja tiuskaa: „lnske, tolmana,
harjamettä;" kolmas taas pieksää oikealle ja on kiimas:
„täiilliihiin mahma mesi, tästähän maltamedet puotoa-
mat". Minä kuulin joku sanan, maitta koski pauhasi
ylen komasti, ja katsoin perämieheen, jonka jaloissa is-
tuin. Hän seisoi turmallisena melan ponnessa, eitä ollut
tietäiseenkään, että meneessä ketään on paitsi hän, katsoi
makaasti eteensä silmiään räpäyttämättä; olipahan niin-
kuin olisi kaukaa tulipaloa katsonut. Ennenkuin kukaan
ennätti rumeta riitelemään, miksei häntä totella, oltiin
jo kosken alla ja mene luisti sileää mirtaa alas. Heti
toiset soutamaan, toisei makaamaan, siksi kuin taas luu-
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luu koste»» jylneä ääni. Jos rokonarpinen limana, kar-
jalainen, manha mies, sattui perään, niinkuin tamallisintn
oli, niin täytyi meneen totella hänen maittkain kiisimar-
tensa ponnistuksia, mailta kuinka mittemiisti aallot olisi-
mnt heilutelleet menettä, ja häntä ei mähiin iviihäittiiän
koskeneet miitteloimiset ja Holma meneen pohjasta. Hän
Karjalan koskissa oli oppinut laskemaan. Usein oli ko-
kan edessä peloittamn paasi, jonka ympärillä mesi raimosi,
maan limana liikautti wiihii keulaa puoleen, ja kun mirta
hyökiiisi pois kilven kupeesta, tyrkkäsi se meneen wiiyliille,
ettei laitakaan raapaissut kallion särmää. Joskus tulin
minäkin taitepaikassn, kun alus näytti teriimälle kalliolle
juuri räiskähtämän, komasti ajattelemaan: „taisi tulla
tuho;" „uusi mene, manhat kimet", mirktoi limana tui-
masti, tuu kimen nurkka laitaa jyysti ja mene solahti
putouksen alle. Mutta kerran tuli limanalle erehdys:
laskettiin Tanhuan alapuolella kostea ja keskellä oli kor-

kea kiwi, jonka kummankin puolitse mahma mesi näytti
kulkeman putouksesta alas; limana antoi mennä milis-
tiiii masemmalta puolen; mene hyppäsi alas ja rasahti
niin pahalla äänellä melkein kulmalle somerokarille, että
sen tuuli muruiksi särkymiin, mutta ennenkuin limana
ennätti kättään melasta irti päästää, olimat jo nuo raju-
intoiset soutajat menettä miiylillle ivetiimiissii, he ryskyt-
timiit meneriepua pitkin kimikkoa sitä silakkaa, että ham-
paat lotisimat mastattaa meneessä istujilla; sitte hyppiisi-
wiit teljoille ja soutimat tuhatta hullummasti; »virran
mesi juosta tillitti halteimista sisään armeluttaivalla mauh-
dilla, mutta olihan noita joutilaita rumeta miskaimeen
käsiksi. Periistäpäin jokaineii näki, että wäylii kulki tuon
karkean kimen oikealta puolen, ja masemmalta puolen mir-
tasi mesi lemeänä erään harjuu yli ja hajosi siitä joka
haaralle tasaista somero-pohjaa myöten, jolle meneemme
»viskautui kureimmässii kulussa ollessaan. Mutta maikka
mene oli Mi, eimät kosket olleet lopussa; elivät miehet
siitä huolineet, nukkuimat muorotellen sumannot ja kos-
ken niskassa huihkasimat lähtiessään; maan mene ratai
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joka aallon kohdalla sangen surkealla äänellä. Siinä oli
joka koskessa päätään kaupalla; mutta kun tuon päättö-
män joukon päättömään kulkuun tottui, niin istui tyyne-
nä, urmelihan: onko minun pääni kalliimpi kuin muiden?

Tätä »venematkaa kesti 3 päimäii ja puoli yötä.
Toinen piiimiimattu oli Lokasta Tanhuaan. Tälle tai-
paleelle nittyimitt mielä Nattaset. Lokassa omat kartanot
kunnossa ju työnteko moimussu. Kylästä on Uopujuan
eli (niinkuin kartta sanoo) Nuopajanniemen lounaisnurk-
kaan 2 peninkulmaa; siitä liihtimiit muut jalan Tan-
huaan, ainoastaan 5 miestä meneesen. Luiron joki pa-
lajaa siinä takaisin ja tekee suuren mutkan pohjaiseen;
sillä 7 peninkulman taipaleella on neljitttäkymmentä kos-
kea, joista komin on Miköngiis. Maamatkaa on 3 pe-
ninkulmaa, enimmittäin weteläii suota, joka painuu jalan
alla pahemmin kuin ohut syys-jiiii. Eräältä mäeltä näki,
missä asti joki mutkitteli, sen rannoilla kasmaa korkeata
kuusimetsää, joka mustantummana juomana kiertelee sinne,
tänne amaralla jängällä. Jo 7 aikana tulimat mene-
miehet Tanhuaan, maikka noin 1 seuduilla Uopajasta
lähtilviit. Niihiin yläpuolella taloa oli 2 iveneessiiiinasumassa englantilainen, joka jo kolmatta muotta oli ol-
lut Lapin luontoa tutkimassa; mies oli manhanpuoleinen
ja, niinkuin englantilaiset ainakin, pysyi omissa tuumis-
saan, karttoi ihmisiä, eikä ollut koko kesänä talossa yöiii
ollut. Tanhuasta on Luiron kylään 6 peninkulmaa,
jolla millillä on 12 kostea, komin kaikista Alakongas,
jossa saumoimet käsissä seisoimat soutamattomat miehet
odottaen, milloin raihnainen meneresumme kilvelle karah-
taisi. Se päästiin hengissä ja nyt oltiin selmillii mesillä.
Luirossa oli jo eräällä talolla 10 kappaa ruista kylmös-
sii, josta odottimat parempaa satoa, kuin miesmuistiin
oli tullut. Koko Luiron joen marrella oli kesäinen myrs-
ky kaatanut noita kauniita rantaluusia joutottaiu lemeäiiu
»virtaan. Luiron ju Kitisjoen haarauksessa on korkea,
miheriii niemi, jolla kasmaa korkeata koimumetsäii; se on
kauuis paikka. Luirosta on Kemijänven kirkolle 6 pe-
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ninkulmaa. Kemijoen marrella on pulskia kartauoita ja
kauniita peltoja. Kansa täällä on koreammassa vumussa,
kuin esim. Samossa. Matkallani huomasin, että mai-
»nonpuolet, nuoretkin, tupakoimat. Ia kun Kemijiirmen
tyttäret kirkon mäellä kaivelemat, moni silkissä sihisten,suussa suuri, summaton suuri, kuluuut misakoppa, jossa
on 2 tuuman pituinen, reiällinen puu-patukka martenu,
niin se on lystikäs näky.

Pappilassa erosimme, lantalaiset ja me. Suurin
osa heistä, 6 miestä, pitkittiwitt matkaa meneellä Kemi-
jiirmen yli ja sitte maitse kotipitäjäänsä, Kuusamoon, ja
yhä menäjiin Karjalaan 2 heistä. Kättä lyötiin ja hy-
miissä somussu hymiistit heitettiin. Kun loppu on hy-
mä, on kaikki hymä.

Kemijänveltä metiiä selmii maantie Kuopioon, 62
peninkulmaa. Tuntui ensimiiltiiiin oudolta ujun maan-
tiellä, kun saattoi olla makuutettu siitä, ettei se peta eikä
eksy. Naimaloiselta matkalta palatessaan, tietää urmos-
tuu niitä etuja, joita edistynyt »viljelys on kotiseuduilleen
tuonut. Mutta Jäämeren rantalaisille ja Lapin yksin-
kertaiselle kansalle toimoo heissä käynyt tosi onnea ja me-
nestystä.

Loppu.



Ktrtllmus kesällä .1882 waliiowa-
roillll tehdystä matkasta Muurmanni-
laiselle rannikolle Jäämeren luona pa-
pillisilla toimilla tekemään siellä ole-
»ville ewanlelis-lutherilaisille Suoma-
laisille pll.welustll.

(Sennlltiin annettu).

Sittekun allekirjoittaja oli Kuopion Tuomiokapitu-
lilta saanut miiäriiykseu tähän toimeen, piti jo ajoissa
antaa tulosta ilmoitus Suomalaisille, joiden tykö oli läh-
teminen. Maaliskuussa kirjoitin Uuran, Naitokuman ja
Puumangin kyliin saapumani ensin mainittuun kylään
Heinäkuun kestipaikoilla. Suomen Kenraalikumernööri oli
myös suosiollisesti ottanut kirjoittaaksensa Arkangelin ku-
mernöörille, että hän alempain mirkamiestensä kautta ky-
symyksessä olemalla rannikolla olisi amullineu antamaan
tietoa asiasta Suomalaisille, jotka kalastus-retkilliiiin usein
kulkemat monia kymmeniä peninkulmia kotipaikoiltaan.

Lähdettyäni matkalle Kesäkuun 23 piiimiinii mat-
kustin Kuusamon rajalta Piiiijiirmen, Kuukasjänven ja
Kontajiirmen lautta Niiseesen (Knäsja), jonne saamuin
Heinäkuun 7 päimä. Siellä asui suurimmassa köyhyy-
dessä taksi parikuntaa, joista toinen oli yli 10 muotta
ollut mihkimiittä, eimiitkii nykyään tulleet mihityiksi, kun
ei heillä ollut minkäänlaisia todistuksia esteettömyyteensä.
Heidän kaksi nuorinta lasta kastettiin, joista manhempi
oli lähes 6 muotias. Näillä »vierailla, mailla panemat
kmnminkin manhemmat lapsensa heti syntymisen jälkeen
hätälasteeien, jonka muoksi tässä kertomuksessa, niinkuin
tätä ennen tehdyissä kertomuksissakin tämänlaisesta mat-
kasta, on lyhimmittiiin käytetty sanaa maikka
oikeammin pitäisi olla, että kaste konfirmeerattiin cli mah-
mistettiin.
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Kannanlahdessa oli myös muutamia Suomalaisia,
niinkuiu monessa muussakin pikku-laupungissa ja kylässä
kuului oleman; mutta tun eimät he tulostani olleet saa-
neet tietoa, olimat he ulkotöissä.

Kuolan kaupunkiin Muurmannilnisella rannikolla,
»aamuin Heinäkuun 12 päimä. 2 lasta kastettiin. 1
parikunta »vihittiin. 6 henkeä haudattiin Venäläisten
manhann hautuu-maaban. Jumalan palmelus Herran
Ehtoollisen kanssa ja illalla Raamatun selitys pidettiin.
Rippimiikeii oli 7 henkeä. Väkilumusta jn asukasten
syntymäpaikoista antaa myötii-liitetty tilastollinen lasku
itsekuittin kyliin kohdalta tiedon.

Uuran kylään tulin 14 päimä. Seuraamana pili-
miinä pidettiin lukukinkerit. Lasten lukutaito oli parempi,
kuin olin odottanuttaan näin omaan nojaansa heitetyssä
uutis-asututs.ssa. Puolet lapsista luki tyydyttiimiisti,
toiset puolet miilttämiisti, harivat huonosti. Kolmantena
Rukouspäiiviinä ja Kristuksen kirtastamis-sunnuntaina pi-
dettiin lumalanpalmelus ja Herran Ehtoollinen. 15 piii-
mästii 23 päilviiiin ennen mainittua kuukautta oli rippi-
koulu, ja joka päimä kello 6 iltapuolella pidettiin Raa-
matun selitys. 23 päimiinii iltapuolella mihittiin hautuu-
maa kylälle. Rippikoulu-lapsia oli 10, 3 poikaa jn 2
tytärtä suomalaisia, 3 tytärtä lappalaisin ja 1 poika jn
1 tytär norjalaisia, näistä muut admitteerattiin paitsi 1
lappalaistyttö, jonka sisiiluku oli huono. Lappalaisille
rupesi hymiitttahtoisesti tulkiksi eras entinen koulumestari,
joka ennenkin oli ollut samassa toimessa ja osasi hymiisti
Suomen, Lapin ja Norjan kielet. Rippimiikeii oli 85
henkeä, johon on luettu myös lähimmistä yksttyis-taloista
ja kota-asunnoista tulleet Suomalaiset ja Lappalaiset, tie-
tysti emankelis-lutherilaisesta uskoutunnustuksestn. 32 las-
ta kastettiiu. 4 parikuntaa mihittiin, 2 suomalaista ja
1 lappalainen, ynnä 1 sekaparitunta, mies emankelis-lut-
herilainen suomalainen ja maimo Venäjiin karjalainen
kreikkalais-menäläistii uskoa. 32 ruumista haudattiin.
Saami-muono on pari meniijiin mirstaa itäpuolella Uu-
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ra-wuonosta ja sen asukkaat hautaamat ruumiinsa Uuran
hautuu-maahan, toiwat myös kastettamctt lapsensa Uu-
raan. Uura-muonon länsipuolella on ensin lähes penin-
kulman päässä Areskumn ja sitten Kassimuono. Niiden
kotien Lappalaiset tulimat myös Uuraan. Uura on »van-
hin kylä kaikista suomalaisista kylistä tällä aamikolla.

Täältä kuljin meritse Laatsimuonoon, jossa ei en-
nen ollut pappia käynyt, kun masta 5 »vuotta sitten uu-
tis-asuttaat tänne muuttimat. Kylä on muonon peru-
kassa, ja kutsutaan norjaksi Lidsafjord. 25 päimä pi-
dettiin lumalanpalwelus ja Herran Ehtoollinen. Lasten
luku oli miilttiimii. 1 parikunta olisi ollut mihittämä,
muun sulhunen oli huonon lukunsa tähden lähtenyt pap-
pia patoon. 5 lasta kastettiin. Rippi-mäkeä oli 17
henkeä. 8 lapsi-ruumista haudattiin.

Kakkarin kylässä, joku on Luatsimuonon suussa,
pidettiin seuraamana päimiinii Raamatun-selitys ja Her-
ran Ehtoollinen, johon oli ilmoittanut itseänsä 5 henkeä.
Lasten luku oli huononpuoleinen. Kylässä on myös 2
menäliiis-karjalaista taloa.

Mutkamuonon poikki purjehdittuamme tulin Tsipna
Nolokan norjalaiseen kylään, jossa työmiehinii oli 2 mies-
tä ja 3 »vaimonpuolta, sekä naimisissa norjalaisen kalas-
tajan kanssa 1 tvaimo suomalaisia, ynnä myös 1 lappa-
laismaimo emäntänä norjalaisessa talossa. Näille pidet-
tiin suomalainen Raamatuu-selitys ja Herran Ehtoolli-
nen. Rippi-mieraita oli 6. Mainittu lappalainen nai-
nen mihittiin norjalaiseen kalastajaan. 2 lasta kastettiin.
3 merimiehen ruumiit haudattiin. Sitä paitse pidettiin,
niinkuin ennenkin on tamallista ollut, ruotsalainen lu-
malanpalwelus ja muut papilliset toimet Norjalaisille,
sillä Norjasta ei täällä käy milloinkaan pappia.

Sopuska oi» pieni norjalainen kylä Tsipna Nolo-
tan ja Vaitokuman »välillä. Täällä oli suomalaisia 1
piika ja 1 norjalaisen talon emäntä, joka nyt, 20 muo-
den manhana, tyydyttämällä luwulla admitteerattiin Her-
ran Ehtoolliselle, kuulutettiin, mihittiin, tirkoteltiin, ju
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hänen 2 lasta kastettiin. Norjalaisille pidettiin papilli-
set toimet.

Vaitokumassa o,» Suomalaisia ja Norjalaisia ken-
ties' puoleksi kumpiakin. Täällä pidettiin W piiimii ta-
malliset papilliset toimet. Lasten luku oli miilttiimii.
Msi mies, jonka maimo oli lapsi-muoteesen lankeemassa,
täytyi, maikka sangen huonolla lumun-jiiljellä oli, tulla
admitteeratuksi Herran Ehtoolliselle ja mihitylsi amioliit-
toon; hiin oli kumminkin sitte rippikoulussa Puumangissa.
Rippimiikeii oli 14 henkeä. 5 lasta kastettiin. 13 ruu-
mista haudattiin. Täällä on myös tamallista pitää Nor-
jalaisille erittäin papilliset toimet. Kun tämä kylä on
höyrylaima- ja muun merilittkeen »varrella, on täällä pa-
heita enempi kuin muissa kylissä. Irstaisuus turmelee
paljon näillä ilman laitta olemilla syrjä-seuduilla perheel-
liset olot; »uutta suurin ja pahin turmio on koko ran-
nikolla juoppous; kun kesällä ansaitut rahat on pantu
rommiin, saa koko perhe talmis-ajan kitua köyhydessii; ja
kun tämä heti seuraama rangaistus aina käsittää perheel-
lisen, on monella täysi tosi uskonnon amulla parantua,
kunhan main useemmin olisi tilaisuutta Armon miilikap-
palten nautitsemiseen.

Sunnuntaina 30 piiimii pidettiin Kermanassa lu-
malanpalmclus ja Herran Ehtoollinen, sittekun Lnunutni-
iltana oli ollut rippiwiien kirjoitus ja Raamatun selitys.
Lasten luku oli tyydyttämällä kannalla. Kun Vaitolu-
malaisia oli myös tänne tullut oli rippimäkeä 30 henkeä.

Samana Sunnuntaina tultiin Puamankiin. joka on
suurin ja siistin kylä koko rannikolla; esimerkiksi juop-
poutta ei huomaa täällä, johon mahtaa suureksi osaksi
olla syynä se asia, että kyläläiset kuulumat laestaoiolai-
seen uskon-suuntaan. Sunnuntai-iltana, niinkuin j.kapiii-
mii kello 6 ilta-puolella, pidettiin Raamatun selitys ja
rippikoulun allu, ja seuraamana päimiinii lukukinkerit.
Lasten lukutaito oli tyydyttiimii. Kun Muotkan kylä on
Puumankia lähellä, olin antanut sanan, että he tulisimat
tänne asioitansa toimittamaan. Näistä ja edellä mami-
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tuista kylistä aina Tsipna Nolokaan asti oli tullut rip-
pikouluun 15 poikaa ja 9 tytärtä, nimittäin 9 poikaa
ja 7 tytärtä suomalaisia, 3 poikaa ja 2 tytärtä norja-
laisia ja 3 lappalais-poikaa, jotka kaikki tulimat admittee-
ratuiksi. Muotkan lapsia kastettiin 13; ruumiita hau-
dattiin 6; ripvpiwitteii oli 19. Puumangin lapsia kas-
tettiin 31; ruumiita haudattu». 46; ja rippimitteä oli
146, johon kuuluu myös ul.htaammalta.in tulleita sekä
Suomalaisia että Lappalaisia. Lauantai-iltana 5 piiimii
Elokuuta pidettiin rippilasten päästö, ja Sunnuntaina
lumalanvalmclus Herran Ehtoollisen kanssa ja illalla
wiimeinen Raamatun selitys. Useampana artipäimänäkin
pidettiin Herran Ehtoollista, kun tuli etempänä asumaista
sitä marten luokseni, erittäinkin Lappalaisia.

Maanantaina 7 pnimänä iltapuol.lla lähdin kotia
päin Vesisaaren, Näätiimömuonon kautta, Inarin jiirmen
ylitle Kyrön kylään, jossa, kuu oli Sunmuttaipäimii 13
piiimii, pidettiin lumalanpalmelus; mielii eteenpäin Som-
piojärmen kautta Luiron ja Kitis-jokia myöten Kemijär-
melle. Kotiin saamuin Elokuun 26 piiimii.

Mitä ylipäätään papillisiin toimiin täällä tulee, ei
aina moi parhaimmalla tahdollakaan seurata Suomen la-
keja, sillä suuri osa asukkaista on täällä syntynyt ja elä-
nyt, eikä siis moi mitenkään omistaa kirjallisia todistuksia
maineestaan, esteettömyydestään amioliittoon j. n. e.,
kun eimiit ole missäii.*. kirjoilla. Venäjä!» mirkamiehet
ottamat kirjoihinsa asemelmolliset, eimiit muita. Ainoa
mittamies, jola käy heitä, niin sanoakseni, hoitamassa,
on Suomesta lähetety pappi; jon.a.ähden sitä suurella
ikiimiillii aina odotetaan. Tässä katsonkin welwollisuu-
dekseni konstatcerata sitä erinomaista ystämiillisyyttii ja
sydämmellisyyttä, jolla pappia näillä seuduin kohdellaan,
ja lopuksi ilmaista sen laittein asukasten hartaan loimo-
tuksen, etta Suomen Valtio marsinkin kerran muodessa
tahtoisi kustantaa papin matkustuksen näiden oman onnensa
nojaan jiitettyin kansalaisten luo. S»M.u.millä ja lemot-
tomammilla tunteilla kvin kutkaan muut Suomalaiset odot-
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tamat he tuon kysymyksessä oleman Jäämeren rannikkopa-
lasen luomutuksen ratkaisemista; pyytämät kumminkin, tii-
mi tuo asia, miten tiimi, sillä hartaudella, mikä moi syn-
tyä ainoastaan järjestetyn yhteiskunnan ulkopuolelle muut-
taneen sydämessä, saada pysyä Suomen Esimallan muis-
tissa.

Lepväwirroilla, Joulukuun 28 piiiwii 1882

Joy. Schwartzberg.

Statistisia tietoja Suomalaisista ja Lappalaisista
Muurmannilaisella rannikolla Jäämeren luona, jotka kuu-
lumat emankelis-lutherilaiseen uskontunnustukseen, tehdyt
matkalla sinne kesällä 1882.

(Senaatiin annettu.)

Lapsia Kastettu.
mies- wllimon-

puolta. pnoltll.

Kuolassa
Uurassa ja Saanimuonossa 17

2
15

LaatsiwuonoZsa ....
Tsipna Wolokassa . . .
S opuskassa
Waitokmvassa ....
Kewanassa
Muotkassa

2

5
3
4

3
2
2
3
2
9

Puumangissa ....
Kakkarissa

19
3

12
3

53 53 100.
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ParisKuntia wihitty.

Haudattu.

Kommnuikantteja

Kuolassa . . . . 1 suomalaisia kumpikin.
Uurassa .

. . . 3 d:o 0:0
d:o ...

d:o . .

Tsipna Wolokassa.
Sapuskassa . . .

Waitokuwassa . .

1 lappalaiset kumpikin.
1 suomalainen jawenäläinen,

. 1 norjalainen ja lappalainen
. 1 norjalainen jasuomalainen
. 1 suomalaisia kumpikin.

8

Alle 15 wuottll. Ml5 muotia. summa.
miesp.

!> . _

waimp.waimp.! miesp.
2 2

summa.
Kuolassa
Uurassa

1 1 6
4 14 8 6 32

Laatsiwuonossa . .

Kakkarissa
Tsipna Wolokassa.
Waitokuwassa. . .

5 3 —

1 —

! 8
1 2

— 3
1 9
3 1

3
2 1 13

Muotkassa . . . .

Puumangissa . . .

2 6
16 12 7 5 40
31 ! 36 30 ! 13 110

Kuolassa . . .

Uurassa . .
.

7.
85.

Laatsiwuonossa .

Kakkarissa . .
Tsipna Wolokassa
Sopuskassa . .
Waitokuwassa

17.
5.
6.
2.

14.
Kermanassa .

. 30.
Muotkassa . .

Puumangissa . .
19.

146. 331.
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Rippikoulunkäyneitä.

Sopustassa
.

.

.

Waitokuwassa
.

.

koulua: Adimttecrattu
ilman

Puumangissa.
.

.

Uurassa
s !

12 1 8 3 miesp. SuoMl
10 7 2 waimp. alaisia.i

!!

3 3 miesp. Lapp,
3 -- 3 waimp. .laisia,
4 3 1 miesp. Norjc
3 2 1 waimp. laisia.

35.
19
>

10

1 14 4 miesp. StN!
1 9 6 waimp. >ima.

mitteeratt... tyttö
ei

ad
lainen Msi

lappa- Muist.
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Väkiluku

Puumangissa.
.

.

Muottassa.... Kermanassa
.

.

.

Laatsiwuonossa.
.

Kakkarissa
..
.

.

Tsipna

WolokassaSopuskassa
.

.

.

Waitokuwassa
.

.

Uurassa KuolassaSaannvuonossa.
'»0 30 10 8 12 4 7 21 4 Taloja.

449. 233
j

216
77 23 20 22 9 14 56 12 miesp. Talo!

S.-ma025. 73 24 15 20 1 1 6 17 50 9 waimp. llisia.
94
j176.

40

30

1

1

1

2

2

5

—

1

2

3

3

3

24

20

12

6

9

11 miesp.waimp. Hyyryläisiä.82

Muottassa
'

Kaktarissa.Tsipna
Wo-

loknssa
..Mattimuot-kassa

ja Kassimuonos-fa
ja

Uurassa Areskumassa,
10 5 1 4 taloja.

56. 27

29

13

11 1

2

2

12

15 m.p.W.P.m.p. Talollisia.Hyyr^
Lappalaisia.

).

3 3
7.

4 4
w.

p. Msiä.
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Syntymä-paikat.

Kuolassa: perheitä. miesp. waimp.

Kuusamosta tulleita . . 2 4 6
Pudasjärweltä „

. .

Kiannalta „ . .
1
1

2 2
3 3

4 9 119 11

20.
Saaniwuonossa:

Kuusamosta tulleita . . 3 10 6
Paawolasta „

. .

Haukiputaalta „ . .

Norjan kautta „ . .
Wenäjän Karjalan kautta tulleita

1
1
3
1

3 2
1 1
7 5
3 1

9 24 1524 15

39.
Uurassa:

Kuusamosta tulleita . .

lista „ . .

Lohtajasta „
. .

Torniosta „ . .

10
1
3
2

23 18
3 2
9 7
6 3

Sodankylästä „ . .

Kemistä „ . .

Oulusta „ . .
Norjan kautta „

. .

8
2
2
5

21 22
6 5
4 3
8 10

33 80 7080 70

150.
Laatsiwuonossa:

Muoniosta tulleita . . 2 4 3
Kiannalta „

. . 3 5 6
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Kuusamosta „

Kemistä „

2
3

4
4
4 5

6
5

4 6

10 1717 2020

37.37.
Kallarissa:

Norjan kautta tulleita 4

4

9

9

9 6

6

6

4 0

Tsipnll Wololassa:
15.15.

Norjan kautta tulleita 22 44

Sopustassa:
0

Kuusamosta tulleita 22

2
Waitoluwassa:

Kuusamosta tulleita
Simosta „

5
2

8
7

6
5

Kuolajärmeltä „

Kemistä „

1
4 3

2
8

Utajärmeltä „ 1 2 1
Rowaniemestä „

Torniosta „

2
1

2
1

3

Kontiolahdesta „ 1 1

17 2424 2525

49.
Kerwanassa:

Kuusamosta tulleita
lista „

Simosta „

4
2
I

8
4
4

7
2
3
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Pulktilasta „

Norjan kautta „

1
3
1
3

2
3
2
3 55

11 2121 1717

38.
Muotlassa:

Kuusamosta tulleita 3 4 7
Romaniemestä „ 1 2 6
lista „

Kiannalta „

Kuhmosta „

1
1
2

2
4
5

1
2
4

Kemistä „ 1 3 3
Lumijoelta „ 1 4 2

10 2424 2525

49.
Puumangissa:

Kuusamosta tulleita
Pulkkilasta
Kemistä „

39
1
1

77
4
4

09
3
2

Muoniosta „

Kuhmosta „

2
7

3
17

4
10

Kiannalta „

Kuiwaniemestä „

6 8
4

14
1

5^ 117 103
220.

Summa summarum 327 298
625.
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Eri seurakunnista tulleitten summat.

Muistutus. Norjan kautta tulleiksi kutsutaan
niitä, jotka Norjaan muuttaneista Suomen alamaisista
omat syntyneet Norjassa, mutta eimcit norjalaistuneet.

Kaiken kaikkiaan on siis Muurmcmnilaisella ränni
kolla 688 henkeä, jotka emankelis-lutherilaisen papin apua
tarwitsewat. Tästä summasta saattaa olla poissa joku
kymmenkunta lappalaista, jotka asumat sisämaissa ja P.t-samowuonon seutuwilla.

Leppäwirroilla Joulukuun 28 päiwä 1882,

Jos). SchwartzSerg.

Kuusamosta tulleet ....

Mannalta „
....

Kemistä „
....

Sodankylästä „
....

Kuhmosta ~
....

miesp.
138
20
20
21
22

waimp. s
120
25
24!
22
14 l

waimp. summat.
120 264
25 45 I
24 ! 44 '
22 43
14 ! 36
8 19
X 16 I
.!! i.
9 13 l
3!! 10 I

summat.
264
45
44
43
36

Simosta „ .... ! 11 !! 8 19
Lohtajasta „

....

lista „
....

Roivllniemestä „ ....

! 9

i! -1

! 7 l! 16 I
14 I
13 l

Torniosta „
.... 7 !

i 3 10
Pudasjärweltä „

....

Oulusta „
....

Paawolasta „ ....

Haukiputaalta „
....

Muoniosta „
....

Kuolajäriveltu „
....

Utajärweltä „ ....

Pulktilasta „
....

Lumijoelta „ ....

Kuimaniemestä „ ....

Kontiolahdesta „
....

Norjan kautta „ ....

Wenäjän Karjal. kautta tull.

Lappalaiset owat

!

i

2
4
3
1
7

2
6
4
4
1

29
3

327

i

i
!

2 !!

2 4!
1 !!
7 '!

2 1
1
3
2 !!

1 z!
30 !!

1 ,

298 II

2I 4 !

3 i! , !

2 5!
1 2 '
7!> 14 !
21 2 !
1 ! 3 I
3! 9 !
2X 6 >

11! 5 !
-*- !! l I

30 !I 59 '

4 !
7 !

5
2 I

14
2 !
3 I
9 !
6 !

5 !

1 I
59 '
4 I

025 I
1, 4 I

Norjan kautta tulleet ....!j 30 ! 33 !! 63 j



MM^ Lukijan pyydetään hywäntahtoisesti itse
lukiessansa oikasemaan ne monet koreh-
tuuriwirheet, joita on jäänyt tähän kirja-
seen. Syynä wirheiden jäämiseen niin
lukuisesti on se, että kirja on ylipainok-
sena otettu sanomalehti-latomuksesta ilman
tarkemman korehtuurin lukemista.






